
Mezőkövesd Város Önkormányzat 

 417/2009. (XII.22.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A   
 

Napirend megállapítása  

 

 

     1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA 

1./1.)Az önkormányzat 2010. évi költségvetés második olvasata  

  Előadó   : Tállai András polgármester 

   Referens:  Balog Lászlóné irodavezető 

 

     1./2.)Az önkormányzat 56/2004. (XII.16.) ÖK. számú Idegenforgalmi adó  

             rendeletének hatályon kívül helyezése, új rendelet elfogadása 

  Előadó   : Dr. Fekete Zoltán aljegyző 

  Referens:  Balog Lászlóné irodavezető 

 

1./3.) Helyi iparűzési adórendelet felülvizsgálata 

 Előadó   : Dr. Fekete Zoltán aljegyző 

 Referens:  Balog Lászlóné irodavezető 

 

2.) Mezőkövesd és Vidéke Általános Ipartestülettel kötött megállapodás értékelése 

 Előadó   : Tállai András polgármester 

   Referens:  Vígh Henrik irodavezető 

 

3.)Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. évi munkaterve 

 Előadó   : Tállai András polgármester 

 Referens:  Molnárné Panyi Márta munkatárs 

 

4.)A Kisebbségi Önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások                

 felülvizsgálata  
 Előadó   : Tállai András polgármester 

 Referens: Molnárné Panyi Márta munkatárs 

 

5.) Pályázat kiírása Mezőkövesd Város Önkormányzatának Rendelőintézete orvos-

 igazgatói feladatainak ellátására  
 Előadó   : Tállai András polgármester 

 Referens: Molnárné Panyi Márta munkatárs 

 

6./1.) Közbeszerzés eljárás indítása a Funkcióbővítő, város rehabilitációs projekt 

     megvalósítására  

6./2.) Közbeszerzés eljárás indítása a Funkcióbővítő, város rehabilitációs projekt 

     megvalósításához kapcsolódó műszaki ellenőr kiválasztása 

 Előadó   : Tállai András polgármester 

 Referens: Pázmándi Tamás munkatárs 

 

7.) Hozzájárulás a Tiszafüred külterület 0409/11 hrsz. alatti hulladék-feldolgozó 

 épület építéséhez 

 Előadó   : Tállai András polgármester 

 Referens: Tóth Pál munkatárs 



 

8/1.)) Pályázat benyújtása a Kánya-patak rekonstrukciójára 

 Előadó   : Tállai András polgármester 

 Referens: Vígh Henrik irodavezető 

   Vinter Szilárd munkatárs 

 

8./2.) Ifjúsági pályázatok benyújtása  
 Előadó   : Tállai András polgármester 

 Referens: Hajnerné Tóth Ágnes munkatárs 

 

9.) Mezőkövesdi Egészség Koalíció létrehozása 

 Előadó   : Tállai András polgármester 

 Referens: Hajnerné Tóth Ágnes munkatárs 

 

10.) Mezőkövesd város Önkormányzata és a Mezőkövesdi Városgazdálkodási ZRt. 

 között a víziközművek üzemeltetésére, valamint a Zsóry Gyógy és Strandfürdő 

 bérüzemeltetésére vonatkozó szerződések módosítása 

 Előadó: Tállai András polgármester 

 Referens: Balog Lászlóné irodavezető 

 

11.) Indítványok, javaslatok 

      11./1.) Regisztrált civil szervezetek támogatása a beérkezett támogatói  

       nyilatkozatok alapján 

 Előadó: Tállai András polgármester 

 Referens: Balog Lászlóné irodavezető 

 

11./2.) XX. KER. COOP Matyóföld Kupa Táncverseny - Quick Tánc- Sport  

      Egyesület támogatási kérelme 

 Előadó: Tállai András polgármester 

 Referens: Bocsi Anna  irodavezető 

 

11./3.) Sportoló csapat utazása Bad Salzungen testvérvárosba 

 Előadó: Tállai András polgármester 

 Referens: Bocsi Anna  irodavezető 

 

11./4.)Tájékoztató az interpellációkra adott válaszokról  

 

Z Á R T  Ü L É S  
 

12.)ÖNKORMÁNYZATI  INGATLANOK  HASZNOSÍTÁSA  

12./1.) Volt Kistemplom (hrsz.:5394) hasznosítása 

12./2.) Mártírok útja 27. sz. alatti ingatlan hasznosítása 

12./3.) 7174/16. hrsz-ú ingatlanra kötött bérleti szerződés módosítása 

 Előadó   : Tállai András polgármester 

 Referens:  Pázmándi Tamás munkatárs 

   Vígh Henrik irodavezető 

   Vinter Szilárd munkatárs 

 

 

 



 

13.) Feladat ellátási szerződés módosítása  

 Előadó   : Tállai András polgármester 

 Referens:  Dr. Fekete Zoltán aljegyző 
 

 

 

 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.     Tállai András sk. 

          aljegyző       polgármester 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

  Bóta Gáspár sk.      Pető Istvánné sk. 

  települési képviselő      települési képviselő  

 

 

 

Kiadmány hiteléül:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

 418/2009. (XII.22.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A   
 

Az önkormányzat 2010. évi költségvetése (második olvasat) 

 

 

 

 

A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről készült tájékoztatót 

megtárgyalta. A további tervezéshez az alábbi javaslatokat teszi: 

 

 

1. A 2010. évi költségvetés végleges változata az előterjesztésben 

megfogalmazottak szerint kerüljön vissza a Képviselő-testület elé. 

 

2. A költségvetési rendelet tartalmazza a 2010. január 1-től hatályos jogszabályi 

előírásokat is.  

 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős:  polgármester, érintett intézmények vezetői 

 
 

 

 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.     Tállai András sk. 

          aljegyző       polgármester 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

  Bóta Gáspár sk.      Pető Istvánné sk. 

  települési képviselő      települési képviselő  

 

 

 

Kiadmány hiteléül:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

 34/2009. (XII.23.) ÖK. számú  

R E N D E L E T E   
 

az IDEGENFORGALMI ADÓRÓL 

 

 

Bevezető rész 

 

Mezőkövesd város Önkormányzata a helyi adókról szóló többszörösen módosított 

1990. évi C. törvény (továbbiakban Htv.) 1. § (1) bekezdésében, az 5. § b./ pontjában, 

valamint a 43. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet 

alkotja: 

 

 

 Általános rendelkezések 

 

1.§ Jelen rendelet hatálya Mezőkövesd Város Önkormányzatának közigazgatási 

területére terjed ki. 

 

Az adókötelezettség, az adó alanya 

 

2.§ Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az 

önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. 

 

Adómentesség 

 

3.§ A 2. § szerinti adókötelezettség alól mentes a Htv. 31.§-ban meghatározott 

magánszemély. 

 

Az adó alapja 

 

4.§ Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma. 

 

Az adó mértéke 

 

5.§ Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 300 - Ft. 

 

Az adó bevallása és megfizetése 

 

6.§ Az adóbeszedésre kötelezettnek az általa beszedett helyi adóról a tárgyhónapot 

követő hó 15-éig kell bevallást tennie. 

 

7.§ (1) Az adóbeszedéssel megfizetett idegenforgalmi adót az adózónak a beszedést 

követő hó 15-ig kell a Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

11734107-15350071-03090000 számú tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó 

számlájára megfizetnie. 

 

(2) Az (1) bekezdés szerint fizetendő idegenforgalmi adót az adóbeszedésre 

kötelezett akkor is tartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta. 



 

Nyilvántartás vezetési kötelezettség 

 

8.§ (1) Az adóbeszedésre kötelezett szálláshely az általa beszedett adóról az adó 

alapjának, a mentesség jogcímének, az adó összegének utólagos megállapítására 

alkalmas nyilvántartás vezetésére kötelezett, melyhez ellenőrizhető módon meg 

kell őriznie a kibocsátott számlát és a sorszámozott Bejelentő lapot is. 

 

(2) A nyilvántartásnak tartalmaznia kell: 

 a szálláshelyet igénybe vevő személy adatait (nevét, születési idejét, 

lakcímét), 

 megérkezésének és távozásának idejét, 

 a szálláshelyen eltöltött vendégéjszakák számát, 

 az adómentesség jogcímének pontos megjelölését, 

 a beszedett idegenforgalmi adó összegét. 

 

(3) Amennyiben az adó beszedését az adó beszedésére kötelezett elmulasztja vagy 

átvállalja, úgy ennek tényét is rögzíteni kell a nyilvántartásban. 

 

(4) Az adó beszedésére kötelezett szállásadónak az adómentességre jogosító 

tartózkodás jogcímét igazolnia kell, ennek hiányában az adót minden esetben meg 

kell fizetnie. 

 

 Záró rendelkezés  

 

9.§ (1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 

többszörösen módosított 1990. évi C. törvény, az adózás rendjéről szóló 2003. évi 

XCII. törvény, valamint a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és 

adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről és 

elszámolásáról szóló 13/1991. (V.21.) PM rendelet rendelkezései az irányadók 

 

(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az idegenforgalmi 

adóról szóló 56/2004. (XII.16.) számú ÖK. rendelet. 

 

(3) Jelen rendelet 2010. január 1. napján lép hatályba. 
 

 

 

  Dr. Fekete Zoltán sk.     Tállai András sk. 

          aljegyző       polgármester 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

  Bóta Gáspár sk.      Pető Istvánné sk. 

  települési képviselő      települési képviselő  

 

 

Kiadmány hiteléül:  
 

 

 



 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

35/2009. (XII.23.) ÖK. számú  

R E N D E L E T E   
 

a HELY IPARŰZÉSI ADÓRÓL 

 
Bevezető rész 

 

A helyi adókról szóló többszörösen módosított 1990. évi C. törvény (továbbiakban 

Htv.) 1. § (1) bekezdésében, az 5. § c./ pontjában kapott felhatalmazás alapján - 

figyelemmel az 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében foglaltakra - Mezőkövesd 

város Önkormányzata az iparűzési adózással összefüggő helyi feladatok 

végrehajtására, a törvénnyel összhangban, valamint a törvényben nem szabályozott, 

vagy attól – a helyi sajátosságokra is figyelemmel – eltérő jogok és kötelezettségek 

szabályozására a következő egységes szerkezetbe foglalt rendeletet alkotja: 

 

1.§ 

 

A rendelet hatálya 

 

A rendelet hatálya Mezőkövesd közigazgatási területére terjed ki. 

 

2.§ 

 

Az adó mértéke  

 

(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az 

adóalap 

2 %-a. 

 

(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári 

naponként  

 

a./ a Htv. 37. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti tevékenység végzése után 

naptári naponként 1.000.- Ft 

 

b./ a Htv. 37. § (2) bekezdésének b) és c) pontja szerinti tevékenység végzése 

után naptári naponként 5.000.- Ft 

 

 

3.§ 

 

Adókedvezmény 

 

Adókedvezmény illeti meg azt a vállalkozót, akinek tárgyévi vállalkozási szintű 

adóalapja az 1 millió Ft-ot nem haladja meg. Az adókedvezmény mértéke az adó 25%-

a. 

 

 



 

4.§ 

 

Záró rendelkezések 

 

     (1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben 

  

- a helyi adókról szóló többszörösen módosított 1990. évi C. törvény 

- az adózás rendjéről szóló többszörösen módosított 2003. évi XCII. 

törvény, valamint 

- a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók módjára 

behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről és 

elszámolásáról szóló többszörösen módosított 13/1991.(V.21.) PM 

rendelet rendelkezései az irányadók. 

 

(2) Az önkormányzati adóhatóság részére teljesítendő helyi iparűzési 

adófizetési kötelezettségeket Mezőkövesd város Képviselő-testületének 

11734107-15350071-03540000 helyi iparűzési adóbeszedési számlájára kell 

teljesíteni.  

 

(3) Jelen rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a helyi iparűzési adóról 

szóló 34/2008. (XI.27.) számú ÖK. rendelettel, valamint a 45/2005. (XII.16.) 

számú ÖK. rendelettel módosított 54/2004. (XII.16.) számú ÖK. rendelet. 

 

 (4) Jelen rendelet 2010. január 1. napján lép hatályba. 

 

 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.     Tállai András sk. 

          aljegyző       polgármester 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

  Bóta Gáspár sk.      Pető Istvánné sk. 

  települési képviselő      települési képviselő  

 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

419/2009. (XII.22.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A   
 

Mezőkövesd és Vidéke Általános Ipartestülettel kötött 

megállapodás értékelése  

 

 

 

 

 

A Képviselő-testület az előterjesztést megvitatta és az alábbi döntést hozta : 

 

 

1.) A Képviselő-testület a Mezőkövesd és Vidéke Általános Ipartestülettel kötött 

Együttműködési Megállapodást változatlan formában érvényben tartja. 

 

2.) Az önkormányzati beruházási, felújítási munkák során a szakmai kapcsolatot 

minél szorosabbra kell fűzni a Polgármesteri Hivatal illetékes munkatársaival a 

helyi vállalkozások bevonása érdekében. 

 

 Felelős :    Polgármester 

 Határidő :  értelemszerűen 

                               

 

 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.     Tállai András sk. 

          aljegyző       polgármester 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

  Bóta Gáspár sk.      Pető Istvánné sk. 

  települési képviselő      települési képviselő  

 

 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

 420/2009. (XII.22.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A   
 

 

Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2010. évi munkatervére 

 

 

 

1.) A Képviselő-testület a mellékletben foglaltak szerint fogadja el 2010. évi 

munkatervét 

 

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

végrehajtására tegyen intézkedést, a munkatervbe folyamatosan vegye fel 

mindazokat a napirendeket, amelyek megtárgyalása idő közben válik 

aktuálissá. 

 

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

igazodva készítsék el saját munkaprogramjaikat legkésőbb 2010. január 31-ig. 

 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2010. január 31, illetve folyamatos 2010. december 31-ig  

 
 

 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.     Tállai András sk. 

          aljegyző       polgármester 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

  Bóta Gáspár sk.      Pető Istvánné sk. 

  települési képviselő      települési képviselő  

 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 
 

 

MEZŐKÖVESD VÁROS 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

 

M U N K A T E R V E 
 

2010. ÉV  

 

 

 

  



 

2010. január 27. (szerda) 

 

 

 

1.) Az önkormányzat 2010. évi költségvetése  

Előadó   : polgármester 

Referens:  kincstári irodavezető 

 

2.) Pályázat kiírása  a MÁAMIPSZ igazgatói állására 

Előadó   : polgármester 

Referens:  személyzeti munkatárs 

 

3.) Közbeszerzési felhívás 2010. évi út- és járda karbantartások kivitelezőjének 

kiválasztására 

Előadó: polgármester 

Referens: városüzemeltetési irodavezető 

   közbeszerzési referens 

 

4.) Társadalmi szervezetek, alapítványok, egyesületek, egyházak támogatására 

pályázat kiírása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  ÖSZI irodavezető 

 

5.) Oktatási, Kulturális Turisztikai és Sport Bizottság tájékoztatója a Március 15-ei 

ünnepség programjáról 

Előadó   : bizottság elnöke 

 

6.) A 2009. évi városi rendezvények értékelése 

Előadó   : polgármester 

Referens:  művelődési munkatárs 

 

7.)Önkormányzati ingatlanok hasznosítása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  aljegyző 

 

 

2010. február 24. (szerda) 

 

 

1.) Az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének módosítása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  kincstári irodavezető 

 

      2.) Intézmények 2010. évi állagjavítási, karbantartási feladatainak meghatározása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  városüzemeltetési osztályvezető 

 

 

 



 

3.) Útburkolat és egyéb felújítások meghatározása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  városüzemeltetési osztályvezető 

 

4.) Városi játszóterek 2010. évi fejlesztése 

Előadó   : polgármester 

Referens:  városüzemeltetési osztályvezető 

 

5.) Mezőkövesd Város ivóvíz és szennyvízhálózat 2010. évi rekonstrukciós terve 

Előadó   : polgármester 

Referens:  városüzemeltetési osztályvezető 

 

6.) Az OKM Közművelődési Érdekeltségnövelő pályázatára a Mezőkövesdi 

KÖZKICS-TÁR Nonprofit Kft. Technikai, műszaki eszközállományának, 

berendezési tárgyainak gyarapítására vonatkozó elképzelése; az önkormányzat által 

biztosítandó pályázati önerő meghatározása 

Előadó   : Polgármester 

Referens: közművelődési munkatárs 

  KÖZKINCS-TÁR igazgató 

 

