
 
 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

 269/2009. (VIII.26.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A   

 

Napirend megállapítása  

 

 

1.)Mezőkövesd város Önkormányzatának rendelet tervezete a települési szilárd 

hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás szabályainak és díjának meghatározásáról 

  Előadó: Dr. Fekete Zoltán aljegyző 

  Referens: Tóth Pál munkatárs 

 

2/1.)Tájékoztató az önkormányzat 2009. I. félévi gazdálkodásáról 

Előadó   : Tállai András polgármester 

Referens:  Balog Lászlóné irodavezető 

        

      2/2.) Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő (működési forráshiányos) helyi 

 önkormányzatok támogatási pályázatához testületi nyilatkozat  

Előadó   : Tállai András polgármester 

Referens:  Balog Lászlóné irodavezető 

        

3.)BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázati rendszer 

2010. évi fordulójához történő csatlakozás 

Előadó   : Tállai András polgármester 

Referens:  Dr. Galambos Ildikó irodavezető 

   Vargáné Mezei Erzsébet munkatárs 

 

4/1.)A 2009/2010-es tanévben indítható osztályok számának meghatározása a 

Széchenyi István Szakképző Iskolában 

Előadó   : Csirmaz István igazgató 

Referens:  Kiss László munkaszervezet vezető 

 

4/2.)Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolában 9. illetve (13.) 

 évfolyamán  indítható osztályok számának meghatározása a  

Előadó   : Juhász Jánosné igazgató 

Referens:  Kiss László munkaszervezet vezető 

 

4/3.)A kollégiumi csoportok számának meghatározása a Bayer Róbert Kollégiumban 

Előadó   : Barnóczky László igazgató 

Referens:  Kiss László munkaszervezet vezető 

 

5.)Tájékoztató az Egészség Klub Közhasznú Egyesület munkájáról, terveiről 

 Előadó: Molnárné Csirmaz Erzsébet egyesület elnöke 

 

6/1.)Tájékoztató a Mezőkövesdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat tevékenységéről 

 Előadó: Farkas Félix elnök 

 

6/2.)Tájékoztató a Mezőkövesdi Örmény Kisebbségi Önkormányzat tevékenységéről 

 Előadó: Dr. Vurom Gábor elnök 

 



 
 

7.)Gyermekek napközbeni ellátása Mezőkövesden és a kistérségben 

 Előadó: Tállai András polgármester 

 Referens: Dr. Csipke Adrienn munkatárs 

   Antal Ede munkatárs 

 

8.) Polgármesteri Hivatal Ügyrendjének módosítása 

 Előadó: Tállai András polgármester 

 Referens: Molnárné Panyi Márta munkatárs 

  

9.)Mezőkövesd Város Önkormányzatának 2009. évi Közbeszerzési tervének 

 módosítása 

Előadó   : Tállai András polgármester 

Referens:  Pázmándi Tamás közbeszerzési referens 

 

10.) Közbeszerzési eljárás indítása hó-eltakarítási és síkosság-mentesítési feladatok 

 ellátására a 2009./2010. és a 2010./2011. évi téli időszakban 

 Előadó: Tállai András polgármester 

 Referens: Pázmándi Tamás közbeszerzési referens 

   Vinter Szilárd munkatárs 

 

11.)Közterület határozatlan időtartamra történő használatba adása 

 Előadó: Tállai András polgármester 

 Referens: Tóth Pál munkatárs 

 

12. )Indítványok, javaslatok 

13/4.) Zsóry-fürdő üdülőterületén szennyvízcsatornázás 

Előadó   : Tállai András polgármester 

Referens:  Vígh Henrik irodavezető 

 

18.) A települési önkormányzat elővásárlási joga lakóingatlan kényszerértékesítése 

során 

  Előadó: Tállai András polgármester 

  Referens: Dr. Galambos Ildikó irodavezető 

 

Sürgősségi indítvány – „Csatlakozás a Tisza-tavi Régió Hulladéklerakóit Rekultiváló   

Egycélú Önkormányzati Társuláshoz – társulási megállapodás, Alapító Okirat, 

Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyása  

 Előadó:  Tállai András polgármester  

 Referens:  Tóth Pál munkatárs  

 

Sürgősségi indítvány – Mezőgazdasági Gépmúzeumért KH Alapítvány többlet 

támogatási kérelme a XI. Országos Mezőgazdasági Gépésztalálkozóra  

 Előadó:  Tállai András polgármester  

 Referens:  Kazárné Kalber Nikolett  

 

Sürgősségi indítvány – Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Kft Városi Könyvtára nyitva 

tartás változásáról 

 Előadó:  Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető igazgató  

 

 



 
 

 

Sürgősségi indítvány – TIOP 1.2.3/09/1 pályázat  

 Előadó:  Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető igazgató  

 

12/1.)Regisztrált civil szervezetek támogatása a beérkezett támogatói nyilatkozatok 

alapján 

 Előadó: Tállai András polgármester 

 Referens: Balog Lászlóné irodavezető 

 

12/2.)Oktatási, Ifjúsági, Kulturális, Sport és Idegenforgalmi Bizottság tájékoztatója 

az Október 23-ai ünnepség programjáról  

 Előadó   : Bóta Gáspár bizottság elnöke 

 

12/3. Tájékoztató az interpellációkra adott válaszokról 

 

 

Z Á R T  Ü L É S 

 

13.)ÖNKORMÁNYZATI  INGATLANOK  HASZNOSÍTÁSA  

13/1.)Lakásbérleti díj tartozás részletfizetési kérelmek elbírálása  

13/2.)Zsóry Fürdő területén gyógyszálló létesítése 

13/3.) Vámos Hausen Kft. Kérelme 

13/5.) Eper út külterületi szakaszának kártalanítási eljárása 

13/6.) Szent László tér 19. szám alatti üzlet helyiség hasznosítása 

Előadó   : Tállai András polgármester 

Referens:  Vígh Henrik irodavezető 

   Zeleiné Tóth Piroska munkatárs 

   Tóth Pál munkatárs 

   Dr. Csipke Adrienn munkatárs 

   Nagy István stratégiai referens 

 

14.)TÁMOP 3.1.4. pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások nyertesének 

kiválasztása 

  Előadó: Tállai András polgármester 

  Referens: Pázmándi Tamás közbeszerzési referens 

 

15/1.)Önkormányzati utak felújítására indult közbeszerzési eljárás kivitelezőjének 

kiválasztása 

  Előadó: Tállai András polgármester 

  Referens: Vígh Henrik irodavezető 

    Pázmándi Tamás közbeszerzési referens 

 

15/2. Klementina településrész közvilágítási hálózat kivitelezőjének kiválasztása 

  Előadó: Tállai András polgármester 

  Referens: Tóth Pál munkatárs 

 

15/3.) Váci Mihály úti játszótér fejlesztéséhez a kivitelező kiválasztása 

  Előadó: Tállai András polgármester 

  Referens: Vígh Henrik irodavezető 

    Vinter Szilárd munkatárs 



 
 

 

16.) Település-rehabilitációra vonatkozó pályázat közbeszerzési szakértőjének 

kiválasztása 

  Előadó: Tállai András polgármester 

  Referens: Nagy István stratégiai referens 

    Pázmándi Tamás közbeszerzési referens 

 

 17.) Bölcsődei felvétel iránti kérelmek ügyében hozott elutasító határozat ellen 

benyújtott fellebbezés elbírálása 

  Előadó: Tállai András polgármester 

  Referens: Dr. Galambos Ildikó irodavezető 

    Lengyel Erika munkatárs 

 

 

 

   Dr. Fekete Zoltán sk.    Tállai András sk. 

             aljegyző       polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

   Pető Istvánné sk.      Bukta György sk. 

   települési képviselő      települési képviselő  

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

 270/2009. (VIII.26.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A   

 

 

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

döntések   végrehajtásáról 

 

 

 

1.) A Képviselő-testület elfogadja a 14, 15, 16, 17, 18, 19/2009. ÖK. sz. rendelet, 

valamint a 83, 114, 125, 138, 145, 154, 195, 196, 197, 214, 215, 221, 222, 223, 224, 

226, 227, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 240, 241, 243, 244, 245, 246, 

247, 248, 249, 250, 251, 253, 255, 257, 258, 259, 260, 262, 263, 264, 265, 266, 

268/2009. ÖK. sz. határozatok végrehajtásáról szóló jelentést azzal, hogy ezen 

határozatok egyben hatályukat is vesztik. 

 

2.) A 369/2008, valamint a 134. 203, 225, 228, 238, 239, 242, 267/2009. 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. Fekete Zoltán sk.    Tállai András sk. 

             aljegyző       polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

   Pető Istvánné sk.      Bukta György sk. 

   települési képviselő      települési képviselő  

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Mezőkövesd város Önkormányzatának 

20/2009.(VIII.27.) ÖK. számú 

R E N D E L E T E 

 

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás szabályainak  

és díjának meghatározásáról 

 

Mezőkövesd város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 

2000. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 23. §-ban kapott felhatalmazás alapján, a 

települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai 

szabályairól szóló 64/2008. (III.28.) Korm. rendelet rendelkezéseire figyelemmel az alábbi 

rendeletet alkotja: 

 

I. fejezet 

Általános rendelkezések 

  

1. § 

 

(1) Mezőkövesd Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a jelen 

rendeletben foglaltak szerint hulladékkezelési közszolgáltatást szervez a településen 

keletkezett települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, 

ártalmatlanítására és kezelésére. Nem terjed ki a rendelet hatálya a folyékony és veszélyes 

hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási feladatokra. 

(2) A közszolgáltatás célja a köztisztaság, a településtisztaság biztosítása, a 

közegészségügy, valamint az épített és természeti környezet védelme. A kötelező 

közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések célja a közszolgáltatás kiszámítható, 

folyamatos és biztonságos ellátása, a tevékenység ellenőrizhetősége. 

(3) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás Mezőkövesd város 

(a továbbiakban: település) mindenkori közigazgatási területére terjed ki. 

