
Mezőkövesd Város Önkormányzat 

 219/2009. (VI.30.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A   

 

Napirend megállapítása  

 

1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA 

1.1)Az önkormányzat 2/2009. (II.26.) ÖK  sz. költségvetési rendeletének módosítása 

Előadó   : Tállai András polgármester 

Referens:  Balog Lászlóné irodavezető 

 

1.2.)Mezőkövesd Város Önkormányzatának 27/1997. (IX.25.) ÖK számú rendelet 

 módosítása  helyi autóbusz közlekedés díjának megállapításáról   

Előadó: Dr. Kerékgyártó Judit jegyző 

   Referens: Vígh Henrik osztályvezető 

     Vinter Szilárd munkatárs 

     Szabó Istvánné VG. ZRT vezérigazgató   

 

1.3.)Mezőkövesd Város Önkormányzatának 34/1998. (XI.26.) ÖK számú rendelet 

 módosítása a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének 

szabályozásáról  
Előadó:  Dr. Kerékgyártó Judit jegyző 

          Referens:  Vígh Henrik osztályvezető 

     Vinter Szilárd munkatárs 

     Szabó Istvánné VG. ZRT vezérigazgató   

 

1.4.)Mezőkövesd Város Önkormányzatának 39/2005. (XII.01.)ÖK számú rendelet 

 módosítása a városi piac és vásár fenntartásának, használatának és rendjének 

 szabályozásáról 

Előadó:  Dr. Kerékgyártó Judit jegyző 

          Referens:  Vígh Henrik osztályvezető 

 Vinter Szilárd munkatárs 

     Szabó Istvánné VG. ZRT vezérigazgató   

 

1.5.)Mezőkövesd Város Önkormányzatának 46/2004. (XII.02.)ÖK számú rendelet 

 módosítása a fizető parkolási rendszerről 

Előadó:  Dr. Kerékgyártó Judit jegyző 

           Referens:  Vígh Henrik osztályvezető 

     Vinter Szilárd munkatárs 

     Szabó Istvánné VG. ZRT vezérigazgató 

 

2.)Tájékoztató a Mezőkövesdi VG. ZRT Zsóry Gyógy- és Strandfürdő árjegyzékének     

módosításáról  
Előadó:  Tállai András polgármester 

           Referens: Vígh Henrik osztályvezető 

  Vinter Szilárd munkatárs 

     Szabó Istvánné VG. ZRT vezérigazgató 



 

3.)A Képviselő-testület 2009. évi munkatervének felülvizsgálata, aktualizálása 

Előadó   : Tállai András polgármester 

Referens:  Molnárné Panyi Márta munkatárs 

 

4.1)Mezőkövesdi MÉDIA Nonprofit Kft. Alapító okiratának módosítása 

   Előadó: Tállai András polgármester 

   Referens: Dr. Csipke Adrienn munkatárs  

 

        4.2.)A Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás Megállapodásának és Alapító   

               Okiratának   módosítása  

                      Előadó   : Tállai András polgármester 

Referens:  Kiss László munkaszervezet vezető 

 

5.)Mezőkövesd Város Önkormányzatának Szabályozási tervének és helyi építési 

 szabályzatának  módosítása  

   Előadó: Tállai András polgármester 

   Referens: Toma Tibor főépítész 

 

6.)Tájékoztató a Mezőkövesdi Fúvós és Majorette Együttesért Alapítvány 

munkájáról,    terveiről 

  Előadó: Panyi Zoltán alapítvány elnöke 

 

7.)Gyermekek napközbeni ellátása Mezőkövesden és a kistérségben (Családi Napközi 

működtetése) 

   Előadó: Tállai András polgármester 

   Referens: Dr. Csipke Adrienn munkatárs 

 

8.)Inert hulladék (építési törmelék) elhelyezésére terület biztosítása 

   Előadó: Tállai András polgármester 

   Referens: Tóth Pál munkatárs 

     Szabó Istvánné VG. ZRT. vezérigazgató 

 

9.)Környezeti Fenntarthatósági terv (LOCAL AGENDA 21.)  jóváhagyása  

   Előadó: Tállai András polgármester 

   Referens: Tóth Pál munkatárs 

 

10.)Közbeszerzési eljárások indítása 

10.1.)Közbeszerzési eljárás az önkormányzati utak felújítására 

10.2.)TÁMOP- 3.1.4 pályázathoz kapcsolódó beszerzésekre (Taneszköz, 

továbbképzések,   szaktanácsadás) 

   Előadó: Tállai András polgármester 

   Referens: Pázmándi Tamás munkatárs 

     Vígh Henrik irodavezető 

 

11.) Pályázatok benyújtása 

11.1.) Európai Unió önerő pályázat benyújtása 



11.2.) Pályázat benyújtása kerékpárút építésének (Lövői út) támogatására 

Előadó   : Tállai András polgármester 

Referens:  Nagy István stratégiai referens 

    Vígh Henrik irodavezető 

 

12.) Indítványok, javaslatok 

Sürgősségi indítvány – Regisztrált civil szervezetek támogatása a beérkezett támogatói 

nyilatkozatok alapján  

   Előadó:  Tállai András polgármester  

   Referens:  Balog Lászlóné irodavezető  

 

12.2.)Matyó Néptánc együttes támogatási kérelme a szicíliai folklórfesztiválon való  

részvételre 

Előadó   : Tállai András polgármester 

Referens:  Kazárné Kalber Nikolett munkatárs 

 

12.3.)Mezőkövesdi Amatőr Színjátszó Találkozó támogatása 

Előadó   : Berecz Lászlóné kuratórium  elnöke 

Referens:  Dienes Jánosné 

 

Sürgősségi indítvány – Hozzájárulás a mezőkövesdi hulladékkezelő telep rekultiváció 

megvalósíthatósági tanulmányának elkészítéséhez 

   Előadó:  Tállai András polgármester  

   Referens.  Dr. Kerékgyártó Judit jegyző  

 

12.1.) Oktatási, Ifjúsági, Kulturális, Sport és Idegenforgalmi Bizottság tájékoztatója 

az  Augusztus 20-ai ünnepség programjáról  

  Előadó   : Bóta Gáspár bizottság elnöke 

           
12.4.) Tájékoztató az interpellációkra adott válaszról 

 

 

Z Á R T  Ü L É S 

 

13.) ÖNKORMÁNYZATI  INGATLANOK  HASZNOSÍTÁSA  

13.1.)Bárdos Lajos Tagiskola udvarán lévő használaton kívüli ingatlanok 

hasznosítása  

13.2.) Barack utca 58. sz. alatti ingatlan visszavásárlására vonatkozó kérelem  

13.3.)Mátyás király u. 142. II/2. sz. alatti ingatlan bérleti szerződésének 

meghosszabbítása 

13.4.)Dr. Lukács Gáspár u. 6. sz. alatti önkormányzati bérlakás bérleti szerződésének 

meghosszabbítása 

13.5.)László Károly u. 20. sz. alatti tájház bérleti szerződésének meghosszabbítására 

irányuló kérelem 



13.6.)Eötvös u. 1.sz. alatti nem lakáscélú ingatlan bérleti szerződésének 

meghosszabbítása 

  Előadó   : Tállai András polgármester 

Referens:  Dr. Csipke Adrienn munkatárs 

     Zeleiné Tóth Piroska munkatárs 

     

14.).Lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása 

Előadó   : Tállai András polgármester 

Referens:  Dr. Galambos Ildikó irodavezető 

  Dr. Pázmándi Lászlóné munkatárs 

 

15.) Gázvezeték építés támogatás 

Előadó   : Tállai András polgármester 

Referens:  Vígh Henrik irodavezető 

 

16.) Pályázatokhoz szükséges tervek elkészítése  

Előadó   : Tállai András polgármester 

Referens:  Nagy István stratégiai referens 

 

Sürgősségi indítvány – Bayer Róbert Kollégium és Bárdos Lajos Tagiskola 

akadálymentesítésére kötött szerződés módosítása  

   Előadó:  Tállai András polgármester  

   Referens:  Antal Ede munkatárs  

 

Sürgősségi indítvány –Városgondnokság intézményvezetőjének helyettesítése  

   Előadó:  Szobonya Sándor intézményvezető  

 

4/2.)A Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás Megállapodásának és Alapító 

Okiratának módosítása (helyettesítő delegált tag választása) 

Előadó   : Tállai András polgármester 

Referens:  Kiss László munkaszervezet vezető 

 

 

  Felelős:  Polgármester  

  Határidő:  értelem szerint  

 

 

   Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

    jegyző       polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

   Nyeste János sk.       Takács József sk.  

   települési képviselő       települési képviselő  

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 



 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

 220/2009. (VI.30.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A   

 

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

döntések végrehajtásáról 

 

 

1.) A Képviselő-testület elfogadja a 13/2009. ÖK. sz. rendelet, valamint a 55, 65, 84, 

119, 129, 132, 131, 133, 137, 139, 149, 150, 152, 159, 160, 161, 162, 163, 165, 

166-174, 175, 176, 177-192, 193, 194, 198, 199, 200, 202, 204, 205, 206, 207, 

208, 209, 210, 212, 213, 216, 217/2009. ÖK. sz. határozatok végrehajtásáról szóló 

jelentést azzal, hogy ezen határozatok egyben hatályukat is vesztik. 

 

2.) A 369/2008, valamint a 83, 117, 125, 130, 0134, 138, 154, 195, 196, 197, 201, 

203/2009. 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 

 

   Nyeste János sk.       Takács József sk.  

  települési képviselő       települési képviselő 

 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mezőkövesd Város Önkormányzat 

 14/2009. (VII.1.) ÖK. számú  

R E N D E L E T E  

 

az önkormányzat 2/2009.(II.26.) ÖK. számú költségvetési  

rendeletének módosítása 

 

A Képviselő-testület az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörű 

előirányzat módosításait engedélyezi és a város 2009. évi költségvetését az alábbiak 

szerint módosítja:  

1.§ 

 

A 2/2009.(II.26.) ÖK. számú rendelet 2.§-ában szereplő bevételi és kiadási főösszegeket a 

következők szerint módosítja: 

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének 

 

a./    Bevételi főösszegét                                                                                                    

        - a 3.§ szerinti hitelfelvételből származó bevételek nélkül         4.363.104 eFt-ban 

b./    Kiadási főösszegét 

        - a 4.§ szerinti hiteltörlesztési kiadások nélkül                           4.587.481 eFt-ban  

c./    Hiányát                                                                                   224.377 eFt-ban  

        állapítja meg. 

2.§ 

A 2/2009.(II.26.) ÖK. sz. rendelet 3.§-ban foglalt hitelfelvétel összegét  238.105 eFt-ra 

módosítja.  

3.§ 

A 2/2009.(II.26.) ÖK. sz. rendelet 4.§-ban foglalt hiteltörlesztés összegét  13.728 eFt-ra 

módosítja.  

4.§ 

A 2/2009.(II.26.) ÖK. sz. rendelet 7.§ (1) bekezdésben szereplő általános tartalék összege 

8.314 eFt, céltartalék  257.114 eFt. 

5.§ 

Az 1.§-ban meghatározottaknak megfelelően a Képviselő-testület módosítja a 

2/2009.(II.26.) ÖK. számú rendelet 1., 1/a., 1/b., 1/c., 1/d., 1/f.,1/h,  2., 2/a, 2/b, 2/d., 2/e., 

2/f., 2/g., 2/h., 2/i, 2/k., 2/l.,  3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., számú mellékleteit. 

 

6.§ 

Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

       jegyző        polgármester  

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

   Nyeste János sk.       Takács József sk.  

  települési képviselő       települési képviselő 

 

Kiadmány hiteléül:  



Mezőkövesd Város Önkormányzat 

15 /2009. (VII.1.) ÖK. számú  

R E N D E L E T E  

 

a helyi autóbusz-közlekedés díjának megállapításáról szóló 27/1997. (IX. 25.)  

ÖK számú rendeletének módosítása. 

 

1. § 

 

A rendelet 3. §-a (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:  

 

(1) A helyi autóbusz-közlekedés díjai:  

 a./ vonaljegy :        115.- Ft 

  b./ havi teljes árú összvonalas bérlet:          3.225.- Ft 

   c./ félhavi teljes árú összvonalas bérlet:             2.140.- Ft 

 d./havi teljes árú egyvonalas bérlet:                    2.195.- Ft 

 e./ félhavi teljes árú egyvonalas bérlet:                   1.465.- Ft  

 f./ havi kedvezményes bérlet:                       1.050.- Ft 

  

 A díjak az Áfa -t tartalmazzák. 

 

2. § 

Záró rendelkezés 

 

Jelen rendelet 2009. július 1.-én lép hatályba, helyi autóbusz-közlekedés díjának 

megállapításáról szóló 27/1997. (IX. 25.) ÖK. számú rendelet változással nem érintett 

részei jelenlegi formájukban maradnak hatályban. 

 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

       jegyző        polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

   Nyeste János sk.       Takács József sk.  

  települési képviselő       települési képviselő 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 



Mezőkövesd Város Önkormányzat 

16/2009. (VII.1.) ÖK. számú  

R E N D E L E T E  

 

a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról szóló  

34/1998. (XI. 26.) ÖK számú rendeletének módosítása. 

 

  

1.§ 

 

 

A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról szóló 

34/1998.(XI.26.) ÖK számú rendeletének 2 sz. melléklete az alábbiakra változik. 

       

Kéményseprési díjazás a kötelező kéményseprö ipari szolgáltatásokra Mezőkövesden  

 
 

 

Kéménytípus   Díj (Ft/év) 

  Megnevezés Betüjel Nettó Bruttó  

Eg

ye

di 

Egyedi falazott, 

egyrétegű, vízzáró 

béléssel, szerelt, fém v. 

kerámia elemes 

  ESH, ESB, ESZ        1 392            1 740     

Egyedi falazott, 

egyrétegű, vízzáró 

béléssel 

rendezetlen kezelés, vagy 

fokozott igénybevétel 
ESHX, ESBX        2 116            2 645     

Egyedi falazott, 

egyrétegű, vízzáró 

béléssel, szerelt, fém v. 

kerámia elemes 

  
EGH, EGB, 

EGY 
       1 033            1 290     

Egyedi falazott, 

egyrétegű, vízzáró 

béléssel 

rendezetlen kezelés, vagy 

fokozott igénybevétel 
EGHX, EGBX        2 116            2 645     

Egyedi falazott, 

egyrétegű, vagy vízzáró 

béléssel, illetve szerelt, 

fém v. kerámia elemes 

(tartalék kémények is) 

üdülő 

ESHÜ, EGHÜ, 

ESBÜ, 

EGBÜ,ESZÜ, 

EGZÜ 

       2 116            2 645     

Kö

zp

ont

i 

Központi falazott,vagy 

egyrétegű, vízzáró 

béléssel,illetve szerelt, 

fém v. kerámia elemes 

729 cm2-nél kisebb 

keresztmetszetű 

KSHL, KSBL, 

KSZL, KGHL, 

KGBL, KGZL 

       1 392            1 740     

729 cm2-nél nagyobb, 

4096 cm2-nél kisebb 

keresztmetszetű 

KSHQ, KSBQ, 

KSZQ 
     15 200           19 000     

KGHQ, KGBQ, 

KGZQ 
       9 850           12 310     

4096 cm2-nél nagyobb 

keresztmetszetű 

KSHN, KSBN, 

KSZN 
     17 450           21 810     

KGHN, KGBN, 

KGZN 
     11 783           14 730     

729 cm2-nél kisebb 

keresztmetszetű 

KSHX, KSBX, 

KSZX 
       9 850           12 310     



rendezetlen kezelés, vagy 

fokozott igénybevétel 

KGHX, KGBX, 

KGZX 
       7 863            9 830     

 

Gyűjtő 

 

 

CS, CG 

     

   1 979     

     

   2 475     +csatlakozó 

lakásonként 
  

         758               950     

Tartalék            683               855     

 

 

 

 

2. § 

 

A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról szóló 34/1998.(XI. 

26.) ÖK számú rendeletének 3 sz. melléklete az alábbiakra változik. 

 

Kémények használatával összefüggő szakvélemények díja   

  

Szakvélemény típus 
díj 

nettó bruttó 

1. Típus Helyszíni  tanácsadás (Ft/létesítmény) 2950 3690 

2. Típus 

Irásbeli nemleges szakvélemény (nyilvánvaló, 

kizáró ok esetén)                                   

(Ft/kémény) 5892 7365 

3. Típus 

Gázbekötéshez kiadott írásos szakvélemény 

35 kW fűtőteljesítmény alatt                                              

(Ft/kémény) 6875 8595 

35 kW és 60 kW teljesítmény között 10308 12885 

60 kW teljesítmény felett                     

(Ft/kémény) 17692 22210 

4. Típus 

Gyüjtőkémény videotechnikás rögzítéssel 

(Ft/szint) 5455 6820 

5. Típus 

Utóellenőrzés díja (3. Típushoz kapcsolódóan)                                  

(Ft/kémény) 3442 4300 

6. Típus 

Használatbavételi engedély                        

(Ft/létesítmény) 3921 4900 

7. Típus 

Tervfelülvizsgálat és helyszíni 

építésellenőrzés                                

(Ft/létesítmény)  4475 5600 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. § 

 

Záró rendelkezés 

 

Jelen rendelet 2009. július 1.-én lép hatályba, a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi 

igénybevételének szabályozásáról szóló 34/1998. (XI. 26.) ÖK. számú rendelet 

változással nem érintett részei jelenlegi formájukban maradnak hatályban. 

 

 

 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

       jegyző        polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

   Nyeste János sk.       Takács József sk.  

  települési képviselő       települési képviselő 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mezőkövesd Város Önkormányzat 

17/2009. (VII.1.) ÖK. számú  

R E N D E L E T E  

a városi piac és vásár fenntartásának, használatának és rendjének szabályozásáról 

szóló 39/2005.(XII. 01.) ÖK számú rendeletének módosítása. 

 

 

1.§ 

 A rendelet preambuluma az alábbiakban módosul: 

 

a városi piac és vásár fenntartásának, használatának és rendjének szabályozásáról 

 Mezőkövesd város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a városi 

piac és vásár fenntartására, használatára és rendjére – figyelemmel a vásárokról és piacokról 

szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendeletre – az alábbi rendeletet alkotja: 

2.§ 

 

A rendelet 4. §-a (3) bekezdése a./ pontja az alábbiakban módosul: 

 

A bérleti szerződést az üzemeltető azzal a jogi személlyel, vagy magánszeméllyel köthet, amely, 

aki a 55/2009. (III. 13.) Korm. sz. rendelet 3. §  (2) bekezdés hatálya alá tartozik. A bérleti 

szerződésben egyértelműen rögzíteni szükséges a bérelt terület helyét. A piacfelügyelet a 

helyszínen köteles tartani a piactérképet, melyre a bérelt területek felvezetésre kerülnek. 

 

3.§ 

 

 A városi piac és vásár fenntartásának, használatának és rendjének szabályozásáról szóló 

39/2005.(XII. 01.) ÖK számú rendeletének 2 sz. melléklete az alábbiakra változik. 

 

 Piaci bérleti díjak és napi helyjegyek díjtételei 
 

I.Napi élelmiszerpiac:(Zöldséges piac) 

1./ asztal-és helybérleti díjak   

 a./ 1 év időtartamra 2 m-enként      5.615.-Ft 

b./ fél év időtartamra 2 m-enként     4.345.-Ft 

c./ ¼ év időtartamra 2 m-enként                                     3.060.-Ft 

d./ 1 év időtartamra gépkocsiról történő 

árusítás m
2
-ként                   2.550.-Ft 

 

2./ napi helyjegyek 

a./ asztalról történő árusítás általában     110.-Ft/fm 

b./ földről történő árusítás általában     95.-Ft/m
2 

c./ ha az áru mértéke megkívánja 

 (zsák, batyu, láda)       30.-Ft/db 

  

d./ tojás         30.-Ft/30 db 



e./ liba, pulyka, egyéb szárnyas baromfi, nyúl    45.-Ft/db 

f./ napos és előnevelt szárnyas      30.-Ft/5 db 

g./ kézi kocsiról történő árusítás     225.-Ft 

h./ gépkocsi és utánfutó 1 t-ig db-onként    665.-Ft 

i./ gépkocsi és pótkocsi 1-5 t-ig    2.980.-Ft 

3./ telepített pavilon (éves) 

a./ zöldséges pavilon havi(napi jegyváltás nélkül)   505.-Ft/m
2 

b./ vendéglátó pavilon havi(napi jegyváltás nélkül)   765.-Ft/m
2 

II. Használtcikk piac és heti vásár, valamint búcsú vásár 
1./ terület bérleti díj (határozatlan időtartamra)     310-Ft/m

2
/hó 

2./ napi helyjegyek 

a./ asztalról történő árusítás (II. bekezdés 1. pontja szerinti 

  terület bérleti díjjal nem rendelkezők)      470.-Ft/fm 

b./asztalról történő árusítás (II. bekezdés 1. pontja szerinti 

  terület bérleti díjjal rendelkezők)       320.- Ft/fm 

c./ földről, saját asztalról, sátorból 

történő árusítás esetén (II. bekezdés 1. pontja szerinti 

  terület bérleti díjjal nem rendelkezők)         310.-Ft/m
2 

d./ földről, saját asztalról, sátorból 

történő árusítás esetén (II. bekezdés 1. pontja szerinti 

  terület bérleti díjjal rendelkezők)        220.-Ft/m
2 

e./ gépkocsiról történő árusítás esetén 1.875. Ft+1000.-Ft/alk  

 parkolási díj 

3./ telepített pavilon 

( napi jegyváltás nélkül)            1.170.-Ft/m
2
/hó 

4./ mozgóárusítás             1.510.-Ft/alkalom 

5./ ünnepi vásár(ideiglenes vásár)            320.-Ft/m
2
 /nap 

6./ Búcsú terület díj        235.-Ft/m
2
/3 nap 

3 napot meghaladóan a díj:        60.-Ft/m
2 

naponta 

7./ Cirkusz terület díj        145.-Ft/m
2
/3 nap 

3 napot meghaladóan a díj:         60.-Ft/m
2
 naponta 

 

4. § 

Záró rendelkezés 

 

Jelen rendelet 2009. július 1.-én lép hatályba, a városi piac és vásár fenntartásának, 

használatának és rendjének szabályozásáról szóló 39/2005.(XII. 01.) ÖK  számú rendelet 

változással nem érintett részei jelenlegi formájukban maradnak hatályban. 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

       jegyző        polgármester  

Jegyzőkönyv hitelesítő 

   Nyeste János sk.       Takács József sk.  

  települési képviselő       települési képviselő 

 

Kiadmány hiteléül:  



Mezőkövesd Város Önkormányzat 

 18/2009. (VII.1.) ÖK. számú  

R E N D E L E T E  

 

a fizető parkolási rendszerről szóló 46/2004. (XII. 02.) ÖK. számú  

rendeletének módosítása. 

 

1. § 

 

A fizető parkolási rendszerről szóló 46/2004. (XII. 02.) ÖK számú rendeletének 2 sz. melléklete 

az alábbiakra változik: 

ÁRJEGYZÉK 

(az árak forintban vannak meghatározva, és az ÁFA-t is tartalmazzák) 

 

1. Az automatával ellátott parkolókban a jegyárak: 

Minimális parkolási díj 75 

1 órai parkolási díj 150 

1 napi parkolójegy (5 órai parkolást meghaladóan) 750 

 

2. Bérletek árai: 

Havi bérlet 3.335 

Negyed éves bérlet 6.670 

Éves bérlet I. (kivétel, akik az éves bérlet II. kategóriás bérletre 

jogosultak) 

20.000 

Éves bérlet II Azon gépjárművek után, amelyeknek okmánnyal igazolt 

Üzembentartója mezőkövesdi lakos magánszemély                                              11.250  

 

3. A Zsóry területén: 

Személygépkocsik esetén: 

  

1 órai parkolási díj 150 

1 napi parkolójegy (5 órai parkolás időt meghaladóan) 750 

  

  

Autóbuszok esetén: 

 

 

1 órai parkolási díj 440 

1 napi parkolójegy (5 órai parkolás időt meghaladóan) 2.200 

Fél napi jegy (14 óra után)                                                    1.100 

 

Motorkerékpár esetén: 

 

1 órai parkolási díj 75 

1 napi parkolójegy (5 órai parkolást meghaladóan) 375 

 

 



 

4. Egyéb 

 

Lakcímváltozás, forgalmi rendszámváltozás, illetve megrongálódott 

bérlet pótlásának kezelési költsége 

420 

Utólag bemutatatott bérlet vagy igazolvány kezelési költsége 420 

Elveszett, megsemmisült bérlet pótlásának kezelési költsége 1000 

 

5. Parkoló megváltási díj parkolónként: 

 

a) a Mátyás király úton lévő építmények esetén :     250.000.- Ft 

 

b) a város más területein:        150.000.- Ft. 

 

2. § 

 

Záró rendelkezés 

 

Jelen rendelet 2009. július 1.-én lép hatályba, a fizető parkolási rendszerről szóló 46/2004. 

(XII. 02.) ÖK. számú rendelet változással nem érintett részei jelenlegi formájukban 

maradnak hatályban.. 

 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

       jegyző        polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

   Nyeste János sk.       Takács József sk.  

  települési képviselő       települési képviselő 

 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

 221/2009. (VI.30.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A   

 

Tájékoztatás a Mezőkövesdi VG Zrt Zsóry Gyógy- és Strandfürdő  

árjegyzékének módosításáról 

 

 

 

 

 

A Képviselő-testület a tájékoztatót megtárgyalta, abban foglaltakkal egyetért és javasolja 

az 5 %-os ÁFA emelés érvényesítését a fürdőszolgáltatási díjakban. 

 

 

 

Felelős:  VG Zrt vezérigazgató  

Határidő:  2009. július 1.  

 

 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

       jegyző        polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

   Nyeste János sk.       Takács József sk.  

  települési képviselő       települési képviselő 

 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

222/2009. (VI.30.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A   

 

 

Mezőkövesd Város Képviselő-testületének  

2009. évi munkatervének felülvizsgálata 

 

 

1.) A Képviselő-testület a mellékletben foglaltak szerint fogadja el 2009. II. félévi 

munkatervét 

 

2.) Felkéri a polgármestert, hogy a munkatervében meghatározott feladatok 

végrehajtására tegyen intézkedést, a munkatervbe folyamatosan vegye fel 

mindazokat a napirendeket, amelyek megtárgyalása idő közben válik aktuálissá. 

 

 

3.) A Képviselő-testület felkéri a bizottságok elnökeit, hogy a munkatervhez igazodva 

készítsék el saját munkaprogramjaikat legkésőbb 2009. augusztus 31-ig. 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2009. augusztus 31-ig, ill. folyamatos 

 

 

 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

       jegyző        polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

   Nyeste János sk.       Takács József sk.  

  települési képviselő       települési képviselő 

 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 



 

  

 

 

 

 

 

MEZŐKÖVESD VÁROS 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2009. ÉV  
 

II. félévi 

M U N K A T E R V E 
 

 

  



 

2009. augusztus 26. (szerda) 

 

1. Mezőkövesd Város Önkormányzatának a közterületek tisztántartásáról és a 

közhasználatú zöldterületek fenntartásáról, védelméről szóló 27/2007. (V.31.) ÖK 

számú rendeletének módosítása 

 Előadó: Jegyző 

 Referens: városüzemeltetési irodavezető 

 

2. Hulladék-gazdálkodásról szóló rendelet módosítása 

 Előadó: Jegyző 

 Referens: városüzemeltetési irodavezető 

 

3. Tájékoztató az önkormányzat 2009. I. félévi gazdálkodásáról 

Előadó   : polgármester 

Referens:  kincstári irodavezető 

 

4. Oktatási, Ifjúsági, Kulturális, Sport és Idegenforgalmi Bizottság tájékoztatója az 

Október 23-ai ünnepség programjáról 

Előadó   : bizottság elnöke 

 

5. BURSA HUNGARICA ösztöndíj pályázati rendszerhez csatlakozás 

Előadó   : polgármester 

Referens:  aljegyző 

 

6.A középiskolákban indítható kilencedik osztályok illetve kollégiumi csoportok 

számának meghatározása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  intézményvezetők 

 

7. Tájékoztató az Egészség Klub Közhasznú Egyesület munkájáról, terveiről 

 Előadó: egyesület elnöke 

 

8. Tájékoztató a Kisebbségi Önkormányzatok tevékenységéről 

 Előadó: cigány és örmény kisebbségi önkormányzat elnöke 

 

 9. Mezőkövesd Város Önkormányzatának Közbeszerzési tervének módosítása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  közbeszerzési referens 

 

10. Pályázatok benyújtása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  stratégiai referens 

 

11.Önkormányzati ingatlanok hasznosítása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  jegyző 



2009. szeptember 30. (szerda) 

 

1.„Rendes Matyó Porta” városszépítő program értékelése, díjak átadása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  művelődési munkatárs 

 

2.Az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének módosítása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  kincstári irodavezető 

 

3.Utazás 2010. Nemzetközi Idegenforgalmi Kiállításon történő részvétel  

Előadó   : polgármester 

Referens:  művelődési munkatárs 

 

4.Közmeghallgatás napirendjének elfogadása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  jegyző 

 

5. Tájékoztató a Takács István Kulturális Alapítvány tevékenységéről, terveiről 

 Előadó: egyesület elnöke 

 

6.Önkormányzati ingatlanok hasznosítása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  jegyző 

 

7.Lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  aljegyző 

 

2009. október 28. (szerda) 

 

1.Önkormányzati ingatlanok hasznosítása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  jegyző 

 

2. Beszámoló a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás munkájáról 

Előadó   : polgármester 

Referens:  munkaszervezet vezető 

 

3.A „Mezőkövesd 2010.” Évi kiadványba bekerülő kiemelt események 

Előadó   : polgármester 

Referens:  TOURINFORM munkatárs 

 

4.A „Mezőkövesd 2010.” Évi kiadvány kivitelezőjének kiválasztása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  TOURINFORM munkatárs 

 



5. Az Önkormányzat 2010. évi belső ellenőrzési terve 

Előadó   : polgármester 

Referens:  belső ellenőr 

 

6. Beszámoló az Ifjúságsegítő munkájáról, az Ifjúsági Információs pont működéséről 

Előadó: polgármester 

Referens: ifjúságsegítő 

 

 

2009. november 25. (szerda) 

 

1. Tájékoztató az önkormányzat 2009. I-III. negyedéves gazdálkodásáról 

Előadó   : polgármester 

Referens:  kincstári irodavezető 

 

2. Az önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója 

Előadó   : polgármester 

Referens:  kincstári irodavezető 

 

3. Városi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009. évi közrend- és közbiztonság 

helyzetéről 

Előadó: városi rendőrkapitány 

 

4. Polgárőr Egyesület tájékoztatója a 2008-2009. évi tevékenységéről 

Előadó: egyesület elnöke 

 

5. Az „Év Embere” kitüntető díj odaítélése 

Előadó   : Oktatási, Ifjúsági, Kulturális, Sport és Idegenforgalmi Bizottság elnöke  

 

6. 2010. évi szemétszállítási, kéményseprési, víz- és csatornadíj, helyi járatú  

     autóbusz-közlekedési díj, piaci helypénz és parkolási díj megállapítása 

Előadó   : jegyző 

Referens:  VG ZRt. vezérigazgató 

 

7.Máltai Szeretetszolgálat beszámolója tevékenységéről, feladat ellátási szerződés 

 felülvizsgálata 

Előadó: polgármester 

Referens: Máltai Szeretetszolgálat vezetője 

   aljegyző 

 

8.Lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása 

  Előadó: polgármester 

  Referens: aljegyző 

 

9.Önkormányzati ingatlanok hasznosítása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  jegyző 



 

 

2009. december 14. (hétfő) 

vagy 

2009. december 16. (szerda) 

 

 

1.Az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének módosítása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  kincstári irodavezető 

 

2.Helyi adórendeletek módosítása 

Előadó   : jegyző 

Referens:  kincstári irodavezető 

 

3.Önkormányzat intézményeinél biztosított gyermekétkeztetési térítési díjak 

megállapítása 2010. évre 

Előadó   : jegyző 

Referens:  Élelmezési Központ igazgató 

 

4.Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. évi munkaterve 

Előadó   : polgármester 

Referens:  jegyző 

 

5.A Kisebbségi Önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások 

felülvizsgálata  
Előadó   : polgármester 

Referens: jegyző  

 

6.Önkormányzati ingatlanok hasznosítása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  jegyző 

 

 

 

VÁROSPOLITIKAI FÓRUMOK, ÉVFORDULÓK TERVE 

 

 

1. Közmeghallgatás: 2009. november 19. (csütörtök) 17.00 óra 

 

 2. Állami és nemzeti ünnepeink programja 

Augusztus 20. 

Október 23. 

 

 

 

 



 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

 223/2009. (VI.30.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A   

 

A Mezőkövesdi Média Kht. Alapító Okiratának módosítása 

 

 

1. A képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és a 110/2009. (IV.29.) ÖK. számú 

határozatot az előterjesztés mellékletét képező tulajdonosi rendelkezésnek megfelelően 

módosítja. 