7.) Tájékoztató a Kolping Család Egyesület munkájáról 

 Előadó: Egyesület elnöke 

 

8.) Matyóság szellemi kulturális örökség jegyzékbe való felvétele 

Előadó:  Egyesület elnöke 

 

9.) Önkormányzati ingatlanok hasznosítása 

      Előadó   : polgármester 

Referens:  aljegyző 

 

10) Szavazatszámláló Bizottságokba tagok és póttagok választása 

  Előadó: aljegyző 

 

11.)Mezőkövesd Városi Önkormányzat Rendelőintézete intézményvezetői állására 

 beérkezett pályázatok elbírálása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  személyzeti munkatárs 

      

 

2010. március 31. (szerda) 

 

 

1.1.)Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő (működési forráshiányos) helyi 

önkormányzatok támogatási pályázatához testületi nyilatkozat 

1.2.)Az önkormányzat 2009. évi zárszámadása 

1.3.)Az önkormányzat 2009. évi egyszerűsített beszámolója 

Előadó   : polgármester 

Referens:  kincstári irodavezető 

 



         1.4.)Az önkormányzat 2010. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  közbeszerzési munkatárs 

 

2.)Mezőkövesd Város Önkormányzatának …/2009. (III.25.) ÖK számú 

rendeletének módosítása a személyes gondoskodás alap- és szakosított ellátás 

intézményeinek 2010. évi térítési díjairól 

    Előadó: jegyző 

    Referens: Élelmezési Központ vezető 

   Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat vezető 

 

3.)Társadalmi szervezetek, alapítványok, egyesületek, egyházak támogatására kiírt 

pályázatok elbírálása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  ÖSZI irodavezető 

 

      4.)„Rendes Matyó Porta” városszépítő program jóváhagyása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  közművelődési munkatárs 

 

5.)A 2010. évi közvilágítás bővítési munkák meghatározása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  városüzemeltetési osztályvezető 

 

6.)Pályázatok benyújtása 

  - útfelújítás és egyéb 

Előadó   : polgármester 

Referens:  városüzemeltetési osztályvezető 

 

   7.) Lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  Lakosságszolgálati irodavezető 

 

8.) Önkormányzati ingatlanok hasznosítása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  jegyző 

 

9.) 2009. évi útkarbantartási munkák kivitelezőinek kiválasztása 

      Előadó   : polgármester 

Referens:  városüzemeltetési osztályvezető 

 

10.) Útfelújítások kivitelezőinek kiválasztása 

      Előadó   : polgármester 

Referens:  városüzemeltetési osztályvezető 

 

  

 

 

 

 



2010. április 28. (szerda) 

 

 

1.1.)Az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosítása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  kincstári irodavezető 

 

1.2.) Nyilatkozat folyószámlahitel igénybevételére 

Előadó   : polgármester 

Referens:  kincstári irodavezető 

 

2.)Beszámoló a MÁAMIPSZ 5 éves munkájáról 

 Előadó:  igazgató 

 

3.1.)Beszámoló a Mezőkövesdi Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

 2009. évi munkájáról 

Előadó   : intézményvezető 

 

3.2.)Beszámoló a helyi gyermekvédelmi rendszer működéséről 

Előadó   : jegyző 

Referens:  gyámhivatal vezető 

 

4.1.) Tájékoztató a Zsóry Camping Kft. nyári üzemelésre való felkészüléséről 

Előadó   : Kft. vezető 

 

      4.2.) A Zsóry Camping Kft beszámolója a 2009. évi mérlegéről és a 2010. évi  

               tervekről 

Előadó   : Kft. igazgató 

 

4.3.) Média KHT beszámolója a 2009. évi mérlegéről és a 2010. évi tervekről 

 Előadó:  KHT igazgató 

 

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

 Előadó   : KÖZKICS-TÁR Nonprofit Kft. igazgató 

 

6.) A tájházak felkészülése a turisztikai szezonra 

Előadó   : KÖZKICS-TÁR Nonprofit Kft. igazgató 

 

7.) Önkormányzati ingatlanok hasznosítása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  aljegyző 

 

8.) Útburkolati jelek festésére kivitelező kiválasztása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  városüzemeltetési osztályvezető 

 

 

 

 

 



2010. május 26 (szerda) 

 

1.1.)Mezőkövesd Város Napközi-otthonos Óvodájában indítható csoportok 

számának meghatározása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  intézményvezető 

 

1.2.)Az Általános Alapfokú Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat tagiskoláiban 

indítható első osztályok számának meghatározása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  intézményvezető 

 

2.1.)Tájékoztató a Mezőkövesdi VG Rt. Zsóry Gyógy- és Strandfürdő nyári  

       üzemelésre való felkészüléséről 

Előadó   : VG ZRt vezérigazgató 

 

 2.2.)Beszámoló a VG ZRt. 2009. évi mérlegéről és a 2010. évi tervekről 

Előadó   : VG ZRt vezérigazgató 

 

3.) Tájékoztató a Holocén Természetvédelmi Egyesület munkájáról, terveiről 

 Előadó: egyesület elnöke 

 

4.) Kitüntető díjak adományozása 

 „Abkarovits Jenő” és „Dr. Papp Zoltán” díjak 

 „Dr. Szűcs Géza” díj 

 „Mezőkövesd Város Köztisztviselője” díj 

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

   Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke 

   Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság elnöke 

 

5.)Önkormányzati ingatlanok hasznosítása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  aljegyző 

 

6.)Intézményi karbantartások kivitelezőjének kiválasztása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  városüzemeltetési osztályvezető 

 

7.) Városgazdálkodási ZRt. vezérigazgatói állása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  aljegyző 

 

 

2010. június 30. (szerda) 

 

 

1.) Az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosítása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  kincstári irodavezető 

 



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

Augusztus 20-ai ünnepség programjáról 

Előadó   : bizottság elnöke 

 

4.)Képviselő-testület 2010. évi munkatervének felülvizsgálata, aktualizálása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  testületi referens 

 

4.)Önkormányzati ingatlanok hasznosítása 

 Előadó   : polgármester 

Referens:  aljegyző 

 

5.)Lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  Lakosságszolgálati irodavezető 

 

6.) A MÁAMIPSZ magasabb vezetői álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  személyzeti munkatárs 

 

7.)„Mezőkövesd Város Díszpolgára” kitüntető cím és „Mezőkövesd Városért” 

kitüntetés adományozása 

Előadó   : Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság elnöke 

 

 

 

2010. augusztus 28. (szerda) 

 

 

1.) Tájékoztató az önkormányzat 2010. I. félévi gazdálkodásáról 

Előadó   : polgármester 

Referens:  kincstári irodavezető 

 

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

Október 23-ai ünnepség programjáról 

Előadó   : bizottság elnöke 

 

3.) BURSA HUNGARICA ösztöndíj pályázati rendszerhez csatlakozás 

Előadó   : polgármester 

Referens:  Lakosságszolgálati irodavezető 

 

4.)A középiskolákban indítható kilencedik osztályok illetve kollégiumi csoportok 

számának meghatározása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  intézményvezetők 

 

5.) Mezőkövesd Város Polgármesteri Hivatalának beszámolója az elmúlt 4 éves 

 tevékenységéről 

Előadó   : polgármester 

Referens:  aljegyző 



 

6.) Bizottságok beszámolója 4 éves tevékenységükről 

 Előadó: bizottságok elnökei 

 

7.)Közmeghallgatás idejének és napirendjének elfogadása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  testületi referens 

 

8.)Önkormányzati ingatlanok hasznosítása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  aljegyző 

 

9.)  Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  aljegyző 

 

 

2010. szeptember 29. (szerda) 

 

 

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

Előadó   : polgármester 

Referens:  művelődési munkatárs 

 

2.) Az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosítása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  kincstári irodavezető 

 

3.) Beszámoló az Önkormányzat 4 éves tevékenységéről 

Előadó   : polgármester 

Referens:  aljegyző 

 

4.) Utazás 2011. Nemzetközi Idegenforgalmi Kiállításon történő részvétel  

Előadó   : polgármester 

Referens:  művelődési munkatárs 

 

5.)Önkormányzati ingatlanok hasznosítása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  aljegyző 

 

6.)Lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  Lakosságszolgálati irodavezető 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

 421/2009. (XII.22.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A   
 

 

Cigány Kisebbségi Önkormányzattal kötött együttműködési 

megállapodás felülvizsgálata 
 

 

 

 Mezőkövesd Város Önkormányzatának képviselő-testülete felülvizsgálta a Cigány 

Kisebbségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást és azt változatlan 

tartalommal elfogadja és megerősíti a 311/2006. (XII.15.) ÖK számú határozatát, 

egyben felhatalmazza a polgármestert annak ismételt aláírására. 

 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2009. december 31. 

 

 

 
Dr. Fekete Zoltán sk.     Tállai András sk. 

          aljegyző       polgármester 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

  Bóta Gáspár sk.      Pető Istvánné sk. 

  települési képviselő      települési képviselő  

 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Együttműködési megállapodás 

 

 

Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. Törvény 68. § /3/ 

bekezdése alapján Mezőkövesd város Önkormányzata és Mezőkövesd város Cigány 

Települési Kisebbségi Önkormányzata együttműködésük szabályait az alábbi 

megállapodásban rögzítik: 

 

A költségvetési koncepció elkészítése 

 

A helyi Önkormányzat és a Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között a 

kapcsolatot a Települési Kisebbségi Önkormányzat elnöke tartja. 

A polgármester és a Kisebbségi Önkormányzat elnöke minden év október 15. napjáig 

– a költségvetési koncepció összeállítását megelőzően – áttekinti a Kisebbségi 

Önkormányzat következő költségvetési évre vonatkozó  feladatait, bevételi forrásait. 

Az elkészített költségvetési koncepciót – mely a Kisebbségi Önkormányzat 

koncepcióját is tartalmazza, a Kisebbségi Önkormányzat november 15-ig 

véleményezi. 

A Kisebbségi Önkormányzatnak a költségvetési koncepcióról alkotott véleményét a 

koncepció-tervezethez csatolni kell. 

 

A tervezetet a Képviselő-testület megtárgyalja és határozatot hoz a költségvetés-

készítés további  munkálatairól. 

 

A Kisebbségi Önkormányzat költségvetési határozatának, az Önkormányzat 

költségvetési rendelet-tervezetének elkészítése 

 

A polgármester tájékoztatja a Kisebbségi Önkormányzat elnökét a helyi 

Önkormányzat költségvetési koncepciójának a Települési Kisebbségi Önkormányzatra 

vonatkozó részéről, valamint a Kisebbségi Önkormányzat költségvetés készítésére 

vonatkozó határidőről. 

A költségvetési törvény kihirdetését követően, a költségvetésre vonatkozó részletes 

információk megismerése után a polgármester folytatja az egyeztetést az elnökkel, 

ennek keretében az elnök rendelkezésére bocsátja a helyi kisebbségi önkormányzatra 

vonatkozó adatokat. Az egyeztetést a követségvetési törvény kihirdetését követő 5 

napon belül kell lefolytatni. 

 

A Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat kérésére a jegyző készíti elő a 

Kisebbségi Önkormányzat költségvetési határozat-tervezetét. A Kisebbségi 

Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalja és határozatában kezdeményezi a 

helyi Önkormányzat Képviselő-testületénél a feladatainak ellátásához szükséges 

költségvetési előirányzatainak elfogadását, illetve befogadását. Ezt a költségvetési 

törvény kihirdetésétől számított 12 napon belül a Kisebbségi Önkormányzat elnöke a 

polgármester útján juttatja el az Önkormányzat Képviselő-testületéhez. 

 

A helyi önkormányzat  költségvetési rendeletébe a Cigány Települési Kisebbségi 

Önkormányzat költségvetése a Települési Kisebbségi Önkormányzat költségvetési 

határozata alapján, elkülönítetten épül be. A helyi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Települési Kisebbségi Önkormányzat költségvetésére vonatkozóan nem rendelkezik 

döntési jogosultsággal. 



 

A helyi Önkormányzat rendelete tartalmazza a nemzetiségi, etnikai feladatok 

finanszírozásának együttes összegét, legalább a következő tételekre kiterjedően: 

 

- az állami támogatás jogcímenként, 

- a helyi Önkormányzat támogatása az átvállalt feladatok szerint, illetve 

általánosan, továbbá 

- az egyéb, államháztartáson belülről származó bevételeket. 

 

A helyi Önkormányzat költségvetési rendeletében foglalt előirányzatokról – különös 

tekintettel a helyi Önkormányzat által nyújtott támogatásokra – a polgármester 

tájékoztatja az elnököt. 

 

A Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat ezek alapján határoz a költségvetésről. 

A költségvetési határozatnak tartalmaznia kell a működési és felhalmozási célú 

bevételeket és kiadásokat egymástól elkülönítetten, az államháztartási törvény 69. § /2/ 

bekezdésében foglaltak szerint. 

 

A költségvetési előirányzatok módosításának rendje 

 

Ha  a Cigány  Települési Kisebbségi Önkormányzat az eredeti előirányzatán felül 

többletbevételt ér el, bevétel-kiesése van, illetve kiadási előirányzatain belül 

átcsoportosítást hajt végre a Települési Kisebbségi Önkormányzat módosítja a 

költségvetésről szóló határozatát. 

E határozatnak megfelelően a helyi Önkormányzat Képviselő-testülete minden év 

június 30-ig, illetve december 31-ig módosítja a költségvetési rendeletét. 

A helyi Önkormányzat Képviselő-testülete a Cigány Települési Kisebbségi 

Önkormányzat előirányzatain egyéb módosítást nem hajthat végre. 

 

Költségvetési információszolgáltatás rendje, beszámolási kötelezettség teljesítése 

 

A Cigány  Települési Kisebbségi Önkormányzat költségvetési határozatát, 

költségvetési beszámolóját úgy fogadja el, és erről információt az Önkormányzatnak 

úgy szolgáltat, hogy az államháztartás működési rendjéről szóló Kormány rendeletben 

foglaltaknak megfelelően eleget tudjon tenni tájékoztatási kötelezettségének. 

 

A Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat elnöke a polgármester útján a helyi 

Önkormányzatnak a beszámolási kötelezettsége teljesítéséhez információt szolgáltat a 

költségvetési határozat féléves és három negyedéves teljesítéséről. 

Az adatszolgáltatás során szolgáltatott adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal 

és a statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségért a Települési Kisebbségi 

Önkormányzat tekintetében a Települési Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-

testületének elnöke a felelős. 

 

A kötelezettségvállalás rendje 

 

A kötelezettségvállalás rendjét külön szabályzat tartalmazza. 

 

A Települési Önkormányzat által nyújtott, pénzbeni és természetbeni támogatás  

 



 

A Települési Önkormányzat biztosítja a Kisebbségi Önkormányzat működéséhez 

szükséges alábbi  feltételeket: 

 

- a települési Önkormányzat minden évben a saját költségvetésében határozza 

meg azon összeg nagyságát, mellyel az adott évben támogatja a Kisebbségi 

Önkormányzat működését, 

- a pénzösszeg felhasználási kötöttséggel kerül átadásra, amennyiben ezen 

pénzösszeg átcsoportosítása válik szükségessé, úgy az csak a helyi 

önkormányzat előzetes jóváhagyásával történhet meg, 

- évente legalább négy alkalommal biztosítja, hogy a testület ülései kultúrált 

körülmények között, Mezőkövesd, Mátyás király út 112.sz. alatt a fsz. 13.sz. 

tanácskozó teremben folyjanak le, 

- a testületi ülésre minden esetben jegyzőkönyvvezetőt biztosít, aki a 

jegyzőkönyvet elkészíti az ülésről,  

- a Kisebbségi Önkormányzat részére Mezőkövesd, Szent László tér 24. szám 

alatt 56 m2 irodahelyiséget biztosít térítésmentesen: a közüzemi díjakat a 

Kisebbségi Önkormányzat egyenlíti ki saját költségvetéséből, 

- az irodahelyiségben a Kisebbségi Önkormányzat ügyfélfogadást tart, ennek 

időpontját az iroda ajtaján előre egy hónapra ki kell függeszteni, 

- az irodahelyiség bútorzatát a Kisebbségi Önkormányzat szerzi be, saját 

költségvetéséből. 