(4) A település közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosa, birtokosa 

vagy használója (a továbbiakban: ingatlantulajdonos) az ingatlanán keletkező települési 

szilárd hulladék gyűjtéséről és annak a begyűjtésére feljogosított és engedéllyel 

rendelkező hulladékkezelőnek történő átadásáról az e rendeletben meghatározott módon 

köteles gondoskodni. 

(5) Tilos hulladékot elhagyni, - a gyűjtés, a begyűjtés, lerakás szabályaitól eltérő módon – 

felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni. 

(6) Tilos a közterületen elhelyezett, vagy a gyűjtés napján kihelyezett hulladékgyűjtő 

edényben guberálni. 

(7) A település közigazgatási területén a szilárd települési hulladékkal kapcsolatos 

kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett szolgáltató a 

REMONDIS Tisza Kft. (5350 Tiszafüred Kossuth tér 1. sz.) (továbbiakban: 

Közszolgáltató) 



 
 

 

Alapfogalmak 

2. § 

E rendelet alkalmazásában : 

1. települési szilárd hulladék: a háztartásokból származó- rendszeresen vagy alkalmilag 

képződő- szilárd hulladék, illetőleg háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, 

azzal együtt kezelhető más hulladék, kivéve az egyéb jogszabályokban meghatározott 

veszélyes hulladékot és a radioaktív hulladékot 

a.) települési szilárd hulladék: 

aa.) háztartási hulladék: az emberek mindennapi élete során lakásokban, valamint a 

pihenés, üdülés, céljára használt helyiségekben és a lakóházak közös használatú 

helyiségben és területein, valamint az intézményekben keletkező, veszélyesnek nem 

minősülő hulladék  

ab.) közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületen keletkező hulladék  

ac.) háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék: gazdasági 

vállalkozásoknál keletkező – külön jogszabályban meghatározott – veszélyesnek nem 

minősülő szilárd hulladék. 

b.) alkalmi háztartási szilárd hulladék: a lakás, üdülés, pihenés során az ingatlanon (így 

lakásokban, valamint a nem lakás céljára szolgáló egyéb helyiségekben és területeken) 

alkalmilag képződött vagy felhalmozódott hulladék, visszamaradt anyag, ha 

rendszeresített gyűjtőedényben mérete vagy minősége miatt nem helyezhető el, amely 

lehet: 

 lomtalanítás alá tartozó alkalmi háztartási szilárd hulladék: nagyobb méretű 

darabos hulladék (így pl. nagyobb háztartási eszköz, berendezési tárgy, bútor, 

ágybetét stb.) amelyet a rendeletben kijelölt Közszolgáltató évi kétszeri – előre 

közzétett időpontban történő – lomtalanítás során elszállít 

 esetileg szállítható alkalmi háztartási szilárd hulladék: eseti megrendelés 

alapján - 2 métert meg nem haladó elemeket és 1 tonnát darabonként meg nem 

haladó súlyú - ártalmatlanítás céljából elszállítandó hulladék (pl. építési, bontási 

törmelék). 

2. háztartás: a lakás, pihenés, üdülés céljait szolgáló ingatlan, függetlenül attól, hogy az 

adott ingatlan magán (külön) tulajdonban van-e 

3. ingatlantulajdonos (ingatlan használója): az a természetes vagy jogi személy, illetve 

jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek/amelynek ingatlanán települési 

szilárd hulladék keletkezik 

4. ártalmatlanítóhely: a települési szilárd hulladék ártalmatlanítását szolgáló, kizárólag 

erre a célra létesített és az Önkormányzat által kijelölt lerakóhely, létesítmény 



 
 

5. hasznosítóhely: a települési szilárd hulladéknak vagy valamely összetevőjének a 

termelésben vagy a szolgáltatásban történő felhasználására szolgáló, kizárólag erre a célra 

létesített és az Önkormányzat által erre kijelölt létesítmény 

6. hulladékkezelő: aki a települési szilárd hulladékot gazdasági tevékenysége körében az 

ingatlan tulajdonosától, használójától átveszi, begyűjti, elszállítja, tárolja, hasznosítja, 

illetve ártalmatlanítja 

7. hulladékkezelési tevékenység: a hulladék gyűjtése, begyűjtése, szállítása, előkezelése, 

tárolása, hasznosítása és ártalmatlanítása 

8. hulladékgazdálkodás: a hulladékkal összefüggő tevékenységek rendszere, beleértve a 

hulladék keletkezésének megelőzését, mennyiségének és veszélyességének csökkentését, 

kezelését, ezek tervezését és ellenőrzését, a kezelő berendezések és létesítmények 

üzemeltetését, bezárását, utógondozását, a működés felhagyását követő vizsgálatokat, 

valamint az ezekhez kapcsolódó szaktanácsadást és oktatást 

9. közszolgáltató: a REMONDIS Tisza Kft. (5350 Tiszafüred, Kossuth tér 1.) a település 

közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás 

ellátására az e rendelet szerint kizárólagosan feljogosított hulladékkezelő 

10. hulladékkezelési közszolgáltatás: a jelen rendelet 2. § 1. pontjában megjelölt települési 

szilárd hulladéknak a feljogosított Közszolgáltató által az ingatlantulajdonosoktól történő 

rendszeres begyűjtése, elszállítása, tárolása, ártalmatlanítása és hasznosítása (a hulladék 

kezelése), illetőleg kezelő létesítmény üzemeltetése, működtetése 

11.közszolgáltatási díj: az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatás igénybevételéért a 

Közszolgáltatónak fizetendő, az Önkormányzat rendeletében meghatározott díjfizetési 

időszakra vonatkozóan megállapított díj, amely tartalmazza a települési szilárd hulladék 

kijelölt ártalmatlanító helyen történő elhelyezésének díjhányadát is 

12.inert hulladék: az a hulladék, amely nem megy át jelentős fizikai, kémiai vagy 

biológiai átalakuláson. Jellemzője, hogy vízben nem oldódik, nem ég, illetve más fizikai 

vagy kémiai módon nem reagál, nem bomlik le biológiai úton, vagy nincs kedvezőtlen 

hatással a vele kapcsolatba kerülő más anyagokra oly módon, hogy abból 

környezetszennyezés vagy emberi egészség károsodása következne be, továbbá a 

csurgaléka ökotoxikus hatása jelentéktelen, így nem veszélyezteti a felszíni vagy felszín 

alatti vizeket 

13. veszélyes hulladék: a Hgt. 2. sz. mellékletében felsorolt tulajdonságok  közül eggyel 

vagy többel rendelkező, illetve ilyen anyagokat vagy összetevőket tartalmazó, eredete, 

összetétele , koncentrációja miatt az egészségre, környezetre kockázatot jelentő hulladék. 

Az Önkormányzat közszolgáltatásokkal kapcsolatos kötelezettségei 

3. § 

(1) Az Önkormányzat az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék 

kezelésére  kötelezően ellátandó közszolgáltatásként hulladékkezelési közszolgáltatást 



 
 

(továbbiakban: közszolgáltatást) szervez és tart fenn . Az Önkormányzat feladata e 

tekintetben  különösen : 

(a.) a helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladék rendszeres 

begyűjtésének, elszállításának és  ártalmatlanításának megszervezése 

(b.) a közszolgáltató kiválasztása a közszolgáltatás ellátására, a közszolgáltatóval a 

közszolgáltatási szerződés megkötése 

(c.) gondoskodás a települési szilárd hulladék elhelyezésére szolgáló helyszín 

kijelöléséről, kialakításáról, fenntartásáról,üzemeltetéséről, megszüntetéséről és azt követő 

rekultivációjáról 

(d.) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás  szabályainak és díjának 

meghatározása rendelet útján 

(e.) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatosan jogszabályban megállapított hatósági 

jogkörök gyakorlása 

A hulladékkezelési közszolgáltatás tartalma 

4.§ 

(1) A  hulladékkezelési  közszolgáltatás tartalma kiterjed : 

(a.) a közszolgáltatás ellátására feljogosított hulladékkezelő  szállítóeszközéhez             

rendszeresített gyűjtőedényben, a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött és a 

közszolgáltató  rendelkezésére   bocsátott települési  szilárd hulladék elhelyezés 

 céljából történő  rendszeres , illetve  alkalmi  elszállítására 

(b.)az ingatlanon összegyűjtött és  a lomtalanítás körébe tartozó települési szilárd hulladék 

elszállítására 

(c.) a települési  szilárd hulladék ártalmatlanítására, kezelésére   szolgáló létesítmény, 

továbbá a begyűjtő helyek ( hulladékgyűjtő udvar, -sziget, átrakóállomás, gyűjtőpont)  

működtetésére, üzemeltetésére 

(d) az Önkormányzat önként vállalt feladataként a települési hulladék egyes összetevőinek 

szelektív módon történő begyűjtésére. 

A Közszolgáltató   kötelezettségei 

5.§ 

(1) A Közszolgáltató köteles : 

(a.) a települési szilárd hulladék gyűjtésével, begyűjtésével, szállításával, hasznosításával, 

ártalmatlanításával kapcsolatos feladatokat teljes körűen – e rendeletben, továbbá a 

települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. 

(XI.14.) Korm. rendeletben, valamint a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 



 
 

adatszolgáltatási  kötelezettségekről szóló 164/2003. (X.18.) Korm. rendeletben előírt 

kötelezettségek maradéktalan teljesítése  mellett – ellátni. 

(b.) a hulladék ártalmatlanításáról, illetve hasznosításáról gondoskodni. 

(c.) az ingatlantulajdonossal kötött, a hulladékkezelési közszolgáltatás teljesítésére 

vonatkozó szerződésben foglalt  mennyiségű hulladékot elszállítani 

(d.) a szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedények ürítése során esetlegesen keletkezett 

szennyeződés eltakarításáról gondoskodni, a Közszolgáltató hibájából a begyűjtés során a 

gyűjtőedényben okozott kárt megtéríteni vagy saját költségén megjavítani. 