 

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

cégbírósági átvezetésével összefüggésben szükséges jogi lépéseket megtegye.  

 

 

Felelős: Média Kht. ügyvezetője, polgármester 

Határidő: Értelem szerint 

 

 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

       jegyző        polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

   Nyeste János sk.       Takács József sk.  

  települési képviselő       települési képviselő 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TULAJDONOSI RENDELKEZÉS 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat a Mezőkövesdi Média Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság (székhelye: 3400 Mezőkövesd, Szent László tér 17., cégjegyzékszáma: Cg. 05-09-

017756) alapítójaként az alábbi  

t u l a j d o n o s i    r e n d e l  k e z é s t    

h o z z a : 

 

Az alapító a társaság alapító okiratának VI. pontját módosítja, az alapító okirat VI. pontjának 

alábbi rendelkezésének helyébe:  

„A cég főtevékenysége:  

5814'08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása  

Közhasznú tevékenységek: 

7219'08 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés 

7220'08 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés  

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

8559'08 M. n. s. egyéb oktatás  

8560'08 Oktatást kiegészítő tevékenység  

9102'08 Múzeumi tevékenység 

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

 

a következő rendelkezések lépnek:     

„A társaság 1997. évi CLVI. tv. 26.§ c) pontja szerinti közhasznú tevékenységei: 

 

Tudományos tevékenység kutatás  

Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 

Kulturális tevékenység 

Kulturális örökség megóvása 

Műemlékvédelem   

 

A társaság TEAOR szerinti közhasznú tevékenységei:  

5814 '08  Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása - főtevékenység  

7219 '08  Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés 

7220 '08  Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés  

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

8559 '08  M. n. s. egyéb oktatás  

8560 '08  Oktatást kiegészítő tevékenység  

9102 '08  Múzeumi tevékenység 

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

Az alapító az alapító okirat VI. pontját, illetve az alapító okiratot egyéb módosítással nem érinti.  

 

Kelt Mezőkövesden, 2009. június hó 30.  napján  

 

       Mezőkövesd Város Önkormányzat alapító 

                                                  képviseletében: Tállai András 



Mezőkövesd Város Önkormányzat 

 224/2009. (VI.30.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A   

 

Bőcs Község Önkormányzatának a Zempléni Szakképzés-szervezési  

Társuláshoz való csatlakozása, a Zempléni Szakképzés-szervezési  

Társulás Megállapodásának és Alapító Okiratának módosítása,  

valamint a Társulási Tanács helyettesítő tagjának megválasztása 

 

Mezőkövesd Város Képviselő testülete megtárgyalta Bőcs Község Önkormányzatának a 

Zempléni Szakképzés-szervezési Táruláshoz való csatlakozására a Zempléni Szakképzés-

szervezési Társulás Megállapodásának és Alapító okiratának módosítására, valamint a 

Társulási Tanács helyettesítő tagjának megválasztására vonatkozó előterjesztést, és az 

alábbi döntést hozta: 

 

1.  Mezőkövesd Város Képviselő testülete Bőcs Község Önkormányzatának 5/2009 

(II.11.) számú határozata alapján a Zempléni Szakképzés- Szervezési Társuláshoz 

történő csatlakozási kérelmét 2009. szeptember 01-i hatállyal elfogadja.  

 

2. Mezőkövesd Város Képviselő testülete jóváhagyja 2009. július 01-i hatállyal a 

Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére vonatkozó 

Megállapodást e határozat 1. számú mellékletében foglaltak szerint. 

 

3. Mezőkövesd Város Képviselő testülete a Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás 

Alapító Okiratát 2009. július 01-i hatállyal e határozat 2. sz. mellékletében foglaltak 

szerint fogadja el. 

 

4. Mezőkövesd Város Képviselő testülete felhatalmazza polgármesterét az egységes 

szerkezetbe foglalt Megállapodás és Alapító Okirat aláírására.  

 

5. Mezőkövesd Város Képviselő testülete felhívja Hivatalát, hogy jelen határozat     

                végrehajtása  érdekében  a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

               

       Felelős:  jegyző 

          Határidő:  azonnal 

 
Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

       jegyző        polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

   Nyeste János sk.       Takács József sk.  

  települési képviselő       települési képviselő 

 

 

Kiadmány hiteléül:  



Tisztelt Képviselő testület! 

 

I. 

 

A társulási megállapodás újabb módosítása szükséges az alábbi indokok miatt: 

 

A Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0014 azonosító 

számú projekt megvalósítását megkezdte. 

A feladatellátás zavartalanságának és folyamatosságának biztosítása céljából a Zempléni 

Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanácsa jelzéssel élt a társulás tagjai felé, amelyben 

javasolták a megkötött Megállapodás módosítását.  

 

A javasolt módosítások elfogadásától a Társulási Tanács a Térségi Integrált Szakképző Központ 

működésének gördülékenyebbé tételét, a Támogatási Szerződésben foglaltaknak megfelelő 

végrehajtást, valamint a hatályos jogszabályoknak való alaposabb megfelelést reméli. 

 

A módosítási javaslat a Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás Megállapodásának alábbi 

pontjait érinti: 

 

A megállapodás I. 2. A társulás jogállása kiegészül: a Társulás jogi személyiséggel rendelkező, 

önállóan működő és gazdálkodó közszolgáltató költségvetési szerv. (közintézmény) 

 

A megállapodás I. 5. pontja azzal, hogy a Zempléni Térségi Integrált Szakképző Központban 

résztvevő intézmények neve és székhelye az I. számú függelékben található.  

A megállapodás II. 1. pontjának második mondata kiegészül azzal, hogy a képviselő- 

testületek tagjaik közül választják képviselőjüket a Társulási Tanácsba, illetve hogy a Társulási 

Tanács Elnöke díjazásban részesül. Az elnök személyére a javaslatot a legtöbb szavazattal 

rendelkező társulási tag képviselője tesz.  A Társulási Tanács Elnökének díjazásával 

kapcsolatban a két alelnök jogosult eljárni. A Társulási Tanács delegált tagjait díjazásban 

részesítheti.  

A megállapodás II. 2. pontjából törlésre kerül az, hogy illetékességi területe közvetlenül 

határos a Társulás működési területével.   

A megállapodás II. 3. pontjából törlésre kerül, hogy minden tanév szeptember 1.-vel lehet 

hozzá csatlakozni, továbbá ugyanezen pont kiegészül azzal, hogy a Társuláshoz való 

csatlakozáshoz a csatlakozó képviselő- testület… 

 

A megállapodás II. 4. pontja kiegészül azzal, hogy  

A társulás tagjainak több mint a fele minősített többséggel hozott határozatával a naptári év 

utolsó napjával fontos okból kizárhatja a társulásból azt a képviselő-testületet, amely a 

megállapodásban foglalt kötelezettségének ismételt felhívásra határidőben nem tett eleget. 

Továbbá a társulás megállapodásának felmondása esetén a társulás tagja által a társulásba bevitt 

vagyonnal el kell számolni. Ha a társulási megállapodás másképp nem rendelkezik, a 

vagyontárgy társulás tagja részére történő kiadását a társulási megállapodásban meghatározott 



időtartamra, de legfeljebb négy évre el lehet halasztani, ha annak természetben történő kiadása 

veszélyeztetné a társulás kötelező feladatának ellátását.  

 

A megállapodás II. 5. pontja kiegészül egy 

 e ) ponttal, a társulási megállapodás év közbeni felmondásához.  

  

A megállapodás III. 1. pontjának második mondata kiegészül azzal, hogy a képviselő- 

testületek tagjaik közül választják a Társulási Tanács delegált tagjait. Továbbá a harmadik 

mondatban a szakképzésben résztvevő tanulók kifejezés, képzésben résztvevő tanulókra változik.  

A megállapodás III. 2. pontja kiegészül a Társulás fenntartói önkormányzati tagja által… 

 A Megállapodás III/3. pontjának második mondata kiegészül azzal, hogy az elnök és a két 

alelnök személye határozott időre, de legfeljebb 5 évre kerül megválasztásra, újraválaszthatóak. 

A Társulási Tanács delegált tagjainak megbízatása megszűnik a képviselő- testületi, közgyűlési 

tagság megszűnése esetén.  törlésre kerül az, hogy évente rotációs rendszerben kerülnek 

megválasztásra. 

A megállapodás III.7. d, pontjában a Közigazgatási Hivatal helyére a törvényességi ellenőrzést 

ellátó szerv kerül  

A megállapodás III. 8. pontjából törlésre kerül, hogy a jegyzőkönyvet 15 napon belül meg kell 

küldeni a Közigazgatási Hivatalnak.  

A megállapodás III. 9. pontja megváltozik úgy, hogy a Társulási Tanács akkor határozatképes, 

ha az ülésen a szavazatok kétharmadával rendelkező képviselők, de legalább 5 fő jelen van. 

Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.  

 

A megállapodás III. 10. pontjának változtatásai:  

A Társulási Tanács egyhangú döntése szükséges: 

 az együttműködési megállapodás módosításának kezdeményezéséhez 

a korábbi b, pont törlésre kerül és helyébe az alábbi mondat lép:  

 intézmény fenntartó jog átvételéhez vagy alapításához 

 

10/A. ponttal lép életbe az alábbi rendelkezés:  

A társult önkormányzatokat terhelő, fenntartási, működési költségeket meghaladó mértékű 

kötelezettségvállaláshoz az érintett önkormányzatok írásbeli hozzájárulása szükséges. 

 

A megállapodás III. 13. pontjának negyedik mondata kiegészül azzal, hogy az egyéb 

munkáltatói jogokat a Társulási Tanács elnöke gyakorolja a Társulási Tanács nevében.  

Továbbá ugyanezen pont kiegészül azzal, hogy a Társulás gazdálkodása körében a számviteli 

fegyelem betartása a gazdasági vezető feladata.  

Ezen ponton belül a munkaszervezet igazgatója kifejezés helyébe a munkaszervezet vezetője 

kifejezés lép.  

 

A megállapodás III. 14. pontjából a zárójelben lévő szövegrész törlésre kerül.  

 



A megállapodás III. 15. pontja megszűnik.  

 

A megállapodás IV. 1.,2.,3. pontjai helyébe az alábbi szöveg kerül: 

 

A Társulási Tanács feladat- és hatásköre: 

1. Költségvetési szervet alapíthat, átalakíthat és szüntethet meg, továbbá hatáskörébe 

tartozik a költségvetési szerv alapító okiratának kiadása, szervezeti és működési 

szabályzatának jóváhagyása.  

Hatáskörébe tartozik a munkaszervezet vezetőjének kinevezése, vagy megbízása, 

felmentése, vagy vezetői megbízásának visszavonása, a vele kapcsolatos egyéb 

munkáltatói jogok gyakorlása, valamint a költségvetési szerv gazdasági vezetőjének 

kinevezése, vagy megbízása, felmentése vagy a megbízás visszavonása, díjazásának 

megállapítása; 

 

A költségvetési szerv tevékenységének szabályszerűségi, pénzügyi, valamint 

teljesítmény-ellenőrzése; az általa létrehozott költségvetési szerv jelentéstételre vagy 

beszámolóra való kötelezése; jogszabályban meghatározott esetekben az általa 

létrehozott költségvetési szerv döntéseinek előzetes vagy utólagos jóváhagyása; 

egyedi utasítás adása feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására.   

 

2. 

 

Elfogadja a regionális fejlesztési és képzési bizottság által a szakképzés 

összehangolásával kapcsolatos döntéseit  

  

3. A regionális fejlesztési és képzési bizottság döntéseivel összhangban a szakképzés 

fejlesztési irányára és a beiskolázási arányára tekintettel meghatározza a Társulás 

tagjai által fenntartott iskolákban a szakképzési évfolyamokon indítható osztályok 

számát; 

  

4. Egyetértési jogot gyakorol a szakmai program tekintetében az iskola pedagógiai 

programjának jóváhagyásánál; 

  

5. Önálló fejlesztési tervet készít a Társulás által ellátott feladatokra a közoktatásról 

szóló 1993. évi LXXIX. törvény 88. § (1) bekezdése szerint; 

  

6. Megállapodhat közoktatási intézményfenntartó többcélú kistérségi társulással, 

felsőoktatási intézménnyel, nem önkormányzati intézményfenntartóval, a feladatok 

közös megszervezésében, amennyiben az vállalja a közoktatásról szóló 1993. évi 

LXXIX. törvény 89/B. § (5) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint a 

szakképzésnek a regionális fejlesztési és képzési bizottság döntésének megfelelő 

megszervezését; 

  

7. Elfogadja a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatát; 

  

8. Megválasztja a Társulási Tanács elnökét és alelnökeit, 

  

9. Kialakítja munkaszervezetét, dönt annak létszámáról, gyakorolja a munkáltatói 

jogokat a munkaszervezet vezetője és gazdasági vezetője felett; 



  

10. Megállapítja éves költségvetését, elfogadja a költségvetés végrehajtásáról szóló 

beszámolót; 

  

11. Megállapodást köthet feladatok ellátásra a szakképzés egyéb szereplőinek 

bevonásával; 

  

12. Részt vesz pályázatokban, a pályázat lebonyolításában, fejlesztési projektek 

megvalósításában; 

  

13. Részt vesz az iskolarendszeren kívüli szakképzés szervezésében; 

  

14. Írásbeli véleményt készít és azt a döntéshozatalt megelőzően a képviselő-testület elé 

terjeszti tag felvételéről, a tagi késedelem beálltáról, valamint a tagi kilépéssel 

összefüggő elszámolásról szóló képviselő-testületi határozatokhoz; 

  

15. Kialakítja a szakképzés-fejlesztés forrásbevonási rendszerét és a felhasználás 

nyomon követését; 

  

16. Pályaválasztási, pályaorientációs és karrier-tanácsadási rendszert szervez; 

  

17. Pedagógus továbbképzések szervez, koordinálja a közös munkát; 

  

18. Kiépíti a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a sajátos nevelési 

igényű tanulókat támogató rendszert; 

  

19. Koordinálja a tananyagfejlesztést, új tananyagok beszerzését; 

  

20. Tájékoztatást nyújt a szakképzés partnerei, média felé, kiadványokat készít; 

  

21. Összehangolja az önértékelési rendszert a partnerek között; 

  

22. Adatgyűjtést szervez, elemzést készít a szakképzés vonatkozásában; 

  

23. Véleményezi a TISZK működésében érintett intézményi átszervezéseket, vezetői 

kinevezéseket, a fenntartói és az intézményi minőségirányítási programot; 

  

24. Segíti a családpedagógiai szolgáltatást; 

  

25. Koordinálja az intézményi mérési értékelési rendszert és a közös TISZK szintű 

tanulói kulcskompetencia mérés-értékelési rendszert; 

  

26. Elkészíti a TISZK-re vonatkozó egységes modultérképet. 

 

A Társulási Tanács 

elnökének feladatai: 

1. Összehívja és vezeti a Társulási Tanács ülését; 

  

2. Aláírja az ülés jegyzőkönyvét; 



  

3. Képviseli a Társulást; 

  

4. Munkáltatói jogot gyakorol a munkaszervezet vezetője és 

gazdasági vezetője felett; 

  

5. Felügyeli a Társulási Tanács döntéseinek végrehajtását, a 

társulás gazdálkodását. 

 

   

A munkaszervezet 

vezetőjének feladatai: 

1. Irányítja a munkaszervezet munkáját; 

  

2. Előkészíti a Társulási Tanács üléseit és a napirendeket; 

  

3. Végrehajtja a Társulási Tanács döntéseit; 

  

4. Munkáltatói jogokat gyakorol a munkaszervezet egyéb tagjai 

felett; 

  

5. Felelős a Társulás gazdálkodásáért. 

   

A megállapodás V. 1. pontja helyébe az alábbi szöveg kerül: 

A Társulás vagyonát képezi:  

 A társulás által vállalt feladat megvalósítását szolgáló pályázatok önrészének egy-egy 

társult tag önkormányzatra eső részének befizetései; 

 

 központi költségvetésből közvetve vagy közvetlenül származó bevételek; 

 

 működési, fenntartási költségeihez a társult önkormányzatok tanulólétszám-arányos 

befizetései; 

 

 pályázatok útján nyert bevételek; 

 

 alapítványi támogatások; 

 

 ingó vagyontárgyak, immateriális javak; 

 

 szakképzési hozzájárulások bevételei és kiadásai 

 

 egyéb bevételek. 

 

A megállapodás V. 2. pontja az alábbiakra módosul:  

A Társulás vagyonának szaporulata a Társulást illeti meg. 



A megállapodás V. 3. pontja az alábbiakra módosul:  

Jogi személyiséggel rendelkező, önállóan működő és gazdálkodó közszolgáltató költségvetési 

szerv (közintézmény). A Társulás saját költségvetéssel rendelkezik, önálló gazdálkodási jogköre 

és felelőssége van. Alaptevékenységét önállóan látja el azzal, hogy ezen belül 

kormányrendeletben foglaltak szerint gondoskodik fizikai (technikai) segítő feladatai ellátásáról, 

illetve rendelkezhet pénzügyi és számviteli szervezeti egységgel.  

 

A megállapodás V. 5. pontjának utolsó mondata kiegészül azzal, hogy a tagok évente két 

alkalommal félévenként előre, (március 31-ig, illetve július 31-ig) teljesítik a működési 

költségekhez való hozzájárulásukat.  

 

A megállapodás V. 6. pontja az alábbi szöveggel egészül ki: 

 

Az önkormányzatok által vállalt pénzügyi hozzájárulás határidőre történő befizetésének nem 

teljesítése esetén a nem teljesítő tag a teljesítés időpontjáig nem gyakorolhatja tagsági jogait és a 

szavazati joga is felfüggesztésre kerül. 

...továbbá a pénzügyi hozzájárulást nem teljesítő tag bankszámlájára azonnali beszedési 

megbízás-inkasszó- kezdeményezhető a pénzügyi hozzájárulás és késedelmi kamatok mértékéig.  

A megállapodás VII.1. pontja az alábbi kiegészítéssel módosul: 

 a „Közigazgatási Hivatal” helyére a „törvényességi ellenőrzést ellátó szerv” megfogalmazás 

kerül.  

 

A Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás, társulási tagjának a Társulási Tanács 40/2009. 

(04.27.) ZSZT. számú határozatával javasolja a TISZK-et alapító önkormányzatok 

képviselő-testületeinek, hogy Bőcs Község Önkormányzatát tagként fogadják be a 

szakképzés fejlesztési célok megvalósulása érdekében. 

A megállapodások mellékletei a Bőcs Község Önkormányzata fenntartásában lévő nevelési 

oktatási intézmény adataival kiegészülnek. 

 A Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás Megállapodásának I.5./ pontja 

helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„5./ A Társulás tagjainak neve, székhelye: 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat (3525 Miskolc, Városház tér 1.) 

Sárospatak Város Önkormányzata (3950 Sárospatak, Kossuth út 44. 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata (3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.) 

Encs Város Önkormányzata (3860 Encs, Petőfi út 75.) 

Mezőkövesd Város Önkormányzata (3400 Mezőkövesd, Mátyás király u. 112.) 

Szerencs Város Önkormányzata (3900 Szerencs, Rákóczi út 89.) 

Szikszó Város Önkormányzata (3800 Szikszó, Kálvin tér 1. 

Bőcs Község Önkormányzata (3574 Bőcs, Hősök tere 1.) 

 

 A Megállapodás III.1./ pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„1./ A Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás döntéshozó szerve a nyolc főből 

álló Társulási Tanács. A Társulási Tanács tagjait a Társulást alapító önkormányzatok 



képviselő-testületei választják meg.  A Tanácsban lévő tagok az adott tag TISZK-be 

bevont intézményeiben nappali tagozaton iskolai rendszerű képzésben résztvevő tanulók 

létszámának aránya szerinti (kerekített) szavazatszámmal rendelkeznek azzal a 

megkötéssel, hogy egyetlen tag sem rendelkezhet a szavazatok több mint felével. Ennek 

megfelelően a szavazati arányok a következőképpen alakulnak: 

 

Név Arány (%) 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 50 

Sárospatak Város Önkormányzata 13 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 6 

Encs Város Önkormányzata 9 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 10 

Szerencs Város Önkormányzata 10 

Szikszó Város Önkormányzata 1 

Bőcs Község Önkormányzata 1 

 

 A Megállapodás „Záradék” című része utolsó bekezdésként az alábbi szövegrésszel 

egészül ki: 

 

„Bőcs Község Önkormányzata        /2009. (.) Öt. Határozat alapján 

S. Nagy László Győző 

  polgármester” 

 

Az előzőekben kifejtettek alapján szükséges a Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás 

Megállapodásának módosítása, amelynek egybeszerkesztett szövegét az előterjesztés 1. sz. 

melléklete tartalmazza. 

 



II.  

 

Az Országgyűlés az államháztartási rendszer megújítása keretében a közpénzek felhasználásának, 

a közfeladatok ellátásának átláthatóbbá, hatékonyabbá tétele, és a költségvetési gazdálkodás 

modernizálásának megalapozása céljából megalkotta a költségvetési szervek jogállásáról és 

gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényt (Kt.).  

 

E törvény 44. § (4) bekezdése értelmében a költségvetési szervek alapító szervének 2009. május 

15-ig felül kell vizsgálnia a közfeladat ellátásának módját szervezeti szempontból az irányítása 

alá tartozó költségvetési szervek tekintetében. Amennyiben a felülvizsgálat eredményeként a 

további működés 2009. július 1-je után is indokolt, az e törvényben és külön törvényben foglalt 

előírásokat költségvetési szervek esetében 2009. június 1-ig kell az alapító okirat módosításával 

érvényesíteni. 

 

A jogszabályban további két elkülönülő részről beszélhetünk: első része szabályozást tartalmaz a 

költségvetési szervek jogállásáról, s egyes ehhez kapcsolódó kérdésekre nézve, második része 

pedig az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (Áht.) módosításáról rendelkezik. 

Egyidejűleg az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1999.(XII.30.) Korm. rendelet 

(Ámr.) módosítása is megtörtént, továbbá az államháztartási szakfeladatok rendje is jelentősen 

megváltozott. Erre vonatkozóan 2009. január 1-jei hatállyal a pénzügyminiszter tájékoztatót adott 

ki. 

 

A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve a Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás az alapító 

okiratot felülvizsgálta, és megállapította, hogy azt a hatályos jogszabályok értelmében módosítani 

szükséges. 

 

A Kt. szabályozza, és pontosan meghatározza a költségvetési szervek típusait, illetve a besorolás 

szempontjait, és rögzíti, hogy az így besorolt intézmények tevékenység jellege, illetve a 

feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerinti meghatározását az alapító okiratban kötelezően 

szerepeltetni kell. A törvény rendelkezéseinek megfelelően szükséges tehát az intézmény 

vonatkozásában e besorolást elvégezni, és az alapító okiratban feltüntetni. 

 

A Kt. tisztázza az alapító szerv és irányító szerv fogalmát, így az intézmény alapító okirata e 

tekintetben is pontosításra szorul. 

 

Lényegesen változott a Kt. alapján a gazdálkodási jogkör szabályozása, továbbá pontosításra 

került az alaptevékenység, kisegítő tevékenység, valamint kiegészítő tevékenység fogalma, 

melyek az intézmény módosított alapító okiratában már a Kt. által használt fogalmi 

meghatározások alapján kerültek megjelölésre. 

 

A módosított alapító okirat kialakítása során fokozott figyelmet fordítottunk arra, hogy az alapító 

okirat a Kt. 4. §-ában foglalt valamennyi kötelező tartalmi elemet magában foglalja. 

A Kt. 44.§ (4) bekezdése értelmében a jogszabály alapján az alapító okiratban szükséges 

módosításokról legkésőbb 2009. június 1. napjáig rendelkezni szükséges. 

 

A módosított Ámr. 165.§ (8) bekezdése értelmében a pénzügyminiszter 8008/2008. PM számon 

tájékoztatót adott ki az államháztartási szakfeladatok új rendjéről. A hivatkozott számú 



tájékoztatóban megjelölt új szakfeladat számokat az Ámr. 171.§ (1) bekezdése értelmében csak a 

2010. évi költségvetés tervezésekor kell alkalmazni, azonban ugyanezen szakasz (2) bekezdése 

értelmében az erre vonatkozó alapító okirat módosítást legkésőbb 2009. szeptember 30. napjáig 

el kell végezni. 

A módosított alapító okiratban az átláthatóság, és az egyértelműség érdekében mind a 2009. 

december 31. napjáig, mind a 2010. január 1. napjától alkalmazandó szakfeladatok megadásra 

kerültek.  

 

A fentiek következtében szükséges a Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás Alapító 

Okiratának módosítása is, amely a következő változtatásokat jelenti: 

  

Az alapító okirat minden pontja a könnyebb beazonosítás érdekében sorszámmal lett 

ellátva.  

Az Alapító Okirat:  

 

 pontja tartalmazza a költségvetési szerv megnevezését.  

 pontja tartalmazza a költségvetési szerv rövid nevét. 

 pontja tartalmazza a költségvetési szerv székhelyét.  

 

A korábbi alapító okiratból az alapítás ideje törlésre kerül. 

 

4. pontja tartalmazza a Társulás jogszabályban meghatározott közfeladatát, amely az 

alábbiakra módosul: 841211 Oktatás igazgatása. A szakképzés és a hozzá tartozó feladatok 

szervezése.  

Továbbá a társulás állami feladatként ellátandó alaptevékenységét meghatározó szakmai 

jogszabályokat: 

- a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény,  

- a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, 

- a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény, 

- az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, 

- az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet, 

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 

- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, 

- az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló 249/2000. 

(XII. 24.) Korm. rendelet, 

- a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény. 

 

5. pontja tartalmazza a Társulás alap- kiegészítő- kisegítő- vállalkozási tevékenységét, 

2009.12.31-ig, illetve 2010.január 01.01-től való bontásban. 

 

6. pontja tartalmazza a Társulás kisegítő és vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak 

felső határait a Társulás kiadásaiban: 

A Társulás kisegítő és vállalkozási tevékenységet kizárólag céljai megvalósítása érdekében, az 

irányadó jogszabályi keretek között folytat.  

A Társulás kisegítő tevékenysége arányának felső határa maximum 20 %, továbbá vállalkozási 

tevékenysége arányának felső határa a Társulás összkiadásainak maximum 20%-a lehet. 

 



7. pontja tartalmazza a Társulás működési területét:  

A társulásban lévő  önkormányzatok illetékességi területe 

 

8. pontja tartalmazza a Társulás irányító szervének nevét, székhelyét:  

Zempléni Szakképzés- szervezési Társulás Társulási Tanácsa 

3525 Miskolc, Városház tér 1. 

A Társulás döntéshozó, irányító szerve a Társulási Tanács, amely az alapító és csatlakozó 

(továbbiakban: fenntartó) önkormányzatok által delegált önkormányzati képviselőkből áll, akik 

díjazásban részesülhetnek. Az irányító szerv vezetője a Társulási Tanács elnöke. 

 A fenntartó önkormányzatok által delegált önkormányzati képviselők és helyettesítőik névsorát a 

II. számú függelék tartalmazza.  

A Társulást, a Társulási Tanács elnöke - akadályoztatása esetén az általa kijelölt személy - 

képviseli. 

 

9. pontja tartalmazza a Társulás alapító szerveinek és csatlakozó szerveinek nevét, 

székhelyét:  

Alapító szerveinek neve, székhelye:  

 

-Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat  

3525 Miskolc, Városház tér 1. 

-Sárospatak Város Önkormányzata  

3950 Sárospatak, Kossuth út 44. 

-Sátoraljaújhely Város Önkormányzata  

3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. 

-Encs Város Önkormányzata  

3680 Encs Petőfi út 75. 

-Mezőkövesd Város Önkormányzata 

3400 Mezőkövesd, Mátyás király u. 1. 

-Szerencs Város Önkormányzata  

3900 Szerencs, Rákóczi út 89. 

Csatlakozó szerveinek neve, székhelye:  

-Szikszó Város Önkormányzata 

3800 Szikszó, Kálvin tér 1. 

-Bőcs Község Önkormányzata 

3574 Bőcs, Hősök tere 1.  

 

Törvényességi ellenőrzését a Társulás székhelye szerint illetékes törvényességi ellenőrzésre 

jogosult szerv látja el.  

Szakmai felügyeletét a szakképzésért felelős szakmai felügyeletet ellátó szerv látja el.  

 

10. pontja tartalmazza a Társulás típus szerinti besorolását:  

- A tevékenységek jellege alapján: Közszolgáltató költségvetési szerv 

 

-A közszolgáltató szerv fajtája: Közintézmény  

 

-A feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő és gazdálkodó 

 



A Társulás jogi személyiséggel rendelkező, önállóan működő és gazdálkodó közszolgáltató 

költségvetési szerv (közintézmény). A Társulás saját költségvetéssel rendelkezik, önálló 

gazdálkodási jogköre és felelőssége van. Alaptevékenységét önállóan látja el azzal, hogy ezen 

belül kormányrendeletben foglaltak szerint gondoskodik fizikai (technikai) segítő feladatai 

ellátásáról, illetve rendelkezik pénzügyi és számviteli szervezeti egységgel. 

 

Bankszámlarend: A Társulás önálló bankszámlával rendelkezik.  

 

11. pontja tartalmazza a Társulás vezetőjének (vezető szerve, testületi tagjainak) 

kinevezését, megbízási, választási rendjét:  

 

A Társulási Tanács Elnöke és a két alelnök személye határozott időre, legfeljebb 5 évre kerül 

megválasztásra és újraválaszthatók.  

A Társulási Tanács Elnöke díjazásban részesül, amelynek mértékét a Társulási Tanács határozza 

meg. Az elnök díjazásával kapcsolatban a két alelnök jogosult eljárni. 

A Társulási Tanács delegált tagjait díjazásban részesítheti.  

A Társulási Tanács delegált tagjainak megbízatása megszűnik a képviselő- testületi, közgyűlési 

tagság megszűnése esetén.  

 

Továbbá ez a pont tartalmazza a Társulás munkaszervezetének foglalkoztatottjaira 

vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölését:  

 

A Társulási Tanács feladatainak végzésére munkaszervezetet hoz létre, amelynek tagjai 

közalkalmazotti jogviszonyban állnak. 

A munkaszervezet élén a munkaszervezet vezetője áll. A munkaszervezet vezetője és a gazdasági 

vezető kinevezése, megbízása, felmentése, vezetői megbízás visszavonása a Társulási Tanácsa 

hatáskörébe tartozik, e jogokat a Társulási Tanács nevében a Társulás Elnöke gyakorolja, a 

2008.évi CV.tv. 8.§ (2) bek. b) c) pontja alapján.  

A munkaszervezet felépítésére vonatkozó részletes szabályokat a Társulás SZMSZ-e 

szabályozza.  

A vezetői választás és megbízás rendjét, továbbá a munkaszervezet egyéb foglalkoztatottjaira 

vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyt a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

tv. törvény, a Munka Törvénykönyve és a Polgári Törvénykönyv szabályozza. 

 

12. pontja tartalmazza a Zempléni Térségi Integrált Szakképző Központba tartozó 

intézményeket fenntartó önkormányzatok (a társulás tagjai) nevét, címét:  

-Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Önkormányzat  

3525 Miskolc, Városház tér 1. 

-Sárospatak Város Önkormányzata  

3950 Sárospatak, Kossuth út 44. 

-Sátoraljaújhely Város Önkormányzata  

3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. 

-Encs Város Önkormányzata  

3680 Encs Petőfi út 75. 

-Mezőkövesd Város Önkormányzata 

3400 Mezőkövesd, Mátyás király u. 112. 

-Szerencs Város Önkormányzata  



3900 Szerencs, Rákóczi út 89. 

-Szikszó Város Önkormányzata 

3800 Szikszó, Kálvin tér 1. 

-Bőcs Község Önkormányzata 

3574 Bőcs, Hősök tere 1.  

A fenntartó önkormányzatok Zempléni Térségi Integrált Szakképző Központhoz tartozó 

intézményeit az I. számú függelék tartalmazza, az általuk oktatott szakmák jegyzékét a III. számú 

függelék részletezi. 

13. pontja tartalmazza a Társulás vagyona felett rendelkező szerv rendelkezési 

jogosultságát: 

A vagyon feletti rendelkezési jog a Társulási Tanácsot illeti meg. 

Kötelezettség vállalásra a Társulási Tanács nevében a Társulás Elnöke jogosult.  

A társult önkormányzatokat terhelő, fenntartási, működési költségeket meghaladó mértékű 

kötelezettségvállaláshoz az érintett önkormányzatok írásbeli hozzájárulása szükséges 

 

14. pontja tartalmazza a feladatellátást szolgáló vagyon megnevezését: 

- A társulás által vállalt feladat megvalósítását szolgáló pályázatok önrészének egy-egy 

társult tag önkormányzatra eső részének befizetései; 

- központi költségvetésből közvetve vagy közvetlenül származó bevételek; 

- működési, fenntartási költségeihez a társult önkormányzatok tanulólétszám-arányos 

befizetései 

- pályázatok útján nyert bevételek; 

- alapítványi támogatások; 

- ingó vagyontárgyak, immateriális javak; 

- szakképzési hozzájárulások bevételei és kiadásai 

- egyéb bevételek. 