 

A Kisebbségi Önkormányzat által felvállalt feladatok: 

 

a./ Cigány oktatásfejlesztési program:  

Stratégiai célja az, hogy a közoktatás teljes tartalmában biztosítsa a cigány tanulókat 

sújtó hátrányok kiegyenlítéséhez és iskolai sikerességük biztosításához szükséges 

feltételeket. 

Szükséges az esélynövelő intézkedések rendszerét kialakítani, 

 

- Óvodai, iskolai – előkészítő és alapfokú felzárkóztató programok fejlesztésével 

és támogatásával biztosítani kell a cigány tanulók iskolai beilleszkedését, 

- Felzárkóztató programok fejlesztésével és működtetésével biztosítani kell, 

hogy a cigány tanulók a jelenleginél jóval nagyobb arányban a tankötelezettség 

ideje alatt teljes értékű általános iskolai végzettséget szerezzenek, megismerjék 

a roma nép eredetét, történelmét, nyelvét. 

 

b./ Egészségügyi program  - éves feladatainkat a következő területeken igyekszünk 

megvalósítani: 

- testi, lelki tisztaság, egészség megőrzése, ennek keretében felvilágosítás a 

testhigiéniáról, öltözködésről, étkezésről, betegségekről, a drog-fogyasztásról 

stb. mind a felnőtt lakosság mind pedig a gyermekek részére. 

 

c./ Kulturális és sport program:  a programjainkkal az egész cigány lakosságot 

átfogóan kívánjuk bevonni. Rendezvényeinkkel szeretnénk a kultúrált viselkedést, a 

tájékozottságot, a szabadidő helyes és hasznos eltöltését megismertetni és 

megszerettetni. 

d./ A város közbiztonságának javításában  részt kívánunk vállalni, első sikeres 

lépésünk, hogy a Polgárőrség keretein belül 6 fővel roma-csoportot állítottunk fel. 



e./ A Városi Rendőrkapitánysággal  közösen bűnmegelőzési tájékoztató, 

ismeretterjesztő előadások megszervezését tervezzük. 

f./ Az önkormányzati intézményekkel /elsősorban oktatási intézményekkel/ 

együttműködési megállapodást kívánunk kötni. 

 

Partnerek vagyunk abban is, ha az önkormányzat nem kötelezően ellátandó feladatait 

áttekinti és ebből valamint a kisebbségi önkormányzatnak átad – természetesen a 

megfelelő pénzeszközök mellérendelésével -, azt legjobb tudomásunk szerint ellássuk. 

 

Közösen felvállalt feladatok 

 

A települési Önkormányzat és a Kisebbségi Önkormányzat feladatok közös 

megoldását határozhatják el, melyhez mindkét testület egyetértő határozata szükséges. 

A feladatok sikeres ellátása érdekében a polgármester és a Kisebbségi Önkormányzat 

elnöke folyamatosan tájékoztatják egymást és információkat nyújtanak egymásnak. 

A Kisebbségi Önkormányzat január hónapban  - a települési Önkormányzat 

jóváhagyott munkaprogramja alapján – elkészíti saját munkatervét, ügyelve arra, hogy 

véleményezési jogát gyakorolni tudja. 

 

Záró rendelkezések 

 

Az együttműködési megállapodást évenként, a költségvetési zárszámadást követően 

kell felülvizsgálni és szükség szerint módosítani. A jegyző a megállapodásra 

vonatkozó jogszabályok változása miatti módosítás szükségességét a helyi és a Cigány 

Települési Kisebbségi Önkormányzatnak jelzi, a helyi és a Kisebbségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete a megállapodást szükség esetén határozatával módosítja. 

Az együttműködési megállapodást Mezőkövesd Város Önkormányzata 421/2009. 

(XII.22.) ÖK. sz. határozatával a Cigány  Települési Kisebbségi Önkormányzat 

40/2009. (XII.18.) sz. határozatával hagyta jóvá. 

 

Mezőkövesd,…………év………………hó…….nap 

 

 

……………………………….    ………………………….. 

 Farkas Félix                                                             Tállai András 

Cigány  Kisebbségi Önkormányzat                     Mezőkövesd Város Polgármestere 

      Elnöke   

                    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mezőkövesd Város Önkormányzat 

 422/2009. (XII.22.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A   
 

Az Örmény Kisebbségi Önkormányzattal kötött együttműködési  

megállapodás felülvizsgálata 

 

 

 

 

 Mezőkövesd Város Önkormányzatának képviselő-testülete felülvizsgálta az Örmény 

Kisebbségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást és azt változatlan 

tartalommal elfogadja és megerősíti a 310/2006. (XII.15.)ÖK számú határozatát, 

egyben felhatalmazza a polgármestert annak ismételt aláírására. 

 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2009. december 31. 

 
 

 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.     Tállai András sk. 

          aljegyző       polgármester 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

  Bóta Gáspár sk.      Pető Istvánné sk. 

  települési képviselő      települési képviselő  

 

 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Együttműködési megállapodás 

 

 

Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. Törvény 68. § /3/ 

bekezdése alapján Mezőkövesd város Önkormányzata és Mezőkövesd város Örmény 

Települési Kisebbségi Önkormányzata együttműködésük szabályait az alábbi 

megállapodásban rögzítik: 

 

A költségvetési koncepció elkészítése 

 

 

 

A helyi Önkormányzat és az Örmény Települési Kisebbségi Önkormányzat között a 

kapcsolatot a Települési Kisebbségi Önkormányzat elnöke tartja. 

A polgármester és a Kisebbségi Önkormányzat elnöke minden év október 15. napjáig 

– a költségvetési koncepció összeállítását megelőzően – áttekinti a Kisebbségi 

Önkormányzat következő költségvetési évre vonatkozó  feladatait, bevételi forrásait. 

Az elkészített költségvetési koncepciót – mely a Kisebbségi Önkormányzat 

koncepcióját is tartalmazza, a Kisebbségi Önkormányzat november 15-ig 

véleményezi. 

A Kisebbségi Önkormányzatnak a költségvetési koncepcióról alkotott véleményét a 

koncepció-tervezethez csatolni kell. 

 

A tervezetet a Képviselő-testület megtárgyalja és határozatot hoz a költségvetés-

készítés további  munkálatairól. 

 

A Kisebbségi Önkormányzat költségvetési határozatának, az Önkormányzat 

költségvetési rendelet-tervezetének elkészítése 

 

A polgármester tájékoztatja a Kisebbségi Önkormányzat elnökét a helyi 

Önkormányzat költségvetési koncepciójának a Települési Kisebbségi Önkormányzatra 

vonatkozó részéről, valamint a Kisebbségi Önkormányzat költségvetés készítésére 

vonatkozó határidőről. 

A költségvetési törvény kihirdetését követően, a költségvetésre vonatkozó részletes 

információk megismerése után a polgármester folytatja az egyeztetést az elnökkel, 

ennek keretében az elnök rendelkezésére bocsátja a helyi kisebbségi önkormányzatra 

vonatkozó adatokat. Az egyeztetést a követségvetési törvény kihirdetését követő 5 

napon belül kell lefolytatni. 

 

Az Örmény Települési Kisebbségi Önkormányzat kérésére a jegyző készíti elő a 

Kisebbségi Önkormányzat költségvetési határozat-tervezetét. A Kisebbségi 

Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalja és határozatában kezdeményezi a 

helyi Önkormányzat Képviselő-testületénél a feladatainak ellátásához szükséges 

költségvetési előirányzatainak elfogadását, illetve befogadását. Ezt a költségvetési 

törvény kihirdetésétől számított 12 napon belül a Kisebbségi Önkormányzat elnöke a 

polgármester útján juttatja el az Önkormányzat Képviselő-testületéhez. 

 

A helyi önkormányzat  költségvetési rendeletébe az Örmény Települési Kisebbségi 

Önkormányzat költségvetése a Települési Kisebbségi Önkormányzat költségvetési 

határozata alapján, elkülönítetten épül be. A helyi Önkormányzat Képviselő-testülete a 



Települési Kisebbségi Önkormányzat költségvetésére vonatkozóan nem rendelkezik 

döntési jogosultsággal. 

 

A helyi Önkormányzat rendelete tartalmazza a nemzetiségi, etnikai feladatok 

finanszírozásának együttes összegét, legalább a következő tételekre kiterjedően: 

 

- az állami támogatás jogcímenként, 

- a helyi Önkormányzat támogatása az átvállalt feladatok szerint, illetve 

általánosan, továbbá 

- az egyéb, államháztartáson belülről származó bevételeket. 

 

A helyi Önkormányzat költségvetési rendeletében foglalt előirányzatokról – különös 

tekintettel a helyi Önkormányzat által nyújtott támogatásokra – a polgármester 

tájékoztatja az elnököt. 

 

Az Örmény Települési Kisebbségi Önkormányzat ezek alapján határoz a 

költségvetésről. A költségvetési határozatnak tartalmaznia kell a működési és 

felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat egymástól elkülönítetten, az 

államháztartási törvény 69. § /2/ bekezdésében foglaltak szerint. 

 

A költségvetési előirányzatok módosításának rendje 

 

Ha az Örmény Települési Kisebbségi Önkormányzat az eredeti előirányzatán felül 

többletbevételt ér el, bevétel-kiesése van, illetve kiadási előirányzatain belül 

átcsoportosítást hajt végre a Települési Kisebbségi Önkormányzat módosítja a 

költségvetésről szóló határozatát. 

E határozatnak megfelelően a helyi Önkormányzat Képviselő-testülete minden év 

június 30-ig, illetve december 31-ig módosítja a költségvetési rendeletét. 

A helyi Önkormányzat Képviselő-testülete az Örmény Települési Kisebbségi 

Önkormányzat előirányzatain egyéb módosítást nem hajthat végre. 

 

Költségvetési információszolgáltatás rendje, beszámolási kötelezettség teljesítése 

 

Az Örmény Települési Kisebbségi Önkormányzat költségvetési határozatát, 

költségvetési beszámolóját úgy fogadja el, és erről információt az Önkormányzatnak 

úgy szolgáltat, hogy az államháztartás működési rendjéről szóló Kormány rendeletben 

foglaltaknak megfelelően eleget tudjon tenni tájékoztatási kötelezettségének. 

 

Az Örmény Települési Kisebbségi Önkormányzat elnöke a polgármester útján a helyi 

Önkormányzatnak a beszámolási kötelezettsége teljesítéséhez információt szolgáltat a 

költségvetési határozat féléves és három negyedéves teljesítéséről. 

Az adatszolgáltatás során szolgáltatott adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal 

és a statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségért a Települési Kisebbségi 

Önkormányzat tekintetében a Települési Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-

testületének elnöke a felelős. 

 

A kötelezettségvállalás rendje 

 

A kötelezettségvállalás rendjét külön szabályzat tartalmazza. 

 



 

 

A Települési Önkormányzat által nyújtott, pénzbeni és természetbeni támogatás  

 

A Települési Önkormányzat biztosítja a Kisebbségi Önkormányzat működéséhez 

szükséges alábbi  feltételeket: 

 

- a települési Önkormányzat minden évben a saját költségvetésében határozza 

meg azon összeg nagyságát, mellyel az adott évben támogatja a Kisebbségi 

Önkormányzat működését, 

- a pénzösszeg felhasználási kötöttséggel kerül átadásra, amennyiben ezen 

pénzösszeg átcsoportosítása válik szükségessé, úgy az csak a helyi 

önkormányzat előzetes jóváhagyásával történhet meg, 

- évente legalább négy alkalommal biztosítja, hogy a testület ülései kultúrált 

körülmények között, Mezőkövesd, Mátyás király út 112.sz. alatt a fsz. 13.sz. 

tanácskozó teremben folyjanak le, 

- a testületi ülésre minden esetben jegyzőkönyvvezetőt biztosít, aki a 

jegyzőkönyvet elkészíti az ülésről,  

 

A Kisebbségi Önkormányzat által felvállalt feladatok: 

 

- Kulturális és sport  programjainkba az egész lakosságot átfogóan kívánjuk 

bevonni. Rendezvényeinkkel szeretnénk az örmény kultúrát megismertetni és 

megszerettetni. 

- Partnerek vagyunk abban is, hogy az Önkormányzat nem kötelezően ellátandó 

feladatait áttekinti és ebből valamit a kisebbségi önkormányzatnak átad – 

természetesen a megfelelő pénzeszközök mellérendelésével -, azt legjobb 

tudásunk szerint ellássuk. 

 

Közösen felvállalt feladatok 

 

A települési Önkormányzat és a Kisebbségi Önkormányzat feladatok közös 

megoldását határozhatják el, melyhez mindkét testület egyetértő határozata szükséges. 

A feladatok sikeres ellátása érdekében a polgármester és a Kisebbségi Önkormányzat 

elnöke folyamatosan tájékoztatják egymást és információkat nyújtanak egymásnak. 

A Kisebbségi Önkormányzat január hónapban  - a települési Önkormányzat 

jóváhagyott munkaprogramja alapján – elkészíti saját munkatervét, ügyelve arra, hogy 

véleményezési jogát gyakorolni tudja. 

 

Záró rendelkezések 

 

Az együttműködési megállapodást évenként, a költségvetési zárszámadást követően 

kell felülvizsgálni és szükség szerint módosítani. A jegyző a megállapodásra 

vonatkozó jogszabályok változása miatti módosítás szükségességét a helyi és az 

Örmény Települési Kisebbségi Önkormányzatnak jelzi, a helyi és a Kisebbségi 

Önkormányzat Képviselő-testülete a megállapodást szükség esetén határozatával 

módosítja. 

 



Az együttműködési megállapodást Mezőkövesd Város Önkormányzata 422/2009. 

(XII.22.) ÖK. sz. határozatával az Örmény Települési Kisebbségi Önkormányzat 

12/2009. (X.26.) ÖÖH sz. határozatával hagyta jóvá. 

 

 

Mezőkövesd,…………év………………hó…….nap 

 

 

 

 

……………………………….    ………………………….. 

 Dr.Vurom Gábor                                      Tállai András 

Örmény Kisebbségi Önkormányzat                   Mezőkövesd Város Polgármestere     

  Elnöke     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

423/2009. (XII.22.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A   
 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Rendelőintézete 

 orvos-igazgatói feladatainak ellátására 

 

 

 

A Képviselő-testület az előterjesztés mellékletét képező felhívás alapján kiírja 

a Városi Rendelőintézet orvos-igazgatói feladatok ellátására szóló pályázatát, 

melyet a KSZK honlapon, Mezőkövesd Város honlapján és az Egészségügyi 

Közlönyben kell közzétenni. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.     Tállai András sk. 

          aljegyző       polgármester 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

  Bóta Gáspár sk.      Pető Istvánné sk. 

  települési képviselő      települési képviselő  

 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

pályázatot ír ki 

Mezőkövesd Város Önkormányzat Rendelőintézete 

 (Mezőkövesd, Mátyás király u. 63.)  

intézményvezetői álláshely betöltésére 

(közalkalmazotti kinevezéssel,  

5 évre szóló határozott idejű, magasabb vezetői megbízással) 

 

 

Ellátandó feladat: Önálló költségvetési szervként működő intézmény vezetése, az 

alapító okiratban meghatározott alaptevékenység és egyéb kiegészítő tevékenység 

ellátásának biztosítása. A Rendelőintézet tevékenységének tervezése, szervezése, 

irányítása és ellenőrzése.  

 

Pályázati feltételek: 

- orvostudományi egyetemi végzettség 

- egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment 

szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítés 

- a kinevezéskor legalább 5 éves költségvetési szervnél eltöltött szakmai gyakorlat 

-    a kinevezéskor legalább 5 éves vezetői gyakorlat 

-    büntetlen előélet, cselekvőképesség 

 

A pályázathoz csatolni szükséges: 

- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt 

- Végzettséget igazoló okirat eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolatát 

- A pályázó szakmai életútját részletesen bemutató szakmai önéletrajzot 

- Az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programját 

- MOK tagságáról szóló igazolást 

- Nyilatkozatát a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással         

 összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárulásról 

 
A pályázat benyújtásának feltételei és határideje: 

 A KSZK honlapon történő megjelenés: 2009. december 31. 

Pályázat benyújtásának határideje: 2010. január 31. 

 

A pályázatot postai úton Mezőkövesd Város Polgármesterének címezve (3400 

Mezőkövesd, Mátyás király u. 112.) zárt borítékban, kérjük megküldeni. Kérjük a 

borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot 

256/szem/2009.,valamint a munkakör megnevezését: „Rendelőintézet 

intézményvezető”. 