(e.) az ingatlantulajdonos közszolgáltatás szüneteltetésére, mentességre vagy kedvezmény 

megadására irányuló kérelmére 15 napon belül írásban válaszolni 

(f.) a közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről az ingatlantulajdonost írásban értesíteni 

vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni. A hulladék begyűjtésének, elszállításának 

rendjét (gyakoriság, útvonal, időpont) - a keletkező hulladékmennyiségek figyelembe 

vételével – köteles elkészíteni és arról az ingatlantulajdonosokat  értesíteni. A 

hulladékkezelési közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról az 

ingatlantulajdonost a Közszolgáltató 3 napon belül – a változás bekövetkezte előtt – 

írásban vagy felhívás útján köteles tájékoztatni. 

(g.)  A szelektív hulladékgyűjtéshez a hulladékgyűjtő szigeteken a speciális 

hulladékgyűjtő edényeket  biztosítani és ürítését olyan gyakorisággal végezni, hogy a 

hulladék gyűjtőedényekben való elhelyezése ne legyen akadályoztatva . A  szelektíven  

gyűjtött hulladék átvételét, elszállítását, kezelését  a Közszolgáltató térítésmentesen  

végzi. 

Az ingatlantulajdonos kötelezettségei 

6. § 

(1) Az ingatlantulajdonos köteles 

(a.) az ingatlanán keletkező települési hulladékot az e rendeletben meghatározott módon 

és helyen gyűjteni, továbbá az annak begyűjtésére feljogosított hulladékkezelőnek átadni. 

Mentesül az ingatlantulajdonos a szilárd hulladék kötelező közszolgáltatásának az igénybe 

vétele alól, ha az ingatlant ténylegesen használó más személy a közszolgáltatás igénybe 

vételére szerződést köt a szolgáltatóval. 

(b.) az ingatlanán keletkező települési hulladék kezelésére az Önkormányzat által 

szervezett közszolgáltatást  igénybe venni, illetve a hulladékot a begyűjtésre e rendeletben 

feljogosított hulladékkezelőnek a megadott szállítási napon átadni, illetve a 

közszolgáltatási díjat kiegyenlíteni, 

(c.) a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a 

hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a város 

természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a 

közrendet és a közbiztonságot ne zavarja. 



 
 

(d.) a szabványos gyűjtőedényt szállítási napon kívül 

- egyedi, vagy sorházas beépítésű területeken az ingatlanon belül, 

- emeletes és társasházak esetében az ingatlan területén, illetve a lakóházak 

előtt kialakított és a polgármester által engedélyezett helyen tárolni. 

(e.) szállítási napon a gyűjtőedényt az ingatlan elé 6 óráig kihelyezni. 

(f.)  a Közszolgáltatónak 3 napon belül bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy egyéb 

jogviszony folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik, illetve, ha a (3) 

bekezdésben meghatározott mentesség feltételei már nem állnak fenn.  

(g.) Az ingatlantulajdonos kérheti írásban a Közszolgáltatótól a kötelező közszolgáltatás 

szüneteltetését a beépítetlen használaton kívüli, illetve használt lakott ingatlan esetében 

mindaddig, amíg az ingatlanon települési hulladék nem keletkezik, illetve, ha ingatlanától 

megszakítás nélkül legalább 30 napig távol van, és a távollétet megelőzően legalább 15 

nappal korábban írásban a Közszolgáltatónak bejelentette, mellékelve a vonatkozó 

igazolásokat. 

(h.) Az ingatlantulajdonos, akinek ingatlanán ipari, kereskedelmi szolgáltató és egyéb 

tevékenységből keletkezik hulladék, köteles az ingatlanon folytatott gazdasági 

tevékenysége során keletkezett hulladékot elkülönítetten gyűjteni, és annak begyűjtésére, 

elszállítására a közszolgáltatást a Közszolgáltatóval kötött külön szerződés alapján 

igénybe venni. 

(i.) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatás jelen rendelet 2. sz melléklete  szerinti 

díját megfizetni. A díj megfizetésének rendjét a 8.§ szerinti szerződésben kell szabályozni. 

(j.) Az ingatlantulajdonosnak lehetősége van  a hulladék egyes összetevőit ( üveg, papír, 

műanyag) elkülönítetten gyűjteni és elhelyezni a szelektív hulladékgyűjtés keretein belül a 

közszolgáltató által közterületen erre a célra kialakított  hulladékgyűjtő szigeteken  

elhelyezett speciális gyűjtőedényekben. 

II. fejezet 

A hulladékkezelési  közszolgáltatás ellátásának rendje, a közszolgáltatás 

kötelező igénybe vétele 

 

7. § 

(1) Az e rendelet hatálya alá tartozó ingatlantulajdonos köteles a Közszolgáltató által 

nyújtott közszolgáltatást igénybe venni. 

(2) A helyi közszolgáltatás körében az ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató közötti 

jogviszonyt a települési hulladékra vonatkozó közszolgáltatás esetében az a tény hozza 

létre, hogy a Közszolgáltató az ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatást felajánlja, 

illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll. 



 
 

(3) A települési hulladéknak nem minősülő hulladék keletkezésének tényét az 

ingatlantulajdonos köteles az Önkormányzatnak bejelenteni. A bejelentésben az 

ingatlantulajdonos köteles megjelölni azokat a körülményeket, amelyek miatt az adott 

hulladék nem minősül települési hulladéknak, továbbá, azokat az intézkedéseket, amelyek 

útján a hulladék kezeléséről gondoskodik. 

(4) A Közszolgáltató és az ingatlantulajdonos jogaira és kötelezettségeire, valamint a 

közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés tartalmi elemeire a jelen rendelet 8. §-

ában foglaltakat kell alkalmazni. 

(5) Amennyiben a jelen rendelet 2. § 1. pontjában meghatározott települési hulladéknak 

nem minősülő hulladék – árusító, szolgáltató vagy egyéb gazdasági tevékenység folytán – 

közterületen keletkezik, a tevékenység végzésére kiadott közterület-használati 

hozzájárulás, illetve engedély birtokosa köteles az Önkormányzatnak bejelenteni, hogy 

hulladékának kezeléséről hogyan gondoskodik. A közterület-használati hozzájárulás, 

illetve engedély megadását az Önkormányzat az általa szervezett közszolgáltatás 

igénybevételéhez kötheti. 

(6) A közszolgáltatás kötelező igénybevétele kiterjed az Egyesült Lakás- és Garázsépítő és 

Fenntartó Szövetkezethez tartozó ingatlantulajdonosokra is, valamint a Zsóry Gyógy- és 

Strandfürdő területén időlegesen  használt ingatlanok ingatlantulajdonosaira is. 

A hulladékkezelési közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés  egyes tartalmi 

elemei 

8. § 

(1) A települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybe vételének módját és 

feltételeit a Közszolgáltató és az ingatlantulajdonos, használó (továbbiakban: megrendelő) 

között egy naptári évre létrejövő szerződés határozza meg. A szerződés megkötését a 

Közszolgáltató köteles kezdeményezni a Hulladékgazdálkodási törvény és e rendelet 

szabályainak alapul vételével. 

(2) A szerződésnek tartalmaznia kell: 

 

a.)  a Közszolgáltató adatait, 

b.)  a szolgáltatással érintett ingatlan címét, 

c.) a megrendelő személyek azonosításához szükséges adatokat (a megrendelő 

ingatlantulajdonos   nevét, születési helyét, idejét, anyja nevét, lakcímét) Amennyiben a 

megrendelő állandó lakóhelye eltér a közszolgáltatással érintett ingatlan címétől, a 

megrendelő állandó lakóhelyét,  ha az ingatlant nem a tulajdonos személy használja, a 

tényleges használó nevét, lakcímét és használat időtartamát is fel kell tüntetni. 

d.)  a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját, 

e.)  a teljesítés helyét, 

f.)  a megrendelő tulajdonát képező vagy Közszolgáltatótól bérelt gyűjtőedény számát 

(űrtartalom és darabszám szerint) 

g.)  az ürítési gyakoriságot és az ürítés idejét napok szerint, 

h.) a megrendelő által meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag keletkező hulladék 

mennyiségét (amelyre a közszolgáltatást a Megrendelő igénybe veszi) 



 
 

(3) A szerződésben rendelkezni kell továbbá: 

 

a.)  a gyűjtőedények használatának jogcíméről és módjáról, 

b.)  a közszolgáltatási díjról és alkalmazásának feltételeiről, 

c.) a közszolgáltatás mértékét meghaladó, a Megrendelő igényei szerinti esetleges 

többletszolgáltatásról és annak díjáról, 

d.)  a közszolgáltatási díj megfizetésének módjáról, határidejéről, 

e.)  a szerződés módosításának, felmondásának feltételeiről, 

f.)  az irányadó jogszabályok meghatározásáról. 

(4) A szerződésben a megrendelő munkahelye is feltüntetésre kerül abban az esetben, ha 

ehhez a megrendelő hozzájárul. Ennek elmulasztása nem vonja maga után a szerződés 

érvénytelenségét. 

(5) A szerződéskötés során a Közszolgáltató birtokába kerülő személyes adatok (a 

közszolgáltatást igénybe vevő neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve) 

kezelését a Közszolgáltató köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok 

nyilvánosságáról szóló  1992. évi LXIII. törvény rendelkezései  szerint  végezni. 

A hulladék gyűjtésére és elszállítására való átadásra szolgáló gyűjtőedények 

rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek 

9. § 

(1) Az ingatlantulajdonos a települési hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására a 

Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt köteles biztosítani. Az 

ingatlantulajdonos, ha a gyűjtőedények űrtartalmát meghaladó mennyiségű hulladékot 

alkalomszerűen kíván elszállíttatni, úgy Közszolgáltató által azonosító jellel ellátott  e 

célra rendszeresített zsákkal megteheti, mely a Közszolgáltató ügyfélszolgálati irodájában 

vehető meg. Ez a zsák az ürítés díját is magába foglalja. 