 

Kelt: Mezőkövesd, 2008. év szeptember hó 1. napján, módosítva 2009. június 25-én. 

 

 

 

 

 

 

 

III. 

 

A Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanácsa ülésein Mezőkövesd Város 

delegáltjának bármely ok miatti távolléte esetére, a város  képviseletének biztosítása 

érdekében javasoljuk helyettesítő delegált tag megválasztását. 

 

 

 



1. számú melléklet 

MEGÁLLAPODÁS 

a Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás  

létrehozására és működtetésére 

A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 

16-18.§, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 89/B.§, a szakképzésről szóló 1993. évi 

LXXVI. törvény 2. §-ban, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 

2008. évi CV. tv-ben foglaltakkal összhangban a társulás tagjai a szakképzéssel összefüggő helyi 

önkormányzati feladatok végrehajtására a következő megállapodást fogadják el:  

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. A társulás (továbbiakban: Társulás) megnevezése, székhelye:  

Név: Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás  

Székhely: 3525 Miskolc, Városház tér 1. 

2. A Társulás jogállása: 

A Társulás jogi személyiséggel rendelkező, önállóan működő és gazdálkodó közszolgáltató 

költségvetési szerv (közintézmény). A Társulás a szakképzés körében közoktatási 

megállapodást, vagy más megállapodást köthet. 

3. A Társulás bélyegzője:  

Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás 

4. A Társulás működési területe:  

A Társulásba tagként belépő önkormányzatok illetékességi területe 



5. Társulás tagjainak neve, székhelye: 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat (3525 Miskolc, Városház tér 1.)  

Sárospatak Város Önkormányzata (3950 Sárospatak, Kossuth út 44.) 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata (3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.) 

Encs Város Önkormányzata (3860 Encs, Petőfi út 75.) 

Mezőkövesd Város Önkormányzata (3400 Mezőkövesd, Mátyás király u. 112.) 

Szerencs Város Önkormányzata (3900 Szerencs, Rákóczi út 89.) 

Szikszó Város Önkormányzata (3800 Szikszó, Kálvin tér 1.) 

Bőcs Község Önkormányzata (3574 Bőcs, Hősök tere 1. ) 

 

A fenntartó önkormányzatok Térségi Integrált Szakképző Központban résztvevő 

intézményeit a megállapodás 1. számú függeléke tartalmazza.  

6. A Társulás céljai és feladatai: 

A Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás a tevékenységi területén igyekszik elősegíteni 

a munkaerő-piac igényeihez igazodó képzési struktúrájú és oktatási színvonalú szakképzés 

kialakítását.  

A Társulás céljai: 

a) a minőségi szakképzéshez való jobb hozzáférés biztosításának és a helyi munkaerő-

piaci igények kielégítésének elősegítése;  

b) összehangolt – az érdekelt és érintett felek egyetértésén alapuló – szakképzés-fejlesztési 

irányok meghatározásának, a koordináció javításának, a fejlesztési források hatékony 

felhasználásának biztosítása;  

c) a szakmai képzés színvonalának és a szakmai tudás presztízsének növelése;  

d) az iskolai rendszerű szakképzésben egyre növekvő számú hátrányos, halmozottan 

hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű tanulók képzési problémáinak 

megoldásában történő segítségnyújtás a lemorzsolódás, a képzési rendszerből 

szakképesítés nélkül kilépők számának csökkentése érdekében; 

e) az önkormányzati fenntartású intézményeknek a felnőttképzési területen történő 

részvételét erősíteni szükséges, ennek érdekében elősegíti az összehangolt, ugyanakkor 

a helyi igényeket is figyelembe vevő moduláris rendszerű intézményi képzési 

programok létrehozását. 

A Társulás feladatai: 

1.a regionális fejlesztési és képzési bizottság döntésének megfelelően – a szakképzés 

fejlesztési irányára és beiskolázási arányára tekintettel – meghatározza a Társulás által, 

illetve a Társulás tagjai által fenntartott iskolákban a szakképzési évfolyamokon 

indítható osztályok számát [a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 89/B. § 

(5) bekezdés a) pont];  

2.a regionális fejlesztési és képzési bizottság döntésének megfelelően a szakmai program 

tekintetében egyetértési jogot gyakorol az iskola pedagógiai programjának 

jóváhagyásánál [a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 89/B. § (5) bekezdés 

b) pont]. 



II. A TÁRSULÁS KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE 

 A társulási megállapodás határozatlan időre szól. A Társulás megalakultnak tekinthető, ha a 

képviselő-testületek mindegyike jóváhagyta a megállapodást, tagjai közül megválasztotta 

képviselőjét és a Társulási Tanács megalakult. Az elnök személyére a javaslatot a legtöbb 

szavazattal rendelkező társulási tag képviselője tesz.  A Társulási Tanács Elnöke díjazásban 

részesül. Az Társulási Tanács elnökének díjazásával kapcsolatban a két alelnök jogosult 

eljárni. A Társulási Tanács delegált tagjait díjazásban részesítheti.  

 A Társuláshoz csatlakozhat minden olyan helyi önkormányzat, amely a szakképzés 

feladataiban részt vevő iskolát tart fenn. A belépés további feltétele, hogy az érintett helyi 

önkormányzat elfogadja a regionális fejlesztési és képzési bizottság által a szakképzés 

fejlesztésének összehangolásával összefüggésben hozott döntéseket. 

 A Társuláshoz csatlakozni lehet. A csatlakozási szándékot legalább 60 nappal korábban kell 

bejelenteni a Társulásnak. A Társuláshoz való csatlakozáshoz a csatlakozó képviselő-testület 

minősített többséggel hozott döntése szükséges, mely a belépési szándékon kívül tartalmazza 

a hozzájárulási összeg befizetésének vállalását is. 

 A Társulásból kilépni a naptári év utolsó napjával lehet. A kilépési szándékot a kilépni 

szándékozó önkormányzat képviselő-testületének minősített többséggel hozott határozatával 

megerősítve egy tanévvel korábban kell bejelenteni a Társulásnak. A kilépő taggal a Társulás 

elszámol. 

A társulás tagjainak több mint a fele minősített többséggel hozott határozatával a naptári év 

utolsó napjával fontos okból kizárhatja a társulásból azt a képviselő-testületet, amely a 

megállapodásban foglalt kötelezettségének ismételt felhívásra határidőben nem tett eleget. 

Továbbá a társulás megállapodásának felmondása esetén a társulás tagja által a társulásba 

bevitt vagyonnal el kell számolni. Ha a társulási megállapodás másképp nem rendelkezik, a 

vagyontárgy társulás tagja részére történő kiadását a társulási megállapodásban 

meghatározott időtartamra, de legfeljebb négy évre el lehet halasztani, ha annak 

természetben történő kiadása veszélyeztetné a társulás kötelező feladatának ellátását.  

 A Társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott 

döntése szükséges: 

 az együttműködési megállapodás jóváhagyásához; 

 az együttműködési megállapodás módosításához; 

 az együttműködési megállapodás megszüntetéséhez; 

 a Társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz. 

 a társulási megállapodás év közbeni felmondásához 

 A Társulás megszűnik, ha: 

a) annak megszűnését valamennyi tag képviselő-testületi határozattal kimondja; 

b) a Társulásban csak egy tag marad; 

c) a bíróság jogerősen dönt a Társulás megszűnéséről. 



 A Társulás megszűnésekor a kötelezettségek kiegyenlítése után megmaradó vagyont a helyi 

önkormányzatoknak a vagyon növekménnyel együtt az adott tanévre/előző tanévre a 

közoktatási statisztikai adatok alapján megállapított tanulói létszám arányában vissza kell 

adni, kivéve, ha jogszabály, illetve szerződés eltérően rendelkezik. Amennyiben hiány 

keletkezik, azt a hozzájárulás alapjául szolgáló szakképzésben résztvevő tanulói létszám 

(beleértve az alapképzésben részvevőket és szakképzési évfolyamon tanulókat) arányában 

osztják meg a tagok, kivéve, ha jogszabályból, illetve szerződésből más nem következik. 

 Jelen megállapodás valamennyi képviselő-testület elfogadó határozatával válik hatályossá. 

II. A TÁRSULÁS SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE 

1.) A Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás döntéshozó szerve a nyolc főből álló 

Társulási Tanács. A Társulási Tanács delegált tagjait a Társulást alapító önkormányzatok 

képviselő-testületei tagjaik közül választják meg.  A Tanácsban lévő tagok az adott tag 

TISZK-be bevont intézményeiben nappali tagozaton iskolai rendszerű képzésben 

résztvevő tanulók létszámának aránya szerinti (kerekített) szavazatszámmal rendelkeznek 

azzal a megkötéssel, hogy egyetlen tag sem rendelkezhet a szavazatok több mint felével. 

Ennek megfelelően a szavazati arányok a következőképpen alakulnak: 

 

Név Arány (%) 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 50 

Sárospatak Város Önkormányzata 13 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata  6 

Encs Város Önkormányzata  9 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 10 

Szerencs Város Önkormányzata 10 

Szikszó Város Önkormányzata 1 

Bőcs Község Önkormányzata  1  

2.) Szavazni személyesen, vagy a Társulás fenntartói önkormányzati tagja által írásban 

meghatalmazott helyettes képviselő útján lehet.  

3.) A Társulási Tanács alakuló ülésén tagjai közül elnököt és két alelnököt választ nyílt 

szavazással. Az elnök és a két alelnök személye határozatott időre, de legfeljebb 5 évre  

kerül megválasztásra és újraválaszthatók. A Társulási Tanács delegált tagjainak 

megbízatása megszűnik a képviselő- testületi, közgyűlési tagság megszűnése esetén.  

4.) A Társulási Tanács tagjai évente a képviselő-testületeiknek beszámolnak a Társulási 

Tanácsban végzett tevékenységükről, a Társulás gazdasági helyzetéről, a társulási cél 

megvalósításáról. 

5.) A Társulás tagja az általa választott képviselőt visszahívhatja. 



6.) A Társulási Tanács döntését ülésén határozattal hozza. A Társulási Tanács ülését az elnök, 

akadályoztatása esetén az elnök által kijelölt alelnök, vagy a Társulási Tanács által 

felhatalmazott képviselő hívja össze és vezeti. Az ülést valamely tag székhelyén kell tartani. 

7.) Az ülést össze kell hívni: 

a) szükség szerint, de évente legalább két alkalommal; 

b) a Társulási Tanács által meghatározott időpontban; 

c) a Társulás bármely tagjának napirendet tartalmazó indítványára; 

d) a törvényességi ellenőrzést ellátó szerv kezdeményezésére. 

 

8./  A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre a képviselő-testület 

üléséről készített jegyzőkönyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a 

jegyzőkönyvet az elnök és a Társulási Tanács által felhatalmazott személy írja alá.  

 

9./ A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha az ülésen a szavazatok kétharmadával 

rendelkező képviselők, de legalább 5 fő jelen van.  

 A Társulási Tanács határozatait alapesetben egyszerű szótöbbséggel hozza. 

Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt 

10./ A Társulási Tanács egyhangú döntése szükséges: 

a) az Együttműködési Megállapodás módosításának kezdeményezéséhez; 

b) intézmény fenntartói jog alapításához vagy átvételéhez; 

c) a pályázat szakmai és pénzügyi tervének elfogadásához, az ütemezéshez és a feladatok 

végrehajtásának munkamegosztásához; 

d) a Támogatási Szerződés elfogadásához; 

e) új tag felvételéről, tagi késedelem beálltáról, tagi kilépéssel összefüggő elszámolásról 

történő döntéshez; 

10/A.  A társult önkormányzatokat terhelő, fenntartási, működési költségeket meghaladó 

mértékű kötelezettségvállaláshoz az érintett önkormányzatok írásbeli hozzájárulása 

szükséges. 

11./ A Társulási Tanács részletes működési szabályait a társulási megállapodásban 

meghatározott keretek között a Szervezeti és Működési Szabályzatában állapítja meg és 

fogadja el. 

12./ A Társulási Tanács Intézményvezetők Tanácsát, valamint Tanácsadó Testületet hoz létre. 

Az Intézményvezetők Tanácsát a TISZK–ben résztvevő intézmények vezetői alkotják, 

amely az iskolákat érintő előterjesztéseket véleményezi a Társulási Tanács ülése előtt. A 

Tanácsadó Testület a szakképzési szerkezet, beiskolázási stratégia kialakításában lát el 

javaslattevő, véleményező szerepet a gazdálkodó szervezetek, szakmai érdekképviseletek, 

kamarák, munkaügyi központ képviselőinek részvételével. 

a. /A Társulási Tanács feladatainak végzésére a költségvetési intézmény keretein belül 

munkaszervezetet hoz létre. Feladata a Társulás tevékenységébe tartozó feladatok közül 

mindazoknak az előkészítése, illetve végrehajtása, amelyeket számára a Társulási Tanács 

meghatároz. A munkaszervezet élén a munkaszervezet vezetője áll, akit a Társulási Tanács 



nevez ki, illetve ment fel, valamint fegyelmi és kártérítési ügyében eljár. Felette az egyéb 

munkáltatói jogokat a Társulási Tanács elnöke gyakorolja a Társulási Tanács nevében. A 

munkaszervezet egységes szervezet, tevékenységét a Társulási Tanács által jóváhagyott 

számú munkatárs látja el közalkalmazotti jogviszonyban, a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló törvény, illetve a közoktatási ágazatra vonatkozó végrehajtási rendelet által 

meghatározott alkalmazási feltételek szerint. A munkaszervezet működési rendjét – beleértve 

a belső ellenőrzést – a Társulási Tanács a Szervezeti és Működési Szabályzatban állapítja 

meg. A Társulás gazdálkodása körében a számviteli fegyelem betartása a gazdasági vezető 

feladata.  

14./ A Társulással együttműködő, a Tanácsban szavazati joggal nem rendelkező szervezetekkel 

kötendő megállapodásról a Tanács dönt. 

IV. A TÁRSULÁSI TANÁCS HATÁSKÖRE 

- A Társulási Tanács feladat- és hatásköre: 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   

 

Költségvetési szervet alapíthat, átalakíthat és szüntethet meg, továbbá hatáskörébe 

tartozik a költségvetési szerv alapító okiratának kiadása, szervezeti és működési 

szabályzatának jóváhagyása.  

Hatáskörébe tartozik a munkaszervezet vezetőjének kinevezése vagy megbízása, 

felmentése vagy vezetői megbízásának visszavonása, a vele kapcsolatos egyéb 

munkáltatói jogok gyakorlása, valamint a költségvetési szerv gazdasági vezetőjének 

kinevezése, vagy megbízása, felmentése vagy a megbízás visszavonása, díjazásának 

megállapítása; 

a költségvetési szerv tevékenységének szabályszerűségi, pénzügyi, valamint 

teljesítmény-ellenőrzése; az általa létrehozott költségvetési szerv jelentéstételre vagy 

beszámolóra való kötelezése; jogszabályban meghatározott esetekben az általa 

létrehozott költségvetési szerv döntéseinek előzetes vagy utólagos jóváhagyása; 

egyedi utasítás adása feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására.   

 

Elfogadja a regionális fejlesztési és képzési bizottság által a szakképzés 

összehangolásával kapcsolatos döntéseit  

  

3. A regionális fejlesztési és képzési bizottság döntéseivel összhangban a szakképzés 

fejlesztési irányára és a beiskolázási arányára tekintettel meghatározza a Társulás 

tagjai által fenntartott iskolákban a szakképzési évfolyamokon indítható osztályok 

számát; 

  

4. Egyetértési jogot gyakorol a szakmai program tekintetében az iskola pedagógiai 

programjának jóváhagyásánál; 

  

5. Önálló fejlesztési tervet készít a Társulás által ellátott feladatokra a közoktatásról 

szóló 1993. évi LXXIX. törvény 88. § (1) bekezdése szerint; 

  



6. Megállapodhat közoktatási intézményfenntartó többcélú kistérségi társulással, 

felsőoktatási intézménnyel, nem önkormányzati intézményfenntartóval, a feladatok 

közös megszervezésében, amennyiben az vállalja a közoktatásról szóló 1993. évi 

LXXIX. törvény 89/B. § (5) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint a 

szakképzésnek a regionális fejlesztési és képzési bizottság döntésének megfelelő 

megszervezését; 

  

7. Elfogadja a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatát; 

  

8. Megválasztja a Társulási Tanács elnökét és alelnökeit, 

  

9. Kialakítja munkaszervezetét, dönt annak létszámáról, gyakorolja a munkáltatói 

jogokat a munkaszervezet vezetője és gazdasági vezetője felett; 

  

10. Megállapítja éves költségvetését, elfogadja a költségvetés végrehajtásáról szóló 

beszámolót; 

  

11. Megállapodást köthet feladatok ellátásra a szakképzés egyéb szereplőinek 

bevonásával; 

  

12. Részt vesz pályázatokban, a pályázat lebonyolításában, fejlesztési projektek 

megvalósításában; 

  

13. Részt vesz az iskolarendszeren kívüli szakképzés szervezésében; 

  

14. Írásbeli véleményt készít és azt a döntéshozatalt megelőzően a képviselő-testület elé 

terjeszti tag felvételéről, a tagi késedelem beálltáról, valamint a tagi kilépéssel 

összefüggő elszámolásról szóló képviselő-testületi határozatokhoz; 

  

15. Kialakítja a szakképzés-fejlesztés forrásbevonási rendszerét és a felhasználás 

nyomon követését; 

  

16. Pályaválasztási, pályaorientációs és karrier-tanácsadási rendszert szervez; 

  

17. Pedagógus továbbképzések szervez, koordinálja a közös munkát; 

  

18. Kiépíti a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a sajátos nevelési 

igényű tanulókat támogató rendszert; 

  

19. Koordinálja a tananyagfejlesztést, új tananyagok beszerzését; 

  

20. Tájékoztatást nyújt a szakképzés partnerei, média felé, kiadványokat készít; 

  

21. Összehangolja az önértékelési rendszert a partnerek között; 

  

22. Adatgyűjtést szervez, elemzést készít a szakképzés vonatkozásában; 

  



23. Véleményezi a TISZK működésében érintett intézményi átszervezéseket, vezetői 

kinevezéseket, a fenntartói és az intézményi minőségirányítási programot; 

  

24. Segíti a családpedagógiai szolgáltatást; 

  

25. Koordinálja az intézményi mérési értékelési rendszert és a közös TISZK szintű 

tanulói kulcskompetencia mérés-értékelési rendszert; 

  

26. Elkészíti a TISZK-re vonatkozó egységes modultérképet. 

 

 

 

A Társulási Tanács 

elnökének feladatai: 

1. Összehívja és vezeti a Társulási Tanács ülését; 

  

2. Aláírja az ülés jegyzőkönyvét; 

  

3. Képviseli a Társulást; 

  

4. Munkáltatói jogot gyakorol a munkaszervezet vezetője és 

gazdasági vezetője felett; 

  

5. Felügyeli a Társulási Tanács döntéseinek végrehajtását, a 

társulás gazdálkodását. 

 

   

A munkaszervezet 

vezetőjének feladatai: 

1. Irányítja a munkaszervezet munkáját; 

  

2. Előkészíti a Társulási Tanács üléseit és a napirendeket; 

  

3. Végrehajtja a Társulási Tanács döntéseit; 

  

4. Munkáltatói jogokat gyakorol a munkaszervezet egyéb tagjai 

felett; 

  

5. Felelős a Társulás gazdálkodásáért. 

   

V. A TÁRSULÁS VAGYONA 

1/ A Társulás vagyonát képezi:  

A társulás által vállalt feladat megvalósítását szolgáló pályázatok önrészének egy-egy társult tag 

önkormányzatra eső részének befizetései; 

 

- központi költségvetésből közvetve vagy közvetlenül származó bevételek; 

 



- működési, fenntartási költségeihez a társult önkormányzatok tanulólétszám-arányos 

befizetései; 

 

- pályázatok útján nyert bevételek; 

 

- alapítványi támogatások; 

 

- ingó vagyontárgyak, immateriális javak; 

 

- szakképzési hozzájárulások bevételei és kiadásai 

 

- egyéb bevételek. 

 

2/ A Társulás vagyonának szaporulata a Társulást illeti meg. 

3./  A Társulás jogállása: 

 Jogi személyiséggel rendelkező, önállóan működő és gazdálkodó közszolgáltató 

költségvetési szerv (közintézmény). A Társulás saját költségvetéssel rendelkezik, önálló 

gazdálkodási jogköre és felelőssége van. Alaptevékenységét önállóan látja el azzal, hogy 

ezen belül kormányrendeletben foglaltak szerint gondoskodik fizikai (technikai) segítő 

feladatai ellátásáról, illetve rendelkezik pénzügyi és számviteli szervezeti egységgel.  

4./ A Társulás munkaszervezete részére 3525 Miskolc, Városház tér 1. sz. alatt elhelyezést 

biztosít, amelynek költségei a Társulást terhelik. 

5./ A Társulás működési költségét a tagok által befizetett költségvetési hozzájárulás biztosítja. 

A Társulás tagjait terhelő működési költséghez történő hozzájárulás befizetését a tagok a 

Társulás által elfogadott költségvetésének megfelelően évente két alkalommal, félévenként 

előre, (március 31-ig, illetve július 31-ig) teljesítik. 

6./ Az önkormányzatok által vállalt pénzügyi hozzájárulás határidőre történő befizetésének 

nem teljesítése esetén a nem teljesítő tag a teljesítés időpontjáig nem gyakorolhatja tagsági 

jogait és a szavazati joga is felfüggesztésre kerül. Az egy hónapot meghaladó fizetési 

késedelem esetén a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese kerül büntetőkamatként 

felszámolásra, továbbá a pénzügyi hozzájárulást nem teljesítő tag bankszámlájára azonnali 

beszedési megbízás-inkasszó- kezdeményezhető a pénzügyi hozzájárulás és késedelmi 

kamatok mértékéig.  

7./ Fejlesztési jellegű projektek megvalósítása, illetve önrész vállalását előíró fejlesztési 

pályázatok benyújtása esetén a tagok hozzájárulnak, hogy azonnali beszedési megbízás – 

inkasszó – kerüljön kiadásra a projektben, pályázatban érintett tagokra jutó önerő 

mértékéig. 

8./ A Társulás gazdálkodásának ellenőrzését legalább évente a Társulási Tanács elnöke által 

megbízott független könyvvizsgálóval végezteti. 



9./ A Társulási Tanács tagjai működésükről, a Társulás pénzügyi helyzetéről, valamint a 

társulási célok megvalósulásáról évente – a gazdasági évről szóló beszámolóval egyidejűleg 

– tájékoztatják a képviselő-testületeiket. Egyebekben a Társulás ellenőrzése tekintetében a 

Társulás tagjai a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. 

rendelet rendelkezéseit tekintik irányadónak. 

10./ A Társulás vállalkozási tevékenységet kizárólag céljai megvalósítása érdekében, az 

irányadó jogszabályi keretek között folytat. 

VI. EGYÜTTMŰKÖDÉS 

1.)A helyi önkormányzatok képviselő-testületei, bizottságai, polgármesterei, jegyzői, az 

önkormányzatok intézményei, társulásai feladatkörükben egymással rendszeres kapcsolatot 

alakíthatnak ki. Tanácskozásokat tartanak, közösen szerveznek rendezvényeket, kicserélik 

szakmai tapasztalataikat, illetve fórumokat tartanak. 

2.)A Társulás tagjai feladataik ellátásában kölcsönösen együttműködnek, megfelelő információk 

átadásával segítik a Társulás munkáját, ezen túlmenően kötelezettségként vállalják, hogy másik 

Térségi Integrált Szakképző Központba nem lépnek be. 

VII. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

1/ Jelen társulási megállapodást az aláírást követő 15 napon belül meg kell küldeni a 

törvényességi ellenőrzést ellátó szerv vezetőjének, aki arra 30 napon belül törvényességi 

észrevételt tehet. 

2/ A Társulás tagjai a Társulás működése során felmerülő vitás kérdéseket előzetes egyeztetés 

útján rendezik. 

3/ A Társulás tagjai tudomásul veszik, hogy jelen társulási megállapodásban nem szabályozott 

kérdésekben a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi 

CXXXV. törvény és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 

4/ Jelen társulási megállapodás a Társulás tagjai képviselőinek aláírásával jön létre. A 

költségvetési szervként működő Társulás a megállapodást aláíró önkormányzatok képviselő-

testületeinek a Társulás alapító okiratát elfogadó, minősített többséggel hozott határozatával 

jön létre. A Társulás tagjai képviselő-testületeinek határozatai a jelen társulási megállapodás 

elválaszthatatlan részét képezik. 

5/ A Társulás tagjai kijelentik, hogy a társulási megállapodásban foglaltakat önkéntes és szabad 

elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával a kölcsönös előnyök és az arányos 

teherviselés alapján rögzítették. 

Kelt: Miskolc, 2008. év szeptember hó 1. napján 



Z á r a d é k: 

A társulási megállapodást a megyei közgyűlés és az alábbi képviselő-testületek hagyták jóvá, 

fogadták el előírásait, önmagukra és testületeikre vonatkozó kötelező rendelkezésként: 

Önkormányzat neve Határozat száma 
Polgármester, közgyűlés elnöke 

aláírása 

Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei 

Önkormányzat 

72/2008. (VI. 26.) Kgy. 

sz. határozat 

/módosítás: 123/2008. (X. 

30.) B.A.Z.M.ÖNK. 

határozat, 

130/2008. (XI. 27.) 

B.A.Z.M.ÖNK. határozat/ 

 

 
Dr. Ódor Ferenc                                
megyei közgyűlés elnöke                      ph 

 

Sárospatak Város 

Önkormányzata 

10920/224/2008. (VII. 

23.) KT. sz. határozat 

/módosítás:  

13000/281/2008. (X.31.) 

KT sz. határozat 

14000-3/317/2008. (XI. 

28.) KT sz. határozat/ 

 

 

Dr. Hörcsik Richárd  
polgármester                                         ph 

 

Sátoraljaújhely 

Város 

Önkormányzata 

211/2008/14403/VIII. 5./ 

sz. határozat 

/módosítás:  

260/2008/14403/X. 29./ 

sz. határozat 

293/2008/14403/XI. 20./ 

sz. határozat/ 

 

 

Szamosvölgyi Péter István 

polgármester                                         ph 

 

Encs Város 

Önkormányzata 

113/2008. (VIII. 27.) Kt. 

sz. határozat 

/módosítás:  

152/2008. (X. 20.) KT. sz. 

határozat 

168/2008. (XI. 24.) KT. 

sz. határozat / 

 

Bratu László  
polgármester                                         ph 

 

Mezőkövesd Város 

Önkormányzata 

61/2008. (II. 27.) ÖK sz. 

határozat 

/módosítás: 

393/2008. (X. 29.) ÖK sz. 

határozat 

419/2008. (XI. 26.) ÖK sz. 

határozat/ 

 

 

Tállai András  

polgármester                                         ph 

 

Szerencs Város 

Önkormányzata 

163/2008. (X.7.) Öt. határozat 

/módosítás:  

192/2008. (XI. 20.) Öt. 

határozat/ 

 

 

Rónavölgyi Endréné 

polgármester                                         ph 

 



Szikszó Város 

Önkormányzata 
511/2008. (XI. 25.) KT. sz. 

határozat 

 
Füzesséri József         

polgármester                                         ph 

 

Bőcs Község 

Önkormányzata 

.................../2009. Öt.sz. 

határozat 

 

S. Nagy László Győző 

polgármester                                         ph 

 



1. számú függelék 

Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás 

Intézményjegyzék  

OM 

azonosító 

Az intézmény megnevezése Címe Fenntartója 

029343 Aba Sámuel Szakiskola 3860 Encs, Rákóczi u. 59. Encs Város 

Önkormányzata 

029309 Abaújszántói Mezőgazdasági 

Szakképző Iskola és Kollégium 

3881 Abaújszántó, Kassai 

u. 11-13. 

Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei 

Önkormányzat  

029258 Bocskai István Gimnázium, 

Szakközépiskola, Középiskolai 

Kollégium, Egységes Pedagógiai 

Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató  

3900 Szerencs, Ondi út 1. Szerencs Város 

Önkormányzata 

038470 Deák Úti Általános Iskola, Speciális 

Szakiskola és Pedagógiai 

Szakszolgálat 

3980 Sátoraljaújhely, 

Deák u. 31. sz. 

Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei 

Önkormányzat 

029305 V. István Közgazdasági és 

Informatikai Szakközépiskola 

3980 Sátoraljaújhely, 

Kazinczy u. 12 

Sátoraljaújhely Város 

Önkormányzata 

200600 Kossuth Lajos Gimnázium, 

Szakközépiskola, Kollégium és 

Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény 

3980 Sátoraljaújhely, 

Deák F. u. 10. 

Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei 

Önkormányzat 

029334 Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági 

Szakképző Iskola és Kollégium 

3980 Sátoraljaújhely, 

Kossuth L. u. 26. 

Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei 

Önkormányzat 

029323 Szerencsi Szakképző Iskola 3900 Szerencs, Ondi u. 8. Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei 

Önkormányzat 

038038 Tokaji Mezőgazdasági Szakképző 

Iskola és Kollégium 

3910 Tokaj, Tarcali u. 52. Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei 

Önkormányzat 

029322 Trefort Ágoston Szakképző Iskola 3981 Sátoraljaújhely, 

Fejes I. u. 14. 

Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei 

Önkormányzat 

029324 Vay Miklós Szakképző Iskola 3950 Sárospatak, Arany 

János u. 5. 

Sárospatak Város 

Önkormányzata 

029292 Szent László Gimnázium és 

Közgazdasági Szakközépiskola 

3400 Mezőkövesd, Mátyás 

király út 146. 

Mezőkövesd Város 

Önkormányzata 

200598 Váci Mihály Gimnázium, 

Szakközépiskola és Kollégium 

3860 Encs, Petőfi u. 60. Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei 

Önkormányzat 

029374 

 

Szepsi Csombor Márton Gimnázium, 

Szakképző, Általános Iskola, 

Könyvtár, Egységes Pedagógiai 

Szakszolgálat és Alapfokú Művészeti 

Iskola 

3800 Szikszó, Miskolci út 

9. 

Szikszó Város 

Önkormányzata 

029112 Bőcsi Általános és Szakiskola, 

Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény  

3574 Bőcs, Munkácsy M 

utca 7. 

Bőcs Község 

Önkormányzata 



          

1. számú melléklet 

Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás 

Szakmajegyzék OKJ szerint  

 

OKJ szám   Megnevezés     

33 582 01 1000 0000 Ács-állványozó     

54 723 01 1000 0000 Ápoló      

51 525 01 1000 0000 Autószerelő     

31 341 01 0000 0000 Bolti eladó      

33 621 01 0000 0000 Borász      

33 543 01 1000 0000 Bútorasztalos     

31 341 01 0010 3101 Bútor és lakástextil eladó    

33 522 01 0000 0000 Elektronikai műszerész    

31 341 01 0010 3102 Élelmiszer-és vegyi áru eladó    

54 541 01 0010 5405 Élelmiszer-higiénikus        

31 582 08 1000 0000 Épületasztalos     

31 582 07 1000 0000 Épület-és építménybádogos    

31 582 09 0000 0000 Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő  

54 582 01 1000 0000 Épületgépész technikus    

31 215 02 0010 3104 Fazekas      

33 582 04 1000 0000 Festő, mázoló és tapétázó    

33 542 05 0010 3302 Férfiszabó     

33 815 01 0000 0000 Fodrász      

33 621 02 1000 0000 Gazda      

54 481 04 0010 5401 Gazdasági informatikus    

31 521 09 1000 0000 Gépi forgácsoló     

33 346 01 0100 3101 Gépíró       

33 346 01 0100 3102 Gépíró, szövegszerkesztő    

31 521 10 1000 0000 Géplakatos     

31 622 01 0010 3102 Gyümölcstermesztő     

31 521 11 0000 0000 Hegesztő      

31 541 01 1000 0000 Húsipari termékgyártó    

55 481 02 0000 0000 Informatikai statisztikus és gazdasági tervező  

54 481 04 0000 0000 Informatikus     

55 213 01 0010 5502 Intézményi kommunikátor    

33 346 01 1000 0000 Irodai asszisztens     

54 346 01 0010 5402 Iskolatitkár     

31 525 03 1000 0000 Karosszérialakatos     

33 542 04 1000 0000 Kárpitos      

54 211 10 0100 3301 Kerámiakészítő     



 

OKJ szám 

 

Megnevezés 

    

52 341 05 1000 0000 Kereskedő      

33 341 01 0000 0000 Kereskedő, boltvezető    

52 341 04 1000 0000 Kereskedelmi ügyintéző    

31 622 01 0100 2104 Kerti munkás     

54 322 01 0100 5201 Könyvtári asszisztens     

31 582 09 0000 3103 Központi fűtés- és csőhálózat-szerelő   

52 347 02 0001 5201 Közszolgálati ügyintéző    

31 582 15 1000 0000 Kőműves      

54 345 02 0000 0000 Logisztikai ügyintéző     

54 582 03 0000 0000 Magasépítő technikus     

52 342 01 0000 0000 Marketing- és reklámügyintéző    

54 621 02 0010 5402 Mezőgazdasági technikus    

54 525 02 0010 5402 Mezőgazdasági gépésztechnikus    

54 345 04 0100 5201 Nonprofit ügyintéző     

31 521 20 0010 3104 Növénytermesztési gépüzemeltető, karbantartó  

33 542 05 0010 3303 Női szabó      

52 345 01 0010 5202 Nyilvántartási és okmányügyintéző   

33 541 05 1000 0000 Pék-cukrász     

52 344 01 0000 0000 Pénzügyi-számviteli ügyintéző    

55 343 01 0010 5504 Pénzügyi szakügyintéző    

33 811 02 1000 0000 Pincér      

33 542 05 0000 0000 Szabó      

33 811 03 1000 0000 Szakács      

54 481 03 0100 5201 Számítástechnikai szoftverüzemeltető   

52 347 03 0100 3101 Számítógépes adatrögzítő    

52 347 02 0000 0000 Személyes ügyfélszolgálati asszisztens   

31 521 24 1000 0000 Szerkezetlakatos     

33 521 08 0000 0000 Szerszámkészítő     

33 762 01 0010 3302 Szociális gondozó és ápoló    

31 622 01 0010 3103 Szőlőtermesztő     

52 462 01 0000 0000 Statisztikai és gazdasági ügyintéző   

52 347 03 0000 0000 Telefonos és elektronikus ügyfélkapcsolati asszisztens  

54 812 02 0010 5402 Utazás-ügyintéző     

54 346 01 0010 5403 Ügyintéző titkár     

54 346 01 0000 0000 Ügyviteli titkár     

52 344 02 0000 0000 Vállalkozási ügyintéző    

52 811 02 0000 0000 Vendéglős      

33 522 04 0000 0000 Villanyszerelő     

33 621 01 0001 5101 Vincellér      



33 215 02 0100 3102 Virágkötő      

31 622 01 0010 3104 Zöldségtermesztő     

 



2. számú melléklet 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

 

1./ Költségvetési 

szerv megnevezése: 

Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás 

  

2./ Rövid név: Zempléni TISZK 

  

3./ Székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 1. 