 

A pályázat elbírálásának rendje és határideje: 

A pályázati eljárás lefolytatása a Kjt. egészségügyi ágazatban történő végrehajtására 

kiadott 356/2008. (XII.31.) Kormányrendelet 3-4 §-ában foglaltaknak megfelelően. A 

bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a pályázati határidő lejártát követő első 

Képviselő-testületi ülésen dönt. 

 

Az állás betöltésének ideje: 2010. április 1.  

 



 

Vezetői megbízás ideje: 2010. április 1-től  2015. március 31-ig. 

 

Bérezés: Kjt. alapján, megegyezés szerint. 

 

A pályázattal kapcsolatosan érdeklődni Dr. Fekete Zoltán aljegyzőnél lehet a 49/411-

538 telefonszámon. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

 424/2009. (XII.22.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A   
 

 

 

Közbeszerzési eljárás indítása a funkcióbővítő városrehabilitáció  

projekt megvalósítására 

 

 

 

A Képviselő-testület a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 

alapján nyílt közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni a „Vonzó és élhető városi 

környezet kialakítása Mezőkövesden” megnevezésű, ÉMOP-3.1.2/A-2008-

0027 azonosító számú pályázat megvalósításához kapcsolódó kivitelező 

kiválasztására. 

 

Az előterjesztés mellékletét képező ajánlati felhívást jóváhagyja, hozzájárul a 

Közbeszerzési Értesítőben történő közzétételhez. 
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EURÓPAI UNIÓ 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 

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

 

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 

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

Hivatalos név: 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Postai cím: 

Mátyás király út 112. 

Város/Község: 

Mezőkövesd 

Postai 

irányítószám: 3400 

Ország: 

Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok): 

Címzett: Pázmándi Tamás közbeszerzési referens 

Telefon: 49/511-535 

E-mail: kozbeszerzes@mezokovesd.hu Fax: 49/511-561 

Internetcím(ek) (adott esetben) 

Az ajánlatkérő általános címe (URL): 

A felhasználói oldal címe (URL):  

További információk a következő címen szerezhetők be:  

  Azonos a fent említett kapcsolattartási 

ponttal/pontokkal 

 Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I 

mellékletet 

A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési 

rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:  

  Azonos a fent említett kapcsolattartási 

ponttal/pontokkal 

 Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II 

mellékletet 

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: 

  Azonos a fent említett kapcsolattartási 

ponttal/pontokkal 

 Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III 

mellékletet 

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

 Minisztérium vagy egyéb nemzeti 

vagy szövetségi hatóság, valamint 

regionális és helyi szerveik 

 Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal 

  Regionális vagy helyi hatóság 

 Regionális vagy helyi iroda/hivatal 

 Közjogi szervezet 

 Európai intézmény/hatóság vagy 

nemzetközi szervezet 

 Egyéb (nevezze meg):                  

 Általános közszolgáltatások 

 Védelem 

 Közrend és biztonság 

 Környezetvédelem 

 Gazdasági és pénzügyek 

 Egészségügy 

 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 

 Szociális védelem 

 Szabadidő, kultúra és vallás 

 Oktatás 

 Egyéb (nevezze meg):      

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

mailto:polghiv@mezokovesd.hu


II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

 

II.1) MEGHATÁROZÁS 

 

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés 

A „Vonzó és élhető városi környezet kialakítása Mezőkövesden” megnevezésű,  ÉMOP-

3.1.2/A-2008-0027 azonosító számú pályázat megvalósításához kapcsolódó kivitelezési 

munkák ellátása vállalkozási szerződés keretében. 

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

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

megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei)  tárgyának) 

a) Építési beruházás         
 

b) Árubeszerzés                 c)Szolgáltatásmegrendelé

s   

Kivitelezés 

Tervezés és kivitelezés 

Kivitelezés, bármilyen 

eszközzel, módon, az 

ajánlatkérő által 

meghatározott 

követelményeknek 

megfelelően 

 

 

 
 

Adásvétel 

Lízing 

Bérlet 

Részletvétel 

Ezek 

kombinációja/Egyéb 

 

 

 

 

 

Szolgáltatási kategória        

• •  
(az 1–27. szolgáltatási 

kategóriákat lásd a 

2004/18/EK irányelv II. 

mellékletében) 

A teljesítés helye 

Mezőkövesd 

NUTS-kód                 HU311 

A teljesítés helye  

                

NUTS-kód                 • • • • •   

A teljesítés  helye  

                

NUTS-kód                

• • • • •   

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul 

Közbeszerzés megvalósítása                   Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása  
 

Keretmegállapodás megkötése         

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) 

Keretmegállapodás több ajánlattevővel                

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek 

létszáma • • •  VAGY, adott esetben, maximális 

létszáma • • •  

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel  
 

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

Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a megállapodás időtartama meghaladja a négy évet: 



 

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült 

összértéke (csak számokkal):  

Becsült érték ÁFA nélkül:                         Pénznem:  

VAGY:                     és                    között  Pénznem:      

A keretmegállapodás alapján megkötendő  szerződések értéke és gyakorisága (amennyire 

lehetséges):                                       

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya 

A „Vonzó és élhető városi környezet kialakítása Mezőkövesden” megnevezésű,  ÉMOP-

3.1.2/A-2008-0027 azonosító számú pályázat megvalósításához kapcsolódó kivitelezési 

munkák ellátása vállalkozási szerződés keretében. 

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

 1. Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott 

esetben) 

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

 

További 

tárgy(ak) 

 

45212110-0 

45212313-3 

45213140-6 

 

• • • • -•   • • • • -•  

• • • • -•   • • • • -•  

• • • • -•   • • • • -•  

• • • • -•   • • • • -•  

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

igen      nem  

II.1.8) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk 

megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható)  igen      nem 
 

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

egy részre                         
 

egy vagy több részre              
 

valamennyi részre            

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

igen      nem  

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR  

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

A „Vonzó és élhető városi környezet kialakítása Mezőkövesden” megnevezésű,  ÉMOP-

3.1.2/A-2008-0027 azonosító számú pályázat megvalósításához kapcsolódó kivitelezési 

munkáinak ellátása vállalkozási szerződés keretében.  

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

ellátni: 

 

1. rész: -Szt. László tér felújítása (1.272 m2 térkő burkolat, 70x6 m sétányút, 1 db szökőkút 

létesítése, víz, csapadékcsatorna, villamos-hálózat, kiépítése, közvilágítás-rekonstrukció, 

zöldfelület rendezése, 4 alakos szoborcsoport restaurálása) 

  -Gaál István-Varga Pál úti parkolók kiépítése (5 busz, 31 szgk. (ebből 2 

akadálymentesített) parkoló létesítése, 154 fm csapadékcsatorna, közvilágítás-rekonstrukció) 

  -Közösségi Ház részleges felújítása-bővítése (összesen 1.431 m2 homlokzati 

hőszigetelés, összesen 84 db nyílászáró csere, emeletráépítés épületmegerősítéssel 

(acélgerendás tartószerkezet készítése, alapinjektálással), tetőfelújítás, akadálymentesítés (1 

db akadálymentesített lift aknával, vizeshelyiség kialakítása, vezetősávok, kézfogó, korlát, 

mozgássérült rámpa létesítése), belső elektromos hálózat bővítése szerelvényekkel, víz-



csatorna és fűtés-hűtés felújítása 6 db 80 kW-os kazán beépítésével, 1 db tűzjelző hálózat 

kiépítése) 

2. rész: Városi Galéria felújítása (1.423 m2 homlokzat-felújítás festéssel, 720 m2 

tetőfelújítás, összesen 1.258 m2 burkolatcsere, 127 db nyílászáró csere, 2.970 m2 belső 

festés, villamos-hálózat felújítás, 2 db vizeshelyisége létesítése, 1 db akadálymentesített lift 

aknával, vizeshelyiség kialakítása, vezetősávok, kézfogó, korlát, mozgássérült rámpa 

létesítése)). 

3. rész: Kavicsos-tavi szabadidőpark kialakítása (összesen 122 db parkoló (ebből 4 

akadálymentesített), valamint víz-(1.079 fm), szennyvíz-(130 fm), villamos- (4.200 fm), 

csapadék-(481 fm), és gáz-hálózat (39 fm) kialakítása, valamint meglévő kút eltömedékelése 

és új öntözőkút létesítése, környezet és zöldfelület rendezés (51.500 m2 – ebből burkolt: 

8.410 m2)) 

4. rész: Piaccsarnok II. ütem (piaccsarnok (teljes alapterület: 1.105 m2) létesítése, út- (3.900 

m2), csapadékcsatorna-hálózat (585 fm), parkolók (159 db), járda felújítása, illetve 

kialakítása) 

A munkaterületek átadása szakaszoltan történik, ennek részleteit a dokumentáció 

tartalmazza. 

A közbeszerzés tárgya és mennyisége részletesen a dokumentációban kerül leírásra és 

meghatározásra. 

Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal):  911.975.946                        

Pénznem:  HUF  

VAGY:               és               között         Pénznem:      

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

igen      nem  

Igen válasz esetén a vételi jog leírása: 

Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:   

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

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

között   

Ha ismert, az árubeszerzésre vagy szolgáltatás megrendelésre 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            16/04/2010      (nap/hó/év)  

             befejezés        30/04/2011  (nap/hó/év) 

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

III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK  

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

Késedelmi kötbér: a II.2.1) pontban meghatározott feladatok elvégzésére 

1. 200.000,- Ft/nap, 

2. 100.000,- Ft/nap, 

3. 200.000,- Ft/nap, 

4. 200.000,- Ft/nap 

maximális összege a bruttó szerződéses ár 7 %-a (a 162/2004. (V. 21.) Korm. rend. alapján). 

Meghiúsulási kötbér: nem teljesítés esetén a bruttó szerződéses ár 7 %-a. (a 162/2004. (V. 21.) 

Korm. rend. alapján). 

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

Teljesítési biztosíték: a megvalósítás idejére vonatkozó teljesítési biztosíték mértéke a bruttó 



szerződéses ár 7%-a (a 162/2004. (V. 21. Korm. rend. alapján), mely a Kbt. 53. § (6) bekezdése 

szerint teljesíthető. 

Az ajánlattevőnek ajánlata részeként Ajánlati Biztosítékot kell benyújtani, melynek összege 

1.000.000,- Ft. Az Ajánlati Biztosíték teljesíthető átutalással az Ajánlatkérő OTP 11734107-

15350071-10010000 számú bankszámlájára, vagy az azzal azonos összegű bankgarancia vagy 

biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény 

biztosításával. Az Ajánlati Biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az Ajánlat 

benyújtásának határidejével. 

Az Ajánlati Biztosítéknak érvényben kell maradnia az ajánlati kötöttség teljes időtartamáig. Az 

Ajánlati biztosítékot eredeti vagy hiteles másolati példányban, nem magyar nyelvű kiállítása 

esetén hiteles magyar fordításban kell benyújtani. 

Amennyiben az Ajánlati Biztosíték a fenti időpontig nem érvényes, úgy az Ajánlatkérő az 

ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja. (Hiánypótlás során az ajánlati biztosíték jelen eljárásban 

tartalmi hiányosság miatt nem pótolható.) 

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

rendelkezésekre  

Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a Kbt. 305.§ (3) bekezdése szerint a szerződésben 

meghatározott módon és tartalommal való teljesítéstől számított 60 napon belül teljesíti. 

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a tárgyi beruházásra pályázatot nyújtott be 

(ÉMOP azonosító: ÉMOP-3.1.2/A-2008-0027). Amennyiben a pályázat nyer, a benyújtott 

számlák finanszírozását Ajánlatkérő és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (Támogató) 73-27% 

arányban (a nettó értéket figyelembe véve) végzi. 

Vállalkozó 10% előleg fizetését kérheti. 

Részszámlát a II. 2.1 pontban megjelölt munkák 50%-os készültség alapján nyújtható be a 

vállalási ár 50%-ról. 

Az illetékes Közreműködő Szervezet az igazolt teljesítés és a számlák Közreműködő 

Szervezethez történő benyújtását követően, a számla/számlák támogatástartalmának megfelelő 

részét 30 napon (hiánypótlást nem számítva) belül utalja át a Vállalkozó számára. 

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

személy(adott esetben) 

Nem követelmény. 

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

nem  
(adott esetben) 

Ha igen, a különleges feltételek meghatározása  

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 

 

III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok 

(kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó 

előírásokat is  

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

Kizáró okok: 

10.) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel 

szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésének a)-h) pontjaiban felsorolt kizáró okok valamelyike 

fennáll. 

11.) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó 

mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben 

a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)–c) pontokban felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll. 



12.) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a 

Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá esik. 

13.) Kizárásra kerül az eljárásból az az ajánlattevő, aki, illetőleg akinek a közbeszerzés 

értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, vagy a számára 

erőforrást nyújtó szervezet a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)-b) pontjaiban meghatározott 

kizáró okok hatálya alá esik. 

Igazolási mód: 

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

alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt. 63. § (1)-

(5) bekezdésének megfelelően és a Kbt. 64. § (1) bekezdésének figyelembevételével igazolnia, 

hogy nem áll a kizáró okok hatálya alatt.  

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság  

Az alkamasság megítéléséhez szükséges 

adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

Ajánlattevő, valamint a közbeszerzés 

értékének 10 %-t meghaladó mértékben 

igénybe venni kívánt alvállalkozó csatolja: 

 

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

alapján valamennyi pénzügyi intézménytől 

(ahol több folyószámlája van, az összes 

folyószámláról) származó, az ajánlattételi 

határidőhöz képest 60 napnál nem régebbi 

eredeti, vagy közjegyző által hitelesített 

másolati nyilatkozatot, amely tartalmazza: 

- a vezetett bankszámla számát 

- mióta vezeti ajánlattevő bankszámláját, 

- ajánlattevő számláján a nyilatkozat kiállítását 

megelőző három évben sorban állás volt-e, és 

ha igen, milyen időtartamban 

 

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

alapján az elmúlt 3 lezárt üzleti év 

vonatkozásában a számviteli jogszabályoknak 

megfelelő beszámoló benyújtása egyszerű 

másolatban. 

 

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

szakmai felelősségbiztosítás fennállásáról 

szóló pénzintézeti igazolás eredeti vagy 

egyszerű másolati példányát 

 

P4. A Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja, 

valamint a 162/2004. (V. 21.) Korm. rend. 8/A 

§ a) pontja alapján pénzügyi intézménytől 

származó, az ajánlattételi határidőhöz képest 

60 napnál nem régebbi eredeti, vagy egyszerű 

másolati nyilatkozatot, amely szerint az 

ajánlattevő és/vagy a közbeszerzés értékének 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)  

(adott esetben):  

Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés 

értékének 10 %-t meghaladó mértékben igénybe 

venni kívánt alvállalkozó, amennyiben:  

 

P1. Bármely számlavezető pénzintézettől származó 

nyilatkozat szerint számláján a nyilatkozat 

kiállításától számított elmúlt három évben 30 napot 

meghaladó sorban állás volt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P2. A számviteli jogszabályoknak megfelelő 

beszámolója szerint a mérleg szerinti eredménye az 

elmúlt 3 lezárt üzleti év (2006., 2007., 2008.) 

valamelyikében negatív 

 

P3. Nem rendelkezik legalább 100 millió Ft/év, 10 

millió Ft/káresemény mértékű szakmai 

felelősségbiztosítással  

 

 

 

P4. Nem tudja pénzintézettől származó 

nyilatkozattal igazolni, hogy rendelkezik legalább 

1. rész: 166,2 millió forint 

2. rész: 73 millió forint 

3. rész: 161,2 millió forint 

4. rész: 179,4 millió forint szabad felhasználású 

pénzeszközzel, mely fedezi a szerződésben 



10 %-t meghaladó mértékben igénybe venni 

kívánt alvállalkozó, valamint az erőforrást 

nyújtó szervezet számára az  

1. rész esetében: 166,2 millió forint 

2. rész esetében: 73 millió forint 

3. rész esetében: 161,2 millió forint 

4. rész esetében: 179,4 millió forint  

értékű pénzeszköz rendelkezésre áll. A 

pénzintézeti igazolás alapján az összeg 

származhat folyószámlán lévő likvid 

pénzeszközből, szabad készpénzállományból, 

folyószámla hitelkeretből, folyószámláról 

történő átvezetésből. Az ajánlattevő elfogadja 

igazolásul a folyószámlára történő készpénz 

befizetést is, vagy az ajánlattevő számára 

nyújtott tagi kölcsön igazolását, vagy 

bármilyen kölcsön és/vagy hitelfelvétel 

igazolását. Ajánlatkérő a fent megjelölt szabad 

pénzeszközzel egyenértékűnek tekinti a 

kifejezetten a konkrét projektre vonatkozó, az 

előírt értéket elérő vagy meghaladó 

pénzintézeti hitelfelvételt igazoló – a 

nyertesség esetére szóló – hitelígérvényt vagy 

hitelszerződést is. Ebben az esetben a 

hitelígérvényt vagy a hitelszerződést kell 

benyújtani.  

meghatározott legnagyobb értékű részteljesítés 

anyagköltség és munkadíj forrását. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-t 

meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 

alvállalkozónak a P1.-P3. alkalmassági 

követelmények tekintetében önállóan, míg a P4. 

alkalmassági követelmény tekintetében együttesen 

kell megfelelnie. 