(2) A gyűjtőedények, illetve gyűjtőeszközök felsorolását a jelen rendelet 1. sz. melléklete 

tartalmazza. A helyi közszolgáltatás által ellátandó területre rendszeresített, szabványos 

gyűjtőedények típusát, minimális térfogatát, darabszámát és ürítésre való átadásának 

helyét a Közszolgáltató az Önkormányzat egyetértésével állapítja meg a keletkezett 

hulladékmennyiség és a gyűjtési/ürítési  gyakoriság figyelembe vételével. 

(3) A hulladék ürítésének minimális gyakorisága Mezőkövesd közigazgatási területén 

hetente egy alkalom. 

(4) (a.) A településen – a Zsóry üdülőterület kivételével – az ingatlantulajdonosoknak 

ingatlanonként minimum 1 db rendszeresített 60 liter űrtartalmú gyűjtőedényt kell a 

hulladék gyűjtéséhez, illetve két ürítési időszak közötti tároláshoz biztosítani. Kiegészítő 

alkalmi szállításhoz a Közszolgáltató jelzéssel ellátott 120 literes műanyag zsákja vehető 

igénybe. 

(b.) A Zsóry fürdő területén az időlegesen használt (nem állandó lakás céljára szolgáló)  

ingatlanoknál ugyanezen célra és időtartamra rendszeresített gyűjtőedény a 60 literes 

űrtartalmú gyűjtőedény, vagy a Közszolgáltató azonosító jelével ellátott 120 literes zsákja 

vehető igénybe oly módon, hogy a Közszolgáltató azonosító jelével ellátott 120 l-es zsák 



 
 

igénybe vétele estén az ingatlan tulajdonos köteles tárgy év május 31-ig minimum 13 db a 

Közszolgáltató azonosító jelével ellátott 120 l-es zsákot megvásárolni. 

Társasházi, szövetkezeti és 4-nél több lakásos ingatlanok esetén a szilárd hulladékkal 

kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételének minimális mértéke lakásonként 60 

liter az adott ingatlanra vonatkozóan. 

(5) Az ingatlantulajdonos köteles a Közszolgáltató felé keletkező hulladék mennyiségére 

vonatkozóan reális adatot közölni. Ha az ingatlantulajdonos megtévesztő adatokat közöl, 

az átadásra kerülő hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja a gyűjtőedények 

űrtartalmát, a Közszolgáltató jogosult az ingatlantulajdonost felszólítani, hogy a tényleges 

mennyiségű hulladéknak megfelelő számú és űrtartalmú edényt használja. 

A hulladék gyűjtésére és elszállítására való átadásra szolgáló gyűjtőedények 

elhelyezésével, használatával és kezelésével kapcsolatos kötelezettségek  

10. § 

(1) Az ingatlantulajdonos a gyűjtőedényeket az ingatlan területén belül köteles elhelyezni. 

Gyűjtőedényt közterületen tartósan elhelyezni kizárólag az Önkormányzat rendeletében 

szabályozott közterület-használati hozzájárulás, illetve a vonatkozó szabályok szerinti 

közterület-használati engedély alapján lehet. 

(2) Az ingatlantulajdonos köteles a gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a 

Közszolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel 

megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A gyűjtőedényt legfeljebb a 

szállítási napot megelőző napon, 18 órától lehet kihelyezni a közterületre, kivéve a 

tartósan engedélyezett elhelyezést. 

(3) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének – a közterület 

szennyezésének elkerülése érdekében – lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a 

gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az edény mozgatásakor és ürítéskor ne 

szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. 

(4) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a gyűjtőedények tisztán tartásáról, 

fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetük tisztán tartásáról. 

11. § 

(1) A gyűjtőedényben elhelyezhető települési szilárd hulladék súlya: 

a.)   120 literes zsákban elhelyezhető legfeljebb 20 kg 

b.)     60 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 14 kg   

c.)   110 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 25 kg, 

d.)   120 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 30 kg 

e.)   240 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 50 kg,  

f.)  1100 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 250 kg 

(2) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben 

összetömörödött vagy megfagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy 



 
 

összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlantulajdonos a 

Közszolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni. Az 

így keletkezett károkért Közszolgáltató nem felel. 

(3) Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati 

tetemet, építési törmeléket vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a 

begyűjtést, ürítést végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét. 

A hulladék elhelyezésével, ártalmatlanításával, illetve hasznosításával kapcsolatos 

rendelkezések  

12. § 

(1) A települési hulladék elhelyezését, ártalmatlanítását és hasznosítását a Közszolgáltató 

kizárólag a települési önkormányzat által erre a célra kijelölt létesítményben végezheti. 

(2) A Mezőkövesd közigazgatási területén keletkező és összegyűjtött települési szilárd 

hulladék Tiszafüred Regionális Hulladéklerakójában helyezhető el, illetve az inert 

hulladék (építési-, bontási törmelék) Mezőkövesd külterületén, a Szentistváni úttól keletre 

(a Határlápa dűlőben) lévő volt városi szilárd hulladéklerakóhelyen helyezhető el. 

13. § 

(1) Az ingatlantulajdonos az ingatlanán alkalmilag keletkezett települési szilárd hulladékát  

a 12. § (2) bekezdésében meghatározott létesítménybe annak nyitvatartási idejében 

személygépkocsival, vagy a személygépkocsijához csatolt utánfutóval, un. könnyű 

pótkocsival maga is elszállíthatja és ott e rendelet 2. sz. melléklete szerinti térítési díj 

befizetésével további kezelésre átadhatja. 

(2) Gazdasági szervezetek az általuk kiszállított és lerakott hulladék teljes mennyisége 

után a 2. számú mellékletben meghatározott térítési díjat kötelesek megfizetni. 

A lomtalanítás alá tartozó alkalmi háztartási szilárd hulladékra vonatkozó külön 

rendelkezések 

14. § 

(1) A jelen rendelet 2.§ 1/b. pontjában meghatározott hulladékra nézve a lomtalanítás 

megszervezéséről és lebonyolításáról a Közszolgáltató gondoskodik. 

(2) A Közszolgáltató Mezőkövesd közigazgatási területére (ide értve a Zsóry 

üdülőterületet és Klementína telepet is) kiterjedően, egyéni képviselői körzetenként, egy 

héttel előre meghirdetetten – időpont és hely meghatározásával – évente két alkalommal 

lomtalanítási akciót köteles szervezni. 

(3) A hulladék elszállítását, ártalmatlanítását, illetve hasznosítását a Közszolgáltató végzi. 

(4) A hulladékot az ingatlantulajdonos a Közszolgáltató által előzetesen a helyi hirdető 

újságban közzétett és megjelölt időpontban helyezheti ki elszállítás céljából, az erre a 

célra kihelyezett konténerekbe. 



 
 

A hulladékkezelési közszolgáltatási díj 

15. § 

(1) A hulladékkezelési közszolgáltatás egységnyi díját az Önkormányzat jelen rendelete 2. 

sz. mellékletében  állapítja meg a Képviselő-testület által előzetesen jóváhagyott 

díjkalkuláció alapján. A díj megfizetésére a Közszolgáltatóval kötött egyedi szerződében 

meghatározott megrendelő, ingatlantulajdonos, illetve használó köteles. 

(2) A díj megállapítására a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díj 

megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III.28.) Korm. 

rendeletben foglaltak az irányadóak. 

(3) Az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék adók módjára történő behajtásnál a Hgt. 26. 

§-ban foglaltak szerint kell eljárni. 

(4) A mezőkövesdi állandó bejelentett lakcímmel vagy ingatlantulajdonnal rendelkező 

lakosság  300 kg/év hulladék díjmentes átadására jogosult a hulladék saját járművel való, 

átrakó telepre történő kiszállítása esetén. 

 

(5) A lakos a kedvezmény igénybevételéhez  lakcímét és/vagy ingatlantulajdonát köteles 

okmánnyal, lakcímet igazoló hatósági kártyával,  nevére szóló közüzemi számlával  

igazolni. 

 

(6) A hulladékkezelési közszolgáltatásra alkalmazott kedvezményeket Mezőkövesd város 

Önkormányzatának  a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 4/2007. (III.1.) ÖK. 

számú rendeletében foglaltak szerint szabályozza. 

 

16. § 

(1) A szolgáltatási díj megállapítására vonatkozó előterjesztést tárgy évben Közszolgáltató 

köteles november 1. napjáig az Önkormányzat részére eljuttatni. Az Önkormányzat a 

javaslat alapján a közszolgáltatási díjat meghatározó rendeletét köteles legkésőbb 

december 31-ig elfogadni. 

(2) A díjfizetési időszak mindig tárgyév január 1-jétől december 31-ig terjedő időszakra 

szól. Az időlegesen  használt ingatlanok esetében a használati szezon időtartama (április 1. 

és szeptember 30. között ) 6 hónap. 

A közszolgáltatás teljesítésének szüneteltetése 

17. § 

A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás teljesítése csak törvényben vagy 

Kormányrendeletben meghatározott esetekben szüneteltethető, illetőleg korlátozható. 

 

 



 
 

III. Fejezet 

Települési közszolgáltatásra vonatkozó külön szabályok 

18. § 

Gazdálkodó szervezet gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett 

hulladékának kezeléséről a  Hgt. vonatkozó szabályai szerint köteles gondoskodni. 

IV. fejezet 

Hulladékkezelési  közszolgáltatás alá nem tartozó települési hulladékkal kapcsolatos 

tevékenység ellátásának rendjére vonatkozó előírások 

19 .§ 

Ipari, kereskedelmi, szolgáltató és egyéb gazdasági tevékenység, valamint a 

közintézmények működése során keletkezett hulladékfajták esetében az 

ingatlantulajdonosoknak a Hgt. 13. § (1) bekezdésében megjelölt, a hulladék termelőjére 

és birtokosára vonatkozó szabályok szerint kell eljárni. 