  

  

  

 

4./ A Társulás 

jogszabályban 

meghatározott 

közfeladata  

 

A társulás állami 

feladatként 

ellátandó 

alaptevékenységét 

meghatározó 

szakmai 

jogszabályok: 

 

   

 

 

 

 

 

5./ A Társulás alap 

tevékenysége 

2009.12.31-ig:  

 

 

A Társulás alap 

tevékenysége 

2010.01.01-től: 

 

 

 

841211 Oktatás igazgatása. 

A szakképzés és a hozzá tartozó feladatok szervezése.  

 

 

 

a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény  

a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 

a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 

1997. évi CXXXV. törvény 

az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 

az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) 

Korm. rendelet 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 

az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési 

kötelezettségéről szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 

a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 

2008. évi CV. törvény 

 

 

841211 Oktatás igazgatása (főtevékenység) 

 

805915  Oktatási célok és egyéb feladatok 

 

 

841222 Oktatási terület igazgatása és szabályozása  

(főtevékenység)   

749031 Módszertani szakirányítás 

749040  K+F tevékenységekhez kapcsolódó innováció 

749050 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos műszaki tevékenység 



 

 

Kiegészítő, 

tevékenység 

2009.12.31-ig: 

 

 

 

 

 

Kiegészítő 

tevékenysége 

2010.01.01-től:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 

társulások elszámolásai 

751922 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 

társulások elszámolásai 

751952 Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő, kisegítő 

tevékenységek 

751958 A költségvetési szervek által végzett egyéb kiegészítő, 

kisegítő tevékenységek 

751966  Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 

társulások feladatra nem tervezhetőn elszámolása 

411000 Épületépítési projekt szervezése 

581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 

591112 Promóciós, reklámfilm, -videó gyártása 

631200 Világhálóportál- szolgáltatás 

732000 Piac-, közvélemény-kutatás 

749032 Minőségbiztosítási tevékenység 

749034 Akkreditációs tevékenység 

821100 Összetett adminisztratív szolgáltatás 

823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 

842149 M.n.s. tevékenységek nemzetközi fejlesztési 

együttműködés keretében 

853000 Középfokú oktatás intézményeinek, programjának 

komplex támogatása 

853134 Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9-

10. évfolyam)  

853135 Szakiskolai felnőttoktatás (9-10. évfolyam)  

853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti 

felnőttoktatás  

853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali 

rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési 

évfolyamokon 

853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai 

gyakorlati felnőttoktatás 

853234 Emelt szintű szakközép-iskolai felnőtt-szakképzés 

855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás  

855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 

855933 Foglalkoztatást elősegítő képzések 

855934 Megváltozott munkaképességűek rehabilitációs képzése 

855935 Szakmai továbbképzések 

855936 Kötelező felkészítő képzések 

855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás 

856000 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása 

856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kisegítő 

tevékenysége 

2010.01.01-től:   

 

 

Vállalkozási 

tevékenysége 

2009.12.31-ig:    

 

Vállalkozási 

tevékenysége 

856012 Korai fejlesztés, gondozás 

856013 Fejlesztő felkészítés 

856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások 

856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások  

856092 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai 

szolgáltatások  

856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 

889205 Iskolai szociális munka 

890111 Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex 

tevékenységek és programok  

890112 Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános 

tevékenységek és programok 

 

890113 Nemek társadalmi egyenlőségének megvalósítását célzó 

tevékenységek és programok 

890114 A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok 

életminőségét javító programok 

890115 Speciális tehetséggondozó programok hátrányos 

helyzetű gyermekek, fiatalok részére 

890116 Romák társadalmi integrációját elősegítő egyéb 

tevékenységek, programok 

890122 Fogyatékossággal élők esélyegyenlőségének 

előmozdításával kapcsolatos egyéb tevékenység 

890123 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját segítő 

programok, támogatások 

890125 Komplex rehabilitációs programok fejlesztése, 

támogatása  

890213 Ifjúságszakmai fejlesztési feladatok 

890214 A fiatalok társadalmi részvételét segítő programok, 

támogatások 

910501 Közművelődési tevékenységek és támogatások  

 

581900 Egyéb kiadói tevékenység 

821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 

829000 Egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység 

 

 

751959 A költségvetési szervek által végzett egyéb vállalkozási 

tevékenységek 

 

 

479909 Egyéb nem bolti, nem piaci kiskereskedelem  

 



2010.01.01-től 

 

 

6./A Társulás 

kisegítő és 

vállalkozási 

tevékenysége és 

ezek arányainak 

felső határa a 

Társulás 

kiadásaiban:        

 

 

 

A Társulás kisegítő és vállalkozási tevékenységet kizárólag céljai 

megvalósítása érdekében, az irányadó jogszabályi keretek között 

folytat.  

 

A Társulás kisegítő tevékenysége arányának felső határa 

maximum 20 %, továbbá vállalkozási tevékenysége arányának 

felső határa a Társulás összkiadásainak maximum 20%-a lehet.  

 

 

7./ A Társulás 

működési területe: 

 

 

A társulásban lévő  önkormányzatok illetékességi területe 

 

 

8./ Irányító 

szervének neve, 

székhelye:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zempléni Szakképzés- szervezési Társulás Társulási Tanácsa 

3525 Miskolc, Városház tér 1. 

A Társulás döntéshozó, irányító szerve a Társulási Tanács, amely 

az alapító és csatlakozó (továbbiakban: fenntartó) 

önkormányzatok által delegált önkormányzati képviselőkből áll, 

akik díjazásban részesülhetnek. Az irányító szerv vezetője a 

Társulási Tanács elnöke. 

 A fenntartó önkormányzatok által delegált önkormányzati 

képviselők és helyettesítőik névsorát a II. számú függelék 

tartalmazza.  

A Társulást, a Társulási Tanács elnöke- akadályoztatása esetén 

az általa meghatalmazott személy-, vagy szervezet képviseli. 

9./ Alapító 

szerveinek neve, 

székhelye:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat (3525 Miskolc, 

Városház tér 1.) 

Sárospatak Város Önkormányzata (3950 Sárospatak, Kossuth út 

44.) 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata (3980 Sátoraljaújhely, 

Kossuth tér 5.) 

Encs Város Önkormányzata (3680 Encs, Petőfi út 75.) 

Mezőkövesd Város Önkormányzata (3400 Mezőkövesd, Mátyás 

király u. 112.) 

Szerencs Város Önkormányzata (3900 Szerencs, Rákóczi út 89.) 

 

 



Csatlakozó 

szerveinek neve, 

székhelye:  

 

 

 

Szikszó Város Önkormányzata (3800 Szikszó, Kálvin tér 1) 

Bőcs Község Önkormányzata (3574 Bőcs, Hősök tere1.) 

 
Törvényességi ellenőrzését a társulás székhelye szerint illetékes 

törvényességi ellenőrzésre jogosult  szerv látja el. 

Szakmai felügyeletét: a szakképzésért felelős szakmai 

felügyeletet ellátó szerv látja el. 

 

A Társulási Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatát – a 

társulási megállapodásban meghatározott keretek között – a 

Tanács maga állapítja meg.  

 

 

10./ A Társulás 

típus szerinti 

besorolása: 

- A tevékenységek 

jellege alapján: 

 

-A közszolgáltató 

szerv fajtája:  

 

-A feladatellátáshoz 

kapcsolódó 

funkciója:  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Közszolgáltató költségvetési szerv  

 

 

Közintézmény  

 

 

Önállóan működő és gazdálkodó 

 

A Társulás jogi személyiséggel rendelkező, önállóan működő és 

gazdálkodó közszolgáltató költségvetési szerv (közintézmény). 

A Társulás saját költségvetéssel rendelkezik, önálló gazdálkodási 

jogköre és felelőssége van. Alaptevékenységét önállóan látja el 

azzal, hogy ezen belül kormányrendeletben foglaltak szerint 

gondoskodik fizikai (technikai) segítő feladatai ellátásáról, 

illetve rendelkezik pénzügyi és számviteli szervezeti egységgel.  

 

 

Bankszámlarend: A Társulás önálló bankszámlával rendelkezik. 

 
 

 



11./ Vezetőjének  

(vezető szerve, 

testülete tagjainak) 

kinevezése, 

megbízási, 

választási rendje: 

 

 

 

 

Foglalkozta- 

tottjaira vonatkozó 

foglalkoztatási 

jogviszony 

megjelölése: 

A Társulási Tanács Elnöke és a két alelnök személye határozott 

időre, legfeljebb 5 évre kerül megválasztásra, újraválaszthatók.  

A Társulási Tanács Elnöke díjazásban részesül, amelynek 

mértékét a Társulási Tanács határozza meg. Az elnök díjazásával 

kapcsolatban a két alelnök jogosult eljárni. A Társulási Tanács 

delegált tagjait díjazásban részesítheti.  

A Társulási Tanács delegált tagjainak megbízatása megszűnik a 

képviselő- testületi, közgyűlési tagság megszűnése esetén.  

 

 

A Társulási Tanács feladatainak végzésére munkaszervezetet hoz 

létre, amelynek tagjai közalkalmazotti jogviszonyban állnak. 

A munkaszervezet élén a munkaszervezet vezetője áll. A 

munkaszervezet vezetője és a gazdasági vezető kinevezése, 

megbízása, felmentése, vezetői megbízás visszavonása a 

Társulási Tanácsa hatáskörébe tartozik, e jogokat a Társulási 

Tanács nevében a Társulás Elnöke gyakorolja, a 2008.évi CV.tv. 

8.§ (2) bek. b) c) pontja alapján.  

A munkaszervezet felépítésére vonatkozó részletes szabályokat a 

Társulás SZMSZ-e szabályozza.  

 

A vezetői választás és megbízás rendjét, továbbá a 

munkaszervezet egyéb foglalkoztatottjaira vonatkozó 

foglalkoztatási jogviszonyt a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. tv. törvény, a Munka Törvénykönyve és a 

Polgári Törvénykönyv szabályozza.  

12./ Fenntartó 

önkormányzatok 

(a társulás tagjai) 

neve, címe:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Önkormányzat  

3525 Miskolc, Városház tér 1. 

-Sárospatak Város Önkormányzata  

3950 Sárospatak, Kossuth út 44. 

-Sátoraljaújhely Város Önkormányzata  

3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. 

-Encs Város Önkormányzata  

3680 Encs Petőfi út 75. 

-Mezőkövesd Város Önkormányzata 

3400 Mezőkövesd, Mátyás király u. 1. 

-Szerencs Város Önkormányzata  

3900 Szerencs, Rákóczi út 89. 

-Szikszó Város Önkormányzata 

3800 Szikszó, Kálvin tér 1. 

-Bőcs Község Önkormányzata 

3574 Bőcs, Hősök tere 1.  

 



 

 

 

 

 

 

 

A fenntartó önkormányzatok Zempléni Térségi Integrált 

Szakképző Központhoz tartozó intézményeit az I. számú 

függelék tartalmazza, az általuk oktatott szakmák jegyzékét a III. 

számú függelék részletezi. 

13./ A vagyon felett 

rendelkező szerv: 

A vagyon feletti rendelkezési jog a Társulási Tanácsot illeti meg. 

Kötelezettség vállalásra a Társulási Tanács nevében a Társulás 

Elnöke jogosult.  

A társult önkormányzatokat terhelő, fenntartási, működési 

költségeket meghaladó mértékű kötelezettségvállaláshoz az 

érintett önkormányzatok írásbeli hozzájárulása szükséges.  

 

14./ A 

feladatellátást 

szolgáló vagyon 

megnevezése: 

- A társulás által vállalt feladat megvalósítását szolgáló 

pályázatok önrészének egy-egy társult tag 

önkormányzatra eső részének befizetései; 

- központi költségvetésből közvetve vagy közvetlenül 

származó bevételek; 

- működési, fenntartási költségeihez a társult 

önkormányzatok tanulólétszám-arányos befizetései; 

- pályázatok útján nyert bevételek; 

- alapítványi támogatások; 

- ingó vagyontárgyak, immateriális javak; 

- szakképzési hozzájárulások bevételei és kiadásai; 

- egyéb bevételek. 

-  

Kelt: Miskolc, 2008. év szeptember hó 1. napján, módosítva 2009. június 25-én. 

A Zempléni Szakképzés- szervezési Társulás alapító okiratát a Borsod- Abaúj Zemplén 

Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2009. június 25.-i ülésén a B.A.Z.M.ÖNK. 

Határozatával 2009. július 01-i hatállyal hagyta jóvá.  

Az alapító, csatlakozó önkormányzatok jóváhagyó, elfogadó határozatai: 



Z á r a d é k: 
Jelen Alapító Okirat a megyei önkormányzat közgyűlésének, illetve a települési önkormányzatok 

képviselő-testületeinek határozataival lép hatályba. Az Alapító Okiratot az önkormányzatok az alábbi 

határozatok alapján a társult önkormányzatok közgyűlése/képviselő-testületei jóváhagyták, 

képviseletükben jelen Alapító Okiratot a közgyűlés elnöke és a polgármesterek, valamint a főjegyző, a 

körjegyző és a címzetes főjegyző aláírásukkal hitelesítik. 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat nevében a 72/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat alapján 

/módosítás: 123/2008. (X. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat, 130/2008. (XI. 27.) B.A.Z.M.ÖNK. 

határozat/ 

  

  
   Dr. Ódor Ferenc      Dr. Kovács János 

   megyei közgyűlés elnöke                         ph      főjegyző                                                 ph 

  

  
Sárospatak Város Önkormányzata nevében a 10920/224//2008. (VII. 23.). KT sz. határozat alapján 

/módosítás: 13000/281/2008. (X. 31.) KT sz. határozat, 14000-3/317/2008. (XI. 28.) KT számú 

határozat/ 

  

  
    Dr. Hörcsik Richárd      Dr. Komáromi Éva 

    polgármester                                          ph      jegyző                                                     ph 

  
Sátoraljaújhely Város Önkormányzata nevében a 211/2008/14403/VIII. 5./ sz. határozat alapján 

/módosítás: 260/2008/14403/X. 29./ sz. határozat, 293/2008/14403/XI. 20./ sz. határozat/ 

  

  
     Szamosvölgyi Péter István      Dr. Fedorné Fráter Zsófia 

     polgármester                                         ph      címzetes főjegyző                                   ph 

  
Encs Város Önkormányzata nevében a 113/2008. (VIII. 27.) Kt. sz. határozat alapján 

/módosítás: 152/2008. (X. 20.) KT. sz. határozat, 168/2008. (XI. 24.) KT. sz. határozat / 

  

  
      Bratu László      Dr. Halász Ferenc 

      polgármester                                         ph      jegyző                                                     ph 

  
Mezőkövesd Város Önkormányzata nevében a 61/2008. (II. 27.) ÖK sz. határozat alapján 

/módosítás: 393/2008. (X. 29.) ÖK sz. határozat, 419/2008. (XI: 26.) ÖK sz. határozat/ 

  

  
      Tállai András       Dr. Kerékgyártó Judit 

      polgármester                                        ph       jegyző                                                     ph 

  

  



  

 Szerencs Város Önkormányzata nevében a 163/2008. (X. 7.) Öt. határozat alapján 

 /módosítás: 192/2008. (XI. 20.) Öt. határozat/               

  

  
     Rónavölgyi Endréné      Dr. Bíró László 
     polgármester                                         ph     címzetes főjegyző                                    ph 

  

 Szikszó Város Önkormányzata nevében az 511//2008. (XI. 25.) KT. sz. határozat alapján 

  

  

  

     Füzesséri József         Miklós Béláné 

     polgármester                                         ph      jegyző                                                      ph 

  

 

Bőcs Község Önkormányzata nevében a ...............................(....) Öt. sz.határozat alapján 

 

 

S. Nagy László  

polgármester       ph 

 

 

 

Dr.Ispán Csilla 

    jegyző       ph 

 

 

 

 

 



1. SZÁMÚ MELLÉKLET 

 

 

A Társulás létrehozásáról rendelkező jogszabályok – határozatok módosításai: 

1. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat nevében a 72/2008. (VI. 26.) 

Kgy. határozat alapján /módosítás: 123/2008. (X. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat, 

130/2008. (XI. 27.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat / 

2. Sárospatak Város Önkormányzata nevében a 10920/224//2008. (VII. 23.). KT sz. 

határozat alapján /módosítás: 13000/281/2008. (X. 31.) KT sz. határozat, 14000-

3/317/2008. (XI. 28.) KT számú határozat/ 

3. Sátoraljaújhely Város Önkormányzata nevében a 211/2008/14403/VIII. 5./ sz. 

határozat alapján /módosítás: 260/2008/14403/X. 29./ sz. határozat, 

293/2008/14403/XI. 20./ sz. határozat/ 

4. Encs Város Önkormányzata nevében a 113/2008. (VIII. 27.) Kt. sz. határozat 

alapján /módosítás: 152/2008. (X. 20.) KT. sz. határozat, 168/2008. (XI. 24.) KT. 

sz. határozat / 

5. Mezőkövesd Város Önkormányzata nevében a 61/2008. (II. 27.) ÖK sz. határozat 

alapján /módosítás: 393/2008. (X. 29.) ÖK sz. határozat, 419/2008. (XI: 26.) ÖK 

sz. határozat/ 

6. Szerencs Város Önkormányzata nevében a 163/2008. (X. 7.) Öt. határozat alapján 

/módosítás: 192/2008. (XI. 20.) Öt. határozat 

7. Szikszó Város Önkormányzata nevében az 511//2008. (XI. 25.) KT. sz. határozat 

alapján 



I. SZÁMÚ FÜGGELÉK 

 

A Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás fenntartó önkormányzatai: 

 

 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 

3525 Miskolc, Városház tér 1. 

 Sárospatak Város Önkormányzata 

3950 Sárospatak, Kossuth út 44. 

 Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 

3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. 

 Encs Város Önkormányzata 

3860 Encs, Petőfi út 75. 

 Mezőkövesd Város Önkormányzata 

3400 Mezőkövesd, Mátyás király u. 112. 

 Szerencs Város Önkormányzata 

3900 Szerencs, Rákóczi út 89. 

 Szikszó Város Önkormányzata 

3800 Szikszó, Kálvin tér 1. 

 Bőcs Község Önkormányzata 

3574 Bőcs, Hősök tere 1. 

 

A fenntartó önkormányzatok Társulásban résztvevő intézményei: 

 

Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző 

Iskola és Kollégium 
3881 Abaújszántó, Kassai út 11-13. 

Deák úti Általános Iskola, Előkészítő, 

Speciális Szakiskola és Egységes 

Pedagógiai Szakszolgálat. 

3980 Sátoraljaújhely, Deák út 31. 

Szent László Gimnázium és Közgazdasági 

Szakközépiskola 
3400 Mezőkövesd, Mátyás király utca 146. 

Szepsi Csombor Márton Gimnázium, 

Szakképző, Általános Iskola, Könyvtár, 

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 

3800 Szikszó, Miskolci út 9. 

Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági 

Szakképző Iskola és Kollégium 

3980 Sátoraljaújhely, Kossuth Lajos utca 

26. 

Váci Mihály Gimnázium, 

Szakközépiskola és Kollégium 
3860 Encs, Petőfi út 60. 

Aba Sámuel Szakiskola 3860 Encs Rákóczi út 59. 

Bocskai István Gimnázium, 

Szakközépiskola, Középiskolai 

Kollégium, Egységes Pedagógiai 

Szakszolgálat 

3900 Szerencs Ondi út 1. 



V. István Közgazdasági és Informatikai 

Szakközépiskola 
3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy F. utca 12. 

Vay Miklós Szakképzőiskola 3950 Sárospatak, Arany János utca 5. 

Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola 

és Kollégium 
3910 Tokaj, Tarcali út 52. 

Trefort Ágoston Szakképző Iskola 3980 Sátoraljaújhely, Fejes I. utca 14. 

Szerencsi Szakképző Iskola 3900 Szerencs Ondi út 8. 

Kossuth Lajos Gimnázium, 

Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú 

Művészetoktatási Intézet 

3980 Sátoraljaújhely, Deák F. utca 10. 

Bőcsi Általános és Szakiskola, Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény 
3574 Bőcs, Munkácsy Mihály utca 7. 

 

II. SZÁMÚ FÜGGELÉK 

 

 

A fenntartók által önkormányzatok által delegált tagok és helyetteseik névsora: 

1. B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat: Marton Péter – helyettese: Erdős Tamás 

2. Sárospatak Város Önkormányzata: Hajdu Péter – helyettese:  

3. Sátoraljaújhely Város Önkormányzata: Dankó Dénes – helyettese: 

4. Encs Város Önkormányzata: Sohajda István – helyettese: 

5. Mezőkövesd Város Önkormányzata: Malatinszky Károly – helyettese: 

6. Szerencs Város Önkormányzata: Dr. Gál András PhD – helyettese: Bíró István 

7. Szikszó Város Önkormányzata: Szuhai Ilona – helyettese: 

8. Bőcs Község Önkormányzata:  



 

 

III. SZÁMÚ FÜGGELÉK 

 

Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás 

Szakmajegyzék OKJ szerint  

 

 

OKJ szám   Megnevezés     

33 582 01 1000 0000 Ács-állványozó     

54 723 01 1000 0000 Ápoló      

51 525 01 1000 0000 Autószerelő     

31 341 01 0000 0000 Bolti eladó      

33 621 01 0000 0000 Borász      

33 543 01 1000 0000 Bútorasztalos     

31 341 01 0010 3101 Bútor és lakástextil eladó    

33 522 01 0000 0000 Elektronikai műszerész    

31 341 01 0010 3102 Élelmiszer-és vegyi áru eladó    

54 541 01 0010 5405 Élelmiszer-higiénikus        

31 582 08 1000 0000 Épületasztalos     

31 582 07 1000 0000 Épület-és építménybádogos    

31 582 09 0000 0000 Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő  

54 582 01 1000 0000 Épületgépész technikus    

31 215 02 0010 3104 Fazekas      

33 582 04 1000 0000 Festő, mázoló és tapétázó    

33 542 05 0010 3302 Férfiszabó     

33 815 01 0000 0000 Fodrász      

33 621 02 1000 0000 Gazda      

54 481 04 0010 5401 Gazdasági informatikus    

31 521 09 1000 0000 Gépi forgácsoló     

33 346 01 0100 3101 Gépíró       

33 346 01 0100 3102 Gépíró, szövegszerkesztő    

31 521 10 1000 0000 Géplakatos     

31 622 01 0010 3102 Gyümölcstermesztő     

31 521 11 0000 0000 Hegesztő      

31 541 01 1000 0000 Húsipari termékgyártó    

55 481 02 0000 0000 Informatikai statisztikus és gazdasági tervező  

54 481 04 0000 0000 Informatikus     

55 213 01 0010 5502 Intézményi kommunikátor    

33 346 01 1000 0000 Irodai asszisztens     

54 346 01 0010 5402 Iskolatitkár     

31 525 03 1000 0000 Karosszérialakatos     



33 542 04 1000 0000 Kárpitos      

54 211 10 0100 3301 Kerámiakészítő     

OKJ szám Megnevezés 

 

    

52 341 05 1000 0000 Kereskedő      

33 341 01 0000 0000 Kereskedő, boltvezető    

52 341 04 1000 0000 Kereskedelmi ügyintéző    

31 622 01 0100 2104 Kerti munkás     

54 322 01 0100 5201 Könyvtári asszisztens     

31 582 09 0000 3103 Központi fűtés- és csőhálózat-szerelő   

52 347 02 0001 5201 Közszolgálati ügyintéző    

31 582 15 1000 0000 Kőműves      

54 345 02 0000 0000 Logisztikai ügyintéző     

54 582 03 0000 0000 Magasépítő technikus     

52 342 01 0000 0000 Marketing- és reklámügyintéző    

54 621 02 0010 5402 Mezőgazdasági technikus    

54 525 02 0010 5402 Mezőgazdasági gépésztechnikus    

54 345 04 0100 5201 Nonprofit ügyintéző     

31 521 20 0010 3104 Növénytermesztési gépüzemeltető, karbantartó  

33 542 05 0010 3303 Női szabó      

52 345 01 0010 5202 Nyilvántartási és okmányügyintéző   

33 541 05 1000 0000 Pék-cukrász     

52 344 01 0000 0000 Pénzügyi-számviteli ügyintéző    

55 343 01 0010 5504 Pénzügyi szakügyintéző    

33 811 02 1000 0000 Pincér      

33 542 05 0000 0000 Szabó      

33 811 03 1000 0000 Szakács      

54 481 03 0100 5201 Számítástechnikai szoftverüzemeltető   

52 347 03 0100 3101 Számítógépes adatrögzítő    

52 347 02 0000 0000 Személyes ügyfélszolgálati asszisztens   

31 521 24 1000 0000 Szerkezetlakatos     

33 521 08 0000 0000 Szerszámkészítő     

33 762 01 0010 3302 Szociális gondozó és ápoló    

31 622 01 0010 3103 Szőlőtermesztő     

52 462 01 0000 0000 Statisztikai és gazdasági ügyintéző   

52 347 03 0000 0000 Telefonos és elektronikus ügyfélkapcsolati asszisztens  

54 812 02 0010 5402 Utazás-ügyintéző     

54 346 01 0010 5403 Ügyintéző titkár     

54 346 01 0000 0000 Ügyviteli titkár     

52 344 02 0000 0000 Vállalkozási ügyintéző    

52 811 02 0000 0000 Vendéglős      



33 522 04 0000 0000 Villanyszerelő     

33 621 01 0001 5101 Vincellér      

33 215 02 0100 3102 Virágkötő      

31 622 01 0010 3104 Zöldségtermesztő     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

 225/2009. (VI.30.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A   

 

Mezőkövesd Város Szabályozási Tervének és Helyi Építési 

Szabályzatának módosítása 

 

 

1.) A Képviselő-testület Mezőkövesd Város Szabályozási tervének és Helyi Építési 

Szabályzatának módosítását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

1.) Hór patak meder, hrsz 2055 - Kp/1 helyett- Lke/2.1 elidegeníthetőség miatt 

(331/2008. (VIII.27.) ÖK számú határozat szerint 

2.) Albert utca lezárása, után nem fut ki a Kereszt közre, a kivett terület Lke/4.2-be 

sorolása, ( 332/2008. (VIII.27.) ÖK számú Határozat szerint, az út terület alól 

felszabaduló területre vásárlási szándék érkezett  

3.) Északi elkerülő túloldalán, Szomolyai út mellett birtok központ kialakítására alkalmas 

besorolása Kánya patakig történjen Mák/1.1 helyett, Má/1.1 

4.) Lövői úton a LukOil-lal átellenes sarok 0371/1 hrsz telek Ev/1.1 helyett Gksz, 

(gazdasági-kereskedelmi és szolgáltató terület besorolás) kereskedelmi célra 

megvásárolni kívánt területe  

5.) Tervezett elkerülő nyomvonal korrekció kivizsgálása megvalósult beruházások, és 

0282/10 tulajdonos jelzésére, új nyomvonal kijelölésével rendeződik 

6.) Északi elkerülő melletti területen hrsz : 1925 Ev/1.1 véderdő besorolás helyett Gksz,  

gazdasági övezet kialakítása 

7.) Sándor utca Északi oldal Ek=15, Ev=15 megtartása, védőfásítás, nagyrészt beépült 

8.) Bogácsi úton a Bölker előtti zöldsáv Ev véderdő feloldása 

9.) Zsóry fürdő területén szálloda beruházást kiszolgáló út-közterület kapcsolat 

feltüntetése, patak mellett húzódó feltáró út( Köu/. ) és parkoló (Köu/P) közterülettel  

10.) Galéria tömb övezeti besorolása hiányzik, Vt/2.3, templom műemléki környezet 

határ lehetséges módosítása. Az épület helyi védett, A Kulturális és 

Örökségvédelmi Hivatal egyetértésével kerüljön ki a templom védőövezetéből. 

11.) Sportpálya Vt/5.3 helyett – K/5.3 (elírás kijavítása) 

12.) Alkotmány u. 5. hrsz : 4149 bontás után közterületi besorolású legyen, a Képviselő 

testület 84/2009. (III.25.) Ök számú határozata szerint 

13.) Közösségi ház és Templom közötti közterület módosul, színe, besorolása változik 

Köu/4-ről, Köu/KT gyalogos forgalom számára fenntartott, korlátozott kiszolgáló 

gépkocsi forgalmat is biztosító, díszburkolattal fedett, növényzettel és utcabútorokkal, 

köztéri műalkotásokkal gazdagított közlekedési terület 

14.) Közösségi ház előtti Szűz Mária és a Szentek szobor feltüntetése, önálló 

telekként megjelenítése  
15.) Belvárost határoló ÉNY felől határoló gyüjtőút mentén, a György és Lehel utca 

közötti tömbben, a hrsz : 2323, 2325, 2326, 2327 tömb Vt/2.3 javítása Vt/2.5-re ( a 

K2 korszerűsítés előtt jóváhagyott, de nem javított módosítás ) 



16.) Matyófém kft., a hrsz : 5998/7 tulajdonos felvetése a telkén átvezető út 

szükségességéről, ( a szomszédos Jacsó kft. részére értékesítené, mely összevonná a 

telkeket ) 

17.) Eper és Meggy utca közötti Gip/1.1 tömb kis telkek használhatósága szűkített – 

jelenlegi szabályozás a kis telkek telek tömbbe integrálást szorgalmazzák ( 

megtartását javaslom ) 

18.) Lövői és Asztalos utca sarok, 5998/4 hrsz (volt Mezőgép) beépíthetőség növelése 

Gip/1.3 30 % - a terület osztatlan közös tulajdonban használt, tulajdonosok saját 

területükre igazolt felületben egyezzenek meg a magukra vonatkozó beépíthető 

felületről ( a telekre vonatkozó minimális méretek megtartása mellett engedélyezett 

nagyobb beépítés új Gip kategóriát jelentene ) Gip/1.0 50 %-os beépítettséggel, 

minimum 2400 m2 telekméret 20 %-os zöldfelülettel. 