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges 

adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

 

 

 

 

 

M1 Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 

10 %-t meghaladó mértékben igénybe venni 

kívánt alvállalkozója csatolja: 

 

 

alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző 

öt évben befejezett (műszaki átadás-átvétellel 

lezárult) a közbeszerzés tárgykörébe tartozó 

(létesítmény építése vagy rekonstrukciója) 

építési beruházásainak ismertetése, a Kbt. 68. 

§ (2) bekezdése szerinti referenciaigazolással 

(legalább az ellenszolgáltatás összege, a 

teljesítés ideje és helye, nyilatkozat, hogy a 

teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek 

megfelelően történt-e). A 

referenciaigazolásoknak egyértelműen kell 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)  

(adott esetben): 

Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés 

értékének 10 %-t meghaladó mértékben igénybe 

venni kívánt alvállalkozó, amennyiben együttesen 

nem rendelkeznek: 

 

M1. Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés 

értékének 10 %-t meghaladó mértékben igénybe 

venni kívánt alvállalkozó, amennyiben együttesen 

nem rendelkeznek: 

Az ajánlati felhívás feladását megelőző öt évből 

műszaki átadás-átvétellel lezárult 

 

1. rész esetében: összesen legalább két darab, 

összesen legalább bruttó 100 millió forint értékű 

magasépítési referenciával és összesen legalább 2 

db, összesen legalább bruttó 25 millió forint értékű   

mélyépítési referenciával 

2. rész: összesen legalább két darab, összesen 

legalább bruttó 75 millió forint értékű magasépítési 

referenciával 

3. rész: összesen legalább két darab, összesen 



tartalmaznia azokat az adatokat, 

információkat, amelyekből az alkalmasság 

minimumkövetelményeinek való megfelelés 

megállapítható. A közös ajánlattevőként 

teljesített referencia esetében a 

referenciaigazolásból egyértelműen ki kell 

derülnie, hogy a referenciaként megjelölt 

munkák közül mely munkarészeket teljesített 

az ajánlattevő, illetve a közbeszerzés 

értékének 10 %-t meghaladó mértékben 

igénybe venni kívánt alvállalkozó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M2. Ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 

%-t meghaladó mértékben igénybe venni 

kívánt alvállalkozója, valamint erőforrást 

nyújtó szervezet csatolja: 

 

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

alapján azoknak a szakembereknek, illetőleg 

vezetőknek a számát, a megnevezését, 

végzettség és képzettség szerinti 

megbontásban, végzettségük és képzettségük 

ismertetését és igazolását, akiket ajánlattevő 

be kíván vonni a teljesítésbe, a szakemberek, 

illetve a vezetők végzettségét és képzettségét 

igazoló okiratok, a névjegyzékbe, hatósági 

nyilvántartásba vételt, illetve a kamarai 

regisztrációt igazoló okiratok, valamint a 

szakemberek és a vezetők saját kézzel aláírt 

szakmai önéletrajzának egyszerű másolatával. 

Az ajánlathoz csatolni kell a szakemberek, 

illetve a vezetők kifejezett nyilatkozatát arra 

vonatkozóan, hogy az ajánlattevő nyertessége 

esetén a teljesítés teljes időtartama alatt 

rendelkezésre állnak és abban közreműködnek.  

Az igénybe vett erőforrások tekintetében a 

legalább bruttó 75 millió forint értékű magasépítési 

és összesen legalább 2 db, összesen legalább bruttó 

10 millió forint értékű zöldfelület létesítésére 

vonatkozó és összesen legalább 1 db, összesen 

legalább bruttó 25 millió forint értékű mélyépítési 

referenciával.  

4. rész: összesen legalább két darab, összesen 

legalább bruttó 125 millió forint értékű 

magasépítési referenciával és összesen legalább 2 

db, összesen legalább bruttó 50 millió forint értékű 

mélyépítési referenciával 

 

M2. Alkalmatlan az ajánlattevő, a közbeszerzés 

értékének 10 %-t meghaladó mértékben igénybe 

venni kívánt alvállalkozó, valamint az erőforrást 

nyújtó szervezet, amennyiben együttesen nem 

rendelkeznek legalább az alábbi szakemberekkel, 

illetőleg vezetőkkel: 

-1 fő felsőfokú végzettséggel és legalább 5 év 

építőipar területén szerzett szakmai gyakorlattal 

rendelkező vezető tisztségviselővel 

-1 fő MV-Ép/A (minden rész esetében) 

-1 fő MV-Ép/ÉG (minden rész esetében) 

-1 fő MV-Ép/ÉV (minden rész esetében) 

-1 fő MV-KÉ/A, vagy MV-KÉ/B (1., 3., 4. rész 

esetében) 

szakterület jelű felelős műszaki vezetői 

jogosultsággal rendelkező, és legalább 3 éves 

felelős műszaki vezetői szakmai gyakorlattal 

rendelkező szakemberrel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

M3. Alkalmatlan az ajánlattevő, a közbeszerzés 

értékének 10 %-t meghaladó mértékben igénybe 

venni kívánt alvállalkozó, valamint az erőforrást 

nyújtó szervezet, amennyiben együttesen nem 

rendelkeznek az alábbi eszközökkel, 

berendezésekkel, műszaki felszereltséggel: 

 

- 3 db egyenként minimum 5 tonna teherbírású 

tehergépjárművel, amiből legalább egy billenős 

(minden rész esetében?), 

- 1 db önrakodó darus teherautóval, (1., 2., 4. rész 

esetében) 



rendelkezésre állás a Kbt. 65. § (4) bekezdése 

szerinti igazolással történik. 

 

M3. Ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 

%-t meghaladó mértékben igénybe venni 

kívánt alvállalkozója, valamint erőforrást 

nyújtó szervezet csatolja: 

A Kbt. 67. § (2) bekezdésének b) pontja 

alapján a szerződésszerű teljesítéshez 

rendelkezésre álló eszközök, berendezések, 

műszaki felszereltség adatainak leírását 

(darabszám, műszaki paraméter 

megjelölésével). 

Az igénybe vett erőforrások tekintetében a 

rendelkezésre állás a Kbt. 65. § (4) bekezdése 

szerinti igazolással történik. 

- 2 db betonkeverővel (1., 2., 4. rész esetében) 

- 2 db vakológéppel (1., 2., 4. rész esetében) 

- 1 db szintező műszerrel építési alapozási, 

csőfektetési munkákhoz (minden résznél) 

- 1 db sűrített levegő előállítására alkalmas 

kompresszorral (minden résznél) 

- 1 db elektromos energia előállítására alkalmas 

aggregátorral (3. rész esetében) 

- 1 db talajvíz elvezetésére alkalmas 

vízszivattyúval (min. 30 m3/óra) (3. rész esetében) 

- minimum 600 m2 komplett homlokzati 

állványszerkezettel (1., 2. rész esetében) 

- 2 db lapvibrátorral (3., 4. rész esetében) 

- 1 db kotró-rakodó munkagéppel, véső-bontó 

munkaeszközzel (3., 4. rész esetében) 

- 1db mini rakodó munkagéppel (minden résznél) 

III.2.4) Fenntartott szerződések (adott esetben)                                                                             

igen    nem   

A szerződés védett műhelyek számára fenntartott                                                                          

A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik                      

III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ 

KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK 

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

Igen    nem  

Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:  

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

közreműködő személyek nevét és képzettségét?                                                      igen    nem  
 

 

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

 

IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA 

IV.1.1) Az eljárás fejtája  

Nyílt   

Meghívásos   

Gyorsított meghívásos  A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:  

Tárgyalásos                             
 

Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása, 

megjelölése?                    igen    nem  

Igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét 

és címét a VI.3., További információk rovatban kell megadni  

Gyorsított tárgyalásos            A gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása: 

Versenypárbeszéd                           

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

Létszám    • • •    

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

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:  



IV.1.3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során 

(tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) 

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

megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát?                       igen      

nem  

 

IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK  

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

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás                                                                               
VAGY 

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint         
           az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha 

súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni) 

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

az ismertetőben meghatározott szempontok 

Részszempont 

1. Egyösszegű bruttó ajánlati ár 

2. Többlet jótállási idő években 

meghatározva (min.: 2) 

3. Megvalósítási határidő a 

munkaterület átadásától (naptári 

napban meghatározva) 

Súlyszám 

70 

15 

 

15 

 

Részszempont 

 
Súlyszám 

 

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

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

 

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK 

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

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

nem  

Igen válasz esetén 

Előzetes összesített tájékoztató                            Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény       
 

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

Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)         

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

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

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

(versenypárbeszéd esetében) beszerzésének feltételei 

A dokumentáció beszerzésének határideje  

Dátum:  11/03/2010  (nap/hó/év)                                                                      Időpont: 11.00 óra 

Kell-e fizetni a dokumentációért?                                                                                                    

igen      nem  

Igen válasz esetén, Ár (számokkal): 125.000 (csak számokkal)   Pénznem: HUF 

Ajánlattevő a dokumentáció ellenértékét készpénzes ajánlatkérő pénztárába történő pénztári 

befizetéssel, vagy ajánlatkérő OTP 11734107-15350071-00000000 sz. számlájára, 

„Funkcióbővítő-kivitelezés” megjelöléssel köteles befizetni. A dokumentáció a pénztári befizetés, 

illetve az átutalás után az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig, telefonos egyeztetést 

követően munkanapokon 09-12 óra között, az ajánlattételi határidő napján 09-11 óra között, az 



ajánlatkérő székhelyén, az I. em. 27. irodában vehető át a befizetés, illetve átutalás megtörténtét 

igazoló eredeti dokumentum (számla, átutalási bizonylat) felmutatásával, illetve annak postai úton 

történő megküldésével igényelhető a dokumentáció postai úton történő megküldése. 

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő  

Dátum:  11/03/2010   (nap/hó/év)                                                                      Időpont: 11.00 óra 

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

(meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén) 

Dátum: • • /• • /• • • •  (nap/hó/év) 

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések 

benyújthatók  

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

SV 

                                                           X                                 
            

Egyéb: 

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

 • • /• • /• •  -ig (nap/hó/év) 

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

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei  

Dátum:     11/03/2010 (nap/hó/év )                                                                     Időpont: 11.00 óra 

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

fsz. 13.sz. tárgyaló 

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

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

személyek, valamint a támogatást nyújtó szervezet képviselői. 



VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK  

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

nem  

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:                                               

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

KAPCSOLATOS? 

                 igen      nem  

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

használható hivatkozási alapot:  

A „Vonzó és élhető városi környezet kialakítása Mezőkövesden” megnevezésű ÉMOP-3.1.2/A-

2008-0096 azonosító számú pályázat 

VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) 

 

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

részenként külön fűzve vagy kötve (az eredeti példányt zsinórral átfűzve és átkötve, majd 

címkével leragasztva, a címkét cégbélyegző lenyomattal ellátva), folyamatos oldalszámozással, 

minden tartalommal rendelkező oldalt a cégjegyzésre jogosult szignójával ellátva, részenként egy 

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

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

illetve, hogy az ajánlat az eljárás melyik részére vonatkozik. A borítékra a „Funkcióbővítő 

városrehabilitáció - Kivitelezés”, valamint a „Nem bontható fel az ajánlatok hivatalos bontási 

eljárásának megkezdése előtt!”. feliratot kell feltűntetni. 

2.Eredményhirdetés időpontja: 2010. április 1. 11.00 óra, helye: 3400 Mezőkövesd, Mátyás király 

út 112. fsz. 13. sz. tárgyaló 

3.Szerződéskötés tervezett időpontja: 2010. április 16. 

4.A dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele. 

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

2009. február 11. 10:00 óra, találkozási helye: 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112. fsz. 13. 

tárgyaló. 

6.Ha ajánlatkérő az eredményhirdetéskor a második legkedvezőbbnek minősített ajánlattevőt is 

meghatározza, úgy a Kbt. 91. § (2) bekezdésének a)-b) pontjában meghatározott esetekben vele 

köt szerződést. 

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

alkalmasságának feltételeit és a minősített ajánlattévők jegyzékéhez képest szigorúbban határozza 

meg. 

8.Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó 

és felső határa: az egyes részszempontokra adható pontszám alsó és felső határa: 1-100 pont 

9.A módszer, amellyel az ajánlatkérő megadja a VI.3.8) szerinti ponthatárok közötti pontszámot: 

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

legrosszabb ajánlat 1 pontszámot kap, a többi ajánlat pontszáma az egyenes arányosság szabályai 

alapján kerül meghatározásra. Az egyes részszempontokra adott pontszámok ezt követően az 

adott részszemponthoz tartozó súlyszámmal kerülnek felszorzásra. Az összességében 

legelőnyösebb ajánlat az lesz, amely a részszempontok és súlyszámok szorzatai alapján a 

legmagasabb összpontszámot éri el. 

10.Az ajánlatnak tartalmazni kell oldalszámokkal megjelölt tartalomjegyzéket, valamint 

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

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

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

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

szerződés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra. 



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

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

ajánlattételi határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő 

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

kockázat az ajánlattevőt terheli. 

13. Az ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell: 

által hitelesített másolati példányát, 

- k) aláírási címpéldányának eredeti vagy közjegyző 

által hitelesített másolati példányát, 

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

-  

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

vezet számlát. 

- organizációs tervvázlatot 

- nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő mely gazdálkodó szervezet felett gyakorol a 

Ptk. szerinti többségi befolyást, illetőleg felette mely gazdálkodó szervezet gyakorol többségi 

befolyást. 

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

felelősségvállalásról szóló megállapodás eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati 

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

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

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

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

nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges 

felelősséget vállalnak, továbbá, hogy a pénzügyi ellenszolgáltatást ajánlatkérő a konzorcium mely 

tagjának/tagjainak jogosult és köteles teljesíteni. 

15. Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 83. §-ban foglaltak szerint biztosítja. 

16. Ajánlattevőnek ajánlati árát a felolvasólapon kell megadnia nettó és bruttó értékben. Az 

ajánlati árnak a nyertes ajánlattevő által jelen szerződés alapján teljesítendő valamennyi feladat 

ellenértékét tartalmaznia kell, így ezeken túlmenően semmilyen jogcímen nem jogosult 

Megrendelőtől további díj- vagy költségtérítés igénylésére. Ajánlattevő ezen felül a szerződés 

időtartama alatt semmilyen költség elszámolására nem jogosult. 

Az ajánlati árat magyar forintban (HUF) kell megadni, s az nem köthető semmilyen más külföldi 

fizetőeszköz árfolyamához. 

17. Ajánlatkérő az Észak-magyarországi Operatív Program ÉMOP-3.1.2/A-2008 pályázati 

kiírásra pályázatot nyújtott be, amelyet az első fordulóban kedvezően bíráltak el. A közbeszerzési 

eljárás tárgya csak a második fordulós pozitív döntést követően valósulhat meg, melynek várható 

időpontja 2010. március. Így ajánlattevőknek tudomásul kell venniük, hogy amennyiben 

ajánlatkérő pályázata nem nyer támogatást, az a Kbt. 82. §-ban, a 99/A § (1) bekezdésében, illetve 

a 303. §-ban meghatározott körülménynek minősül és a közbeszerzési eljárás a Kbt. 92. § d) 

pontja alapján eredménytelen. Ebben az esetben ajánlattevők semmiféle igénnyel nem élhetnek 

ajánlatkérő felé. 