V. fejezet 

Szabálysértések 

Általános jogi felelősség,  hulladékgazdálkodási bírság 

20. § 

(1) Aki az 1. § (5)- (6), a 6.§ (1/h), a 7.§ (3), a 9.§ (4/b), a 10.§ (1) és (4), valamint a 11.§ 

(3) bekezdésében foglalt előírásokat megszegi az  szabálysértést követ el és pénzbírsággal 

sújtható. 

(2) A kiszabható szabálysértési pénzbírság maximuma 30.000,- Ft. 

(3) A szabálysértés tetten ért elkövetője helyszíni bírsággal sújtható. 

(4) A helyszíni bírság 3.000,- Ft-tól 20.000,- Ft-ig terjedhet. 

(5)Helyszíni bírság kiszabására a közterület-felügyelő és a jegyző által megbízott személy 

jogosult.  

(6)A hulladékgazdálkodási szabályok megtartásáért való felelősség a Hgt. 46. és 49. §-ban 

foglaltak alapján kényszeríthető ki. 

Záró értelmező rendelkezések 

Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések 

21. § 

(1) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 



 
 

(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az Önkormányzat 

56/2001. (XII.20.)   ÖK. számú rendelete. 

(3) Ahol a rendelet települési hulladékot említ, ott a 2. § 1. pontjaiban megfogalmazott 

hulladékfajtákat kell érteni. 

(4) Az ezen rendeletben nem szabályozott kérdésekre a Hgt. és a települési szilárd 

hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól 

szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak. 

 

 

 

        Dr. Fekete Zoltán sk.    Tállai András sk. 

             aljegyző       polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

   Pető Istvánné sk.      Bukta György sk. 

   települési képviselő      települési képviselő  

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

1. sz. melléklet 

 

 

 

A SZOLGÁLTATÓ  SZÁLLÍTÓ  ESZKÖZÉHEZ,  SZILÁRD  HULLADÉK 

ELSZÁLLÍTÁSÁHOZ  RENDSZERESÍTETT  GYŰJTŐEDÉNYEK  JEGYZÉKE 

 

 

I. Rendszeres szilárd hulladékszállításhoz rendszeresített gyűjtőedények: 

 

1.   60 literes gyűjtőedény 

2.  110 literes gyűjtőedény 

3. 120 literes gyűjtőedény 

4. 120 literes, szolgáltatói jelzéssel ellátott műanyag zsák 

5. 240 literes gyűjtőedény 

6.  1100 literes gyűjtőedény /gurulós konténer/ 

7. 5 m
3
 zárt konténer 

 

II. Alkalmi szilárd hulladékszállításához rendszeresített gyűjtőedény a város belterületén 

és a Zsóry   üdülőterületen egységesen: 

 

1.  5 m
3 
zárt konténer 

2.  3 m
3
 nyitott konténer 

3.  4 m
3
 nyitott konténer 

4.  5 m
3
 nyitott konténer 

5.  120 literes, szolgáltatói jelzéssel ellátott műanyag zsák 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2.sz. melléklet 

  

 

A SZOLGÁLTATÓ SZÁLLÍTÓESZKÖZÉHEZ, SZILÁRD HULLADÉK 

ELSZÁLLÍTÁSÁHOZ RENDSZERESÍTETT GYŰJTŐEDÉNYEK 

2009. ÉVI DÍJSZABÁSA 

              

 

Edényzet megnevezése Ürítési díj 

Ft / alkalom 

     60 literes gyűjtőedény    232,-  

   110 és 120 literes gyűjtőedény   275,- 

   120 literes, szolgáltatói jelzéssel ellátott műanyag zsák (Ft/db) 320,- 

   120 literes, szolgáltatói jelzéssel ellátott műanyag zsák üdülőtulajdonosok 

           részére 13 db egyidejű megvásárolása esetén (300,- ft/db) 

3.900,- 

    240 literes gyűjtőedény  550,- 

  1100 literes gyűjtőedény (gurulós konténer) 2675,- 

        5 m
3
 zárt konténer 9450,- 

 

A díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! 

 

 Hulladék átrakó telepen  a települési szilárd hulladék  

              közvetlen átadásának díja: (térítési díj)    9.500,- Ft/tonna 

 - mezőkövesdi állandó lakcímmel és/vagy ingatlantulajdonnal 

   rendelkezők részére    300 kg/év-ig  ingyenes 

 

           

Építési, bontási és zöldhulladék közvetlen átadásának díja (térítési díj): 

  -lakosság részére:                                1.100,-Ft/tonna 

    -gazdálkodó szervezetek részére                2.000,-Ft/tonna 

 

 

Tiszta föld díj nélkül lerakható! 

A díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

 271/2009. (VIII.26.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A   
 

 

Tájékoztató az önkormányzat 2009. I. féléves gazdálkodásáról 

 

 

 

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. I. félévi gazdálkodásáról készült 

tájékoztatót elfogadja. 

 

 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: polgármester 

 

 

 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.    Tállai András sk. 

             aljegyző       polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

   Pető Istvánné sk.      Bukta György sk. 

   települési képviselő      települési képviselő  

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

 272/2009. (VIII.26.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A   

 

Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (működési forráshiányos) 

helyi önkormányzatok támogatási pályázatához testületi nyilatkozat 

 

I.  Mezőkövesd város Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről 

szóló 2008. évi CII. törvény 17. §. (1) bekezdése és 6. számú mellékletének 1. pontja 

alapján támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben 

lévő (működési forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatására. 

 

II. Mezőkövesd város Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő 

(működési forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti 

törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi: 

     

1. Az önkormányzat lakosságszáma 2008. január 1-jén 1.000 fő feletti. 

 

2. Az önkormányzat a polgármesteri hivatalon túl intézményeket tart fenn. 

 

 

3. Az önkormányzat 2008. január 1-jei lakosságszáma 1500 fő feletti, és a többcélú 

kistérségi tárulások támogatása keretében ösztönzött, az alábbiak szerinti 

feladatait a többcélú kistérségi társulás keretében látja el: 

- szociális intézményi feladat (időskorúak ápolást, gondozást nyújtó 

otthona, időskorúak vagy fogyatékos személyek gondozóháza,) 

- szociális alapszolgáltatási feladat: (családsegítés, házi segítségnyújtás, 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, nappali ellátás) 

- gyermekjóléti alapellátási feladat (gyermekjóléti szolgáltatás) 

- belső ellenőrzési feladat.  

 

4.1.  Az önkormányzat a 2008/2009. nevelési-, illetve tanévben részt vesz a 

többcélú kistérségi társulás közoktatási feladatellátásában, és a Többcélú 

Kistérségi társulások támogatása jogcím igénybevételéhez vállalt – 2008. évi 

költségvetési törvény 8. sz. melléklet IV. pont Kiegészítő szabályok 2.1. – 2.2. 

pontjában meghatározott – kapacitás-kihasználtsági feltételeknek megfelel. 

 

4.2. Az önkormányzat a 2009/2010. nevelési-, illetve tanévben részt vesz a többcélú 

kistérségi társulás közoktatási feladatellátásában, és a Többcélú Kistérségi 

társulások támogatása jogcím igénybevételéhez vállalt – 2008. évi 

költségvetési törvény 8. sz. melléklet IV. pont Kiegészítő szabályok 2.1. – 2.2. 

pontjában (a Kiegészítő szabályok 2.3. pontja figyelembevételével) 

meghatározott – kapacitás-kihasználtsági feltételeknek megfelel. 

 

 

5. Az önkormányzat döntött a helyi adó (építményadó, iparűzési adó, 

idegenforgalmi adó) bevezetéséről, és költségvetésében ilyen bevételt tervez és a 

gazdálkodása során realizál. 

 

 



 
 

 

2 

 

 

 

6. Az önkormányzat a 2008. évi zárszámadására vonatkozóan az Ötv. 92/A. §-a 

alapján könyvvizsgálatra kötelezett.  

 

Felelős:  polgármester 

Határidő: 2009. szeptember 30. a pályázat benyújtása 
 

 

 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.    Tállai András sk. 

             aljegyző       polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

   Pető Istvánné sk.      Bukta György sk. 

   települési képviselő      települési képviselő  

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

 273/2009. (VIII.26.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A   

 

 

BURSA  HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázati  

rendszer 2010. évi fordulójához történő csatlakozás  

 

 

A Képviselő-testület megtárgyalta a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási 

hallgatók, illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010. évi 

fordulójához történő csatlakozásról szóló előterjesztést.  

 

Mezőkövesd város Önkormányzata - a felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási 

tanulmányokat kezdő mezőkövesdi állandó lakos hátrányos helyzetű, szociálisan 

rászoruló fiatalok szociális helyzetének javítása érdekében – csatlakozni kíván a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010. évi fordulójához, 

ezzel egyidejűleg elfogadja az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat.  

 

Mezőkövesd város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok 

kiírása, elbírálása és folyósítása során maradéktalanul az Általános Szerződési 

Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. A 2010. évi pályázati fordulóhoz 

szükséges pénzügyi fedezetet az önkormányzat a 2010. évi költségvetésében 

biztosítani fogja.  

Felkéri a Képviselő-testület a Polgármestert a Bursa Hungarica ösztöndíj-rendszer 

2010. évi fordulójához történő csatlakozással kapcsolatos további intézkedések 

megtételére.  