19.) Lövői út 6000/8 hrsz közterületi telek besorolása hiányzik ( javítás ) 

20.) Hivatal mögötti parkoló területrendezése, telekrendezés – parkoló közterületbe 

sorolás Köu/P 

21.) Iskola mögötti telek Vt/4.1 helyett - Vt/2.3 és Köu/kt, megközelíthetőség jelölése, 

megoldása 

22.) Útcsatlakozás jelölése az elkerülőre a Szabályozási Terven 

23.) Belső telek oszthatósága, Budai Nagy Antalról nyitott útcsonk nem szolgál, 4316/1 

nem érhető el, 4316/2 megosztható. Hunyadi u. ( 4324 ) tovább vihető övezetet 

szabályozási vonallal  

24.) Város fejleszthetősége szempontjából szükséges-e, nyomvonal helyessége  

25.) Szomolyai-Táncsics utca közötti közterület jelölése, besorolása hiányzik! (javítás ) 

26.) DNy-i feltáró út szára elmaradhat – további telek használatot, feltárást nem 

szolgál, látszólag felesleges kisajátítást igényel 

27.) Felöltött Hór patakmeder utjelölés megszüntetése, hátsókert felőli út egyetlen új 

építési telek kiszabályozását nem hozza, gyakorlatilag teljes hosszon értékesíthető 

28.) Jázmin utca és Lovász köz közötti hrsz : 3121 megoszthatóságához út befordítás  

29.) Tardi utca felett telekosztás jelölése hiányzik 

30.) Dózsa és Rozmaring utcák között 3379/1 és 3379/2 Vt (településközponti vegyes 

területek) besorolású legyen, alatta 3379/3 út természetben nincs, szabályozáson 

marad-e  

31.) 3466 hrsz ( tejüzem telke ) sorház-láncházra alkalmassá tétele Vt/2.3 

(településközponti vegyes területek) 

32.) Kereszt köz hrsz : 2688 Ek, Ev = 0 helyett külön szabályozás, beépíthetőség miatt 

33.) Eper u. 5974/2 nem építhető be, 5991-el véderdő nélküli saroktömböt kell 

kialakítani Vt/2.3  (településközponti vegyes területek) besorolással 

34.) M3 alatti külterület bányatelek K5-ről (sportcélú terület) K8-ra (bányászati terület) 

javítani 

35.) Építési törmelék lerakó kialakításának szabályozása K/10.3 állati tetem lerakó 

övezetének megosztásával 

36.) Temető u. melléképület nem építhető jelen szabályozás szerint, Lke/1 helyett 

Lke/2 

37.) Gaál I. u. 13. sz. alatti ingatlan önkormányzati tulajdon és Vt. 

településközponti vegyes terület besorolású legyen Vt/2.6 (új kódszám) 

megosztható legyen 

38.) Ev/1.1 erdő levétele a Bogácsi ut körforgalom melletti területről 



39.) Kenyérgyár területén átvezető K5. sz. út törlése 

40.) Deák Ferenc úti Bölcsőde bővíthetősége értelmében Vt4.1. telek szabályozását 

Vt 4.2. változtatni, 3432/13 hrsz-ú telek összeépül a Bölcsőde épületével. 

 

A számozott pontokhoz tartozó, beazonosítást segítő ábrasor külön mellékletet képez.  

 

A város fejlesztése szempontjából értékes csomópontok átértékelése: 

A felmerülő igényeket és a város fő pontjainak működését elemezve megállapítható, hogy értékes 

csomópontjaink nem hordozzák magukban az új gazdasági-kereskedelmi centrumok kifejlődését.  

 

Saját vállalkozóink, de külső ingatlanfejlesztő cégek igényei helyenként megelőzik a város 

tervezésben a Szabályozási terv által adott lehetőségeket. Érdekünk azonban ezt az igényt a 

módosításban figyelembe venni, a változtatásokat úgy rögzíteni, hogy az elkerülő utak, és a 

városból kivezető utak csomópontjai fejlesztési területté válhassanak. 

 
 Miskolc felé nagyjából rendezett, bár itt is megszakítja véderdő a teljes 

hasznosíthatóságot – Déli elkerülő tervezett becsatlakozása alatt Má besorolás helyett 

Gksz 

 Bogácsi+elkerülő – a csomópont csak egy oldalon találkozik vállalkozásra alkalmas 

besorolású területtel (Sándor utca), a többinél szintén véderdő jelölt – A Bölker feletti 

rész Gksz (gazdasági-kereskedelmi és szolgáltató terület besorolás), a csomópont Bogács 

felé eső oldalai Gip (gazdasági-ipari terület besorolás) lehet 

 Szomolyai út, és elkerülő csomópontja – a kereszteződés mind négy sarka véderdőként 

besorolt. Az elkerülő alatt Gip (ipari) és Lke (kertvárosi lakó) található a véderdő sávon 

belül, - itt a csomópont Gksz (kereskedelmi-szolgáltató terület jegyzésére alkalmas, a 

kereszteződés feletti területre mezőgazdasági központ kialakítására érkezett saját 

mezőgazdasági vállalkozói igény, amit a jelenlegi besorolás nem támogat – Szomolya 

felőli oldal Má ( mezőgazdasági általános ) 

 Egri út-3. sz. út - csak a benzinkút használja a csomópontot, a további három sarok 

véderdő sávot jelöl – csomópont Eger felé eső sarkai Gksz (kereskedelmi-szolgáltató), 

vagy K/1.1 (nagykiterjedésű kereskedelmi célú terület) lehet 

 Zsóry előtt az elkerülő becsatlakozása-részben nagy kiterjedésű kereskedelmi területet, 

részben viszont véderdőt jelöl – a becsatlakozó Ev/1.1 területek mind K/1.1 

(nagykiterjedésű kereskedelmi célú terület), mind Vt/2.4 Vt (településközponti vegyes 

területek) besorolásra alkalmas 

 Lövői út- benzinkút és az út túl oldala gazdasági-ipari, a csomópont déli oldala az út 

mindkét oldalán erdőként jelölt. Itt a benzinkúttal átellenes sarkon ingatlanfejlesztői 

megkeresés érkezett kérdés formában, hogy a besorolás megváltoztatható-e. – a 

csomópont M3 felé eső alsó oldala Gksz (kereskedelmi-szolgáltató) használatra alkalmas 

 Szentistváni úton két csomópont lehet hosszú távon fontos – a tervezett belső 

vonalvezetésű elkerülőnél és a repülő térre bevezető útnál-mind négy sarok 

mezőgazdasági célzattal besorolt, ebből az egyiken épület sem helyezhető el – a tervezett 

Déli elkerülő és Szentistváni út csatlakozása később is kezelhető, a reptéri csomópont Gip 

és Gksz (gazdasági célzatú) 



A pontokba szedett csomópontok ábrai, kül- és belterületet is bemutatóan külön mellékletet 

képez.  

Szöveges részeket érintő javítások, módosítások : 

 Jogszabályok érvényességének felülvizsgálata, javítása, aktualizálása 

 15. §. Hulladékgazdálkodás előírásai szövegtörzsben a település szilárd kommunális 

hulladéklerakója megnevezés módosítása 

 Vizek védelme – Ellentmondás van a Településszerkezeti Terv és Leírása 14. Föld és 

vízvédelem előírásai „A vizek védelme” szövegrész, és a HÉSZ 36 §.  „A vizek védelme” 

szennyeződés érzékenységi besorolása között. 

Mindemellett a hivatkozott 33/2000. (III.17.) sz. Korm. Rendeletet a 219/2004. (VII.  

21.) Korm. Rendelet a felszín alatti vizek védelméről hatályon kívül helyezte és  

egyidejűleg annak helyébe lépett. 

 A Helyi Építési Szabályzatba a „Vizek védelme” címszavakkal fogalmazott   

szövegrészekbe kerüljön  megfogalmazásra, hogy Mezőkövesd közigazgatási   területén a 

termálvíz kivétele a felszín alatti vízbázis érzékenysége miatt csakis az   Önkormányzat, 

és az általa működtetett Termálvíz kivételt hasznosító és  üzemeltető mindenkori 

gazdasági társaság engedélyével és hozzájárulásával   lehetséges. Ezen hozzájárulás a 

kutató fúrásokra is vonatkozik. Ugyanezen védelem   illeti meg a kiszáradt, felhagyott 

kutakat, melyek visszatöltésre, tárolásra nem  

használhatók. 

 A Termálfürdő elfolyó vizének hőhasznosítási joga a tulajdonos Önkormányzatot, és  

  az általa létrehozott működtető gazdasági társaságot illeti meg. 

 A megújuló energiák közül a talajhő hasznosítás vízbázist csökkentő vízelvétellel  

  nem járhat.   

 HÉSZ 20. §.(8) szöveges rész 1 ha, nincs összefüggésben a 21. §. Táblázat Gip/1.2 0,5 ha 

legkisebb telekmérettel 

 Gergely út, Lehel út, Hór-patak átal határolt terület változás módosítása  

 

2.) Felkéri a polgármestert, hogy a Szabályozási terv módosítását a La-Urbe Építés Iroda 

Kft. felsorolt munkarészekre vonatkozó árajánlata szerint   2.200.000.- Ft + ÁFA 

összegben rendelje meg. 

 

3.) A Képviselő-testület felkéri a főépítészt, hogy a tervezés szakmai felügyeletét lássa el 

és az elkészült tervdokumentációt jóváhagyásra a Képviselő-testületnek nyújtsa be. 

 

Felelős: polgármester, főépítész 

Határidő: értelem szerint 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

       jegyző        polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

   Nyeste János sk.       Takács József sk.  

  települési képviselő       települési képviselő 

 

Kiadmány hiteléül:  



 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

 226/2009. (VI.30.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A   

 

Tájékoztató a Mezőkövesdi Fúvós és Majorette Együttesért  

Alapítvány munkájáról, terveiről 

 

 

 

A képviselő-testület a Mezőkövesdi Fúvós és Majorette Együttesért Alapítvány 

munkájáról és terveiről szóló tájékoztatást tudomásul veszi. 

 

Elismerését fejezi ki az együttesek vezetőinek és munkatársainak az általuk végzett 

lelkiismeretes munkáért.  

 

Felelős:  polgármester  

Határidő:  azonnal 

 

 

 

 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

       jegyző        polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

   Nyeste János sk.       Takács József sk.  

  települési képviselő       települési képviselő 

 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

 227/2009. (VI.30.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A   

 

Gyermekek napközbeni ellátása Mezőkövesden és a kistérségben  

(Családi Napközi működtetése)  

 

 

 

 

 

 

A képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:  

 

1.) A Képviselő-testület soron következő ülésére készüljön előterjesztés az ezzel 

kapcsolatos részletes tervek kidolgozásáról. 

 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére.  

 

 

 

 

 

Határidő: Értelem szerint 

Felelős:    Polgármester 

 

 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

       jegyző        polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

   Nyeste János sk.       Takács József sk.  

  települési képviselő       települési képviselő 

 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 



 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

 228/2009. (VI.30.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A   

 

 

INERT hulladék (építési törmelék) elhelyezésére terület biztosítása  

 

 

 

 

Mezőkövesd város önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megvitatta 

és az alábbi határozatot hozta : 

 

 

1.) A Mezőkövesd városban keletkező építési-bontási hulladék (inert hulladék) 

elhelyezésére szolgáló, tervezett lerakó helyszínéül a Határ-lápa dűlőben található, 

jelenleg átrakó állomásnak helyet adó, bezárt, 0225/3 hrsz. alatti hulladéklerakó 

használaton kívül álló területét jelöli ki. 

 

2.) Felkéri a polgármester, hogy az árajánlatok  beszerzését követően az inert 

hulladéklerakó tervezésére a szerződést kösse meg . 

 

Felelős : Polgármester 

Határidő : azonnal 

 

 

 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

       jegyző        polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

   Nyeste János sk.       Takács József sk.  

  települési képviselő       települési képviselő 

 

 

Kiadmány hiteléül:  
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1.Bevezető  

 

Mi a fenntartható fejlődés?  

 

Az emberiség, az egyes emberek és társadalmak közvetlenül vagy a gazdaság révén 

szükségleteik kielégítése érdekében természetes környezetükből veszik el azokat a javakat, 

amelyeket a földi rendszer létezése óta felhalmozott. A fenntarthatóság biztosítása azt kívánja 

tőlünk, hogy a jelen és jövő generációk létfeltételeihez szükséges természeti és épített 

környezet minőségét, értékeit megőrizzük. Ettől a rendszertől az ember annyit és olyan 

körülmények között vehet el, hogy ne sértse saját létkielégítésének jövőbeli esélyeit. A 

fenntartható fejlődés célja mindezek értelmében az emberi társadalom fenntartása.  

Ebben a feladatban a környezet feltételként jelenik meg, amely azt jelenti, hogy addig a 

mértékig használhatjuk természetes környezetünk erőforrásait, amíg nem sértjük annak 

megújulási lehetőségét. A gazdaság a társadalom fenntartásának és ezen keresztül a környezet 

használatának eszköze. Ezt az eszközt bölcsen, a társadalom hasznára, a környezet sérelme 

nélkül kell használnunk.  

A klímaváltozás kockázata két módon jut érvényre: egyfelől visszafordíthatatlan vagy csak 

igen nagy erőfeszítésekkel korrigálható veszteségeket okoz (emberi 

egészségkárosodás/többlethalálozás, pótolhatatlan biodiverzitás csökkenése, módosuló 

hidrológiai ciklus stb.), másfelől tekintélyes anyagi erőforrásokat (védekező, helyreállító 

tevékenységek növekvő ráfordításai) von el a további fejlődéstől-fejlesztésektől.  

Ezért a növekvő klímaváltozás korunk egyik legfenyegetőbb, un. fenntarthatatlan folyamata. 

A klímaváltozás elleni védekezés, valamint az ahhoz történő kényszerű alkalmazkodás egyik 

leghatékonyabb rendezőelve a manapság világszerte és hazánkban is egyre nagyobb figyelmet 

keltő fenntartható fejlődés (a továbbiakban: FF) gyakorlata . 

 

A fenntartható fejlődés lényege: olyan fejlődési-fejlesztési folyamatok együttese, amely az 

életminőség hosszú távú, egyenletesen biztosítható javulását szolgálja az adott ökológiai 

keretek között. Ezért a természeti erőforrásokkal, a környezettel való fenntartható 

gazdálkodásnak együtt kell érvényesülnie a jólét elérését, megtartását elősegítő gazdasági 

fejlődéssel, valamint a szociális esélyegyenlőség folyamatos növelésével - a FF fogalmában 

tehát a gazdasági, társadalmi fejlődést egységben kell értelmezni az ökológiai 

fenntarthatósággal (Szlávik 2004). Mára a fenntarthatóság jelentősége a nemzetközi és 

nemzeti intézmények célkitűző és tervező-stratégiai tevékenységében olyan domináns 

szerepet tölt be, hogy joggal említhetjük a XXI. század elejének „civilizációs fordulataként” 

(Gáthy 2005).  

  

Az EU a tagállamok mellett felkért társult országokat is, hogy az EU stratégiával összhangban 

készítsék el saját stratégiájukat. A Bizottság a fenntartható fejlődés stratégiáját meghatározó 

alapelvekről szóló, 2005-ben született deklarációja szerint az Unió elkötelezett a fenntartható 

fejlődés mellett, amely minden politikáját és cselekedetét meghatározza. Az Unió megújított 

Fenntartható Fejlődés Stratégiájának jóváhagyása a 2006. júniusi Európai Tanács napirendjén 

szerepelt.  

1992-ben Rio de Janeiróban rendezett ENSZ Környezet és Fejlődés Konferencián elfogadott 

„Agenda 21” program („LA 21”) értékelése kapcsán fogalmazódott meg a fenntartható 

fejlődés helyi, lokális programja.  



 

Ezzel a modellel - általános „receptúrával” - a cél az, hogy elveket (vezérfonalat) 

fogalmazzon meg a helyi önkormányzat(ok), valamint a helyi lakosok, közösségek számára a 

fenntarthatóság tennivalóinak, helyi programjának kidolgozása, megvalósítása érdekében.  

 

A „LA 21” program az általános érvényű fenntartható fejlődés konkrét, gyakorlati 

megvalósítását a helyi adottságok, érdekek alapján, az önkormányzat és a helyi lakosok, 

közösségek széleskörű együtt munkálkodásával javasolja folytatni. Az alapfeladat itt a helyi 

hatáskörben befolyásolható fejlődés (beruházások, fejlesztések, felújítások, intézkedések, 

szabályozás stb.) olyan irányú alakítása, amely mind jobban előtérbe helyezi „a helybeni” 

életminőség, környezeti állapot javítását, valamint a helyi erőforrások - talaj, vízkészlet, 

energia, emberi- és jövedelemtermelő erőforrások stb.- tartamos, azaz nem kimerítő 

kiaknázását. További fontos elvárás, hogy valamennyi nem helyi erőforrásra támaszkodó, de 

helyi felhasználásban szerepet játszó beruházó-fejlesztő, termelő-szolgáltató- és fogyasztó 

törekedjen a fenntarthatóságot figyelembe vevő megoldások, eljárások igénybe vételére, 

szokások kialakítására. Ennek megvalósíthatóságát a megfelelő politikai akarat megléte és 

helyi társadalmi-közösségi kultúra jellege együttesen szabja meg és egy racionális tervezési 

folyamat útján kimunkált stratégia foglalja rendezett keretbe.  

                                                             

A fenntartható fejlődés nemzeti stratégia (FFNS) globális összefüggéseket is tükröző, nemzeti 

szintű prioritásai és fókuszai - az előzőekkel is összefüggésben - a következők:  

 (a) a gazdaság anyag- és energiaigényességének racionalizálása; 

 (b) a fenntarthatatlan társadalmi folyamatok kezelése és szabályozása; 

 (c)környezeti rendszerek fenntartható hasznosítása. 

 

Noha a fenntarthatóság ökológiai-természeti korlátai eltérő kockázatokat hordoznak és 

különböző súlyúak, mára az egyik leghangsúlyosabb problémakört: a klímaváltozásból eredő 

emberi- társadalmi következmények jelentik (Al Gore 2006). Ezért a klímaváltozás hatásai 

elleni védekezésre történő felkészülés - a klíma-alkalmazkodás - a globális, regionális és helyi 

fejlődés fenntarthatóságának egyik hangsúlyos részterületévé lépett elő.  

 

A FF környezeti szempontjainak figyelembe vétele az Európa Terv keretében benyújtott 

pályázatnál:  

 

Az Európa Terv projektjeinek tervezésekor javasolt eljárás a környezeti fenntarthatóságra 

történő hivatkozás és az azt szolgáló tervezett, gyakorlati törekvések bemutatása: ezért a 

pályázónak a környezeti fenntarthatóság elvének érvényesítését a pályázati dokumentáció 

egészében (célok, tevékenységek és eredmények stb.) érvényre kell juttatnia. A környezeti 

fenntarthatósággal kapcsolatos tevékenységét összefoglalóan is értékelnie kell a pályázati 

adatlap megfelelő pontjaiban. A FF reális és ténylegesen érvényesíthető szempontjainak 

pályázatba történő megfelelő beépítése így “versenyelőnyt” jelent a pályázat elbírálása során. 

 

2. Környezeti és környezetvédelmi helyzetkép  

A környezetvédelmi program megalapozásához szükséges a környezeti állapot felmérése, a 

kialakult helyzet értékelése a problémák azonosításához és jellegük, súlyosságuk, megoldási 

lehetőségeik megítéléséhez.  

Meg kell vizsgálni, hogy a város környezetfejlesztési terve, a város általános rendezési terve 

és az egyes városrészek részletes rendezési tervei is tartalmaznak-e környezetvédelmi 

munkarészeket. Ezek, valamint a környezetminőségi adatok, fejlesztésekkel összefüggő 



 

információk jó hátteret szolgáltatnak a helyzet-értékeléshez, a megoldást igénylő problémák 

azonosításához.  

2.1. A környezeti elemek állapota 

2.1.1.  Levegő  

Magyarország levegőminőségi helyzete – az utóbbi évtizedekben, a nagy mennyiségben 

kibocsátott „hagyományos” légszennyező anyagok emissziójának csökkenése ellenére – sok 

területen még mindig nem kielégítő. 

A levegő minőségét a természeti tényezők mellett (talajviszonyok, uralkodó szélirány, 

csapadék, stb.) elsősorban a mező- és erdőgazdálkodás, az ipar- és szolgáltatóipar, a 

közlekedés, valamint a lakossági tüzelés határozza meg. A mezőgazdaság főleg a gyér 

növény-borítottságú időszakokban zajló kiporzással és az állattartó telepek szag- és 

bűzhatásával szennyezi a levegőt. 

 

A légszennyezés csökkentése érdekében, légszennyezés tűrő és nagy levegő szűrű fák 

ültetése folyamatban van. 

A távolabbról érkező légszennyezés mértéke sem számottevő. A technológiai eredetű 

levegőterhelés tehát elenyésző, a nitrogén-dioxid és kén-dioxid kibocsátás mind a fűtési, 

mind a nyári félévben megfelelő, nincs határérték túllépés.  

 

Jelentős viszont a térségben a külterületi transzmissziós porhatás, a mezőgazdasági eredetű 

légszennyezés annak ellenére, hogy a mezőgazdasági termelés során keletkező növényi 

hulladék égetése tilos. A hulladék ártalmatlanításáról elsősorban komposztálással, ha ez nem 

lehetséges, elszállításával kell gondoskodni.  

A kémiai légszennyező összetevők vonatkozásában Mezőkövesd levegője nem 

kifogásolható. A település területén a gázfűtés térnyerése kedvező hatású, már csak 

külterületi majorok, tanyák fűtése maradt hagyományos. A fűtéskorszerűsítés után már csak 

a kerti hulladékok időszakos égetéséből származó szennyező anyagok (CO, NO, korom és 

egyéb bűzös anyagok) csökkentése, megszüntetése vár megoldásra. Az egyedi fűtéssel 

rendelkező lakóházakban a megfelelően karbantartott tüzelőberendezésekben csak az arra a 

berendezésre engedélyezett tüzelőanyagot szabad égetni. A háztartási fűtőeszközökben a 

tüzelőanyag egészségre káros égésterméket kibocsátó anyagot - különösen ipari hulladékot, 

műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, stb. - nem tartalmazhat. Bejelentés kötelezett 

légszennyező forrás a településen nincs. Engedélyköteles a levegőterhelést okozó helyhez 

kötött légszennyező pontforrás, ha névleges hő-teljesítménye >- 140 kW. 

2.1.2.Vizek  

2.1.2.1. Felszíni vizek 

A felszíni vízrendezés, csapadékvíz elvezetés igényét kiemelő természeti adottságok 

Mezőkövesd az Észak-Alföldi hordalékkúp síkság területén, annak Borsodi-Mezőség 

kistáján helyezkedik el. A kistáj Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megye területén fekszik, 

területe 600 km2. Mezőkövesd a kistáj középső részének északi részén található. A felszíni 

vizek elvezetésének szempontjából a Tisza vízgyűjtőjén helyezkedik el a város.  

Mezőkövesd területét három jelentősebb vízfolyás érinti, az Ostoros patak (30 km, 106 km2), 

a Kánya patak (35 km, 263 km2), Hór patak (30 km, 152 km2), amelyeknek közvetett 

befogadója a Tisza. A körzetben több kisebb mesterséges tó is található, ilyen a Hór 



 

völgyében, a településtől északra létesített árvízmentesítő tó is. A talajvíz átlagosan 2-4 m 

mélységűnek tekinthető. 

2.1.3. A szennyvíz felosztottsága, elvezetése:  

A nem csatornázott részeken a közcsatornázás megvalósításáig a szennyvízelvezető 

hálózatba nem csatlakozó ingatlanok esetén a keletkezett folyékony hulladék gyűjtéséről, 

kezeléséről és rendszeres elszállításáról a külön jogszabályban meghatározott műszaki és 

közegészségügyi elő-írások alapján a tulajdonos köteles gondoskodni.  

2.1.4. Föld  

Mezőkövesd és kistájának tágabb környezete 90 és 153 m Bf-i magassági elhelyezkedésű. A 

terep a körzetben enyhén déli lejtésű, a terület gyakorlatilag a Bükkről érkező patakok 

hordalékkúp síksága. A körzet É-i peremén alacsony domblábi hátak és lejtők, a középső 

részére a hullámos síkságok található, azok jellemzik a körzet topográfiáját. A sík felszínt 

általában 1-3 m magas folyóhátak tagolják, amelyek a már említett, a Bükkből ÉNY-DK 

irányban lefutó patakok alakítottak ki. A terület változatosságát a mélyebb patakmedrek 

eredményezik, ilyenek Mezőkövesd vízfolyásai is. A település és környezete talajára 

jellemző a felszínen, illetve a felszínközeli rétegekben a felső pleisztocén és holocén kori 

képződmények, amelyek zömmel homok és lösziszap formájában jelennek meg. 

Mezőkövesd térségére jellemző még, hogy itt folyóvizi kavics is található a felszín 

közelében. A tágabb körzetre jellemző még az is, hogy a hordalékkúp alatt Szihalom-

Mezőkövesd-Bükkábrány vonalban felső pannoniai korú lignittelepek is találhatók.  

2.1.5. Természetvédelem  

Napjainkban egyre hangsúlyosabban vetődik fel a természeti adottságok humán értékei 

használatának igénye, a természetes élőhelyek, tájképi értékek védelmének szükségessége, 

természet-közeli állapotuk hosszú távú fenntartásának követelménye. Egyszerre kell a 

hasznosítás és a megőrzés – egyszóval a környezetgazdálkodás – szempontjait úgy 

ütköztetni, összehangolni, hogy a természeti adottságok és értékek, mint a közösség 

tulajdona, hosszú távon megmaradhasson, megújulhasson és szolgálhassa utódaink örömét és 

érdekeit. A fenntartható fejlődés elvét kell szem előtt tartani, tehát a jelenben meglévő 

erőforrásokat oly módon kell hasznosítani, hogy a jövő generáció számára is biztosított 

legyen az ezzel való gazdálkodás lehetősége. 

2.2. Település és épített környezet  

2.2.1. Infrastruktúra 

2.2.1.1. Úthálózat 

A város közlekedés-földrajzi fekvése jó. A városhoz közel halad el az M3-mas autópálya, ami 

gyors összeköttetést biztosít a fővárossal 

 

Feladatok: 

 a város úthálózatának  pénzügyi lehetőségek függvényében történő felújítása  

 városközpont felújítása, 

 járdaépítések folytatása a város területén, 

 a külterületi földúthálózat rendszeres karbantartása, 
 



 

 2.2.2.Köztisztaság, hulladékkezelés 

A köztisztasággal, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 

közszolgáltatásokról, a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről, 

valamint a közterületek tisztán tartásáról a Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 

39/2008.(XII.18.) ÖK. sz.  rendelete szabályoz. A közszolgáltatást a REMONDIS Tisza Kft. 

végzi, a települési szilárd hulladék a tiszafüredi szigetelt lerakóban, az építési-bontási 

hulladék pedig a mezőkövesdi lerakóban kerül elhelyezésre. Szelektív hulladékgyűjtés a 

városban 2008. évtől van. 

 2.2.3.Épített környezet 

A települési környezet az ember által mesterségesen kialakított anyagi rendszer, amelynek 

alapvető funkciója az ember mindennapi életéhez elengedhetetlen társadalmi szükségletek 

kielégítése. 

A város polgárainak, a településre érkező vendégek, az átutazók közérzetét alapvetően 

befolyásolja a település közterületeinek, utcáinak állapota, tisztasága, rendezettsége. 

Rendezett településkörnyezeti megjelenés, gondozott utcák jellemzik a települést. 

Összességében megfelelő a városkép. 

A települési környezet állapotát jellemző tényezők: 

 az épületek állapota, a települési infrastruktúra és a köztisztaság helyzete, 

 az iparból és közlekedésből adódó légszennyezés, 

 a közterületek állapotának elhanyagolása pénz hiányában, 

 a települési zöldfelület aránya. 

  Az emberi egészség alakulásának környezeti összefüggései: 

Az emberiség a természet szerves része. Befolyását a természetre létszámának 

nagyságrendje, valamint a természetre kifejtett hatása határozza meg: lakónépesség, élve 

születés, halálozás.  

Épített környezet: 

Az épített környezet állapotával kapcsolatos fő problémák: 

 a,    a lakásállomány, a lakóépületek állapotának romlása, (lakásállomány), 

b, a középületek, közterek (pénzügyi források hiánya, kialakult emberi 

magatartásformák, viselkedéskultúra) (közlekedés), 

 c,    műemlék jellegű épületek állapotromlása. 

 2.2.4.A lakosság tudatformálása 

A helyi lakosság környezethez való viszonya nem csupán a társadalmi és családi háttér 

függvénye, de befolyásolja a közösségi lét, illetve a települési és megyei önkormányzat 

környezeti stratégiája. Érdemes tehát részletesen megvizsgálni a lakossági véleményeket, 

illetve a társadalmi kezdeményezések célját és folyamatát. Ezzel képet kaphatunk arról, 

hogyan érdemes egy adott közösségben tájékoztató-tudatformáló stratégiánkat alakítani. Ebbe 

nem csupán a gyerek- és fiatalkori nevelés tartozik bele, hanem a közvetett, felnőttekre ható 

tudatformáló tevékenység is. Ez utóbbinak része a környezetvédelem területén kifejtett civil 

aktivitás indirekt hatása is. Az átalakuló igényekre válaszképpen fontossá vált, hogy nemcsak 

az egyén vagy a család szintjén, hanem a társadalom magasabb szintjein is megfogalmazódjon 

a mindennapi, rövid és hosszú távon tapasztalható környezeti gondokra való odafigyelés 

gondolata. Erre nem csupán környezetvédelmi szabályok, intézkedések bevezetésével van 

szükség, hanem folyamatos, tudatos szemléletformáló tevékenységgel is. 



 

A város kiemelten figyelmet szentel a környezeti nevelés hatékonyságának növelésére, 

nemcsak a gyermekek estében, hanem a lakosság környezeti tudatosság széleskörű elsajátítása 

érdekében is. 

3. Fenntarthatósági tervek és célok  

3.1. A települési környezet tisztasága 

A közvetlen települési környezet képezi az ember mindennapi életterét. A települési 

közterületek (utak, járdák, parkok állapota) rendezettsége, tisztasága, a megfelelő növényzet – 

elsősorban őshonos, tájba illő fafajok felhasználásával - nagymértékben javíthatja az ott élők 

közérzetét. A tisztaság és a növényzet számottevően növeli az ingatlanok értékét is.  

Szerepe van a káros környezeti hatások, a porterhelés a gáz állapotú szennyező anyagok és a 

zaj csökkentésében. 

 

Cél: Kevesebb környezeti stresszhatást eredményező, jobb környezeti állapotjellemzőkkel 

rendelkező települési környezet kialakítása és fenntartása. 

 

Feladat: 

 Önkormányzatnak folyamatosa figyelemmel kell kísérni és be kell tartatni a 

rendeletben szabályozott közterületek tisztántartásának rendjét . 

 

 A folyamatosan használaton kívüli, beépítetlen belterületi magáningatlanok rendben 

tartására, gondozására kötelezettség előírása. 

 

 A településen közterület felügyelők felelősek a köztisztaság fenntartását szolgáló 

rendelet betartásáért. Annak érdekében, hogy még hatékonyabban ellássák feladatukat, 

növelni kell a műszaki-, tárgyi-, jogi-, és anyagi feltételeket. A szemetelőkkel szemben 

hatékonyabb fellépéssel, tettenéréssel és bírság kiszabásával kell küzdeni. 

 

 A településen szemétgyűjtők kihelyezéséről és folyamatos fenntartásáról gondoskodni 

kell. A kihelyezésnél és pótlásnál figyelembe kell venni a jelentkező lakossági 

igényeket. Ezzel a forgalmas közterületeken képződő hulladék kulturált gyűjtése és 

elszállítása megoldható. Továbbá szankciók érvényesítésével, tettenéréssel, 

pénzbírsággal kell megoldani a drága szemétgyűjtő edényeket megrongálókat. 

 

3.1.1. Zaj- és rezgés elleni védelem 

 
A zaj – és rezgés elleni védelmet műszaki, szervezési módszerekkel kell megoldani: 

4.) a zaj- és rezgésforrások zajkibocsátásának, illetve rezgésgerjesztésének 

csökkentését, 

5.) a zaj- és rezgésterhelés növekedésének mérséklését vagy megakadályozását, 

6.) a tartósan határérték felett terhelt környezet utólagos védelmét, valamint, 

7.) a passzív akusztikai védelmet (intézkedési terv kidolgozása során) a tervezett 

fejlesztések és terület felhasználások zajvédelmi szempontú vizsgálata során. 

 

A közlekedésből, üzemek működéséből eredő magas zaj szintek káros hatással vannak az 

emberi egészségre.  

 



 

 

Cél: A lakosság egészségvédelme, a településen pihenést, kikapcsolódást kereső vendégek 

nyugalma érdekében a környezeti zajok elfogadható szintre mérséklése.  

 

Feladat: 

 

 A meglévő zaj és rezgés források feltárása, pontos nyilvántartása, zajkibocsátási 

határérték megállapítása, a meglévő problémát okozó zajforrások kibocsátásának 

csökkentése, korlátozása, település zajtérképének elkészítése. 

 

 Zaj- és rezgés elleni védelem bármely zajt kibocsátó létesítmény csak abban az 

esetben üzemeltethető, vagy építhető, illetve bármely tevékenység csak abban az 

esetben folytatható, ha az általa kibocsátott zaj mértéke a környezetben a vonatkozó 

rendelet szerinti határértéket nem haladja meg. 