18. Amennyiben a legkedvezőbb ajánlat a II.2.1) pontban meghatározott becsült értéknél nagyobb 

összegű ajánlati árat tartalmaz, úgy Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 92. § c) pontja alapján 

érvénytelennek nyilváníthatja. 

19. Az Észak-magyarországi Operatív Program ÉMOP-3.1.2/A-2008 pályázat kedvezményezettje 

-a támogatási szerződés aláírása után- Mezőkövesd Város Önkormányzata lesz, azonban az 

ajánlatkérő a támogatási szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás 

felhasználásának illetve a projekt megvalósulásának ellenőrzését minden olyan szervezet, hatóság, 



egyéb személy részére lehetővé teszi, amelyeket erre jogszabály jogosít, illetve kötelez. Ilyen 

szervek különösen a Közreműködő Szervezet, a Támogató, az EKKE, a fejezetek ellenőrzési 

szervezetei, az Igazoló Hatóság, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a Kincstár, 

Állami Számvevőszék, az Európai Bizottság illetékes szervezetei és az Európai Számvevőszék.  

Ajánlatkérő biztosítani köteles, hogy az előzetesen részére bejelentett helyszíni ellenőrzések 

alkalmával az erre feljogosított képviselője jelen legyen, és a szükséges dokumentumok 

rendelkezésre bocsátásával, a szükséges információk, kért adatok megadásával, valamint a fizikai 

eszközökhöz való hozzáférés biztosításával segítse az ellenőrzések végrehajtását, továbbá a 

vizsgálat alapján készített jegyzőkönyv átvételét aláírásával igazolja. 

Az Ajánlattevőknek ezért tudomásul kell venniük az Ajánlatkérő támogatási szerződésben 

fennálló kötelezettségét, illetve tűrniük kell, hogy a fent nevezett szervek ellenőrzést 

végezhessenek mind a vállalkozónál, mind az alvállalkozóinál. 

20. Ajánlatkérő a Kbt. 55. § (3) bekezdése alapján előírja, hogy ajánlattevők tájékozódjanak a 

munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek 

a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Azoknak a szervezeteknek 

(hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást 

kaphat, a dokumentáció tartalmazza. 

VI.4) JOGORVOSLATI ELJÁRÁS 

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv  

Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság 

Postai cím: Margit krt. 85. 

Város: Budapest Postai 

irányítószám:1024 

Ország: Magyarország 

E-mail: 

kapcsolat@kozbeszerzesek.tanacsa.hu 

Telefon: 36-1-336-7776 

Internetcím (URL): 

www.kozbeszerzesek.hu 

Fax: 36-1-336-7778 

A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)  

Hivatalos név: 

Postai cím: 

Város: Postai irányítószám:      Ország: 

E-mail:       Telefon:       

Internetcím (URL): Fax:       

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

esetén a VI.4.3. rovatot) 

A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 

A Kbt. 323. §-a szerint. 

 

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

szerezhető be 

Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság 

Postai cím: Margit krt. 85. 

Város: Budapest Postai irányítószám: 

1024 

Ország: Magyarország 

E-mail: 

kapcsolat@kozbeszerzesek.tanacsa.hu 

Telefon: 36-1-336-7776 

Internetcím (URL): 

www.kozbeszerzesek.hu 

Fax: 36-1-336-7778 

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



A. MELLÉKLET 

További címek és kapcsolattartási pontok 

I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON 

SZEREZHETŐK BE 

Hivatalos név: 

 

Postai cím: 

 

Város/Község: 

 

Postai 

irányítószám: 

Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok):  

 

Címzett:  

Telefon:       

 

 

E-mail:       

 

Fax:       

Internetcím (URL): 

 

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

IRATOK (A VERSENYPÁRBESZÉDRE ÉS A DINAMIKUS BESZERZÉSI RENDSZERRE VONATKOZÓK 

IS) BESZEREZHETŐK  

Hivatalos név: 

 

Postai cím: 

 

Város/Község: 

 

Postai 

irányítószám:      

Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok):  

 

Címzett:  

Telefon:       

 

 

E-mail:       

 

Fax:       

Internetcím (URL): 

 

 

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

JELENTKEZÉSEKET KELL BENYÚJTANI 

Hivatalos név: 

 

Postai cím: 

 

Város/Község: 

Mezőkövesd 

Postai 

irányítószám: 

Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok):  

Címzett:  

Telefon:  

 

E-mail:  

 

Fax:  

Internetcím (URL): 

 



B. MELLÉKLET 

A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

 

A RÉSZ SZÁMA  1              MEGHATÁROZÁS  

1) A rész meghatározása  

Szt. László tér felújítása, Gaál István-Varga Pál úti parkolók kialakítása, Közösségi Ház 

részleges felújítása-bővítése 

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)  

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott 

esetben) 

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

 

További tárgyak 

 

• • .• • .• • .• • -•  

• • .• • .• • .• • -•  

• • .• • .• • .• • -•  

• • .• • .• • .• • -•  

• • • • -•   • • • • -•  

• • • • -•   • • • • -•  

• • • • -•   • • • • -•  

• • • • -•   • • • • -•  

3) MENNYISÉG  

-Szt. László tér felújítása (1.272 m2 térkő burkolat, 70x6 m sétányút, 1 db szökőkút 

létesítése, víz, csapadékcsatorna, villamos-hálózat, kiépítése, közvilágítás-rekonstrukció, 

zöldfelület rendezése, 4 alakos szoborcsoport restaurálása) 

-Gaál István-Varga Pál úti parkolók kiépítése (5 busz, 31 szgk. (ebből 2 akadálymentesített) 

parkoló létesítése, 154 fm csapadékcsatorna, közvilágítás-rekonstrukció) 

 -Közösségi Ház részleges felújítása-bővítése (összesen 1.431 m2 homlokzati hőszigetelés, összesen 84 db nyílászáró csere, emeletráépítés épületmegerősítéssel (acélgerendás tartószerkezet készítése, alapinjektálással), tetőfelújítás, akadálymentesítés (1 db akadálymentesített lift aknával, vizeshelyiség kialakítása, vezetősávok, 

kézfogó, korlát, mozgássérült rámpa létesítése), belső elektromos hálózat bővítése 

szerelvényekkel, víz-csatorna és fűtés-hűtés felújítása 6 db 80 kW-os kazán beépítésével, 1 

db tűzjelző hálózat kiépítése) 

Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): 249.840.074   Pénznem: HUF 

VAGY:                     és                         között  Pénznem:            

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI 

HATÁRIDŐFELTÜNTETÉSE (adott esetben) 

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

számítva)   

VAGY       Kezdés         16/04/2010     (nap/hó/év) 

                 Befejezés     30/04/2011     (nap/hó/év) 

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL 

 

 

 

 

 



B. MELLÉKLET 

A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

 

A RÉSZ SZÁMA  2              MEGHATÁROZÁS  

1) A rész meghatározása  

Városi Galéria felújítása 

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)  

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott 

esetben) 

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

 

További tárgyak 

 

• • .• • .• • .• • -•  

• • .• • .• • .• • -•  

• • .• • .• • .• • -•  

• • .• • .• • .• • -•  

• • • • -•   • • • • -•  

• • • • -•   • • • • -•  

• • • • -•   • • • • -•  

• • • • -•   • • • • -•  

3) MENNYISÉG  

Városi Galéria felújítása (1.423 m2 homlokzat-felújítás festéssel, 720 m2 tetőfelújítás, 

összesen 1.258 m2 burkolatcsere, 127 db nyílászáró csere, 2.970 m2 belső festés, villamos-

hálózat felújítás, 2 db vizeshelyisége létesítése, 1 db akadálymentesített lift aknával, 

vizeshelyiség kialakítása, vezetősávok, kézfogó, korlát, mozgássérült rámpa létesítése)). 

Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): 116.424.017   Pénznem: HUF  

VAGY:                     és                         között  Pénznem:            

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI 

HATÁRIDŐFELTÜNTETÉSE (adott esetben) 

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

számítva)   

VAGY       Kezdés         16/04/2010     (nap/hó/év) 

                 Befejezés     30/04/2011     (nap/hó/év) 

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL 

 

 

 

 

 

 



B. MELLÉKLET 

A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

 

A RÉSZ SZÁMA  3              MEGHATÁROZÁS  

1) A rész meghatározása  

Kavicsos-tavi szabadidőpark kialakítása 

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)  

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott 

esetben) 

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

 

További tárgyak 

 

• • .• • .• • .• • -•  

• • .• • .• • .• • -•  

• • .• • .• • .• • -•  

• • .• • .• • .• • -•  

• • • • -•   • • • • -•  

• • • • -•   • • • • -•  

• • • • -•   • • • • -•  

• • • • -•   • • • • -•  

3) MENNYISÉG  

Kavicsos-tavi szabadidőpark kialakítása (összesen 122 db parkoló (ebből 4 

akadálymentesített), valamint víz-(1.079 fm), szennyvíz-(130 fm), villamos- (4.200 fm), 

csapadék-(481 fm), és gáz-hálózat (39 fm) kialakítása, valamint meglévő kút 

eltömedékelése és új öntözőkút létesítése, környezet és zöldfelület rendezés (51.500 m2 – 

ebből burkolt: 8.410 m2)) 

Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): 257.852.515   Pénznem: HUF 

VAGY:                     és                         között  Pénznem:            

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI 

HATÁRIDŐFELTÜNTETÉSE (adott esetben) 

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

számítva)   

VAGY       Kezdés         16/04/2010     (nap/hó/év) 

                 Befejezés     30/04/2011     (nap/hó/év) 

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL 

 

 

 

 



B. MELLÉKLET 

A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

 

A RÉSZ SZÁMA  4              MEGHATÁROZÁS 

1) A rész meghatározása  

Piaccsarnok II. ütem 

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)  

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott 

esetben) 

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

 

További tárgyak 

 

• • .• • .• • .• • -•  

• • .• • .• • .• • -•  

• • .• • .• • .• • -•  

• • .• • .• • .• • -•  

• • • • -•   • • • • -•  

• • • • -•   • • • • -•  

• • • • -•   • • • • -•  

• • • • -•   • • • • -•  

3) MENNYISÉG  

Piaccsarnok (teljes alapterület: 1.105 m2) létesítése, út- (3.900 m2), csapadékcsatorna-

hálózat (585 fm), parkolók (159 db), járda felújítása, illetve kialakítása, közvilágítás 

kiépítése 

Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): 287.859.340 

Pénznem: HUF 

VAGY:                     és                         között  Pénznem:            

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI 

HATÁRIDŐFELTÜNTETÉSE (adott esetben) 

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

számítva)   

VAGY       Kezdés         16/04/2010     (nap/hó/év) 

                 Befejezés     30/40/2011     (nap/hó/év) 

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

 425/2009. (XII.22.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A   

 
 

Közbeszerzési eljárás indítása a funkcióbővítő városrehabilitáció projekt 

megvalósításához kapcsolódó műszaki ellenőr kiválasztására 

 

 

 
A Képviselő-testület a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján 

hirdetménnyel induló, egyszerű közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni a „Vonzó és 

élhető városi környezet kialakítása Mezőkövesden” megnevezésű, ÉMOP-3.1.2/A-2008-

0027 azonosító számú pályázat megvalósításához kapcsolódó független mérnöki és 

műszaki ellenőri tevékenység ellátására. 

 

Az előterjesztés mellékletét képező ajánlattételi felhívást jóváhagyja, hozzájárul a 

Közbeszerzési Értesítőben történő közzétételhez. 

 

 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.     Tállai András sk. 

          aljegyző       polgármester 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

  Bóta Gáspár sk.      Pető Istvánné 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 út 112. 

Város/Község: 

Mezőkövesd 

Postai 

irányítószám:  

3400                   

Ország: 

Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok): 

 

Címzett:Pázmándi Tamás közbeszerzési 

referens 

Telefon: 

49/511-535 

E-mail: 

kozbeszerzes@mezokovesd.hu 

Fax: 

49/511-561 

Internetcím(ek) (adott esetben) 

Az ajánlatkérő általános címe (URL): 

 

A felhasználói oldal címe (URL):  

 

 

    

További információk a következő címen szerezhetők be:  

 X Azonos a fent említett kapcsolattartási 

ponttal/pontokkal 

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

A dokumentáció a következő címen szerezhető be:  

 X Azonos a fent említett kapcsolattartási 

ponttal/pontokkal 

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

Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 

 X 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]
   

Közjogi szervezet  Egyéb  

 

I.3.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TEVÉKENYSÉGI KÖRE 

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

X Általános közszolgáltatások   Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 

 Védelem                                           Szociális védelem 

 Közrend és biztonság   Szabadidő, kultúra és vallás 

 Környezetvédelem   Oktatás 

 Gazdasági és pénzügyek  Egyéb (nevezze meg):                      

 Egészségügy     

 

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

 Víz  

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]   

 Villamos energia  

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

 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és 

elosztása  

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

 Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése  

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

 Szén és más szilárd tüzelőanyagok 

feltárása és kitermelése  

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

 Vasúti szolgáltatások  

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

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy 

autóbusz szolgáltatások                                         

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont] 

 Repülőtéri tevékenység  

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]    

 Kikötői tevékenységek  

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]   

 Postai szolgáltatások  

[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]    
 

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

igen  nem X 



II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

II.1) MEGHATÁROZÁS 

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés 

A „Vonzó és élhető városi környezet kialakítása Mezőkövesden” megnevezésű,  ÉMOP-3.1.2/A-2008-

0027 azonosító számú pályázat megvalósításához kapcsolódó független mérnöki és műszaki ellenőri 

tevékenység ellátása. 

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

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

leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei)  tárgyának) 

a) Építési beruházás              b) Árubeszerzés                   c) Szolgáltatás                          X 

Kivitelezés 

Tervezés és kivitelezés 

Kivitelezés, bármilyen 

eszközzel, módon, az 

ajánlatkérő által 

meghatározott 

követelményeknek 

megfelelően 

 

Építési koncesszió 

 

 

 
 

 

 
 

Adásvétel 

Lízing 

Bérlet 

Részletvétel 

Ezek 

kombinációja/Egyéb 

 

 

 

 

 

Szolgáltatási kategória        12 

(az 1–27. szolgáltatási 

kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. 

mellékletében) 

 

 

 

 

Szolgáltatási koncesszió        

A teljesítés helye 

NUTS-kód                  • • • • •  

A teljesítés helye  

NUTS-kód                 • • • • •   

A teljesítés helye  

Mezőkövesd 

NUTS-kód                  HU311  

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul 

Közbeszerzés megvalósítása           X                  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása   

Keretmegállapodás megkötése                        

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) 

Keretmegállapodás több ajánlattevővel                              
 

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek 

keretszáma • • •  VAGY, adott esetben, maximális 

létszáma • • •  

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel          

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

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

pénznem):  

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

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya 

A „Vonzó és élhető városi környezet kialakítása Mezőkövesden” megnevezésű,  ÉMOP-3.1.2/A-2008-

0027 azonosító számú pályázat megvalósításához kapcsolódó független mérnöki és műszaki ellenőri 

tevékenység ellátása megbízási szerződés szerint. 