 

Felelős:              Polgármester 

Határidő:           azonnal, illetve értelem szerint 

 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.    Tállai András sk. 

             aljegyző       polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

   Pető Istvánné sk.      Bukta György sk. 

   települési képviselő      települési képviselő  

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 



 
 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

274/2009. (VIII.26.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A   

 

 

a 2009/2010-es tanévben indítható osztályok számának meghatározása a  

Széchenyi    István Szakképző Iskolában 

 

 

 

A képviselő-testület a 2009/2010-es tanévben indítható osztályok számát a Széchenyi 

István Szakképző Iskolában az alábbiak szerint határozza meg: 

 

Hat osztály indítása a kilencedik évfolyamon: 

- 2 szakközépiskolai osztály 

- 4 szakiskolai osztály 

 

Két osztály indítása 10. évfolyam érettségit adó felnőttképzési tagozatán: 

- 1 osztály nappali 

- 1 osztály levelező 

 

Három osztály indítása a szakiskolai szakképzés 11. évfolyamán 

Két osztály indítása az érettségi utáni szakképzés 13. évfolyamán 

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:   intézményvezető 

 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.    Tállai András sk. 

             aljegyző       polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

   Pető Istvánné sk.      Bukta György sk. 

   települési képviselő      települési képviselő  

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

275/2009. (VIII.26.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A   

 

A Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolában 9. illetve  

szakképző (13.) évfolyamán indítandó osztályok számának meghatározása 

 

 

 

 

A Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolában a 2009/2010. 

tanévben a kilencedik évfolyamon három gimnáziumi, két szakközépiskolai, illetve a 

13. szakképző évfolyamon két osztály indítását engedélyezi. 

 

 

Felelős:  polgármester, intézményvezető 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.    Tállai András sk. 

             aljegyző       polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

   Pető Istvánné sk.      Bukta György sk. 

   települési képviselő      települési képviselő  

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

 276/2009. (VIII.26.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A   

 
A kollégiumi csoportok számának meghatározása a  

Bayer Róbert Kollégiumban 

 

 

 

 

 

A Képviselő-testület a Bayer Róbert Városi Kollégium és Élelmezési Központ esetében 

3 csoport indítását engedélyezi. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a határozattal kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 

 

 

 

Felelős: polgármester, intézmény vezetője 

Határidő: azonnal, illetve értelem szerint  

 
 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.    Tállai András sk. 

             aljegyző       polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

   Pető Istvánné sk.      Bukta György sk. 

   települési képviselő      települési képviselő  

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

277/2009. (VIII.26.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A   

 

Az Egészség Klub Közhasznú Egyesület 

tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadására 

 

 

 

A képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és az Egészség Klub Közhasznú 

Egyesület tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja és megköszöni az eddig végzett 

munkájukat. 

 

 

 

Felelős:  Polgármester,  elnök 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.    Tállai András sk. 

             aljegyző       polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

   Pető Istvánné sk.      Bukta György sk. 

   települési képviselő      települési képviselő  

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

 278/2009. (VIII.26.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A   

 

A Mezőkövesdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 

tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadására 

 

 

 

A képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és a Mezőkövesdi Cigány 

Kisebbségi Önkormányzat tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

 

 

Felelős: Polgármester, kisebbségi elnök 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.    Tállai András sk. 

             aljegyző       polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

   Pető Istvánné sk.      Bukta György sk. 

   települési képviselő      települési képviselő  

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

 279/2009. (VIII.26.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A   

 

Gyermekek napközbeni ellátása Mezőkövesden és a kistérségben 

 

 

 

A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta.  

 

1. A családi napközi létrehozására benyújtott kérelmeket anyagilag nem 

támogatja. 

 

2. A Képviselő-testület az Önkormányzat által működtetett Bölcsőde 

fejlesztésével, bővítésével egyetért, ezért felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

pályázat benyújtása érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

 

Határidő:  Értelem szerint 

Felelős:     Polgármester 

 

 

 

 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.    Tállai András sk. 

             aljegyző       polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

   Pető Istvánné sk.      Bukta György sk. 

   települési képviselő      települési képviselő  

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

 280/2009. (VIII.26.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A   

 

A többször módosított 214/2007. (VIII.29.) ÖK számú határozattal jóváhagyott  

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (Ügyrendje) módosítása 

 

 

 

1.) Az Ügyrend II/2.) pontjának első mondatából kimarad: 

„a főépítész, a Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezet vezetője” 

 

2.) Az Ügyrend II/2. 2.8. pontja kimarad 

 

3.) Az Ügyrend II/3. pont utolsó mondata az alábbiak szerint változik: 

 

  „A polgármesteri referens, külkapcsolat, turisztika, közművelődés munkakör 

 szakirányú felsőfokú vagy középfokú végzettséggel látható el.” 

 

4.) Az Ügyrend változtatással nem érintett részei változatlan formában maradnak. 

 

 

Felelős: jegyző 

 

Határidő: 2009. szeptember 1. 

 

 

 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.    Tállai András sk. 

             aljegyző       polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

   Pető Istvánné sk.      Bukta György sk. 

   települési képviselő      települési képviselő  

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 



 
 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

 281/2009. (VIII.26.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A   

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 2009. évi közbeszerzési tervének módosítása 

 

 

Közbeszerzés tárgya Típusa Becsült nettó 

érték (Ft) 

Alkalmazan-dó/ 

választott 

eljárás típusa 

Szerződés(ek) 

szerinti nettó 

érték 

Hirdetmény, 

illetve 

ajánlattételi 

felhívás 

feladásának 

ideje 

Teljesítés Hivatalos 

közbeszerzési 

tanácsadó 

igénybevéte-le 

Módosítás oka,  

megjegyzés 

Szaktanácsadás a 

kompetencia alapú oktatás 

bevezetéséhez Mezőkövesd 

közoktatási intézményeiben 

Szolgáltatás 15.000.000,- 
Egyszerű 

hirdetményes 

Elbírálás 

folyamatban 
2009. 07. 03.  - 

A témában  benyújtott pályázatot 

kedvezően bírálták el 

Képzési szolgáltatás  a 

kompetencia alapú oktatás 

bevezetéséhez Mezőkövesd 

közoktatási intézményeiben 

Szolgáltatás 19.000.000,- 
Egyszerű 

hirdetményes 

Elbírálás 

folyamatban 
2009. 07. 03.  - 

A témában  benyújtott pályázatot 

kedvezően bírálták el 

Hóeltakarítási és síkosság-

mentesítési feladatok 

2009./2010. és 2010./2011. 

évi téli időszakban 

Szolgáltatás 12.000.000,- 
Egyszerű 

hirdetményes 
   - Az előző szerződés lejárt 

Zsóry Gyógy- és Strandfürdő 

fejleszésével kapcsolatos 

FIDIC-ellenőri 

szolgáltatások 

Szolgáltatás 8.000.000,- 
Egyszerű 

hirdetményes 
   igen 

A becsült érték alapján közbeszerzés-

köteles 

Engedélyezési tervek 

készítése, módosítása a 

„Funkcióbővítő 

városrehabilitáció„ projekt 

megvalósításához 

Szolgáltatás 10.000.000,- 

Hirdetmény 

nélküli 

tárgyalásos 

8.275.833,- 2009. 04. 30. 
2009. 06. 

19. 
- 

A pályázattal értintett ingatlanok jogi 

helyzetének, a pályázati feltételek 

változása miatt 



 
 

Kiviteli tervek készítése 

„Funkcióbővítő 

városrehabilitáció„ projekt 

megvalósításához 

Szolgáltatás 25.000.000,- 
Egyszerű 

hirdetményes 
 2009. 07. 22.  igen A pályázati feltételek változása miatt 

Helyi kötődést segítő akciók 

és városmarketing feladatok 

ellátása a „Funkcióbővítő 

városrehabilitáció” projekt 

megvalósításához 

Szolgáltatás 12.000.000,- 
Egyszerű 

hirdetményes 
   igen 

A becsült érték alapján közbeszerzés-

köteles 

Műszaki ellenőr kiválasztása 

a „Funkcióbővítő 

városrehabilitáció” projekt 

megvalósításához 

Szolgáltatás 9.300.000,- 
Egyszerű 

hirdetményes 
   igen 

A becsült érték alapján közbeszerzés-

köteles 

Északi és déli városrész 

szennyvíz-csatornázása – 

kiviteli tervek elkészítése 

Szolgáltatás 40.000.000,- 
Egyszerű, 

hirdetményes 
   Igen Az előző eljárás eredménytelen volt 

 

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi közbeszerzési tervének módosítását jóváhagyja, és hozzájárul a városi honlapon történő közzétételhez. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: polgármester 

Dr. Fekete Zoltán sk.    Tállai András sk. 

                  aljegyző      polgármester  

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

        Pető Istvánné sk.     Bukta György sk. 

        települési képviselő     települési képviselő  

 

Kiadmány hiteléül: 



 
 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

 282/2009. (VIII.26.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A   

 

közbeszerzési eljárás hó-eltakarítás és síkosság-mentesítési feladatok  

ellátására a 2009./2010. és a 2011./2012. évi téli időszakban 

 

 

 

 

A Képviselő-testület a 2009./2010. és a 2010./2011. évi téli időszak hó-eltakarítási 

és síkosság-mentesítési feladatok ellátására vonatkozó ajánlattételi felhívást 

elfogadja, hozzájárul a Közbeszerzési Értesítőben történő megjelentetéshez. 

 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.    Tállai András sk. 

             aljegyző       polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

   Pető Istvánné sk.      Bukta György sk. 

   települési képviselő      települési képviselő  

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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

 KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ 

A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 

1024 Budapest, Margit krt. 85.   

Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu 

On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu 

 
AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 

Építési beruházás 

Árubeszerzés 

Szolgáltatás 

Építési koncesszió 

Szolgáltatási 

koncesszió 

 

 

X 

 

 

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti 

ki 

 

A hirdetmény kézhezvételének 

dátuma____________________ 

Azonosító 

kód_______________________________________ 

 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 

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

Hivatalos név: 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Postai cím: 

Mátyás király u. 112. 