 

 A gazdasági területi és lakóterületi funkció megengedett zajterhelési határérték 

eltérése 10 dB. A zajhatás csillapítása érdekében a gazdasági terület határán belül 

egy 20 m széles, háromszintű, vegyes fajú, örökzöldeket is tartalmazó zajvédő 

cserje- és erdősávot javasolt telepíteni. A gazdasági területek körüli mezőgazdasági 

területek ne legyenek beépíthetők. 

 

 Zajkibocsátással járó tevékenység (üzemlétesítés, felújítás, üzembe helyezés, 

építés) megkezdése előtt a területileg illetékes felügyelőségtől zajkibocsátási 

(emissziós) határérték megállapítását kell kérni és annak betartásáról gondoskodni 

kell. 

 

 A közút zajcsökkentése passzív zajvédelmi intézkedésekkel érhető el (növénytelepítés, 

az út felöli védendő épületek nyílászáróinak zajvédő üvegezése). 

3.1.2.  Levegőtisztaság védelem 

Az utóbbi két évszázadban a földön a levegő összetétele jelentősen megváltozott, ugyanis 

egyes légköri nyomgázok és aeroszol részecskék légköri mennyisége világszerte rohamosan 

emelkedik. Az emberiség létfeltételeit is veszélyeztető következmények elkerülése csak 

nemzetközi összefogással lehetséges, amelyben Magyarországnak és a településnek is az 

arányos felelősség elve alapján kell szerepet vállalnia. 

 

Az éghajlatváltozás kockázatát csak az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésével 

lehetséges megelőzni. E gázok kibocsátása az energiatermelés, a közlekedés, egyes ipari 

tevékenységek és az intenzív mezőgazdasági termelés rovására írható, így a légkör védelme 

végső soron a nemzetgazdaságokat átszövő energetikai, közlekedési infrastruktúra, illetve a 

termelési-termesztési rendszerek fenntarthatóbb fejlesztését jelenti.  

 

A globális folyamatok mellett helyi szinten nem az üvegházhatású gázok, hanem az emberi 

egészséget, az ökológiai rendszert és az épített környezetet is fenyegető légszennyező 

anyagok okoznak komoly gondokat. Ezek forrásai szintén az energetikai és más iparágak, a 

mezőgazdaság, a közlekedés, a szolgáltató ágazat, a lakossági fűtés – tehát antropogén 

eredetűek. Olykor a természet maga is nagymértékben hozzájárul a légszennyezéshez (vulkán 

kitörés, aszály, hévízforrások, stb.). A légszennyezők e csoportjának hatása általában jóval 

gyorsabban érzékelhető (napok, hetek, súlyos esetekben percek alatt), mint az üvegház hatású 

gázok esetében.  



 

 

A légszennyező anyagok szilárd (por, korom, pernye), gáz (kéndioxid, nitrogén oxidok, 

kénhidrogén, ammónia, szénmonoxid, metán, alacsony forráspontú szerves anyagok) és gőz 

(üzemanyag gőzök, közepes és magas forráspontú szerves anyagok) lehetnek. A szilárd 

légszennyezőkhöz gyakran kötődnek az egészségre különösen káros szerves mikroszennyezők 

(policiklikus aromás vegyületek, dioxinok, oldószergőzök, stb.). Ezen anyagok egy része a 

légkörben rövid élettartamú, így csak a kibocsátási pont szűkebb környezetében (néhány 100 

m – néhány km) van jelentős hatásuk. Ugyanakkor egyes anyagok (pl. savas oxidok) 

regionális, mások (freonok, perzisztens szerves vegyületek) globális szinten is kifejtik káros 

hatásukat.  

 

A települési környezetvédelmi programban nagy figyelmet kell fordítani a légszennyezők e 

csoportjába tartozó anyagok csökkentésére is, mivel ezek lokálisan és rövidtávon hatnak mind 

a lakosság egészségi állapotára, mind pedig az élővilágra és az épített környezetre. 

 

Mezőkövesden környezetet terhelő ipar nincs, így a legjelentősebb környezetterhelő 

tevékenység a közlekedés. A forgalom jelenleg műszaki védelem nélkül érkezik a településre, 

s gyakorlatilag a járművezetők belátásán múlik a sebességcsökkentés. A közúti közlekedési 

kibocsátások alakulásában három tényező játszik fontos szerepet: az üzemanyag és a 

gépjármű-állomány minősége, valamint a gépjárműhasználat mennyisége.  

 

A szilárd tüzelőanyag felhasználása, a földgáz program megvalósulása kapcsán, lényegesen 

csökkent illetve további csökkenéssel lehet számolni, ami szintén javíthatja a város 

levegőjének tisztaságát. 

A biológiai eredetű légszennyezők közül legjelentősebb a parlagfű allergizáló hatása, de a 

nyír, kőris, mogyoró pollenek hatását is figyelembe kell venni a város belterülete fásítási 

tervének elkészítésénél, gondoskodni kell a parlagfű szervezett és hatékony irtásáról. 

 

Cél: A jó levegőminőség fenntartása, a település környezeti levegőminőségének javítása, 

különösen a NOx, SO2, és az ülepedő porszennyezés vonatkozásában. 

Feladat: 

 A belterületi állattartást a 16/2007.(III.29.) ÖK sz. rendelet szabályozza .Az állattartás 

miatti szaghatás allergizáló következményeire való felhívás, a belterületi állattartás 

jogszabályi környezetének felülvizsgálata, szigorítása.  

 

 A település belterületén lévő rendszeresen kezelt zöldfelület, park, virágágyás talaja 

megfelelő morzsás szerkezetű, de szerves anyagpótlásuk a változékony időjárás miatt 

folyamatosan szükséges. 

 Játszótér vagy parkoló céljára használt zöldfelületek kitaposott növényzetét pótolni 

kell és az eredeti funkcióját helyreállítani, vagy valós igény esetén kiépített 

pormentesített utat, parkolót kell létesíteni. 

 

 Jelentős porszennyező források a városba a burkolt úttest és a járda, illetve kerítés 

közötti növényzet nélküli területek, tisztítatlan járdák. Ezek rendben tartása érdekében 

érvényt kell szerezni az ingatlantulajdonosok, használók ez irányú kötelezettségeire 

vonatkozó előírásainak, és kezdeményezni kell a növényzet nélküli felületek 

gyepesítését. 

 



 

 A közterületen tárolt építési- és bontási anyagokat (homok, folyami sóder, bontási 

törmelék, stb.) takarással kell ellátni a porszóródás megakadályozása érdekében. A 

takarás alkalmazását a közterület-használati engedélyben kell előírni. 

 

 A pollenszennyezés mértékének csökkentése érdekében a kezelt zöldfelületeken a 

kaszálást a virágzás előtt minden esetben el kell végezni. A közterületek fásítása és a 

fafajta váltás során a légszennyezés szempontjából kedvezőtlen hatású fafajok (nyárfa, 

nyírfa, platán) telepítését kerülni kell.  

 

 A települési zöldfelületek mennyiségét és minőségi állapotát továbbra is fejleszteni 

szükséges. 

 

 Megújuló energiaforrásokra való áttérés ösztönzése. 

 

 Fosszilis energiahordozók hatékonyabb átalakítása (kis fajlagos szennyezőanyag-

kibocsátású, korszerű tüzelőberendezések alkalmazásának támogatása). 

 

 A káros kibocsátás csökkenését eredményező építőipari, építészeti megoldások 

megvalósításának támogatása, ösztönzése (passzív napenergia hasznosítás, 

hőszigetelés). 

 

 Az avarégetés káros hatásának, a komposztálás hasznosságának propagálása, illetve az 

avarégetés rendjének, tiltásának szabályozása önkormányzati rendelettel. 

3.2.  Ivóvízellátás 

A víz alapvető, pótolhatatlan lételeme minden élőlénynek. Az érintetlen vagy természetközeli 

állapotú tiszta felszíni vizek a biodiverzitás megőrzése szempontjából kiemelt jelentőségűek. 

A víz természeti erőforrásként is értékes. A felszíni és felszínalatti vizeket megannyi 

gazdasági tevékenységhez használják fel: turizmus, mezőgazdaság, ipar, bányászat és nem 

utolsósorban természetesen ezek az ivóvíz legfőbb forrásai. A víz megújuló természeti 

erőforrás, azonban a 3. Víz Világ Konferencián (Kiotó, 2003. március) is megfogalmazásra 

került az utóbbi évtizedek azon jelentős felismerése, hogy nem körültekintő használata és a 

globális igények szakadatlan növekedése (népességnövekedés a gazdasági növekedés, 

fogyasztás, „életszínvonal” növelés kényszerével párosulva) következtében az egészséges 

édesvíz hiánytól szenvedő lakosság aránya rohamosan emelkedik, a fenntarthatóságot 

veszélyezteti, mi több, diplomáciai vagy akár fegyveres konfliktusok robbanhatnak ki a nem 

is oly távoli jövőben. Ennek elkerülése, érdekegyeztetés, a vízkészletek takarékosabb 

felhasználása érdekében számos globális kezdeményezés indult, mint pl. a „Water for Peace” 

– Víz a Békéért – program.  

 

Cél: Ivóvízbázis védelme, a vízminőség javítása, a fenntartható vízkészlet-gazdálkodás 

megteremtése.  

 

Feladat:  

 Azokat a lakosokat, akik nem csatlakoztak még rá a hálózatra, meg kell győzni a 

rendszer előnyeiről. Ezt a cél jól szolgálja a talajterhelési díj bevezetése,alkalmazása. 

 A vízminőségi előírások betartása miatt a vízműben további vízkezelés, technológiai-

korszerűsítés szükséges, ugyanis az új szabványoknak megfelelő vízminőség javítást a 

vízműnek meg kell oldani. 



 

 

 

 Továbbá szorgalmazni kell az eltömített artézi kutak újra megnyitását, melynek 

kimagaslóan egészséges, tiszta a vize. 

3.3. Energiagazdálkodás 

Világszerte erős törekvés mutatkozik a megújuló energiaforrások hasznosítására, egyrészt a 

fosszilis energiahordozók felváltása, másrészt a környezeti kockázat csökkentése, harmadrészt 

pedig az energiaimport függőség csökkentése érdekében (az Európai Unió energiaimportja 70 

%, amit 2010-ig 50%-ra kíván csökkenteni). A megújuló energiaforrások alkalmazása a 

terület- és gazdaságfejlesztés kiemelkedő fontosságú területe gazdasági, szociális és 

környezeti szempontból egyaránt. A hagyományos fosszilis energiahordozók (kőszén, kőolaj, 

földgáz) ára egyre inkább emelkedik és utóbbiak esetében a készletek kimerüléséhez 

közeledve hosszabb távon még erőteljesebben fog emelkedni, amivel a lakosság jelentős része 

képtelen lesz lépést tartani. Másrészt, a kőolaj és gázárak növekedése nyomást fog gyakorolni 

a kőszén felhasználás növelése irányában, amely a már ismert környezetvédelmi problémák 

(savas eső, pernye, stb.) ismételt súlyosbodásához vezet, amennyiben megfelelő alternatív 

energiaforrások fejlesztése nem történik meg. Az elkövetkező 1-2 évtized átmeneti állapotnak 

tekintendő, amikor a hagyományos energiahordozók közül a legkisebb szennyezést okozó 

földgáz használatát célszerű növelni. 

 

Feladat: 

 A közvilágítás céljából működtetett hálózat rekonstrukciójakor vagy új hálózatok 

kiépítésekor, a hagyományos izzók, lámpák lecserélésekor törekedni kell az 

energiatakarékos nátrium lámpák és kompakt fénycsövek alkalmazására, illetve ezzel 

egyidejűleg a lámpatestek egységesítésére.  

 

 A gázenergia ellátás kapacitási és infrastrukturális oldalról megoldott. Ez által a 

településen mind a szilárd, mind a folyékony energiahordozók iránti igény minimális. 

 

 A belterület gázenergia szempontjából ellátott, azonban külterületek gázellátását 

szorgalmazni kell. 

 

 Fenntartható fejlődés szempontjából nélkülözhetetlen az alternatív energiaforrások 

előtérbe kerülése a hagyományos energiahordozókkal szemben. Az alternatív energiák 

közül elsősorban a geotermikus energia, vagyis a termálvíz jöhet szóba. Másodsorban 

számításba jöhet még a mezőgazdaságból származó biomassza, illetve a hulladék 

kezelés során hasznosítható biogáz energia nyerés céljából. Utána kell járni, hogy hol 

és milyen alternatív energiaforrást előállító üzemek épültek és azok milyen 

hatásfokkal dolgoznak. 

 

 Energiahatékonysággal, megújuló, alternatív energiaforrások alkalmazásával 

összefüggő ismeretek népszerűsítése, terjesztése, az iskolai oktatásba történő 

beillesztése, kampányok, tanfolyamok szervezése, kiadványok szerkesztése. 

3.4. Zöldterület-gazdálkodás 

Az épített környezet, azaz a település védelme, fenntarthatóvá, élhetőbbé tétele 

természetvédelmi, tájvédelmi, környezet egészségügyi és nem utolsósorban érzelmi-hangulati, 

mentális kérdés. Természetvédelmi kérdés abban a tekintetben, hogy hogyan illeszkedik az 

ökoszisztémába, mekkora térrészt foglal el és mekkorát használ fel. Tájvédelmi, tájesztétikai 



 

kérdés, hogy beleilleszkedik-e a tájszerkezetbe, vagy inkább további megbontását, 

feldarabolódását okozza. A település szerkezete, zöldfelület-rendszere, arculata nagyban 

meghatározza a lakosság hangulatát, egészségét, azaz döntően befolyásolja az életminőséget.  

A település épített világa, az épületek, utak, műszaki létesítmények rendszere biztosítja a 

település működőképességét, az egyes települési funkciók közti szükséges kapcsolatokat.  

 

Cél: Kevesebb környezeti stresszhatást eredményező, jobb környezeti állapotjellemzőkkel 

rendelkező települési környezet kialakítása és fenntartása. 

 

Feladat: 

 A fák a zöldfelületi rendszer legfontosabb elemeit alkotják, és környezetvédelmi 

szempontból is domináns a szerepük. 

 

 A település jól fásítottnak számít, azonban a fajok összetételét, arányát a következő 

években folyamatos munkával módosítani kell a megfelelő irányba (Egyes fajok 

arányának csökkentése, mások növelése, betegségre érzékeny fajok elhagyása, 

gyümölcsfák tiltása). 

 

 A közterületek gondozása (legalább évente két-háromszori kaszálás, évenként nyesés), 

a település körül a legveszélyeztetettebb részeken (utak széle, hulladéklerakásnak 

kitett területek, stb.) függetlenül a terület jellegétől. 

 

 Kertek, más ingatlanok tulajdonosainak kötelezése a gyommentesítésre. 

 

 Az eltávolított biomassza szelektív gyűjtése, komposztálása. 

 

 A fejlesztések során a fában szegény területeket kell előnyben részesíteni. 

 

 A zöldfelület fejlesztésében fokozott hangsúllyal szerepelnek a települési kis terek, 

amelyek potenciálisan a településképre jellemző, csendes pihenőparkok kialakítását, 

fejlesztését teszik lehetővé. 

 

 Magánházak előtti terület gyepesítése és védelme, szabályozni az ok nélküli gyep 

kiirtást.  

3.5. Természeti és építészeti értékek védelme 

Az országos és helyi védettség alatt álló természeti értékek védelme, a mű-emlékek, régészeti 

lelőhelyek, a városszerkezet és a városkép védelme. Ezek állagmegóvásán túl törekedni kell a 

védett értékek körének bővítésére. 

 

Cél : az országos és helyi jelentőségű védendő értékek feltárása; a védett és védendő értékek 

állagának megóvása, társadalmi elismertségük növelése; a természetvédelem igényeinek szem 

előtt tartása a már elhatározott vagy tervezett térségfejlesztési programoknál (pl. úthálózati, 

iparterületi és közműves  

fejlesztési elhatározások). 

 

Feladatok: 

 A helyi és országos védettségű értékek állagának megóvása, fenntartása és a 

természetvédelmi területek  tervezettnek megfelelő bővítése, a védelem kiterjesztése. 



 

 Az értékek állapotának és a változásoknak nyomon követésére együttműködés 

kialakítása a természetvédelemben érdekelt/érintett szervezetekkel. 

 A belváros területe műemléki jellegű védettséget élvez amit a környezetvédelmi 

beavatkozások, városfejlesztési döntések kapcsán is szem előtt kell tartani 

(közlekedési kapcsolatok, forgalomszervezés, zaj- és rezgés elleni védelem, stb.). 

3.6. Helyi közlekedésszervezés 

Az EU új közlekedésfejlesztési irányelve kimondja, hogy át kell gondolni a közlekedési 

infrastruktúrák rendszerét, és törekedni kell a meglévő hálózatokon, a meglévő feltételek 

javításával, környezetkímélő módon megoldani a gazdaság szállítási, és személyforgalmi 

igényét. Az utak vonatkozásában a szélességnél figyelembe kell venni a távlati közművesítést 

(vízvezeték, földkábel) a csapadékvíz-elvezetést. 

 

Feladat: 

 Meglévő útszakaszok, belterületi utak korszerűsítése, biztonságossá tétele és 

karbantartása. 

 

 Új útszakaszok tervezése és építése a környezet- és természetvédelmi szempontok 

figyelembe vételével. 

 

 A kerékpáros és gyalogos közlekedés népszerűsítése és feltételeinek javítása. 

 

 Keleti elkerülő út építése. 

 

 Az előírt sebesség betartását elősegítő műszaki megoldások kialakítása . 

 

 A biztonságos gyalogosközlekedés elősegítése (járdák, gyalogátkelőhelyek létesítése). 

 

 A közlekedés környezeti hatásait (zaj, por) mérséklő növényzet telepítése. 

 

3.7.  Az épített környezet védelme 

A település szerkezete, zöldfelület-rendszere, arculata nagyban meghatározza a lakosság 

hangulatát, egészségét, azaz döntően befolyásolja az életminőséget.  

A település épített világa, az épületek, utak, műszaki létesítmények rendszere biztosítja a 

település működőképességét, az egyes települési funkciók közti szükséges kapcsolatokat.  

 

 

Cél: A településkép harmóniájának fokozott védelme. 

 

 

Feladat: 

 A veszélyeztetett lakások, lakóépületek állapotát fel kell mérni, és rendbehozatalához 

megfelelő stratégiát kell kidolgozni. 

 

 Az esztétikai, történeti és hagyományos, városközpontú szempontokat figyelembe 

vevő felújítási módszerek és programok megvalósítása a településkép kedvező 

befolyásolására. 

 



 

 Térségi összefogással a turisztikai erőforrásainkat és vonzerőnket hasznosítani kell. 

 

 A város teherbíró képességét (fizikai, gazdasági, ökológiai, pszichológiai) teljes 

mértékben ki kell használni, de nem szabad túllépni. 

 

 A közcélú létesítmények és környezetük fenntartását, kulturált kialakítását az 

üzemeltetőkkel közös programban kell összefoglalni, elkészíteni és megvalósítani. 

 

 Egységes, környezetbe illeszkedő hirdető- és útbaigazító tábla rendszer alkalmazása. 

 

 Korszerű infrastruktúra hálózat kialakítása (pl.: elektromos közművek földkábelben 

létesíthetők). 

4. A célok eléréséhez szükséges intézkedési program 

4.1. Szervezéssel, intézkedéssel megoldható feladatok 

 

 A közterületen tárolt építési-bontási anyagokat takarással kell ellátni a porszóródás 

megakadályozása érdekében. 

 

 Figyelemmel kell kísérni, hogy az állattartó gazdaságok a környezetvédelem 

szempontjából megfelelően kezelik a termelés során keletkezett mellékanyagok 

elhelyezését, hasznosítását. Továbbá a belterületi állattartás jogszabályi előírásainak 

betartását fokozottan kell ellenőrizni. 

 

 A közcélú létesítmények és környezetük fenntartására és kulturált kialakítására 

programot kell kidolgozni, és megvalósítani. Jogszabályi környezet felülvizsgálata, 

helyi rendelet szigorítása, határozottabb fellépés, szankcionálás. 

 

 El kell készíteni a helyi védelemre méltó természeti értékeink állapot-felvételét, ennek 

alapján ki kell munkálni a területek kezelési és fenntartási szabályait. 

 

 A településre jellemző, még fennmaradt táji értékek védelmét, a településrendezési 

tervben érvényesíteni kell. 

 

 Tájékoztatni kell a lakosságot, hogy az építési és bontási hulladékot  a település 

lerakójában, az egyéb települési szilárd hulladékot a tiszafüredi regionális lerakó 

területén adhatják le. 

 

 A környezetvédelmi ismeretek terjesztése érdekében az iskolai képzés segítésére 

ismeretterjesztő kiadvány térítése az általános iskola számára. Szakmai segítség 

biztosítása az oktatók részére. 

Jeles környezetvédelmi akciók keretében szervezett iskolai programok támogatása. A 

környezettudatos szemlélet, életmód fejlesztése. 

 

 A helyi médiában induljon rendszeres környezeti tudatot erősítő, a helyi környezeti 

értékeket bemutató és megóvásuk módjairól tájékoztató sorozat. 

 



 

 A Környezetvédelmi Programban meghatározott feladatok végrehajtásához egységes 

környezetvédelmi rendeletet kell alkotni, zöldfelület gazdálkodási tervet kell készíteni. 

 

4.2. Településüzemeltetési többletköltséggel járó feladatok 

 A város belterületén lévő számos, rendszeresen kezelt zöldfelület, virágágyás talajának 

felújítása, szerves anyag pótlása. 

 

 Szilárd burkolatú utak, terek, parkolók rendszere takarítása, locsolása, az útszegély 

melletti földanyag eseti eltávolítása – a város teljes területén – a porszennyezés 

csökkentése érdekében. 

 

 A településen a csapadékvíz elvezetése szikkasztóárkokba történik, mely árkok 

karbantartásáról és tisztításáról folyamatosan gondoskodni kell. 

 

 Szorgalmazni kell az eltömített artézi kutak újra megnyitását. 

 

 A pollenszennyezés mértékének csökkentése érdekében a kezelt zöldfelületeken a 

kaszálást a növényzet virágzása előtt minden esetben el kell végezni. A közterületek 

fásítása során légszennyezés szempontjából kerülni kell a kedvezőtlen hatású fafajok 

telepítését. 

 

 Felmérés készítése annak érdekében, hogy szükséges-e hulladékgyűjtő edényzet 

kihelyezése a nagyobb forgalmú, frekventált helyeken. 

 

 Az illegális szemétlerakó-, és szennyező anyag ürítési helyek felszámolása, a 

tevékenység tiltásának táblával jelölése.  

 

 A termékdíjas hulladékok teljes körére kiterjedő szelektív hulladékgyűjtési rendszer 

kidolgozása és megvalósítása. 

 

 A háztartási hulladékban lévő veszélyes hulladékok szelektív gyűjtési rendszerének 

teljes körű kiterjesztése. 

 

 Játszótér vagy parkoló céljára használt zöldfelületek kitaposott növényzetét pótolni 

kell és az eredeti funkcióját helyreállítani. 

 

 4.3.  Beruházási és fejlesztési forrásokat igénylő feladatok 

 Települési szilárd hulladéklerakó monitoring rendszerének tervezése, kiépítése. 

 

 Az ivóvíz minőségének felülvizsgálata, megfelelő kezelő rendszer tervezése. 

 

 Önkormányzati utak minőségének javítása. 

 4.4. Nagyberuházások megvalósítását igénylő feladatok 

 

 Az ivóvíz minőségének javítására megfelelő kezelő rendszer kiépítése. 

 



 

 A biztonságos gyalogosközlekedés elősegítése (járdák, gyalogátkelőhelyek létesítése). 

 

 Települési, vagy intézményi szinten megvalósítható alternatív energiaforrások 

felhasználási lehetőségeinek számbavételét követően utána kell járni, hogy milyen 

alternatív energiaforrást előállító üzemek épültek az országban és azok milyen 

hatásfokkal dolgoznak. A megtérülő projekt kidolgozása, majd megvalósítása. 
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3. melléklet a …/2009. (… …) IRM rendelethez  

 
 KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ 

A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 

1024 Budapest, Margit krt. 85.   

Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 

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

 

 

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 

 
Építési beruházás 

Árubeszerzés 

Szolgáltatás 

Építési koncesszió 

Szolgáltatási koncesszió 

X 
 

 
 

 
 

 

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki 

 

A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________ 

Azonosító kód_______________________________________ 

 

 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 

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

Hivatalos név: 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Postai cím: 

Mátyás király u. 112. 

Város/Község: 

Mezőkövesd 

Postai 

irányítószám: 

3400 

Ország: HU 

Kapcsolattartási pont(ok): 

 

Címzett: Pázmándi Tamás 

Telefon: 

 

06-49/511-535 

E-mail: 

kozbeszerzes@mezokovesd.hu 

Fax: 

06-49/511-561 

Internetcím(ek) (adott esetben) 

Az ajánlatkérő általános címe (URL): 

A felhasználói oldal címe (URL):  

    

További információk a következő címen szerezhetők be:  

  Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

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

A dokumentáció a következő címen szerezhető be:  

  Azonos a fent említett kapcsolattartási 

ponttal/pontokkal 

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

Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 

  Azonos a fent említett kapcsolattartási 

ponttal/pontokkal 

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

 

I.2.) Az ajánlatkérő típusa 

mailto:strategia@mezokovesd.hu


 

Központi szintű  Közszolgáltató  

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

  

Közjogi szervezet  Egyéb  

 
I.3.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TEVÉKENYSÉGI KÖRE 

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

X Általános közszolgáltatások   Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 

 Védelem                                           Szociális védelem 

 Közrend és biztonság   Szabadidő, kultúra és vallás 

 Környezetvédelem   Oktatás 

 Gazdasági és pénzügyek  Egyéb (nevezze meg):                

 Egészségügy  
   

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

 Víz  

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]   

 Villamos energia  

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

 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és 

elosztása  

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

 Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése  

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

 Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása 

és kitermelése  

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

 Vasúti szolgáltatások  

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

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy 

autóbusz szolgáltatások                                         

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont] 

 Repülőtéri tevékenység  

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]    

 Kikötői tevékenységek  

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]   

 Postai szolgáltatások  

[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]    

 

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

igen  nem X  

 



 

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

II.1) MEGHATÁROZÁS 

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés 

Önkormányzati utak felújítása 2009. 

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

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

a szerződés vagy a közbeszerzés(ei)  tárgyának) 

a) Építési beruházás                        

X 

b) Árubeszerzés                            
 

c) Szolgáltatás                           

Kivitelezés 

Tervezés és kivitelezés 

Kivitelezés, bármilyen 

eszközzel, módon, az 

ajánlatkérő által meghatározott 

követelményeknek megfelelően 

 

Építési koncesszió 

X 

 

 
 

 

 

 

Adásvétel 

Lízing 

Bérlet 

Részletvétel 

Ezek kombinációja/Egyéb 

 

 

 

 

 

Szolgáltatási kategória        •• 

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat 

lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) 

 

 

 

 

Szolgáltatási koncesszió               

A teljesítés helye 

Mezőkövesd 

Bajcsy-Zsilinszky E. u. 

(hrsz.: 3795) 

Kavicsos-tó út (hrsz.: 5387) 

Szent László tér (hrsz.: 1581/3) 

Bükkfa köz (hrsz.: 4999) 

Kossuth Lajos u. (hrsz.: 5308) 

NUTS-kód                  HU311 

A teljesítés helye  

                

                

NUTS-kód                 •••••   

A teljesítés helye  

                

                

NUTS-kód                  •••••   

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul 

Közbeszerzés megvalósítása                          X 

Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása   

Keretmegállapodás megkötése                        

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) 

Keretmegállapodás több ajánlattevővel                               

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma 

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

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel          

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



 

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

                                                        

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

                                                        

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya 

Vállalkozási szerződés önkormányzati tulajdonban lévő utak burkolatfelújítására 

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy 
45.23.32.23-8 •••• -•   •••• -• 

További 

tárgy(ak) 

 

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

 

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

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 X 

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR  

1. Bajcsy-Zsilinszky E. utca (hrsz.: 3795): 2.113 m2 területen meglévő burkolat erősítése, kiegyenlítést követően 

1 rétegben, 140 m2 burkolatmarás, 718 fm szegélyjavítás és építés, 44 db közműakna szintbeemelése, 362 m2 

útalap építése, 694 m2 padka készítése 

2. Kavicsos-tó út (hrsz.: 5387): 2.949 m2 területen meglévő burkolat erősítése, kiegyenlítést követően 1 rétegben, 

20 fm szegélyjavítás és építés, 36 db közműakna szintbeemelése, 74 m2 oldószeres burkolati jel festése 

3.Szent László tér (hrsz.: 1581/3): 1.610 m2 területen meglévő burkolat erősítése, kiegyenlítést követően 1 

rétegben, 163 fm szegélyjavítás és építés, 26 db közműakna szintbeemelése, 35 m2 útalap építése 

4.Bükkfa köz (hrsz.: 4999): 910 m2 területen meglévő burkolat erősítése, kiegyenlítést követően 1 rétegben, 20 

fm szegélyjavítás és építés, 12 db közműakna szintbeemelése, 102 m2 útalap építése, 120 m2 padka készítése 

5.Kossuth Lajos u. (hrsz.: 5308): 2.053 m2 területen meglévő burkolat erősítése, kiegyenlítést követően 1 

rétegben, 10 db közműakna szintbeemelése, 19 m2 útalap építése, 857 m2 padka készítése 

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

Igen válasz esetén a vételi jog leírása:                                                          

Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:   

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



 

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

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

kérjük feltüntetni a további  szerződések tervezett idejét:    

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

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje 

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

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

                                                   ÉS/VAGY 

             befejezés       2010/05/30      (év/hó/nap)  

 

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

III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK  

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

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

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

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

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

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

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

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

következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel szerződhet, aki/amely az ilyen tárgyú 

közléstől számított 5 napon belül köteles ajánlatkérő részére átadni az előírásszerű teljesítési bankgaranciát, 

kötelezvényt, illetve teljesíteni az átutalást. A teljesítési garanciának benyújtásakor érvényesnek, a szerződés 

nyertes ajánlattevő és ajánlatkérő általi aláírásától kezdődően a teljesítés teljes idejére a sikeres műszaki 

átadás-átvétel időpontjáig hatályosnak kell lennie. 

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

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

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

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

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

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

ajánlatkérő képviselője által igazolt sikeres műszaki átadás-átvétel időpontjától kell rendelkezésre állnia. Az 

érvényes jótállási garancia rendelkezésre állása a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáról rendelkező 

jegyzőkönyv aláírásának a feltétele. 

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

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

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

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

Ajánlatkérő a beruházások megvalósítását -a pályázatok kedvező elbírálása esetén- TEUT pályázati forrásból, 

illetve a szükséges önerő igénybevételével kívánja fedezni. Az egyes utakra benyújtott pályázatok sikertelensége 

esetén az adott részre vonatkozó eljárást Ajánlatkérő a Kbt. 92. § c) pontjára tekintettel eredménytelennek fogja 

nyilvánítani. 

Részszámla benyújtására nincs lehetőség. 

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

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

Ajánlatkérő csak a műszaki ellenőr által leigazolt számlát fogadja be. 

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



 

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

Az ajánlatkérő előleget nem biztosít. 

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

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

  igen    nem X 

Ha igen, a különleges feltételek meghatározása: - 

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 

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

cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is  

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

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

aki/amely a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-i) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. 

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

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

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

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

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

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

igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. 

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 

megkövetelt igazolási mód: 

Az ajánlattevő (konzorciumi tag) és a 10% feletti 

alvállalkozó vonatkozásában:  

 

1.) Valamennyi számlavezető pénzintézet ajánlattételi 

határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi 

nyilatkozata az ajánlattevő (alvállalkozó) pénzügyi 

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

- mióta vezeti a bankszámláját, 

- volt-e a számláján sorban állás 3 éven belül  

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

évi mérlegről szóló nyilatkozat (Kbt. 66.§ (1) 

bekezdés c) pont). 

3.) 2006-2007-2008 évi, a közbeszerzés tárgyával 

(útépítés, útfelújítás) kapcsolatos forgalmáról szóló 

nyilatkozat. 

Ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek és a 

közbeszerzés értékének 10%-t meghaladó mértékben 

igénybe venni kívánt alvállalkozónak a gazdasági és 

pénzügyi alkalmasság 1-3.) pontjában meghatározott 

követelményeket külön-külön kell igazolnia és az 

annak megfelelő minimumkövetelményt teljesítenie. 

Erőforrást nyújtó szervezet bevonása esetén az 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)  

(adott esetben):  

Alkalmatlan az Ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 

10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 

alvállalkozó: 

1. Amennyiben a pénzintézeti nyilatkozat(ok) szerint a 

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

elő. 

 

 

2.) A 2006.-2007.-2008. évi mérlegről szóló nyilatkozat 

alapján a mérleg szerinti eredménye bármely évben 

negatív volt. 

3.) A közbeszerzés tárgyával (útfelújítás) kapcsolatos 

árbevétele 2006-2007-2008. években együttesen nem éri 

el a minimum nettó 25.000.000 Ft-ot. 