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy 71310000-4 • • • • -•   • • • • -•  



 

További 

tárgy(ak) 

 

71310000-4 

71315200-1 

• • .• • .• • .• • -•  

• • .• • .• • .• • -•  

• • • • -•   • • • • -•  

• • • • -•   • • • • -•  

• • • • -•   • • • • -•  

• • • • -•   • • • • -•  

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

mellékletből szükség szerint több példány használható)                                                                                                                

igen      nem  

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

egy részre                              egy vagy több részre              valamennyi részre                          

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

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR  

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

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

„Vonzó és élhető városi környezet kialakítása Mezőkövesden” tárgyú projekt kivitelezéséhez 

kapcsolódóan (a kivitelezés kezdetétől a garanciális felülvizsgálati eljárás során feltárt hiányosságok 

megszüntetéséig) az alábbi feladatok ellátása: 

 

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

tartalmáról szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerinti tervellenőri feladatok ellátása  

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

ellátása 

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

tartalmáról szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerinti építési műszaki ellenőri feladatok ellátása 

e) próbaüzem koordinálása 

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

feladatokkal megbízott vállalkozó részére, együttműködés a PR feladatokkal megbízott vállalkozóval 

g) garanciális felülvizsgálat koordinálása 

h) kivitelezés garanciális időszakában rendelkezésre állás  

i) a beruházás lezárásával, elszámolásával kapcsolatos mérnöki tevékenységek ellátása 

 

A felügyelendő építési munkák terv szerinti mennyisége: 

1. rész: -Szt. László tér felújítása (1.272 m2 térkő burkolat, 70x6 m sétányút, 1 db szökőkút létesítése, 

víz, csapadékcsatorna, villamos-hálózat, kiépítése, közvilágítás-rekonstrukció, zöldfelület rendezése, 4 

alakos szoborcsoport restaurálása) 

  -Gaál István-Varga Pál úti parkolók kiépítése (5 busz, 31 szgk. (ebből 2 akadálymentesített) 

parkoló létesítése, 154 fm csapadékcsatorna, közvilágítás-rekonstrukció) 

  -Közösségi Ház részleges felújítása-bővítése (összesen 1.431 m2 homlokzati hőszigetelés, 

összesen 84 db nyílászáró csere, emeletráépítés épület megerősítéssel (acélgerendás tartószerkezet 

készítése, alapinjektálással), tetőfelújítás, akadálymentesítés (1 db akadálymentesített lift aknával, 

vizeshelyiség kialakítása, vezetősávok, kézfogó, korlát, mozgássérült rámpa létesítése), belső 

elektromos hálózat bővítése szerelvényekkel, víz-csatorna és fűtés-hűtés felújítása 6 db 80 kW-os kazán 

beépítésével, 1 db tűzjelző hálózat kiépítése) 

2. rész: Városi Galéria felújítása (1.423 m2 homlokzat-felújítás festéssel, 720 m2 tetőfelújítás, összesen 

1.258 m2 burkolatcsere, 127 db nyílászáró csere, 2.970 m2 belső festés, villamos-hálózat felújítás, 2 db 

vizeshelyiség létesítése, 1 db akadálymentesített lift aknával, vizeshelyiség kialakítása, vezetősávok, 

kézfogó, korlát, mozgássérült rámpa létesítése)). 

3. rész: Kavicsos-tavi szabadidőpark kialakítása (összesen 122 db parkoló (ebből 4 akadálymentesített), 

valamint víz-(1.079 fm), szennyvíz-(130 fm), villamos- (4.200 fm), csapadék-(481 fm), és gáz-hálózat 



(39 fm) kialakítása, valamint meglévő kút eltömedékelése és új öntözőkút létesítése, környezet és 

zöldfelület rendezés (51.500 m2 – ebből burkolt: 8.410 m2)) 

4. rész: Piaccsarnok II. ütem (piaccsarnok (teljes alapterület: 1.105 m2) létesítése, út- (3.900 m2), 

csapadékcsatorna-hálózat (585 fm), parkolók (159 db), járda felújítása, illetve kialakítása) 

A munkaterületek átadása szakaszoltan történik, ennek részleteit a dokumentáció tartalmazza. 

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 szolgáltatás megrendelésre 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           2010/04/16     (év/hó/nap)    

                                                   ÉS/VAGY 

             befejezés       2011/04/30      (év/hó/nap)  

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

III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK  

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

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

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

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

rendelkezésekre  

Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a Kbt. 305.§ (3) bekezdése szerint teljesíti. Ajánlatkérő 

tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a tárgyi beruházásra pályázatot nyújtott be (ÉMOP azonosító: ÉMOP-

3.1.2/A-2008-0027). Amennyiben a pályázat nyer, a benyújtott számlák finanszírozását Ajánlatkérő és a 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (Támogató) 73-27% arányban (a nettó értéket figyelembe véve) végzi. 

Részszámlát a II. 2.1 pontban megjelölt munkák mindegyikének 50%-os készültségre jelentése után 

nyújtható be a vállalási ár 50%-ról. 

Az illetékes Közreműködő Szervezet az igazolt teljesítés és a számlák Közreműködő Szervezethez 

történő benyújtását követően, a számla/számlák támogatástartalmának megfelelő részét 30 napon 

(hiánypótlást nem számítva) belül utalja át a Vállalkozó számára. 

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

Nem követelmény 

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

igen    nem 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 ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:  

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

– Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a 

Kbt. 60. § (1) bekezdésének a)-h) pontjaiban felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.  

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



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

Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)-b) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá esik. 

 

Igazolási mód: 

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

közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, 

valamint az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt. 249. § 

(3) bekezdése alapján írásban kell nyilatkoznia.  

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok 

és a megkövetelt igazolási mód: 

Ajánlattevő, valamint a közbeszerzés értékének 

10 %-t meghaladó mértékben igénybe venni 

kívánt alvállalkozó csatolja: 

 

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

valamennyi pénzügyi intézménytől (ahol több 

folyószámlája van, az összes folyószámláról) 

származó, az ajánlattételi határidőhöz képest 60 

napnál nem régebbi eredeti, vagy közjegyző által 

hitelesített másolati nyilatkozatot, amely 

tartalmazza: 

- a vezetett bankszámla számát 

- mióta vezeti ajánlattevő bankszámláját, 

- ajánlattevő számláján a nyilatkozat kiállítását 

megelőző három évben sorban állás volt-e, és ha 

igen, milyen időtartamban 

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

2007., 2008. év vonatkozásában a számviteli 

jogszabályoknak megfelelő beszámoló benyújtása 

egyszerű másolatban. 

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

szakmai felelősségbiztosítás fennállásáról szóló 

pénzintézeti igazolás eredeti vagy egyszerű 

másolati példányát 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

 

Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés 

értékének 10 %-t meghaladó mértékben igénybe 

venni kívánt alvállalkozó, amennyiben:  

 

P1. Bármely számlavezető pénzintézettől származó 

nyilatkozat szerint számláján a nyilatkozat 

kiállításától számított elmúlt három évben 30 napot 

meghaladó sorban állás volt 

 

 

 

 

 

 

 

 

P2. A számviteli jogszabályoknak megfelelő 

beszámolója szerint a mérleg szerinti eredménye 

2007., 2008. évek valamelyikében negatív 

 

P3.  Nem rendelkezik legalább 10 millió Ft/év és 1 

millió Ft/káresemény értékű szakmai 

felelősségbiztosítással 

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok 

és a megkövetelt igazolási mód: 

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

alapján az ajánlattételi felhívás feladását 

megelőző három évben elvégzett 2 darab, a 

közbeszerzés tárgyának megfelelő tárgyú / építési 

munkák független mérnöki és műszaki ellenőri 

tevékenységének ellátása / referenciamunkájának 

ismertetését (a teljesítés ideje, a szerződést kötő 

másik fél, a szolgáltatás tárgya, és az 

ellenszolgáltatás összege, vagy a korábbi 

szolgáltatás mennyiségére utaló más adat 

megjelölésével). Az ismertetéshez csatolandó a 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés 

értékének 10 %-t meghaladó mértékben igénybe 

venni kívánt alvállalkozó, amennyiben együttesen 

nem rendelkeznek: 

 

M1. Nem rendelkeznek az ajánlattételi felhívás 

feladását megelőző három évben befejezett, 

legalább 2 db, összesen legalább bruttó 100 millió 

Ft értékű, oktatási vagy kulturális kereskedelmi 

létesítmény építésére vagy 

bővítésére/rekonstrukciójára vonatkozó, és legalább 

2 db, összesen legalább bruttó 25 millió Ft értékű, 



Kbt. 68. § (1) bekezdés szerinti igazolás. 

A referenciaigazolásoknak egyértelműen kell 

tartalmaznia azokat az adatokat, információkat, 

amelyekből az alkalmasság 

minimumkövetelményeinek való megfelelés 

megállapítható. 

 

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

alapján azoknak a szakembereknek a 

megnevezését, végzettségük és képzettségük 

ismertetését és igazolását, akiket ajánlattevő be 

kíván vonni a teljesítésbe, a szakemberek 

végzettségét és képzettségét igazoló okiratok, a 

névjegyzékbe, hatósági nyilvántartásba vételt, 

illetve a kamarai regisztrációt igazoló okiratok, 

valamint a szakemberek saját kézzel aláírt 

szakmai önéletrajzának egyszerű másolatával. Az 

ajánlathoz csatolni kell a szakemberek kifejezett 

nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az 

ajánlattevő nyertessége esetén a teljesítés teljes 

időtartama alatt rendelkezésre állnak és abban 

közreműködnek.  

 

szilárd burkolat és közmű építésre vagy ezek 

felújítására vonatkozó beruházás során elvégzett, a 

közbeszerzés tárgyának megfelelő /építési munkák 

független mérnöki és műszaki ellenőri 

tevékenységének ellátása/ szolgáltatás teljesítéséről 

szóló, a Kbt. 68. § (1) bekezdés szerinti referencia-

igazolással, mely szerint a teljesítés az előírásoknak 

és a szerződésnek megfelelően történt. 

 

M2. Legalább az alábbi szakemberekkel: 

-1 fő ME-É-I 

-1 fő ME-ÉM-I 

-1 fő ME-ÉG-I 

-1 fő ME-ÉV-I 

-1 fő, minimum ME-KÉ-II- 

szakterület jelű építési műszaki ellenőri 

jogosultsággal rendelkező szakemberrel. 

Legalább 1 szakembernek rendelkeznie kell 

akkreditált vagy legalább 36 órás és akkreditált 

intézmény által tartott, FIDIC szerződéses 

rendelkezésekkel kapcsolatos tanfolyami 

végzettséggel 

III.2.4) Fenntartott szerződések  

A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott                                                      igen    nem X 

 

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

III. 3) SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ 

KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK 

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

Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:  

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

építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól  

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

szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól 

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a 

kivitelezési dokumentáció tartalmáról 
 

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA 

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

Tárgyalás nélküli    

Tárgyalásos   

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

Tárgyalás nélküli    

Tárgyalásos   
 



IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK  

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

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás                                                                              
VAGY 

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint                                                      
                      Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással 

kell megadni) 

Részszempont 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Súlyszám 

 
Részszempont 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Súlyszám 

 

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

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

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK 

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

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

Igen válasz esetén 

Előzetes összesített tájékoztató                           Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény       
 

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

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

Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)         

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

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

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

A dokumentáció beszerzésének határideje  

Dátum:  2010/03/11  (év/hó/nap )                                                                      Időpont: 10.00 

Kell-e fizetni a dokumentációért?                                                                                                    

igen      nem  

Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 20.000 + áfa    Pénznem: HUF 

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

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

számlájára, „Funkcióbővítő-FIDIC” megjelöléssel köteles befizetni. A dokumentáció a pénztári 

befizetés, illetve az átutalás után az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig, telefonos 

egyeztetést követően munkanapokon 09-12 óra között, az ajánlattételi határidő napján 09-11 óra 

között, az ajánlatkérő székhelyén, az I. em. 27. irodában vehető át a befizetés, illetve átutalás 

megtörténtét igazoló eredeti dokumentum (számla, átutalási bizonylat) felmutatásával, illetve 

annak postai úton történő megküldésével igényelhető a dokumentáció postai úton történő 

megküldése. 

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő  

Dátum:  2010/03/11   (év/hó/nap)                                                                      Időpont: 10.00 



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:     2010/03/11   (év/hó/nap)                                                                     Időpont: 10.00 

Helyszín : Mezőkövesd Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, 3400 Mezőkövesd, 

Mátyás király u. 112. fsz. 13. tárgyaló 

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek  

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

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK  

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

nem  

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 

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

KAPCSOLATOS? 

                 igen      nem  

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

hivatkozási alapot:  

A „Vonzó és élhető városi környezet kialakítása Mezőkövesden” megnevezésű ÉMOP-3.1.2/A-

2008-0096 azonosító számú pályázat 

V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) 

V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 

2010. 04. 01. 10.00 óra 

V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja: 

2010. 04. 16. 

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: 2010. március 18. 10.00 óra, helye: 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112., 

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

Ajánlattevő a tárgyaláson ajánlatának az ajánlati ár mértékére vonatkozó részét módosíthatja. 

Ajánlatkérő az ajánlattevőkkel az ajánlatok beérkezésének sorrendjében tárgyal. Ajánlatkérő 

külön-külön kíván tárgyalni az ajánlattevőkkel. A végső ajánlat megtételével beáll az ajánlati 

kötöttség. 

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

szerződést. 

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

(adott esetben)          igen     nem  

 



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

esetben)  

A IV.3.3) pontban foglaltak szerint. 

Egy ajánlattevő kizárólag egy dokumentáció megvásárlására jogosult. A dokumentáció 

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

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

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

az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám 

alsó és felső határa:  

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

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

ponthatárok közötti pontszámot: 

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

ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz 

képest szigorúbb(ak)-e?                                                           igen      nem  

V.7) Egyéb információk: 

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

állagsérelem nélküli módon fűzve vagy kötve, folyamatos oldalszámozással, minden tartalommal 

rendelkező oldalt kitörölhetetlen tintával, vagy géppel elkészítve, minden lapot az ajánlat 

fedlapjától kezdődően a cégjegyzésre jogosult szignójával ellátva, egy eredeti és egy, az eredeti 

példányról készült másolatban, magyar nyelven, két papírpéldányban kell benyújtani. Az egyes 

példányok borító lapján jól olvashatóan fel kell tüntetni az ’EREDETI’, illetve a ’MÁSOLATI’ 

megjelölést. Eltérés esetén az eredeti példány a mérvadó. A borítékra a „Mérnöki és műszaki 

ellenőri tevékenység ellátása – Funkcióbővítő városrehabilitáció”, valamint a „Nem bontható fel 

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

Az ajánlatnak tartalmazni kell oldalszámokkal megjelölt tartalomjegyzéket, valamint -a 

tartalomjegyzéket követő első oldalként a felolvasólapot. A felolvasólap mintáját a dokumentáció 

tartalmazza. 

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

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

szerződés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra. 

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

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

ajánlattételi határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő 

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

kockázat az ajánlattevőt terheli. 

4. Az ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell: 

- 

másolati példányát, 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/; 

- 

másolati példányát,  

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

- a Kbt. 71. §  

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

vezet számlát. 

5.Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 83. §-ban foglaltak szerint biztosítja. 



6.Amennyiben Ajánlatkérő az összegezésben a második legkedvezőbbnek minősített Ajánlattevőt 

is meghatározza, az eljárás nyertesének visszalépése esetén vele köthet szerződést. 

7.Az ajánlat összeállításának minden költsége az Ajánlattevőt terheli.  

8.Az ajánlattételi felhívással kapcsolatban az Ajánlattevők tájékoztatást a Kbt. 56. § (1) bekezdés 

szerint kérhetnek. 

9. 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. 

10.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. 

11.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 a teljes bruttó árat fogja figyelembe venni. 

12. Ajánlatkérő az Észak-magyarországi Operatív Program ÉMOP-3.1.2/A-2008 pályázati kiírásra 

pályázatot nyújtott be, amelyet az első fordulóban kedvezően bíráltak el. A közbeszerzési eljárás 

tárgya csak a második fordulós pozitív döntést követően valósulhat meg, melynek várható 

időpontja 2010. április. Így ajánlattevőknek tudomásul kell venniük, hogy amennyiben ajánlatkérő 

pályázata nem nyer támogatást, a közbeszerzési eljárás a Kbt. 92. § c) pontja alapján 

eredménytelen.  

13. Az Észak-magyarországi Operatív Program ÉMOP-3.1.2/A-2008 pályázat kedvezményezettje 

-a támogatási szerződés aláírása után- Mezőkövesd Város Önkormányzata lesz, azonban az 

ajánlatkérő a támogatási szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás 

felhasználásának illetve a projekt megvalósulásának ellenőrzését minden olyan szervezet, hatóság, 

egyéb személy részére lehetővé teszi, amelyeket erre jogszabály jogosít, illetve kötelez. Ilyen 

szervek különösen a Közreműködő Szervezet, a Támogató, az EKKE, a fejezetek ellenőrzési 

szervezetei, az Igazoló Hatóság, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a Kincstár, 

Állami Számvevőszék, az Európai Bizottság illetékes szervezetei és az Európai Számvevőszék.  

Ajánlatkérő biztosítani köteles, hogy az előzetesen részére bejelentett helyszíni ellenőrzések 

alkalmával az erre feljogosított képviselője jelen legyen, és a szükséges dokumentumok 

rendelkezésre bocsátásával, a szükséges információk, kért adatok megadásával, valamint a fizikai 

eszközökhöz való hozzáférés biztosításával segítse az ellenőrzések végrehajtását, továbbá a 

vizsgálat alapján készített jegyzőkönyv átvételét aláírásával igazolja. 