Város/Község: 

Mezőkövesd 

Postai 

irányítószám: 

3400 

Ország: Magyarország 

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 

Hóeltakarítási és síkosság-mentesítési feladatok ellátása a 2009./2010. és a 2010./2011. évi téli időszakban 

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        27 

(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 város közigazgatási 

területe 

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 

Szolgáltatási szerződés hóeltakarítási és síkosságmentesítési feladatokra a 2009./2010. és 2010./2011. évi 

téli időszakra 

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

 (2) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy 90.62.00.00-9 • • • • -•   • • • • -•  

További 

tárgy(ak) 

 

90.63.00.00-2 

• • • • -•   • • • • -•  

• • • • -•   • • • • -•  

• • • • -•   • • • • -•  

• • • • -•   • • • • -•  

• • • • -•   • • • • -•  

• • • • -•   • • • • -•  

• • • • -•   • • • • -•  

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

mellékletből szükség szerint több példány használható)                                                                                                                

igen      nem  

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

egy részre                            egy vagy több részre           valamennyi részre                        

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

 

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR  

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

Gépi hóeltakarítási és síkosságmentesítési feladatok 92,7 km helyi közúton (ebből 84,6 km burkolt, 8,1 km 

burkolatlan), összesen 345.300m2 felületen, érdesítő és sózóanyag szállítása, deponálása, kiszórása, 

továbbá folyamatos rendelkezésre állás biztosítása 

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           2009/11/15     (év/hó/nap)    

                                                   ÉS/VAGY 

             befejezés       2011/03/15      (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: Ajánlatkérő által történő riasztás időpontjától 06.00-16.00 óráig 30 percen, 16.00-

06.00 órától 60 percen belül Ajánlattevő köteles az Ajánlatkérő utasításainak megfelelően megkezdeni 

a hóeltakarítást és a síkosság-mentesítési feladatok ellátátását, és a közlekedésre alkalmas állapot 

megvalósításának folyamatos végzését (Ajánlattevő által kötelezően vállalandó feltétel). Minden 

késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kötbér a készenléti díj 10%-a. 

-Teljesítési biztosíték: a teljesítési biztosíték mértéke a készenléti díj bruttó értékének 500%-a a Kbt. 

53. § (6) a) pontja szerint. 

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

rendelkezésekre  

Ajánlatkérő a rendelkezésre állási időszak alatt (2009. 11. 15.-2010. 03. 15., illetve 2010. 11. 15.-2011. 03. 

15.) minden hónap első napján az igazolt szállítólevelek alapján kiállított számlát a  kézhezvételtől 

számított 30 napon belül átutalással egyenlíti ki. 

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: 

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

illetve erőforrást nyújtó szervezet aki/amely a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-h) pontjában 

meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. 

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

illetve erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjában, illetve (2) 

bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak. Nem lehet ajánlattevő, a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) 

pontja szerinti alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, amellyel szemben a Kbt. 61. § (1) a)-

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

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

alvállalkozójának, valamint az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó 

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

5. 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 2006., 2007., 

2008. évben 

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

2008. évi beszámolóból a mérleg és az 

eredménykimutatás (Kbt. 66.§ (1) bekezdés b) 

pont).  

3.) 2006-2007-2008. évi, a közbeszerzés 

tárgyával (közúti hóeltakarítás és 

síkosságmentesítés) kapcsolatos árbevételéről 

szóló nyilatkozat. 

 

Ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10%-át 

meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 

alvállalkozónak a gazdasági és pénzügyi 

alkalmasság 1.) és 2.) pontjában meghatározott 

követelményeket külön-külön, a 3.) pontban 

meghatározott követelményt együttesen kell 

igazolnia és az annak megfelelő 

minimumkövetelményt teljesítenie. 

Erőforrást nyújtó szervezet bevonása esetén –

figyelemmel a Kbt. 4. § 3/E pontjára- 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 közbeszerzés értékének 

10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 

alvállalkozó: 

1. Amennyiben a pénzintézeti nyilatkozat(ok) szerint a 

folyószámlá(ko)n 2006., 2007., 2008. évben sorban 

állás fordult elő. 

 

 

 

 

 

2.) A 2006., 2007., 2008. évek valamelyikében a  

mérleg szerinti eredménye negatív volt. 

 

 

3.) A közbeszerzés tárgyával (közúti hóeltakarítás és 

síkosságmentesítés) kapcsolatos árbevétele 2006.-

2007.-2008. évben együttesen nem éri el a nettó 

6.000.000,- 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.) 2006.-2007.-2008. évben teljesített, közúti  

hóeltakarításról és síkosságmentesítésről 

kiállított, cégszerűen aláírt referencia-nyilatkozat, 

az ellenszolgáltatás összegének, a teljesítés 

helyének, idejének, a másik szerződő fél nevének, 

címének és telefonszámának megadása, továbbá a 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

 

Az ajánlattevő (konzorciumi tag) és a 10% feletti 

alvállalkozó alkalmatlan, ha:  

 

1.) 2006.-2007.-2008. évben nem rendelkezik összesen 

nettó 6.000.000,- Ft értékű, közúti hóeltakarítással és 

síkosságmentesítéssel kapcsolatos, befejezett, pozitív 

visszaigazolású referencia munkával 

 

 



 
 

szerződést kötő másik féltől származó referencia 

igazolás csatolása másolatban a Kbt. 67.§ (3) a) 

pontja szerint. 

 

2.) A teljesítésbe bevonni eszközök 30 napnál 

nem régebbi cégszerűen hitelesített jármű-

törzslappal 

 

 

 

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.  

 

 

 

2.) nem rendelkezik a teljesítésbe bevonandó legalább 

2 db tolólapos hótoló géppel, amelyből legalább 1 db 

az eszköztartón keresztül hidraulikusan emelhető és 

süllyeszthető tolólappal rendelkezik, illetve legalább 1 

db só- és szilárdanyag kijuttatására és hótolásra 

egyaránt alkalmas, továbbá 1 db homokrakodó, 

valamint 1 db minimum 4 tonna hasznos teherbírású 

szállítójárművel. 

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. Rakodógép üzemóra díj (nettó 

Ft/óra) 

2. Szállítójármű üzemóra díj 

(nettó Ft/óra) 

3. Tolólapos szórógépkocsi 

üzemóra díj (nettó Ft/óra) 

4. Ipari só anyag díj (nettó 

Ft/tonna) 

5. Érdesítő anyag díj (KZ 2/4 

zúzottkő vagy azzal 

egyenértékű) (nettó Ft/tonna) 

Súlyszám 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

Részszempont 

Készenléti díj (nettó Ft/hónap) 
Súlyszám 

10 

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:  2009/10/12  (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:  2009/10/12  (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:     2009/10/12  (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. október 30. 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. november 9. 

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. október 20. 10.00 óra, helye: 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112., 

Polgármesteri Hivatal „A” épület, fsz. 13. tárgyaló. 

Ajánlattevő a tárgyaláson ajánlatának összes részszempontjára vonatkozó elemét  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, „Hóeltakarítás 2009.-2011.” 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 „Hóeltakarítás 2009.-2001.  – 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. 

V.8) E hirdetmény feladásának dátuma:   2009/08/27 (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 
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H A T Á R O Z A T A   

 

Közterület határozatlan időtartamra történő  

használatba adása  

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Mezőkövesd Mátyás király út 

68. sz. alatti  1068 / 1 hrsz. alatti , önkormányzati tulajdonban álló ingatlant érintően az 

alábbi döntéseket hozta : 

 

(1) Hozzájárul a kerítés Mezőkövesd, Mátyás király út 68. sz. (hrsz.: 1068/2) alatti 

Társasház, illetve lakóközösség általi, saját költségére történő megépítéséhez azzal 

a feltétellel, hogy a kerítés kialakításának, az alkalmazott anyagoknak, méreteknek, 

színnek  azonosnak kell lennie a szomszédos Takarékszövetkezet kerítésével. A 

Társasháznak a kerítés létesítésére vonatkozó, a saját Alapító Okirata szerint 

meghozott határozatát legkésőbb 2009. szeptember 30-ig az Önkormányzathoz be 

kell nyújtani. A kivitelezést a megállapodás aláírása  előtt nem lehet elkezdeni. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Polgármester 

 

(2) Hozzájárul az ingatlan Thaly K. út felőli területrészének, mintegy 96 m²-nek parkoló 

céljára történő határozatlan idejű, ingyenes használatba adásához és azon 8 db 

szabványoknak megfelelően, szilárd burkolattal kialakított parkoló  megépítéséhez 

azzal a feltétellel, hogy az így elkészített parkoló nem a  Társasház tulajdonát képezi. 

A Társasháznak a parkolók megépítésére vonatkozó, a saját Alapító Okirata szerint 

meghozott határozatát legkésőbb 2009. szeptember 30-ig az Önkormányzathoz be 

kell nyújtani. A kivitelezést a megállapodás aláírása előtt nem lehet elkezdeni. 

 

Határidő : értelemszerűen 

Felelős : Polgármester 

 

(3) Felhatalmazza a Polgármestert a hozzájárulás és használatba adás feltételeit 

részletesen tartalmazó,  a határozat mellékletét képező  megállapodás aláírására. 

 

Határidő : 2009. október 15. 

Felelős :   Polgármester 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.    Tállai András sk. 

             aljegyző       polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

   Pető Istvánné sk.      Bukta György sk. 

   települési képviselő      települési képviselő  

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 
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H A T Á R O Z A T A   

 

Zsóry-fürdő üdülőterület szennyvízcsatornázása  

 

Mezőkövesd város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zsóry-fürdő üdülőterület 

szennyvíz csatornázása tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alább döntést hozta: 

 

 

((11))  A beruházás megvalósításával a Képviselő Testület egyeettéérrtt,,  aannnnaakk  ffiinnaannsszzíírroozzáássáárraa  

VVíízziikköözzmműű--TTáárrssuullaattoott  kkeellll  aallaakkííttaannii..  AA  TTáárrssuullaatt  mmiinntt  öönnáállllóó  jjooggii  sszzeemmééllyy  ttáárrssuullaattii  

hhiitteelllleell  bbiizzttoossííttjjaa  aa  bbeerruuhháázzááss  sszzáámmllaaaarráánnyyooss  ffiinnaannsszzíírroozzáássáátt  

((22))  AA  llaakkoossssáággii  ffiizzeettééssii  oollddaalloonn  aazz  éérrddeekkeellttssééggii  hhoozzzzáájjáárruullááss  mmeeggffiizzeettééssééhheezz  aa  LLaakkááss--

ttaakkaarréékkppéénnzzttáárrii  kkoonnssttrruukkcciióótt  kkeellll  aallkkaallmmaazznnii..  AA  llaakkoossssáággii  bbeeffiizzeettéésseekk  ffeeddeezziikk  aa  

sszzüükkssééggeess  hhiitteell  ééss  aannnnaakk  kkaammaattaaiinnaakk  kkööllttssééggéétt..  