 

 



 

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

igazolni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges 

erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés 

teljesítésének időtartama alatt.  

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 

megkövetelt igazolási mód: 

Az ajánlattevő (konzorciumi tag) és a 10% feletti 

alvállalkozó vonatkozásában:  

1.) Az ajánlattételi felhívás megküldésétől 

számított elmúlt 3 évben teljesített útfelújítási, 

aszfaltozási munkálatokról kiállított, cégszerűen 

aláírt referencia-nyilatkozat, az ellenszolgáltatás 

összegének, a teljesítés helyének, idejének, a másik 

szerződő fél nevének, címének és telefonszámának 

megadása, továbbá a szerződést kötő másik féltől 

származó referencia igazolás csatolása másolatban a 

Kbt. 68.§ (2) bekezdés szerint. 

 

2.) A teljesítésbe bevonni kívánt műszaki 

szakemberek, illetve vezetők megnevezése, 

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

pontja alapján, szakmai önéletrajzuk csatolásával és a 

felelős műszaki vezetők kamarai névjegyzékbe való 

felvételének igazolásával. 

 

Ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek és a 

közbeszerzés értékének 10%-t meghaladó mértékben 

igénybe venni kívánt alvállalkozónak a műszaki 

illetve szakmai alkalmasság 1-2.) pontjában 

meghatározott követelményeket együttesen kell 

igazolnia és az annak megfelelő 

minimumkövetelményt teljesítenie.  

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

 

Az ajánlattevő (konzorciumi tag) és a 10% feletti 

alvállalkozó alkalmatlan, ha:  
 

1.) az ajánlattételi felhívás megküldésétől számított 3 

évben nem rendelkezik legalább két db, egyenként 

minimum nettó 10 millió Ft értékű, útfelújítási 

befejezett, pozitív visszaigazolású referencia munkával. 

 

 

 

 

2.) nem rendelkezik a munkákat a helyszínen 

közvetlenül irányító, az illetékes kamara névjegyzékébe 

igazoltan felvett, legalább 1 fő FMV-KÉ/A, vagy FMV-

KÉ/B közlekedési építmények szakterületen 

nyilvántartott felelős műszaki vezetővel, aki megfelel a  

244/2006. (XII.5.) Korm. rendeletben megfogalmazott 

felelős műszaki vezetői kritériumoknak. 

III.2.4) Fenntartott szerződések  

A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott                                                                     igen    nem X 

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

 
III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES 

FELTÉTELEK 

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

Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:  

                                                        



 

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA 

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

Tárgyalás nélküli    

Tárgyalásos   

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

Tárgyalás nélküli    

Tárgyalásos   

IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK  

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

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás                                                                               

VAGY 

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint                                                    

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

Részszempont 

1. Ajánlati ár (bruttó HUF) 

2. Jótállási garancia mértéke (%, a 

minimum értéken felüli) 

3. Garanciavállalás ideje (év) 

Súlyszám 

70 

20 

 

10 

Részszempont 

 

Súlyszám 

 

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

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

 
IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK 

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

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

Igen válasz esetén 

Előzetes összesített tájékoztató                            Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény        

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

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

Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)         

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

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

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



 

A dokumentáció beszerzésének határideje  

Dátum:  2009/08/04  (év/hó/nap )                                                                      Időpont: 10.00 óra 

Kell-e fizetni a dokumentációért?                                                                                        igen      nem  

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

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő  

Dátum:  2009/08/04  (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:     2009/08/04  (év/hó/nap )                                                                      Időpont: 10.00 óra 

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

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

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK  

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

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:                                                    

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

KAPCSOLATOS?     

                                                                                                                                              igen     nem  

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

hivatkozási alapot:  

V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) 

V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 

2009. augusztus 31., 10.00 óra Helyszín : 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112., Polgármesteri Hivatal 

„A” épület, fsz. 13. tárgyaló 

V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja: 

2009. szeptember 10. 

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

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

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

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

2009. augusztus 17. 10.00 óra, helye: 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112., Polgármesteri Hivatal „A” 



 

épület, fsz. 13. tárgyaló. 

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

vonatkozó részét módosíthatja. 

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

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

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

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

esetben)                                                                                                                                 igen      nem  

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

A IV.3.3) pontban foglaltak szerint. 

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

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

A dokumentáció át nem ruházható, közzé nem tehető. A dokumentáció munkanapokon 9-12 óra között, az 

ajánlattételi határidő lejártának napján 10 óráig a 49/511-535 telefonszámon történő egyeztetést követően 

vehető át a dokumentáció ellenértékének befizetését igazoló dokumentum bemutatásával. Ajánlattevő a 

dokumentáció ellenértékét készpénzes ajánlatkérő pénztárába történő pénztári befizetéssel, vagy 

ajánlatkérő OTP 11734107-15350071-00000000 sz. számlájára, „Út-2009”-kivitelezés” megjelöléssel 

köteles befizetni.  

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

ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső 

határa:  

Az adható pontszám részszempontonként: 1-10. 

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

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

ponthatárok közötti pontszámot: 

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

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

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

hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest 

szigorúbb(ak)-e?                                                                                                                  igen     nem  

 

V.7) Egyéb információk: 

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

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

valamint a cégjegyzésre jogosult (kötelezettségvállalásra jogosult meghatalmazott) kézjegyével kell ellátni. 

Az érvényes ajánlattétel feltétele továbbá, hogy az ajánlatot:  

- állagsérelem nélkül nem oldható módon kötve vagy fűzve, 

- oldalszámmal ellátott tartalomjegyzékkel,  

- zárt és sértetlen borítékban/dobozban, 

- magyar nyelven,  

- 2 papírpéldányban (1 eredeti, 1 az eredetivel mindenben megegyező másolat) kell benyújtani. 

2.) Az ajánlaton szerepelni kell az „eredeti” vagy a „másolati” megjelölésnek. Eltérés esetén az „eredeti” 

példány tartalma a mérvadó. A borítékon/dobozon a „Útfelújítás – 2009. – Az ajánlattételi határidő lejártáig 

nem bontható fel” megjelöléseket kell feltüntetni.  



 

A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti az ajánlattételi határidőben benyújtottnak, ha 

annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül. 

Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. 

Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos összes költség az ajánlattevőt terheli. 

3.) Az ajánlat – tartalomjegyzéket követő – első oldalaként az ajánlati adatlap (felolvasólap) szerepeljen, 

amelyben közölni kell az alábbi adatokat: ajánlattevő nevét, székhelyét, telefon- és faxszámát, a kért 

ellenszolgáltatás összegét és mindazon számszerűsíthető adatokat, melyek a bírálati szempontok alapján 

értékelésre kerülnek. A felolvasólap mintáját a dokumentáció tartalmazza. 

4.) Az ajánlathoz csatolni kell: 

- ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 70. § (2) bekezdésre vonatkozóan; 

- ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 71. § (1) a), b) és c) pontjaira (a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell) 

valamint a Kbt. 71.§ (3) bekezdésére vonatkozóan 

- az alkalmasság megállapítására szolgáló összes nyilatkozatot (eredetiben) és igazolást (eredetiben vagy 

egyszerű másolatban); 

- a kizáró okokkal kapcsolatos összes nyilatkozatot (eredetiben), 

- ajánlattevő ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi cégkivonatát (eredetiben vagy 

egyszerű másolatban) vagy egyéni vállalkozói igazolványát (egyszerű másolatban) /amennyiben 

változásbejegyzési eljárás van folyamatban, úgy csatolandó a változásbejegyzési kérelem cégbírósági 

érkeztetett bélyegzővel ellátott példánya, vagy annak egyszerű másolata/, /amennyiben megállapítható, 

hogy az ajánlattevő nem jogosult a jelen közbeszerzés tárgya szerinti tevékenység végzésére, úgy ajánlata 

érvénytelen/; 

- az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányát (eredetiben). 

Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult 

képviselőjének meghatalmazása alapján más személy szignálja, illetve írja alá, a cégjegyzésre jogosult 

személy által aláírt meghatalmazást szintén csatolni kell. 

5.) Ajánlattevőnek, illetőleg a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 

alvállalkozónak az ajánlathoz írásbeli nyilatkozatot kell csatolnia az előző 3 évi számlavezető 

pénzintézeteiről és számlaszámairól, továbbá nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy valamennyi 

pénzforgalmi számlájára vonatkozóan becsatolta az ajánlattételi felhívás III.2.2) pontjában pénzügyi 

alkalmasság igazolására előírt tartalommal bíró banki nyilatkozatot. 

6.) Ajánlattevőnek jelen ajánlati felhívásban, dokumentációban meghatározott tartalmi és formai 

követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania, ellenkező esetben az ajánlat 

érvénytelen. 

7.) Amennyiben Ajánlatkérő az összegezésben a második legkedvezőbbnek minősített Ajánlattevőt is 

meghatározza, az eljárás nyertesének visszalépése esetén vele köthet szerződést. 

8.) Az ajánlat összeállításának minden költsége az Ajánlattevőt terheli.  

9.) Az ajánlattételi felhívással kapcsolatban az Ajánlattevők tájékoztatást a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerint 

kérhetnek. 

10.) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven 

került kiállításra, úgy az ajánlattevőnek az eredeti dokumentum mellé csatolnia kell a pontos magyar 

fordítást is. [Ajánlatkérő elfogadja az egyszerű fordítást is, nem követeli meg a szakfordításról és a 

tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti hitelesített magyar fordítást.] A fordításban 

elkövetett hibákért az ajánlattevő felel. 

11.) Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot (konzorcium). Ebben az esetben a közösen benyújtott 

ajánlatban rögzíteni kell, hogy a szerződés aláírására az ajánlattevők közül melyikük bír felhatalmazással. 

Közös ajánlattevőknek az ajánlathoz csatolni kell az együttműködésről szóló megállapodást, melynek 



 

kötelező erejűen tartalmaznia kell azt, hogy a konzorcium tagjai egyetemleges kötelezettséget vállalnak a 

közbeszerzési eljárással és szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatosan, továbbá azt, hogy a 

benyújtott együttműködési megállapodás a konzorciumi tagoknak a konzorcium működésére vonatkozó 

teljes megállapodását hiánytalanul tartalmazza. 

12.) Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a 

munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés 

teljesítése során meg kell felelni. Az ajánlattevő az ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy az 

ajánlattétel során figyelembe vette-e a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a 

teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket. 

13.) Az ajánlathoz árazott költségvetést kell csatolni. Az árazott költségvetés szerkezete nem térhet el a 

kiadott árazatlan költségvetés szerkezetétől. 

14.) Ajánlattevő köteles kötelezettségvállaló nyilatkozatot csatolni, mely szerint nyertessége esetén a Kbt. 

306. § (2) bekezdés szerint a vállalkozásra vonatkozó vállalkozói felelősségbiztosítási szerződést (All risk 
típusú) köt, illetve meglévő biztosítási szerződését jelen közbeszerzés tárgyára kiterjeszti. 

15.) Ajánlattevőnek ajánlati árát a felolvasólapon kell megadnia nettó és bruttó értékben. Az ajánlati árnak 

a nyertes ajánlattevő által jelen szerződés alapján teljesítendő valamennyi feladat ellenértékét tartalmaznia 

kell, így ezeken túlmenően semmilyen jogcímen nem jogosult Megrendelőtől további díj- vagy 

költségtérítés igénylésére. Ajánlattevő ezen felül a szerződés időtartama alatt semmilyen költség 

elszámolására nem jogosult.  

Az ajánlati árat magyar forintban (HUF) kell megadni, s az nem köthető semmilyen más külföldi 
fizetőeszköz árfolyamához. 

Ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a bruttó árat veszi figyelembe. 

16.) Ajánlatkérő az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett TEUT 

támogatásra pályázatokat nyújtott be. A közbeszerzési eljárás tárgyai csak a 2009. szeptemberében várható 

döntést követően valósulhatnak meg. Így ajánlattevőknek tudomásul kell venniük, hogy amennyiben 

ajánlatkérő pályázata(i) nem nyer(nek) támogatást, a közbeszerzési eljárásnak a döntéssel érintett rész(i)- a 

Kbt. 92. § c) pontja alapján eredménytelen(ek). Ebben az esetben ajánlattevők semmiféle igénnyel nem 

élhetnek ajánlatkérő felé. 

17. A kedvező pályázati döntések után létrejövő támogatási szerződések kedvezményezettje Mezőkövesd 

Város Önkormányzata, azonban az ajánlatkérő a támogatási szerződés aláírásával kötelezettség fog vállalni 

arra, hogy a támogatás felhasználásának illetve a projektek megvalósulásának ellenőrzését minden olyan 

szervezet, hatóság, egyéb személy részére lehetővé teszi, amelyeket erre jogszabály jogosít, illetve kötelez.  

Ajánlatkérő ennek megfelelően biztosítani köteles, hogy az előzetesen részére bejelentett helyszíni 

ellenőrzések alkalmával az erre feljogosított képviselője jelen legyen, és a szükséges dokumentumok 

rendelkezésre bocsátásával, a szükséges információk, kért adatok megadásával, valamint a fizikai 

eszközökhöz való hozzáférés biztosításával segítse az ellenőrzések végrehajtását, továbbá a vizsgálat 

alapján készített jegyzőkönyv átvételét aláírásával igazolja. 

Az Ajánlattevőknek ezért tudomásul kell venniük az Ajánlatkérő támogatási szerződésben fennálló 

kötelezettségét, illetve tűrniük kell, hogy a fent nevezett szervek ellenőrzést végezhessenek mind a 

vállalkozónál, mind az alvállalkozóinál. 

18. A nyertes Ajánlattevő előteljesítésre jogosult. 

 

 

V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:   2009/07/01 (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: 

 

Postai cím: 

 

Város/Község: 

 

Postai irányítószám: Ország: 

 

Kapcsolattartási pont(ok):  

 

Címzett:  

Telefon:  

E-mail:  

 

Fax:  

Internetcím (URL): 

 

 



 

B. MELLÉKLET 

A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

 

A RÉSZ SZÁMA  •• 1              MEGHATÁROZÁS  

1) A rész meghatározása  

BAJCSY-ZSILINSZKY ENDRE UTCA BURKOLATFELÚJÍTÁSA 

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)  

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy 45233223-8 ••••-•   •••• -• 
 

 

 

 

További tárgyak 

 

•• .•• .•• .••-• 
•• .•• .•• .••-• 
•• .•• .•• .••-• 
•• .•• .•• .••-• 

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

3) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK 

BAJCSY-ZSILINSZKY E. UTCA (HRSZ.: 3795): 2.113 M2 TERÜLETEN MEGLÉVŐ BURKOLAT ERŐSÍTÉSE, 

KIEGYENLÍTÉST KÖVETŐEN 1 RÉTEGBEN, 140 M2 BURKOLATMARÁS, 718 FM SZEGÉLYJAVÍTÁS ÉS ÉPÍTÉS, 44 DB 

KÖZMŰAKNA SZINTBEEMELÉSE, 362 M2 ÚTALAP ÉPÍTÉSE, 694 M2 PADKA KÉSZÍTÉSE 

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     2010/04/30    (év/hó/nap)  

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL 

                                                             

 

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó) ---------------------- 

 

 



 

B. MELLÉKLET 

A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

 

A RÉSZ SZÁMA  •• 2              MEGHATÁROZÁS  

1) A rész meghatározása  

KAVICSOS-TÓ ÚT  BURKOLATFELÚJÍTÁSA 

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)  

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy 45233223-8 ••••-•   •••• -• 
 

 

 

 

További tárgyak 

 

•• .•• .•• .••-• 
•• .•• .•• .••-• 
•• .•• .•• .••-• 
•• .•• .•• .••-• 

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

3) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK 

KAVICSOS-TÓ ÚT (HRSZ.: 5387): 2.949 M2 TERÜLETEN MEGLÉVŐ BURKOLAT ERŐSÍTÉSE, KIEGYENLÍTÉST 

KÖVETŐEN 1 RÉTEGBEN, 20 FM SZEGÉLYJAVÍTÁS ÉS ÉPÍTÉS, 36 DB KÖZMŰAKNA SZINTBEEMELÉSE, 74 M2 

OLDÓSZERES BURKOLATI JEL FESTÉSE 

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     2010/04/30    (év/hó/nap)  

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL 

                                                             

 

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó) ---------------------- 

 



 

B. MELLÉKLET 

A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

 

A RÉSZ SZÁMA  •• 3              MEGHATÁROZÁS  

1) A rész meghatározása  

SZT. LÁSZLÓ TÉR BURKOLATFELÚJÍTÁSA 

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)  

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy 45233223-8 ••••-•   •••• -• 
 

 

 

 

További tárgyak 

 

•• .•• .•• .••-• 
•• .•• .•• .••-• 
•• .•• .•• .••-• 
•• .•• .•• .••-• 

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

3) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK 

SZENT LÁSZLÓ TÉR (HRSZ.: 1581/3): 1.610 M2 TERÜLETEN MEGLÉVŐ BURKOLAT ERŐSÍTÉSE, KIEGYENLÍTÉST 

KÖVETŐEN 1 RÉTEGBEN, 163 FM SZEGÉLYJAVÍTÁS ÉS ÉPÍTÉS, 26 DB KÖZMŰAKNA SZINTBEEMELÉSE, 35 M2 

ÚTALAP ÉPÍTÉSE 

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     2010/04/30    (év/hó/nap)  

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL 

                                                             

 

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó) ---------------------- 

 



 

B. MELLÉKLET 

A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

 

A RÉSZ SZÁMA  •• 4              MEGHATÁROZÁS  

1) A rész meghatározása  

BÜKKFA KÖZ BURKOLATFELÚJÍTÁSA 

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)  

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy 45233223-8 ••••-•   •••• -• 
 

 

 

 

További tárgyak 

 

•• .•• .•• .••-• 
•• .•• .•• .••-• 
•• .•• .•• .••-• 
•• .•• .•• .••-• 

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

3) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK 

BÜKKFA KÖZ (HRSZ.: 4999): 910 M2 TERÜLETEN MEGLÉVŐ BURKOLAT ERŐSÍTÉSE, KIEGYENLÍTÉST KÖVETŐEN 

1 RÉTEGBEN, 20 FM SZEGÉLYJAVÍTÁS ÉS ÉPÍTÉS, 12 DB KÖZMŰAKNA SZINTBEEMELÉSE, 102 M2 ÚTALAP 

ÉPÍTÉSE, 120 M2 PADKA KÉSZÍTÉSE 

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     2010/04/30    (év/hó/nap)  

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL 

                                                             

 

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó) ---------------------- 

 



 

B. MELLÉKLET 

A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

 

A RÉSZ SZÁMA  •• 5              MEGHATÁROZÁS  

1) A rész meghatározása  

KOSSUTH LAJOS UTCA BURKOLATFELÚJÍTÁSA 

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)  

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy 45233223-8 ••••-•   •••• -• 
 

 

 

 

További tárgyak 

 

•• .•• .•• .••-• 
•• .•• .•• .••-• 
•• .•• .•• .••-• 
•• .•• .•• .••-• 

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

3) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK 

KOSSUTH LAJOS U. (HRSZ.: 5308): 2.053 M2 TERÜLETEN MEGLÉVŐ BURKOLAT ERŐSÍTÉSE, KIEGYENLÍTÉST 

KÖVETŐEN 1 RÉTEGBEN, 10 DB KÖZMŰAKNA SZINTBEEMELÉSE, 19 M2 ÚTALAP ÉPÍTÉSE, 857 M2 PADKA 

KÉSZÍTÉSE 

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     2010/04/30    (év/hó/nap)  

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL 

                                                             

 

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó) ---------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

 231/2009. (VI.30.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A   

 

 

Közbeszerzési eljárások a TÁMOP-3.1.4 pályázathoz kapcsolódó  

beszerzésekre 

 

 

 

 

A Képviselő-testület a TÁMOP-3.1.4 pályázathoz kapcsolódó beszerzésekre 

vonatkozó ajánlattételi felhívásokat elfogadja, hozzájárul a Közbeszerzési Értesítőben 

történő megjelentetéshez. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

       jegyző        polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

   Nyeste János sk.       Takács József 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 u. 112. 

Város/Község: 

Mezőkövesd 

Postai 

irányítószám: 

3400 

Ország: HU 

Kapcsolattartási pont(ok): 

 

Címzett: Pázmándi Tamás 

Telefon: 

 

06-49/511-535 

E-mail: 

kozbeszerzes@mezokovesd.hu 

Fax: 

06-49/511-561 

Internetcím(ek) (adott esetben) 

Az ajánlatkérő általános címe (URL): 

A felhasználói oldal címe (URL):  

      

További információk a következő címen szerezhetők be:  

  Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

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

A dokumentáció a következő címen szerezhető be:  

  Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

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

Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 

  Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

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

I.2.) Az ajánlatkérő típusa 

Központi szintű  Közszolgáltató  

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

mailto:strategia@mezokovesd.hu


 

  

Közjogi szervezet  Egyéb  

 
I.3.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TEVÉKENYSÉGI KÖRE 

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

X Általános közszolgáltatások   Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 

 Védelem                                           Szociális védelem 

 Közrend és biztonság   Szabadidő, kultúra és vallás 

 Környezetvédelem   Oktatás 

 Gazdasági és pénzügyek  Egyéb (nevezze meg):                

 Egészségügy  
     

 
 

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

 Víz  

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]   

 Villamos energia  

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

 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és 

elosztása  

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

 Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése  

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

 Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása 

és kitermelése  

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

 Vasúti szolgáltatások  

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

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy 

autóbusz szolgáltatások                                         

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont] 

 Repülőtéri tevékenység  

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]    

 Kikötői tevékenységek  

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]   

 Postai szolgáltatások  

[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]    

 

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

igen  nem X  

 



 

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

II.1) MEGHATÁROZÁS 

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés 

Képzési szolgáltatás a kompetenciaalapú oktatás, egyenlő hozzáférés bevezetéséhez Mezőkövesd Város 

közoktatási intézményeiben 

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        24 

(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 

NUTS-kód                  HU311 

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul 

Közbeszerzés megvalósítása                          X 

Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása   

Keretmegállapodás megkötése                        

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) 

Keretmegállapodás több ajánlattevővel                               

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma 

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

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel          

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

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

                                                        

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

                                                        



 

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya 

A kompetencia alapú oktatás bevezetése Mezőkövesd Város közoktatási intézményeiben projekthez kapcsolódó 

oktatási és továbbképzési szolgáltatások nyújtása vállalkozási szerződés keretében 

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy 
80.00.00.00-4 •••• -•   •••• -• 

További 

tárgy(ak) 

 

80.59.00.00-6 

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

 

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

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 X 

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR  

 1. rész: vezetőképzés 

Változásmenedzsment, projektmenedzsment 30 óra, 60 óra 

Új oktatásszervezés az intézményekben 30 óra, 60 óra 

 2. rész: általános pedagógiai módszertani továbbképzések 

új tanulásszervezési eljárások alkalmazása 30 óra 

kooperatív tanulás 30 óra 

Tanórai differenciálás heterogén csoportban 30 óra 

Hatékony tanuló-megismerési technikák 30 óra 

Tevékenységközpontú pedagógiák 30 óra 

Drámapedagógia 30 óra 

Óvoda-iskola átmenet 30 óra 

Tanulás tanulása 30 óra 

 3. rész: Kompetencia alapú oktatási programok alkalmazását támogató módszertani képzések 

Szövegértés, szövegalkotás 1-4 évf. 30 óra 

Szövegértés, szövegalkotás 9-12 évf. 30 óra 

Matematika 5-8 évf. 30 óra 

Matematika 9-12 évf. 30 óra 

Az info-kommunikációs technológiák (IKT)oktatásban történő alkalmazását segítő képzés 

30 óra 

Szociális-, életviteli- és környezeti kulcskompetencia területhez kapcsolódó kompetencia 

alapú oktatás bevezetését segítő képzés 30 óra 

Életpálya-építési kulcskompetencia területhez kapcsolódó kompetencia alapú oktatás 

bevezetését segítő képzés 30 óra 

Természettudományos kulcskompetencia területhez kapcsolódó kompetencia alapú oktatás 



 

bevezetését segítő képzés 30 óra 

 4. rész: Egyéb képzések 

Mérés-értékelési képzés 30 óra, 60 óra 

Számítógépes felkészítő képzés a tanulói laptop-program sikeres bevezetéséhez 120 óra 

Szociálpszichológia, mentálhigiéné 30 óra 

 5. rész: SNI képzések 

Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelésére felkészítő képzés 60 óra 

 6. rész: IPR képzések 

IPR képzés kooperatív tanulás témában – tantestületi képzés 30 óra 

Hatékony együttnevelés az iskolában című felkészítő képzés a tantestület számára 30 óra 
IPR alkalmazását támogató tantestületi képzés -30 óra 

A képzést 27 általános iskolai, 16 középiskolai tanár, illetve 10 vezető részére kell biztosítani. 

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

Igen válasz esetén a vételi jog leírása:                                                          

Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:   

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

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

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

kérjük feltüntetni a további  szerződések tervezett idejét:    

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

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje 

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

VAGY:  kezdés           2009/08/25     (év/hó/nap)    

                                                   ÉS/VAGY 

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

 

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

III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK  

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

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

ellenértékének 1%-a naponta, a 8. naptól követően a szerződés szerinti teljesítésig a szerződés ellenértékének 5 

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

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

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

Ajánlatkérő a számlák ellenértékét átutalással, a számla teljesítésének leigazolását követő 60 napon belül egyenlíti 

ki, figyelembe véve a Kbt. 305. § (3) bekezdését.  

Az ajánlatkérő előleget nem biztosít. Részszámla benyújtására nincs lehetőség. 

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

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

  igen    nem X 

Ha igen, a különleges feltételek meghatározása: - 



 

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 

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

cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is  

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

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

alvállalkozó, illetve a Kbt. 65. § (3) bekezdése szerinti szervezet, aki/amely a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-i) 

pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. 

2.Nem lehet ajánlattevő, közös ajánlatot benyújtó, a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó, vagy 

alvállalkozó, illetve a Kbt. 65. § (3) bekezdése szerinti szervezet, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-d) 

pontjaiban, illetve (2) bekezdésében, illetve a 62. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak.  

3.Ajánlattevőnek, közös ajánlatot benyújtónak, a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak, illetve 

a Kbt. 65. § (3) bekezdése szerinti szervezetnek a Kbt. 249. § (3) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem 

állásáról nyilatkoznia kell. 

4.Ajánlattevőnek, közös ajánlatot benyújtónak a Kbt. 71. § (3) bekezdése alapján nyilatkoznia kell, hogy a 

teljesítéshez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. 

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 

megkövetelt igazolási mód: 

Az ajánlattevő , közös ajánlattevő és a 10% feletti 

alvállalkozó vonatkozásában:  

 

1.) Valamennyi számlavezető pénzintézet ajánlattételi 

határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi 

nyilatkozata az ajánlattevő (alvállalkozó) pénzügyi 

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

- mióta vezeti a bankszámláját, 

- volt-e a számláján sorban állás 1 éven belül  

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

évi mérlegről szóló nyilatkozat (Kbt. 66.§ (1) 

bekezdés c) pont). 

3.) 2006-2007-2008 évi, a közbeszerzés tárgyával 

(oktatási szolgáltatás) kapcsolatos forgalmáról szóló 

nyilatkozat. 

Ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek és a 

közbeszerzés értékének 10%-t meghaladó mértékben 

igénybe venni kívánt alvállalkozónak a gazdasági és 

pénzügyi alkalmasság 1-3.) pontjában meghatározott 

követelményeket külön-külön kell igazolnia és az 

annak megfelelő minimumkövetelményt teljesítenie. 

Erőforrást nyújtó szervezet bevonása esetén az 

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

igazolni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges 

erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés 

teljesítésének időtartama alatt.  

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)  

(adott esetben):  

Alkalmatlan az Ajánlattevő, a közös ajánlattevő, a 

közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben 

igénybe venni kívánt alvállalkozó: 

1. Amennyiben a pénzintézeti nyilatkozat(ok) szerint a 

folyószámlá(ko)n az előző 1 évben 30 napot meghaladó 

sorban állás fordult elő. 

 

 

2.) A 2006.-2007.-2008. évi mérlegről szóló nyilatkozat 

alapján a mérleg szerinti eredménye bármely évben 

negatív volt. 

3.) A közbeszerzés tárgyával (oktatási szolgáltatás) 

kapcsolatos árbevétele 2006-2007-2008. években 

együttesen nem éri el a minimum nettó 15.000.000 Ft-ot. 

 

 



 

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 

megkövetelt igazolási mód: 

Az ajánlattevő (konzorciumi tag) és a 10% feletti 

alvállalkozó vonatkozásában:  

1.) Az ajánlattételi felhívás megküldésétől 

számított elmúlt 3 évben (2006.-2008.) teljesített 

oktatási szolgáltatásokról kiállított, cégszerűen 

aláírt referencia-nyilatkozat, az ellenszolgáltatás 

összegének, a teljesítés helyének, idejének, a másik 

szerződő fél nevének, címének és telefonszámának 

megadása, továbbá a szerződést kötő másik féltől 

származó referencia igazolás csatolása másolatban a 

Kbt. 68.§ (2) bekezdés szerint. 

 

2.) A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek 

megnevezése, oktatások %-os minősítéséről szóló 

okiratuk, végzettséget igazoló okiratok, az Educatio 

Kht. listára való bejegyzésről szóló igazolás, illetve 

tanúsítvány, a szakemberek közreműködő 

nyilatkozatainak csatolása 

 

Ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek és a 

közbeszerzés értékének 10%-t meghaladó mértékben 

igénybe venni kívánt alvállalkozónak a műszaki 

illetve szakmai alkalmasság 1-2.) pontjában 

meghatározott követelményeket együttesen kell 

igazolnia és az annak megfelelő 

minimumkövetelményt teljesítenie.  

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

 

Az ajánlattevő, a közös ajánlattevő és a 10% feletti 

alvállalkozó alkalmatlan, ha:  
 

1.) az ajánlattételi felhívás megküldésétől számított 3 

évben nem rendelkezik legalább két db, egyenként 

minimum nettó 8 millió Ft értékű, EU-s támogatású 

projektben végzett oktatási szolgáltatásról szóló, pozitív 

visszaigazolású referenciával. 

 

 

 

2.) nem rendelkezik legalább 2 fő oktatóval, aki 

rendelkezik az Educatio Kht. által kiállított 

tanúsítvánnyal, és valamely EU-s támogatású projekt 

keretében az oktatók egyenként rendelkezzenek 5 olyan 

oktatás tartásával, amelyek elégedettségi szintje 

minimum 70%-os volt. 

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:  

                                                        

 

 

 



 

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. Ajánlati ár (bruttó HUF) 

2. Ajánlati árból a jegyzetekre 

(szakmai segédanyag) fordított 

összeg %-a) 

Súlyszám 

70 

30 

 

 

Részszempont 

 

Súlyszám 

 

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

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

 
IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK 

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

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

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:  2009/07/30  (év/hó/nap )                                                                      Időpont: 10.00 óra 

Kell-e fizetni a dokumentációért?                                                                                        igen      nem  

Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal):  5.000+áfa  Pénznem: HUF (részenként) 

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő  

Dátum:  2009/07/30  (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:     2009/07/30  (év/hó/nap )                                                                      Időpont: 10.00 óra 

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

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

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK  

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

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:: TÁMOP -3.1.4 „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív 

intézményekben” 

V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) 

V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 

2009. augusztus 11., 14.00 óra Helyszín : 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112., Polgármesteri Hivatal 

„A” épület, fsz. 13. tárgyaló 

V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja: 

2009. augusztus 19. 

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

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

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

szerződés feltételeiről tárgyal. Ajánlatkérő egy tárgyalási fordulót tervez. Az első tárgyalás időpontja: 2009. 



 

július 7. 10.00 óra, helye: 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112., Polgármesteri Hivatal „A” épület, fsz. 

13. tárgyaló. 

Ajánlattevő a tárgyaláson ajánlatának az ajánlati elemekre vonatkozó részét módosíthatja. 

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

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

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

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

esetben)                                                                                                                                 igen      nem  

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

A IV.3.3) pontban foglaltak szerint. 

Egy ajánlattevő kizárólag egy dokumentáció megvásárlására jogosult (közös ajánlattétel esetén elegendő egy 

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

beszerzését a kozbeszerzes@mezokovesd.hu címre küldött dokumentáció kérés és a befizetés igazolása 

esetén ajánlatkérő e-mailben küldi meg a dokumentáció megvásárlójának munkanapokon 9-15 óráig, 2009. 

július 30.-án 9-10 óráig.. Ajánlattevő a dokumentáció ellenértékét készpénzes ajánlatkérő pénztárába történő 

pénztári befizetéssel, vagy ajánlatkérő OTP 11734107-15350071-00000000 sz. számlájára, „TÁMOP-képzés 

2009” megjelöléssel köteles befizetni. A dokumentáció papír alapú változata az e-mailben történő 

megküldést követően a 49/511-535 telefonszámon egyeztetendő időpontban személyesen is átvehető az I.1. 

pontban megjelölt kapcsolattartási ponton. 