Az Ajánlattevőknek ezért tudomásul kell venniük az Ajánlatkérő támogatási szerződésben 

fennálló kötelezettségét, illetve tűrniük kell, hogy a fent nevezett szervek ellenőrzést 

végezhessenek mind a vállalkozónál, mind az alvállalkozóinál. 

14. Ajánlattevő a kivitelezés alapjául szolgáló tervdokumentációba ajánlatkérő székhelyén -a I.1 

pontban megadott elérhetőségek útján előre egyeztetett időpontban- betekinthet munkanapokon 



09-12 óra között. 

15. Ajánlatkérő a Kbt. 55. § (3) bekezdése alapján előírja, hogy ajánlattevők tájékozódjanak a 

munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek 

a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Azoknak a szervezeteknek 

(hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást 

kaphat, a dokumentáció tartalmazza. 
 

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



A. MELLÉKLET 

További címek és kapcsolattartási pontok 

I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON 

SZEREZHETŐK BE 

Hivatalos név: 

 

Postai cím: 

 

Város/Község: 

 

Postai 

irányítószám 

Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok):  

 

Címzett:  

Telefon:       

 

 

E-mail:       

 

Fax:       

Internetcím (URL): 

 
 

II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ BESZEREZHETŐ  

Hivatalos név: 

 

Postai cím: 

 

Város/Község: 

 

Postai 

irányítószám:      

Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok):  

 

Címzett:  

Telefon:       

 

 

E-mail:       

 

Fax:       

Internetcím (URL): 

 
 

III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVÁ AZ AJÁNLATOKAT KELL BENYÚJTANI 

Hivatalos név: 

 

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 

 426/2009. (XII.22.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A   
 

 

Hozzájárulás a Tiszafüred külterület 0409/11 hrsz alatti  

hulladék-feldolgozó épület építéséhez  

 

 

 A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta : 

 

 

1.)  A Mezőkövesd város Önkormányzata a Tiszafüred külterület 0409/11 hrsz. alatti, 

összesen 35 hektár 5006 m² térmértékű ingatlanban fennálló, 17.333 / 111.375 

résztulajdonára tekintettel hozzájárul a PCP Zöldenergia Zrt. (6500 Baja, Bajcsy-

Zsilinszky út 10. sz) vállalkozás által az ingatlanon megvalósítani tervezett 

hulladék feldolgozó épület építéséhez .  

 

  

               2.)  Felhatalmazza a Polgármestert,  hogy a hozzájáruló nyilatkozatot aláírja    

              

 

            Felelős : Polgármester 

           Határidő : értelemszerűen   

 
 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.     Tállai András sk. 

          aljegyző       polgármester 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

  Bóta Gáspár sk.      Pető Istvánné sk. 

  települési képviselő      települési képviselő  

 

 

 

Kiadmány hiteléül:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

 427/2009. (XII.22.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A   

 

Pályázat benyújtása a Kánya-patak rekonstrukciójára  

 

 

 

1.) A Képviselő-testület támogatását adja, hogy Mezőkövesd Város Önkormányzata 

gesztorként pályázatot nyújtson be a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulással 

közösen a Kánya patak rekonstrukciójára  és a projekt által előírt célok 

megvalósulásához az ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM 

keretében (ÉMOP 3.2.1/D) megjelent „térségi jelentőségű vízrendszerek fejlesztése” 

című pályázati felhívásra. 

 

2.) A Képviselő-testület a projekt megvalósulásához szükséges 51 000 E Ft saját 

forrás finanszírozását hitelből biztosítja. A saját forrást az Önkormányzat a fejlesztés 

megvalósulásának sikeressége érdekében mindenképpen biztosítja a támogatás 

elnyerésekor. 

  

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához 

szükséges nyilatkozatok megtételére. 
 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2009. január 15. 
 

 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.     Tállai András sk. 

          aljegyző       polgármester 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

  Bóta Gáspár sk.      Pető Istvánné sk. 

  települési képviselő      települési képviselő  

 

 

 

Kiadmány hiteléül:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

 428/2009. (XII.22.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A   

 

 

Regionális ifjúsági együttműködési konferencia támogatására 

 

 

 

A Képviselő-testület az ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda 

Társadalmi Szolgáltató Kht. (ESZA Kht.) az Észak-magyarországi Regionális Ifjúsági 

Tanács által kiírt támogatásokra nyújt be IFJ-GY-ÉM-09- G kódszámú pályázatot. 

 

A pályázat 760.000.- Ft vissza nem térítendő támogatást igényel, mely  100%-ban 

támogatja a konferencia megszervezését, a pályázathoz önerő biztosítása nem 

szükséges.  

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat benyújtásához és a rendezvény 

megszervezéséhez szükséges intézkedések megtételére. 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2009. december 29. 
 

 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.     Tállai András sk. 

          aljegyző       polgármester 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

  Bóta Gáspár sk.      Pető Istvánné sk. 

  települési képviselő      települési képviselő  

 

 

Kiadmány hiteléül:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

429/2009. (XII.22.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A   

 

Az ifjúsági munka fejlesztését, elismertetését segítő 

kezdeményezések támogatására 

 

 

 

 

A Képviselő-testület az ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti 

Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht. (ESZA Kht.) az Észak-

magyarországi Regionális Ifjúsági Tanács által kiírt támogatásokra nyújt be  

IFJ-GY-ÉM-09-E kódszámú pályázatot. 

 

A pályázat  35.000 Ft-os önrészét(mely részben társadalmi munkát is magában 

foglal), a 2010. évi költségvetés 805915. oktatási célok és egyéb 

szakfeladatokon a vásárolt közszolgáltatás tételén szereplő összeg terhére 

vállalja. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat benyújtásához és a 

rendezvény megszervezéséhez szükséges intézkedések megtételére. 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2009. december 29. 
 

 

 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.     Tállai András sk. 

          aljegyző       polgármester 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

  Bóta Gáspár sk.      Pető Istvánné sk. 

  települési képviselő      települési képviselő  

 

 

 

Kiadmány hiteléül:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

 430/2009. (XII.22.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A   

 

„Mezőkövesdi Egészség  Koalíció” létrehozása 

 

 

 

Mezőkövesd Város Képviselő-testülete támogatja a Mezőkövesdi Egészség 

Koalíció megalakítását, s egyben felkéri a Szociális és Egészségügyi Bizottság 

Elnökét, hogy az  önkormányzatot képviselje e munkában. 

 

 

   Felelős: Polgármester,  ÁNTSZ  kistérségi tiszti főorvosa 

   Határidő: értelem szerint 

 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.     Tállai András sk. 

          aljegyző       polgármester 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

  Bóta Gáspár sk.      Pető Istvánné sk. 

  települési képviselő      települési képviselő  

 

 

 

Kiadmány hiteléül:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

 431/2009. (XII.22.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A   
 

Helyi vízi közművek üzemeltetési szerződés módosítása 
 

 

 

A 2003. december hónapban az Önkormányzat és a Mezőkövesdi Városgazdálkodási 

ZRt. között létrejött, és többszörösen módosított viziközművek üzemeltetésére 

vonatkozó szerződés az alábbiak szerint módosul: 

 

 

1.)    A szerződés IV/4. pontjának első két mondata az alábbiak szerint változik: 

 

„Az ivóvízvezeték hálózat és közművei használati díj mértéke 13.400.000.- Ft, 

azaz: Tizenhárommillió-négyszázezer forint. A szennyvíztelep, valamint a 

szennyvízvezeték hálózat és közművei használati díj mértéke 52.000.000.- Ft, 

azaz: Ötvenkettőmillió forint.”  

 

2.)  Az üzemeltetési szerződés egyéb pontjai változatlan formában maradnak. 

 

3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. 
 

Felelős:      polgármester 

Határidő:  azonnal             

 

 

 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.     Tállai András sk. 

          aljegyző       polgármester 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

  Bóta Gáspár sk.      Pető Istvánné sk. 

  települési képviselő      települési képviselő  

 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

          

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ÜZEMELTETÉSI  SZERZŐDÉS  MÓDOSÍTÁS 
 

 

 

Amely létrejött egyrészről Mezőkövesd Város Önkormányzata - (képviseli: Tállai 

András polgármester)  3400. Mezőkövesd, Mátyás király út 112. – mint üzemeltetésbe 

adó, másrészről a Mezőkövesdi Városgazdálkodási ZRt. - (képviseli: Szabó Istvánné 

vezérigazgató) 3400. Mezőkövesd, Dózsa Gy. út 2. – mint üzemeltetésbe vevő között 

az alulírott napon, az alábbi feltételekkel: 
 

 

A 2003. december hónapban az Önkormányzat és a Mezőkövesdi Városgazdálkodási 

ZRt. között létrejött, és többszörösen módosított vízi közművek üzemeltetésére 

vonatkozó szerződés a Képviselő-testület 349/2005. (X.26.) ÖK. számú határozata 

alapján az alábbiak szerint módosul: 

 

 

1.)     A szerződés IV/4. pontjának első két mondata az alábbiak szerint változik: 

 

„Az ivóvízvezeték hálózat és közművei használati díj mértéke 13.400.000 Ft azaz: 

Tizenhárommillió-négyszázezer forint. A szennyvíztelep, valamint a 

szennyvízvezeték hálózat és közművei használati díj mértéke 52.000.000 Ft, azaz: 

Ötvenkettőmillió forint.”  

 

2.)  Az üzemeltetési szerződés egyéb pontjai változatlan formában maradnak. 
 

 

 

 

 

M e z ő k ö v e s d, 2009. december 23. 

 

 

 

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

              Tállai  András                                                                      Szabó Istvánné 

Mezőkövesd Város Polgármestere                            Mezőkövesdi Városgazdálkodási ZRt. 

                                                                                                             Vezérigazgatója 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

 432/2009. (XII.22.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A   
 

Zsóry Gyógy- és Strandfürdő bérüzemeltetésére vonatkozó  

szerződés módosítása 

 

A 2001. év szeptemberében a Mezőkövesd Város Önkormányzata és a Mezőkövesdi 

Városgazdálkodási ZRt. között létrejött, és többszörösen módosított Zsóry Gyógy- és 

Strandfürdő bérüzemeltetésére vonatkozó szerződés 4. pontjában meghatározott bérleti 

díj mértéke az alábbiak szerint módosul: 

 

1.)       A szerződés 4. pontja az alábbiak szerint változik: 

 

„A bérüzemeltetés ideje alatt az üzemeltetésbe vevő bérleti díjat köteles fizetni, 

melynek mértéke 77.500.000 Ft, azaz: Hetvenhétmillió-ötszázezer forint.” 

 

2.)      A bérüzemeltetési szerződés egyéb pontjai változatlan formában maradnak. 

 

3.)  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás 

aláírására. 

 

 

Felelős:      polgármester 

Határidő:  azonnal                      

 

 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.     Tállai András sk. 

          aljegyző       polgármester 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

  Bóta Gáspár sk.      Pető Istvánné sk. 

  települési képviselő      települési képviselő  

 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MEGÁLLAPODÁS   MÓDOSÍTÁS 
 

 

 

 

 

Amely létrejött egyrészről Mezőkövesd Város Önkormányzata - (képviseli: Tállai 

András polgármester) 3400. Mezőkövesd, Mátyás király út 112. – mint üzemeltetésbe 

adó, másrészről a Mezőkövesdi Városgazdálkodási ZRt. - (képviseli: Szabó Istvánné 

vezérigazgató) 3400. Mezőkövesd, Dózsa Gy. út 2. – mint üzemeltetésbe vevő között 

az alulírott napon, az alábbi feltételekkel: 
 

 

A 2001. év szeptemberében a Mezőkövesd Város Önkormányzata és a Mezőkövesdi 

Városgazdálkodási ZRt. között létrejött, és többszörösen módosított Zsóry Gyógy- és 

Strandfürdő bérüzemeltetésére vonatkozó szerződés 4. pontjában meghatározott bérleti 

díj mértéke a 349/2005.(X. 26.) ÖK számú határozata alapján az alábbiak szerint 

változik: 

 

1.) „A bérüzemeltetés ideje alatt az üzemeltetésbe vevő bérleti díjat köteles 

fizetni,  

melynek mértéke 77.500.000 Ft , azaz: Hetvenhétmillió-ötszázezer forint .” 

 

2.)      A bérüzemeltetési szerződés egyéb pontjai változatlan formában maradnak. 

 

 

M e z ő k ö v e s d, 2009. december 23. 

 

 

 

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

              Tállai  András                                                                     Szabó Istvánné 

Mezőkövesd Város Polgármestere                           Mezőkövesdi Városgazdálkodási ZRt. 

                                                                                                             Vezérigazgatója 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

 433/2009. (XII.22.) 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. Autovill "a zenei képzésért"  Alapítvány    300.000.- Ft 

 2. Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Alapítvány   300.000.- Ft 

 3. Gondoskodás Alapítvány                 100.000.- Ft 

 4. "Kövesd Flóriánért" Alapítvány     300.000.- Ft 

 5. Közérdekű  Kötelezettségvállalás a mezőkövesdi Szent László 

     Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola tanulóiért 100.000.- Ft 

 6. Magyar Vöröskereszt Mezőkövesd Területi Szervezete    300.000.- Ft 

 7. Mezőgazdasági Gépmúzeumért K.H. Alapítvány    500.000.- Ft 

 8. Mezőkövesd és Környéke Lakosságának Egészségéért 

     Alapítvány          110.000.- Ft 

 9. Mezőkövesdi Hang-Stúdió Egyesület    150.000.- Ft 

10. Mezőkövesdi Kézilabda Club     300.000.- Ft 

11. Mezőkövesdi Színészeti Egyesület    100.000.- Ft 

12. Szent László Alapítvány      150.000.- Ft 

  

  

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

megkötésére. 

 

3.)A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet 

módosítását a következő ülésre terjessze elő. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal, ill. értelem szerint 

 
 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.     Tállai András sk. 

          aljegyző       polgármester 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

  Bóta Gáspár sk.      Pető Istvánné sk. 

  települési képviselő      települési képviselő  

 

 

 

Kiadmány hiteléül:  
 



 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

 434/2009. (XII.22.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A   
 

XX. KER-COOP Matyóföld Kupa Táncverseny – a Quick Tánc-Sport  

Egyesület támogatási kérelme 

 

 

 

 

1./ Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Quick Tánc-Sport 

Egyesület kérelmét támogatja és a Városi Sportcsarnok és Szabadidőközpont 

helyiségeit 2010. január 30-án térítésmentesen biztosítja.                                                                                   

 

A támogatás ellentételezéseként az egyesület az Önkormányzat részére 100 db 

belépőjegyet biztosít, melyből 4o db a 2009. évi kulturális rendezvények 

megvalósításában kimagasló teljesítményt nyújtó civil szervezetek, 60 db pedig az 

önkormányzati intézmények részére kerüljön elosztásra. A tiszteletjegyek elosztásáról 

a polgármester útján a civil szervezetek esetében a Oktatási, Ifjúsági, Kulturális, Sport 

és Idegenforgalmi Bizottság, az önkormányzati intézmények vonatkozásában pedig 

szintén a polgármester útján az intézmények vezetői gondoskodjanak. 

 

2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a 

kérelmezőt, valamint a Városi Sportcsarnok és Szabadidőközpont vezetőjét 

tájékoztassa. 

 

 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és értelem szerint 
 

 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.     Tállai András sk. 

          aljegyző       polgármester 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

  Bóta Gáspár sk.      Pető Istvánné sk. 

  települési képviselő      települési képviselő  

 

 

 

Kiadmány hiteléül:  
 

 

 

 

 

 



 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

435/2009. (XII.22.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A   

 

 

Részvétel a Bad-Salzungen-i labdarúgó tornán 

 

 

 

A Képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításával a kiutazás teljes költségét, 

412.000.- Ft-ot az MSE részére támogatásként biztosítja a Mezőkövesd-Zsóry 

labdarúgó csapata  és kísérő delegációjának a részére. 

 

 A Képviselő-testület felkéri a Polgármester Urat a szükséges intézkedések 

megtételéhez. 

 

 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.     Tállai András sk. 

          aljegyző       polgármester 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

  Bóta Gáspár sk.      Pető Istvánné sk. 

  települési képviselő      települési képviselő  

 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 
 