(3) A megvalósítás érdekében szükségesnek tartja az Önkormányzat közreműködését a 

Zsóry- fürdő szennyvízcsatornázási beruházásban. Vállalja, hogy a Víziközmű-

Társulat, a 732 db ingatlan minimum 70%-ának (513 db) részvételével, való sikeres 

megalakítása esetén a beruházáshoz a 90 millió Ft-os önrészt számlaarányosan az 

adott évi költségvetésében biztosítja. 

(4) A Képviselő-Testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Víziközmű-társulat 

szervezésére az intézkedéseket tegye meg. 

(5) A Képviselő-testület megbízza az N-Alexander Kft-t a szervezési feladatok 

elvégzésével.  

 

 

Felelős : Polgármester 

Határidő : 2009. szeptember 30.  
 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.    Tállai András sk. 

             aljegyző       polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

   Pető Istvánné sk.      Bukta György sk. 

   települési képviselő      települési képviselő  

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 
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H A T Á R O Z A T A   

 

A települési önkormányzat elővásárlási joga lakóingatlan  

kényszerértékesítése során 

 

 

 

A képviselő testület szabad fejlesztési célú pénzeszköz hiányában nem kíván élni a  

2009. évi XLVIII. törvényben biztosított, lakóingatlan kényszerértékesítése során 

elővásárlási jogával. 

 

 

 

Felelős:   polgármester 

Határidő:   azonnal 

 

 

 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.    Tállai András sk. 

             aljegyző       polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

   Pető Istvánné sk.      Bukta György sk. 

   települési képviselő      települési képviselő  

 

 

Kiadmány hiteléül: 
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H A T Á R O Z A T A   

 

Csatlakozás a Tisza-tavi Régió Hulladéklerakóit Rekultiváló Egycélú  

Önkormányzati Társuláshoz – Társulási megállapodás, Alapító Okirat,  

Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyása  

 
Mezőkövesd város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megvitatta és az alábbi 

döntést hozza : 

 

(1) A Képviselő-testület kinyilvánítja azon elhatározását, hogy  a felhagyott mezőkövesdi 

hulladéklerakó rekultivációja érdekében csatlakozni kíván a Tisza-tó környéki Települések 

Konzorciumához, ezért kéri felvételét a Konzorcium tagjai közé.  

 

(2) A Tisza-tó környéki Települések Konzorciuma által megalapításra kerülő „Tisza-tavi Régió 

Hulladéklerakóit Rekultiváló Egycélú Önkormányzati Társulás” előterjesztés  mellékletét 

képező 

 

Társulási Megállapodását  

              -    az Alapító Okiratot ( 1. sz. melléklet) 

          -    a Szervezeti és Működési Szabályzatot (2. sz. melléklet) és 

          -    a Társulás induló támogatásának megoszlása (3. sz. melléklet) 

 

azzal  fogadja el, hogy a Társulási Megállapodás  V.4.1. pont 3. bekezdés első  mondata : 

 („Amennyiben a tag  önkormányzat a Társulási Tanács elnökének írásbeli értesítésében 

foglalt  határidőre az  esedékes önerő rendelkezésre  bocsátását elmulasztják, a Társulás 

székhelye  szerinti önkormányzat a tag  költségvetési elszámolási számlája ellen 

azonnali beszedési  megbízás benyújtására jogosult.”)   törlésre kerül. 

 

 Megbízza a Polgármestert, hogy az Alapító Okirat VIII./1. pontja szerinti Társulási Tanácsban 

 Mezőkövesd város Önkormányzatát képviselje. 

 

 Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a módosítással a Társulási Megállapodást és annak 

 mellékleteit aláírja. 

 

 Határidő: értelemszerűen 

 Felelős: Polgármester 

 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.    Tállai András sk. 

             aljegyző       polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

   Pető Istvánné sk.      Bukta György sk. 

   települési képviselő      települési képviselő  

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 
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H A T Á R O Z A T A   

 

Mezőgazdasági Gépmúzeumért KH. Alapítvány többlet támogatási  

kérelme a  XI. Országos Mezőgazdasági Gépésztalálkozóra 

 

 

 

Mezőkövesd város Önkormányzatának Képviselő-testülete 100.000.- Ft összegben 

többlet  támogatásban részesíti a XI. Országos Mezőgazdasági Gépésztalálkozót. 

 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.    Tállai András sk. 

             aljegyző       polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

   Pető Istvánné sk.      Bukta György sk. 

   települési képviselő      települési képviselő  

 

 

Kiadmány hiteléül: 
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H A T Á R O Z A T A   

 

Mezőkövesd KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft Városi Könyvtára  

nyitva tartás-változásáról 

 

 

   A Képviselő Testület engedélyezi a könyvtár nyitva tartásának megváltoztatását. 

 

Felnőtt részleg Jelenlegi nyitva tartás Új nyitva tartás 

Hétfő zárva zárva 

Kedd 10-18 10-18 

Szerda 10-12 8-12 

Csütörtök 12-18 12-18 

Péntek 10-18 10-18 

Szombat 8-12 8-12 

Vasárnap zárva zárva 

 

 

Felelős: a Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója 

Határidő: 2009. szeptember 1. 

 

 

 

 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.    Tállai András sk. 

             aljegyző       polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

   Pető Istvánné sk.      Bukta György sk. 

   települési képviselő      települési képviselő  

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 
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H A T Á R O Z A T A   

 

a Városi Könyvtár által, a TIOP-1.2.3/09/1 Könyvtári szolgáltatások 

összehangolt infrastruktúra-fejlesztése – „Tudásdepó Expressz” című 

 pályázat benyújtásáról 

 

1. Képviselő-testület támogatja a Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft. 

Városi Könyvtára fejlesztésére irányuló pályázat benyújtását és a projekt által előírt 

célok megvalósulását. Nyilatkozik arról, hogy a pályázati útmutatóban előírt 

fenntartási kötelezettség elfogadásával, a támogatott beruházással létrehozott 

szolgáltatásokat az 1083/2006 EK rendelet értelmében a projekt lezárása után 5 évig 

fenntartja és üzemelteti. 

2. Nyilatkozik arról, hogy a - beruházás megvalósításának zárásától számított 5 évig a 

támogatás visszafizetésének terhe mellett - a beszerzett eszközök rendeltetésében és 

tulajdonjogviszonyában változás nem történik, használatából bármely szervezetnek 

jogtalan előnye nem származik. A támogatás által megvalósított fejlesztés eredménye 

(beleértve eszközbeszerzés és kifejlesztett szolgáltatások) a fenntartási kötelezettség 

fennállása alatt a Támogató előzetes jóváhagyása nélkül nem idegeníthető el, nem 

terhelhető meg, nem adható bérbe. 

3. A kedvezményezett a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten 

nyilvántart, és legalább 2020. december 31.-ig megőriz. 

 

 

 Felelős: a Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója 

 Határidő: 2009. október 30. 

 

 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.    Tállai András sk. 

             aljegyző       polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

   Pető Istvánné sk.      Bukta György sk. 

   települési képviselő      települési képviselő  

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 



 
 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

290/2009. (VIII.26.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A   

 

Regisztrált civil szervezetek támogatására  

 

 

 

 

1. Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiakban 

meghatározott szervezeteknek és összegben támogatást biztosít: 

 

 1. Matyó Népművészeti Egyesület    73.954.- Ft 

 2. Mezőkövesdi Gondozási Alapítvány   44.815.- Ft 

 3. Mezőkövesdi Shotokan Karate Egyesület           674.674.- Ft 

 4. Mezőkövesdi Városszépítő és Városvédő Egyesület      92.372.- Ft 

 5. Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete   15.000.- Ft 

  

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések 

megkötésére. 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal, ill. értelem szerint 

 

 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.    Tállai András sk. 

             aljegyző       polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

   Pető Istvánné sk.      Bukta György sk. 

   települési képviselő      települési képviselő  

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

291/2009. (VIII.26.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A   

 

Október 23-ai ünnepség programja  

 

 

 

1.)Mezőkövesd Város Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a MASZK 

Egyesület programtervezetét az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 53. 

évfordulójának megemlékezésére, melyre 150.000.- Ft támogatást biztosít.  

 

2.)Ünnepi szónoknak Tállai András Országgyűlési Képviselőt, Mezőkövesd Város  

Polgármesterét kéri fel. 

 

 

  Felelős:  Polgármester  

  Határidő:  értelem szerint  

 

 

 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.    Tállai András sk. 

             aljegyző       polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

   Pető Istvánné sk.      Bukta György sk. 

   települési képviselő      települési képviselő  

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

2009. október 23. 

 

Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 53. évfordulójának Ünnepi műsora 

A Maszk Egyesület előadásában 

 

 

16:00 Térzene a Mezőkövesdi városi Fúvószenekar közreműködésével (Főtér 56-os emlékmű) 

16:15 Koszorúzás az 1956-os emlékműnél (Főtér)  

A koszorúzás alatt díszőrség és élőzene. 

Ünnepi műsor a közösségi ház színháztermében 

 

1.Himnusz 

2. Ének  

3. Szónok ünnepi beszéd  

4.Visszaemlékező ünnepi műsor az 1956 után történtekről, a kor emberi viszonyairól, elitélt-

fogoly- fogvatartó- örző kapcsolata elevenedik meg Déry Tibor és Faludy György írásai 

nyomán. A szabadulás bizonytalan pillanatait, majd a kinti világban is visszatérő, 

folyamatosan kísértő múlt árnyait láthatjuk egy frissen szabadult politikai fogoly, a főhős 

szemén keresztül.   

 

5. Szózat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