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

ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső 

határa:  

Az adható pontszám részszempontonként: 1-10. 

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

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

közötti pontszámot: 

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

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

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

hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-

e?                                                                                                                  igen     nem  

 

V.7) Egyéb információk: 

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

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

a cégjegyzésre jogosult (kötelezettségvállalásra jogosult meghatalmazott) kézjegyével kell ellátni. 

Az érvényes ajánlattétel feltétele továbbá, hogy az ajánlatot:  

- állagsérelem nélkül nem oldható módon kötve vagy fűzve, 

- oldalszámmal ellátott tartalomjegyzékkel,  

- zárt és sértetlen borítékban/dobozban, 

- magyar nyelven,  

- 2 papírpéldányban (1 eredeti, 1 az eredetivel mindenben megegyező másolat) kell benyújtani. 

2.) Az ajánlaton szerepelni kell az „eredeti” vagy a „másolati” megjelölésnek. Eltérés esetén az „eredeti” 

példány tartalma a mérvadó. A borítékon/dobozon a „TÁMOP-képzés 2009. – Az ajánlattételi határidő 

mailto:kozbeszerzes@mezokovesd.hu


 

lejártáig nem bontható fel” megjelöléseket kell feltüntetni.  

A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti az ajánlattételi határidőben benyújtottnak, ha 

annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül. 

Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. 

Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos összes költség az ajánlattevőt terheli. 

3.) Az ajánlat – tartalomjegyzéket követő – első oldalaként az ajánlati adatlap (felolvasólap) szerepeljen, 

amelyben közölni kell az alábbi adatokat: ajánlattevő nevét, székhelyét, telefon- és faxszámát, a kért 

ellenszolgáltatás összegét és mindazon számszerűsíthető adatokat, melyek a bírálati szempontok alapján 

értékelésre kerülnek. A felolvasólap mintáját a dokumentáció tartalmazza. 

4.) Az ajánlathoz csatolni kell: 

- ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 70. § (2) bekezdésre vonatkozóan; 

- ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 71. § (1) a), b) és c) pontjaira (a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell) 

valamint a Kbt. 71.§ (3) bekezdésére vonatkozóan 

- az alkalmasság megállapítására szolgáló összes nyilatkozatot (eredetiben) és igazolást (eredetiben vagy 

egyszerű másolatban); 

- a kizáró okokkal kapcsolatos összes nyilatkozatot (eredetiben), 

- ajánlattevő ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi cégkivonatát (eredetiben vagy egyszerű 

másolatban) vagy egyéni vállalkozói igazolványát (egyszerű másolatban) /amennyiben változásbejegyzési 

eljárás van folyamatban, úgy csatolandó a változásbejegyzési kérelem cégbírósági érkeztetett bélyegzővel 

ellátott példánya, vagy annak egyszerű másolata/, /amennyiben megállapítható, hogy az ajánlattevő nem 

jogosult a jelen közbeszerzés tárgya szerinti tevékenység végzésére, úgy ajánlata érvénytelen/; 

- az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányát (eredetiben). 

Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult 

képviselőjének meghatalmazása alapján más személy szignálja, illetve írja alá, a cégjegyzésre jogosult 

személy által aláírt meghatalmazást szintén csatolni kell. 

5.) Ajánlattevőnek, illetőleg a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 

alvállalkozónak az ajánlathoz írásbeli nyilatkozatot kell csatolnia az előző 3 évi számlavezető 

pénzintézeteiről és számlaszámairól, továbbá nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy valamennyi 

pénzforgalmi számlájára vonatkozóan becsatolta az ajánlattételi felhívás III.2.2) pontjában pénzügyi 

alkalmasság igazolására előírt tartalommal bíró banki nyilatkozatot. 

6.) Ajánlattevőnek jelen ajánlati felhívásban, dokumentációban meghatározott tartalmi és formai 

követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania, ellenkező esetben az ajánlat 

érvénytelen. 

7.) Amennyiben Ajánlatkérő az összegezésben a második legkedvezőbbnek minősített Ajánlattevőt is 

meghatározza, az eljárás nyertesének visszalépése esetén vele köthet szerződést. 

8.) Az ajánlat összeállításának minden költsége az Ajánlattevőt terheli.  

9.) Az ajánlattételi felhívással kapcsolatban az Ajánlattevők tájékoztatást a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerint 

kérhetnek. 

10.) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven került 

kiállításra, úgy az ajánlattevőnek az eredeti dokumentum mellé csatolnia kell a pontos magyar fordítást is. 

[Ajánlatkérő elfogadja az egyszerű fordítást is, nem követeli meg a szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 

24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti hitelesített magyar fordítást.] A fordításban elkövetett hibákért az 

ajánlattevő felel. 

11.) Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot (konzorcium). Ebben az esetben a közösen benyújtott 

ajánlatban rögzíteni kell, hogy a szerződés aláírására az ajánlattevők közül melyikük bír felhatalmazással. 

Közös ajánlattevőknek az ajánlathoz csatolni kell az együttműködésről szóló megállapodást, melynek 



 

kötelező erejűen tartalmaznia kell azt, hogy a konzorcium tagjai egyetemleges kötelezettséget vállalnak a 

közbeszerzési eljárással és szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatosan, továbbá azt, hogy a 

benyújtott együttműködési megállapodás a konzorciumi tagoknak a konzorcium működésére vonatkozó 

teljes megállapodását hiánytalanul tartalmazza. 

12.) Ajánlattevőnek ajánlati árát a felolvasólapon kell megadnia nettó és bruttó értékben. Az ajánlati árnak a 

nyertes ajánlattevő által jelen szerződés alapján teljesítendő valamennyi feladat ellenértékét tartalmaznia 

kell, így ezeken túlmenően semmilyen jogcímen nem jogosult Megrendelőtől további díj- vagy költségtérítés 

igénylésére. Ajánlattevő ezen felül a szerződés időtartama alatt semmilyen költség elszámolására nem 

jogosult.  

Az ajánlati árat magyar forintban (HUF) kell megadni, s az nem köthető semmilyen más külföldi 

fizetőeszköz árfolyamához. 

Ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a bruttó árat veszi figyelembe. 

13.) A képzésre kizárólag az Oktatási Hivatal által vezetett Pedagógus Továbbképzési Jegyzékben szereplő 
és érvényes indítási engedéllyel rendelkező képzésekkel lehet érvényes ajánlatot tenni. 

14.) A képzés során az a nyertes ajánlattevőnek a több célcsoportot tartalmazó képzések során valamennyi 

értintett célcsoport szerinti tananyaggal rendelkező oktatóval, illetve oktatókkal kell az oktatást megtartani. 

15.) Ajánlatkérő a beérkezett kérdéseket az azokra adott válaszokkal együtt e-mailben küldi meg a 
dokumentációt megvásárló(k)nak. 

16.) Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt a Kbt. 251. § (2) bekezdése alapján határozta meg. 

17.) Ajánlatkérő TÁMOP-támogatásból megvalósuló projektre vonatkozó támogatási szerződés alapján 

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. 

 

 

V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:   2009/07/02 (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: 

 

Postai cím: 

 

Város/Község: 

 

Postai irányítószám: Ország: 

 

Kapcsolattartási pont(ok):  

 

Címzett:  

Telefon:  

E-mail:  

 

Fax:  

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) ---------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 u. 112. 

Város/Község: 

Mezőkövesd 

Postai 

irányítószám: 

3400 

Ország: HU 

Kapcsolattartási pont(ok): 

 

Címzett: Pázmándi Tamás 

Telefon: 

 

06-49/511-535 

E-mail: 

kozbeszerzes@mezokovesd.hu 

Fax: 

06-49/511-561 

Internetcím(ek) (adott esetben) 

Az ajánlatkérő általános címe (URL): 

A felhasználói oldal címe (URL):  

    

További információk a következő címen szerezhetők be:  

  Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

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

A dokumentáció a következő címen szerezhető be:  

  Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

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

Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 

  Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

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

 

I.2.) Az ajánlatkérő típusa 

mailto:strategia@mezokovesd.hu


 

Központi szintű  Közszolgáltató  

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

  

Közjogi szervezet  Egyéb  

 
I.3.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TEVÉKENYSÉGI KÖRE 

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

X Általános közszolgáltatások   Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 

 Védelem                                           Szociális védelem 

 Közrend és biztonság   Szabadidő, kultúra és vallás 

 Környezetvédelem   Oktatás 

 Gazdasági és pénzügyek  Egyéb (nevezze meg):                

 Egészségügy  
   

 
 

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

 Víz  

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]   

 Villamos energia  

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

 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és 

elosztása  

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

 Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése  

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

 Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása 

és kitermelése  

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

 Vasúti szolgáltatások  

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

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy 

autóbusz szolgáltatások                                         

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont] 

 Repülőtéri tevékenység  

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]    

 Kikötői tevékenységek  

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]   

 Postai szolgáltatások  

[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]    

 

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

igen  nem X  

 



 

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

II.1) MEGHATÁROZÁS 

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés 

Szaktanácsadási szolgáltatás a kompetenciaalapú oktatás, egyenlő hozzáférés bevezetéséhez Mezőkövesd Város 

közoktatási intézményeiben 

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        24 

(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 

NUTS-kód                  HU311 

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul 

Közbeszerzés megvalósítása                          X 

Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása   

Keretmegállapodás megkötése                        

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) 

Keretmegállapodás több ajánlattevővel                               

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma 

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

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel          

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

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

                                                        

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

                                                        



 

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya 

A kompetencia alapú oktatás bevezetése Mezőkövesd Város közoktatási intézményeiben projekthez kapcsolódó 

szakmai tanácsadás nyújtása vállalkozási szerződés keretében 

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy 
80.00.00.00-4 •••• -•   •••• -• 

További 

tárgy(ak) 

 

80.59.00.00-6 

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

 

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

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 X 

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR  

 

 IKT-fejlesztési folyamata szaktanácsadás 280 óra 

 IKT-mentor szaktanácsadás 250 óra 

 Intézményi folyamat-szaktanácsadói tevékenység 420 óra 

 Kompetencia területi mentor szaktanácsadás 588 óra 

 IPR módszertani mentor tanácsadás 60 óra 
 Egyéb tanácsadói tevékenység 20 óra 

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

Igen válasz esetén a vételi jog leírása:                                                          

Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:   

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

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

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

kérjük feltüntetni a további  szerződések tervezett idejét:    

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

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje 

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

VAGY:  kezdés           2009/08/25     (év/hó/nap)    

                                                   ÉS/VAGY 

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

 



 

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

III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK  

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

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

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

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

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

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

Ajánlatkérő a számlák ellenértékét átutalással, a számla teljesítésének leigazolását követő 60 napon belül 

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

Az ajánlatkérő előleget nem biztosít. Részszámla benyújtására nincs lehetőség. 

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

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

  igen    nem X 

Ha igen, a különleges feltételek meghatározása: - 

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 

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

cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is  

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

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

alvállalkozó, illetve a Kbt. 65. § (3) bekezdése szerinti szervezet, aki/amely a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-i) 

pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. 

2. Nem lehet ajánlattevő, közös ajánlatot benyújtó, a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó, vagy 

alvállalkozó, illetve a Kbt. 65. § (3) bekezdése szerinti szervezet, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-d) 

pontjaiban, illetve (2) bekezdésében, illetve a 62. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak.  

3. Ajánlattevőnek, közös ajánlatot benyújtónak, a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak, 

illetve a Kbt. 65. § (3) bekezdése szerinti szervezetnek a Kbt. 249. § (3) bekezdése alapján a kizáró okok fenn 

nem állásáról nyilatkoznia kell. 

4. Ajánlattevőnek, közös ajánlatot benyújtónak a Kbt. 71. § (3) bekezdése alapján nyilatkoznia kell, hogy a 

teljesítéshez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. 

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 

megkövetelt igazolási mód: 

Az ajánlattevő , közös ajánlattevő és a 10% feletti 

alvállalkozó vonatkozásában:  

 

1.) Valamennyi számlavezető pénzintézet ajánlattételi 

határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi 

nyilatkozata az ajánlattevő (alvállalkozó) pénzügyi 

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

- mióta vezeti a bankszámláját, 

- volt-e a számláján sorban állás 1 éven belül  

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)  

(adott esetben):  

Alkalmatlan az Ajánlattevő, a közös ajánlattevő, a 

közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben 

igénybe venni kívánt alvállalkozó: 

1. Amennyiben a pénzintézeti nyilatkozat(ok) szerint a 

folyószámlá(ko)n az előző 1 évben 30 napot meghaladó 

sorban állás fordult elő. 

 

2.) A 2006.-2007.-2008. évi mérlegről szóló nyilatkozat 

alapján a mérleg szerinti eredménye bármely évben 



 

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

évi mérlegről szóló nyilatkozat (Kbt. 66.§ (1) 

bekezdés c) pont). 

3.) 2006-2007-2008 évi, a közbeszerzés tárgyával 

(oktatási szolgáltatás) kapcsolatos forgalmáról szóló 

nyilatkozat. 

Ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek és a 

közbeszerzés értékének 10%-t meghaladó mértékben 

igénybe venni kívánt alvállalkozónak a gazdasági és 

pénzügyi alkalmasság 1-3.) pontjában meghatározott 

követelményeket külön-külön kell igazolnia és az 

annak megfelelő minimumkövetelményt teljesítenie. 

Erőforrást nyújtó szervezet bevonása esetén az 

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

igazolni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges 

erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés 

teljesítésének időtartama alatt.  

negatív volt. 

3.) A közbeszerzés tárgyával kapcsolatos árbevétele 

2006-2007-2008. években együttesen nem éri el a 

minimum nettó 5.000.000 Ft-ot. 

 

 

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 

megkövetelt igazolási mód: 

Az ajánlattevő (konzorciumi tag) és a 10% feletti 

alvállalkozó vonatkozásában:  

1.) Az ajánlattételi felhívás megküldésétől 

számított elmúlt 3 évben (2006.-2008.) teljesített 

pedagógiai oktatáshoz és továbbképzéshez 

kapcsolódó szaktanácsadásról kiállított, 

cégszerűen aláírt referencia-nyilatkozat, az 

ellenszolgáltatás összegének, a teljesítés helyének, 

idejének, a másik szerződő fél nevének, címének és 

telefonszámának megadása, továbbá a szerződést kötő 

másik féltől származó referencia igazolás csatolása 

másolatban a Kbt. 68.§ (2) bekezdés szerint. 

2.) A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek 

megnevezése, oktatások %-os minősítéséről szóló 

okiratuk, végzettséget igazoló okiratok, az Educatio 

Kht. listára való bejegyzésről szóló igazolás, illetve 

tanúsítvány, a szakemberek közreműködő 

nyilatkozatainak csatolása 

Ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek és a 

közbeszerzés értékének 10%-t meghaladó mértékben 

igénybe venni kívánt alvállalkozónak a műszaki 

illetve szakmai alkalmasság 1-2.) pontjában 

meghatározott követelményeket együttesen kell 

igazolnia és az annak megfelelő 

minimumkövetelményt teljesítenie.  

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

 

Az ajánlattevő, a közös ajánlattevő és a 10% feletti 

alvállalkozó alkalmatlan, ha:  
 

1.) az ajánlattételi felhívás megküldésétől számított 3 

évben nem rendelkezik legalább két db, egyenként 

minimum nettó 2 millió Ft értékű, EU-s támogatású 

projektben végzett pedagógiai oktatáshoz és 

továbbképzéshez kapcsolódó szakmai tanácsadásról 

szóló, pozitív visszaigazolású referenciával. 

 

 

 

2.) nem rendelkezik legalább 2 fő oktatáshoz és 

továbbképzéshez kapcsolódó olyan szakértővel és/vagy 

tanácsadóval, aki az Educatio Kht. tanácsadó listáján 

szerepel és az intézmény típusának (általános iskola, 

középiskola) megfelelő szakirányú végzettséggel 

rendelkezik, továbbá oktatási intézményi folyamatokhoz 

kapcsolódó tanácsadói gyakorlattal (min. 1 tanácsadás) 

 

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:  

                                                        

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. Ajánlati ár (bruttó HUF) 

2. Intézményben biztosított kontakt 

órák %-a 

Súlyszám 

70 

30 

 

 

Részszempont 

 

Súlyszám 

 

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

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

 
IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK 

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

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



 

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:  2009/07/30  (év/hó/nap )                                                                      Időpont: 11.00 óra 

Kell-e fizetni a dokumentációért?                                                                                        igen      nem  

Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal):  5.000+áfa  Pénznem: HUF (részenként) 

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő  

Dátum:  2009/07/30  (év/hó/nap )                                                                      Időpont: 11.00 óra 

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

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

                                                            X                                    
          

Egyéb: 

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

 •••• / •• /••-ig   (év /hó/nap ) 

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

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei  

Dátum:     2009/07/30  (év/hó/nap )                                                                      Időpont: 11.00 óra 

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

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

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK  

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

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:: TÁMOP -3.1.4 „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív 

intézményekben” 



 

V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) 

V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 

2009. augusztus 11., 15.00 óra Helyszín : 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112., Polgármesteri Hivatal 

„A” épület, fsz. 13. tárgyaló 

V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja: 

2009. augusztus 19. 

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

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

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

szerződés feltételeiről tárgyal. Ajánlatkérő egy tárgyalási fordulót tervez. Az első tárgyalás időpontja: 2009. 

augusztus 7. 11.00 óra, helye: 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112., Polgármesteri Hivatal „A” épület, 

fsz. 13. tárgyaló. 

Ajánlattevő a tárgyaláson ajánlatának az ajánlati elemekre vonatkozó részét módosíthatja. 

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

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

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

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

esetben)                                                                                                                                 igen      nem  

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

A IV.3.3) pontban foglaltak szerint. 

Egy ajánlattevő kizárólag egy dokumentáció megvásárlására jogosult (közös ajánlattétel esetén elegendő 

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

beszerzését a kozbeszerzes@mezokovesd.hu címre küldött dokumentác ió kérés és a befizetés igazolása 

esetén ajánlatkérő e-mailben küldi meg a dokumentáció megvásárlójának munkanapokon 9-15 óráig, 2009. 

július 30.-án 9-11 óráig.. Ajánlattevő a dokumentáció ellenértékét készpénzes ajánlatkérő pénztárába 

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

„TÁMOP-szaktanácsadás 2009” megjelöléssel köteles befizetni. A dokumentáció papír alapú változata az 

e-mailben történő megküldést követően a 49/511-535 telefonszámon egyeztetendő időpontban személyesen 

is átvehető az I.1. pontban megjelölt kapcsolattartási ponton. 

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

ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső 

határa:  

Az adható pontszám részszempontonként: 1-10. 

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

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

ponthatárok közötti pontszámot: 

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

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

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

hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest 

szigorúbb(ak)-e?                                                                                                                  igen     nem  

 

V.7) Egyéb információk: 

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

mailto:kozbeszerzes@mezokovesd.hu


 

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

valamint a cégjegyzésre jogosult (kötelezettségvállalásra jogosult meghatalmazott) kézjegyével kell ellátni. 

Az érvényes ajánlattétel feltétele továbbá, hogy az ajánlatot:  

- állagsérelem nélkül nem oldható módon kötve vagy fűzve, 

- oldalszámmal ellátott tartalomjegyzékkel,  

- zárt és sértetlen borítékban/dobozban, 

- magyar nyelven,  

- 2 papírpéldányban (1 eredeti, 1 az eredetivel mindenben megegyező másolat) kell benyújtani. 

2.) Az ajánlaton szerepelni kell az „eredeti” vagy a „másolati” megjelölésnek. Eltérés esetén az „eredeti” 

példány tartalma a mérvadó. A borítékon/dobozon a „TÁMOP-szaktanácsadás 2009. – Az ajánlattételi 

határidő lejártáig nem bontható fel” megjelöléseket kell feltüntetni.  

A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti az ajánlattételi határidőben benyújtottnak, ha 

annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül. 

Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. 

Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos összes költség az ajánlattevőt terheli. 

3.) Az ajánlat – tartalomjegyzéket követő – első oldalaként az ajánlati adatlap (felolvasólap) szerepeljen, 

amelyben közölni kell az alábbi adatokat: ajánlattevő nevét, székhelyét, telefon- és faxszámát, a kért 

ellenszolgáltatás összegét és mindazon számszerűsíthető adatokat, melyek a bírálati szempontok alapján 

értékelésre kerülnek. A felolvasólap mintáját a dokumentáció tartalmazza. 

4.) Az ajánlathoz csatolni kell: 

- ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 70. § (2) bekezdésre vonatkozóan; 

- ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 71. § (1) a), b) és c) pontjaira (a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell) 

valamint a Kbt. 71.§ (3) bekezdésére vonatkozóan 

- az alkalmasság megállapítására szolgáló összes nyilatkozatot (eredetiben) és igazolást (eredetiben vagy 

egyszerű másolatban); 

- a kizáró okokkal kapcsolatos összes nyilatkozatot (eredetiben), 

- ajánlattevő ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi cégkivonatát (eredetiben vagy 

egyszerű másolatban) vagy egyéni vállalkozói igazolványát (egyszerű másolatban) /amennyiben 

változásbejegyzési eljárás van folyamatban, úgy csatolandó a változásbejegyzési kérelem cégbírósági 

érkeztetett bélyegzővel ellátott példánya, vagy annak egyszerű másolata/, /amennyiben megállapítható, 

hogy az ajánlattevő nem jogosult a jelen közbeszerzés tárgya szerinti tevékenység végzésére, úgy ajánlata 

érvénytelen/; 

- az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányát (eredetiben). 

Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult 

képviselőjének meghatalmazása alapján más személy szignálja, illetve írja alá, a cégjegyzésre jogosult 

személy által aláírt meghatalmazást szintén csatolni kell. 

5.) Ajánlattevőnek, illetőleg a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 

alvállalkozónak az ajánlathoz írásbeli nyilatkozatot kell csatolnia az előző 3 évi számlavezető 

pénzintézeteiről és számlaszámairól, továbbá nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy valamennyi 

pénzforgalmi számlájára vonatkozóan becsatolta az ajánlattételi felhívás III.2.2) pontjában pénzügyi 

alkalmasság igazolására előírt tartalommal bíró banki nyilatkozatot. 

6.) Ajánlattevőnek jelen ajánlati felhívásban, dokumentációban meghatározott tartalmi és formai 

követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania, ellenkező esetben az ajánlat 

érvénytelen. 

7.) Amennyiben Ajánlatkérő az összegezésben a második legkedvezőbbnek minősített Ajánlattevőt is 

meghatározza, az eljárás nyertesének visszalépése esetén vele köthet szerződést. 



 

8.) Az ajánlat összeállításának minden költsége az Ajánlattevőt terheli.  

9.) Az ajánlattételi felhívással kapcsolatban az Ajánlattevők tájékoztatást a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerint 

kérhetnek. 

10.) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven 

került kiállításra, úgy az ajánlattevőnek az eredeti dokumentum mellé csatolnia kell a pontos magyar 

fordítást is. [Ajánlatkérő elfogadja az egyszerű fordítást is, nem követeli meg a szakfordításról és a 

tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti hitelesített magyar fordítást.] A fordításban 

elkövetett hibákért az ajánlattevő felel. 

11.) Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot (konzorcium). Ebben az esetben a közösen benyújtott 

ajánlatban rögzíteni kell, hogy a szerződés aláírására az ajánlattevők közül melyikük bír felhatalmazással. 

Közös ajánlattevőknek az ajánlathoz csatolni kell az együttműködésről szóló megállapodást, melynek 

kötelező erejűen tartalmaznia kell azt, hogy a konzorcium tagjai egyetemleges kötelezettséget vállalnak a 

közbeszerzési eljárással és szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatosan, továbbá azt, hogy a 

benyújtott együttműködési megállapodás a konzorciumi tagoknak a konzorcium működésére vonatkozó 

teljes megállapodását hiánytalanul tartalmazza. 

12.) Ajánlattevőnek ajánlati árát a felolvasólapon kell megadnia nettó és bruttó értékben. Az ajánlati árnak a 

nyertes ajánlattevő által jelen szerződés alapján teljesítendő valamennyi feladat ellenértékét tartalmaznia 

kell, így ezeken túlmenően semmilyen jogcímen nem jogosult Megrendelőtől további díj- vagy 

költségtérítés igénylésére. Ajánlattevő ezen felül a szerződés időtartama alatt semmilyen költség 

elszámolására nem jogosult.  

Az ajánlati árat magyar forintban (HUF) kell megadni, s az nem köthető semmilyen más külföldi 
fizetőeszköz árfolyamához. 

Ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a bruttó árat veszi figyelembe. 

13.) A tanácsadóknak az Ajánlatkérő intézményeiben tevékenységet végző más rész szerinti egyéb 

tanácsadókkal együttműködve kell tevékenységüket kifejteni és ennek alapján összehangolt megállapítások, 
jegyzőkönyvek és javaslatok készítése is feladatuk. 

16.) Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt a Kbt. 251. § (2) bekezdése alapján határozta meg. 

17.) Ajánlatkérő TÁMOP-támogatásból megvalósuló projektre vonatkozó támogatási szerződés alapján 

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. 

 

 

V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:   2009/07/02 (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: 

 

Postai cím: 

 

Város/Község: 

 

Postai irányítószám: Ország: 

 

Kapcsolattartási pont(ok):  

 

Címzett:  

Telefon:  

E-mail:  

 

Fax:  

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 Önkormányzat 

232/2009. (VI.30.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A   

 

Pályázat benyújtása EU Önerő alapra -  KEOP-7.1.2.0/1F-2008-0125 

 

 

Mezőkövesd város Önkormányzata sikeresen pályázott a „KEOP - 1.2.0. - 

Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordulós pályázati konstrukcióban megvalósítandó 

projektek támogatására” pályázati konstrukció első fordulójában. 

 

A pályázat címe:  „Mezőkövesd város szennyvíz-csatornahálózatának fejlesztése a 

lakosság életminőségének javítása és a települési környezet védelme érdekében”,  

melynek keretében Mezőkövesd város szennyvíz csatornával még nem rendelkező 

városrészeinek (un. Észak és Déli városrészek) csatornázása fog megtörténni. 

 

A beruházás összköltsége: nettó 90.000.000 Ft 

Pénzügyi ütemezése: 

 2009 évben: 14.760.000 Ft 

 2010 évben: 75.240.000 Ft 

 

 

Pénzügyi forrásainak összetételét és azok éves ütemezését: 

 

 

A források biztosításának vállalt módja: Az Önkormányzat 2009 és 2010 évi 

költségvetésében biztosítja a saját források rendelkezésre állását. 

Források megnevezése 2009. év 2010. év

1. EU Alapokból igényelt forrás összege

    3.2. Hitel 0 0 0

4. Egyéb források összesen ( 4.1. + 4.2. + 4.3. ) 0 0 0

    4.1. Lakossági hozzájárulás 0 0 0

    4.2.Egyéb magánforrás 0 0 0

    4.3. Egyéb szervezetek támogatása 0 0 0

Összesen:
/forint/

10 332 000 52 668 000 63 000 000

2. A fejlesztéshez hazai társfinanszírozás 
    keretében biztosított összeg 

2 214 000 11 286 000 13 500 000

3. A Pályázó összes saját forrása  ( 3.1. + 
3.2.)

2 214 000 11 286 000 13 500 000

    3.1. A Pályázó által költségvetésének 
terhére 
          vállalt saját forrás összege

2 214 000 11 286 000 13 500 000

5. A beruházás összköltsége (1. + 2. + 3. 
   + 4.1.+4.2.+4.3.)

14 760 000 75 240 000 90 000 000
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok 

megtételére, az igényelt támogatáshoz tartozó önerő vállalására és a pályázat 

benyújtására. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő: azonnal, illetve értelem szerint 

 

 

 

 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

       jegyző        polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

   Nyeste János sk.       Takács József sk.  

  települési képviselő       települési képviselő 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

 233/2009. (VI.30.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A   

 

Pályázat benyújtása kerékpárút építésének (Lövői út)  

támogatására  

 

 

 

 

1.) A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és indokoltnak tartja a 

Mezőkövesd Lövői úti (33111. sz. út) kerékpárút építést és kapcsolódó munkáit, a 

biztonságos kerékpáros közlekedés biztosítása érdekében. 

2.) Mezőkövesd Város Képviselő-testülete az Észak-magyarországi Operatív Program 

keretében megjelent „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” című pályázaton részt 

vesz, az 1.) pontban szereplő beruházás támogatásának érdekében. 

3.) Mezőkövesd Város Képviselő-testülete eredményes pályázat esetén a 

megvalósításhoz szükséges 16.837.152.- Ft önrészt, 2010. évi költségvetésében 

biztosítja. 

4.) Mezőkövesd Város Képviselő-testülete a benyújtott pályázat eredményessége 

esetén vállalja, hogy a kerékpárút építéshez kapcsolódóan szükséges 

csapadékcsatornát megépítteti. 

5.) Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázattal kapcsolatos 

dokumentumok aláírására és a pályázat benyújtására.  

 

 

Felelős:  polgármester  

Határidő:  folyamatos 

 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

       jegyző        polgármester  

Jegyzőkönyv hitelesítő 

        

Nyeste János sk.       Takács József sk.  

települési képviselő       települési képviselő 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

 234/2009. (VI.30.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A   

 

Regisztrált civil szervezetek támogatása a beérkezett támogatói  

nyilatkozatok alapján  

 

 

1.) Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi 

szervezeteknek és összegben támogatást biztosít. 

 

Támogatott szervezet     Támogatás összege (Ft) 

1.)Alapítvány a Mezőkövesdi Asztalos Szövetkezet  

   Dolgozóiért        328.644 

2.)Egri úti Óvodásokért Alapítvány       53.172 

3.)Gondoskodás Alapítvány      133.880 

4.)Kövesd Flóriánért Alapítvány     300.000  

5.)Közérdekű Kötelezettségvállalás a Mezőkövesdi 

    Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakkö- 

    zépiskola Tanulóiért         27.878 

6.)Matyó Nagymama Klub Egyesület       32.720 

7.)Matyó Népművészeti Egyesület       25.200 

8.)Mezőgazdasági Gépmúzeumért Közhasznú Alapítvány 364.055 

9.)Mezőkövesdi Kézilabda Club             3.371.392 

10)Mezőkövesdi Közkincs-Tár Nonprofit KFT     47.594 

11)Mezőkövesdi Shotokan Karate Egyesület    207.090 

12)Mezőkövesdi Sportegyesület        43.276 

13)Mezőkövesdi Művelődési Közalapítvány    103.582 

14)Mezőkövesdi Polgárőr Egyesület                57.000 

15)Mezőkövesd és Környéke Lakosságának  

    Egészségéért Alapítvány      130.000 

16)Szent László Alapítvány        15.806 

17)Szeretettel a Tanulóifjúságért Alapítvány      51.982 

18)VII.sz.Óvoda Gyermekeiért Alapítvány      25.000 

 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármester a támogatási szerződések 

megkötésére  

 

Felelős:  Polgármester  

Határidő:  azonnal, ill. értelem szerint  

 

 Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

  jegyző       polgármester  

Jegyzőkönyv hitelesítő 

  Nyeste János sk.       Takács József sk.  

települési képviselő       települési képviselő 

 

Kiadmány hiteléül: 

 



 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

 235/2009. (VI.30.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A   

 

Matyó Néptáncegyüttes támogatási kérelme a sziciliai 

folklórfesztiválon való részvételre 

 

 

 

Mezőkövesd város Önkormányzatának Képviselő-testülete 500.000,- Ft összegben 

támogatja Matyó Néptáncegyüttes sziciliai folklórfesztiválon való részvételét.  

 

 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 
 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

       jegyző        polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

   Nyeste János sk.       Takács József sk.  

  települési képviselő       települési képviselő 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

 236/2009. (VI.30.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A   

 

Mezőkövesdi Amatőr Színjátszó Találkozó támogatása 

 

 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 300.000.- Ft-tal támogatja 

az -  általános tartalék terhére - a Mezőkövesdi Művelődési Közalapítvány 

szervezésében megrendezésre kerülő Mezőkövesdi Amatőr Színjátszó Találkozó 

megszervezését.  

 

 

Felelős: Polgármester, Egyesület Elnöke 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

       jegyző        polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

   Nyeste János sk.       Takács József sk.  

  települési képviselő       települési képviselő 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

237 /2009. (VI.30.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A   

 

 

Hozzájárulás a mezőkövesdi hulladékkezelő telep rekultiváció  

megvalósíthatósági tanulmányának elkészítéséhez 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a 

Mezőkövesden felhagyott lakossági hulladéklerakó rekultiválását a második fordulós 

KEOP 2.3.0. pályázat keretében a Tisza-tó környéki településeket összefogó jog 

személyiségű társuláshoz csatlakozva kívánja elvégezni. 

 

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatot aláírja. 

 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  2009. június 30. 

 

 

 

 

 

 Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

  jegyző       polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

  Nyeste János sk.       Takács József sk.  

települési képviselő       települési képviselő 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 


