JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. június 29-én megtartott
üléséről.
Helye: Polgármesteri Hivatal „B” épület emeleti nagytanácskozó terem
Mezőkövesd, Mátyás király út 114.
Jelen vannak:
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Csiger Lajos
Bóta Gáspár
Molnár Istvánné
Malatinszky Károly
Csirmaz Zsolt
Igazoltan maradt távol:

Barsi László
Csirmaz József
Guti Árpád
Takács József
Vámos Zoltán alpolgármester
Nyeste László

Polgármesteri Hivatal részéről
Dr. Hajdu András alpolgármester
Bocsi Anna irodavezető
Dr. Tóth Zsófia irodavezető
Balog Lászlóné irodavezető
Vigh Henrik irodavezető

Dr. Fekete Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet.
Jelen van 10 fő képviselő. Igazoltan maradt távol Vámos Zoltán és Nyeste László képviselő.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Malatinszky Károly és Molnár Istvánné képviselőket.
Kiküldésre került:





Polgármesteri tájékoztató
4/1. napirend anyaga „Társadalmi szervezetek támogatása‖
6. napirend anyaga „a Városi Bölcsőde kapacitásbővítéséhez kapcsolódó kivitelezési
munkák kivitelezőjének kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében‖
9. napirend anyaga „Mezőkövesd Város Díszpolgára‖ kitüntető cím és „Mezőkövesd
Városért‖ kitüntetés adományozása
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Kiosztásra került:



9 napirend anyaga: „Mezőkövesd Város Díszpolgára‖ kitüntető cím és „Mezőkövesd
Városért‖ kitüntetés adományozása‖ – Bizottsági javaslattal
4/1. napirendhez kiegészítő sürgősségi indítvány: Szent László Plébánia támogatási
kérelme

Dr. Fekete Zoltán polgármester miután a napirendhez hozzászólás, vélemény nem hangzik el
– így az elhangzott kiegészítéssel, ill. javaslattal teszi fel szavazásra.
A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
203/2011. (VI. 29.) önkormányzati határozata
Napirend megállapítása
1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSA
1/1/a.)Az önkormányzat 3/2011. (II.24.) költségvetési rendeletének módosítása
Előadó :
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Balog Lászlóné irodavezető
1/1/b.)Mezőkövesdi Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat támogatási
kérelme
Előadó :
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Balog Lászlóné irodavezető
1/2.) Mezőkövesd Város Településszerkezeti Tervének jóváhagyása, és a Helyi
Építési Szabályzatának elfogadása
Előadó :
Dr. Kovács András aljegyző
Referens:
Toma Tibor főépítész
2.)A Képviselő-testület 2011. évi munkatervének felülvizsgálata, aktualizálása
Előadó :
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Bocsi Anna irodavezető
3. KÖZBESZERZÉSEK
3/1.)Mezőkövesd Észak-Déli városrészének szennyvíz-csatornázásával összefüggő
közbeszerzési ajánlati felhívások elfogadása
3/2.)Zsóry-fürdő szennyvíz-csatornázásával összefüggő közbeszerzési ajánlati
felhívás elfogadása
3/3.)A Városi Bölcsőde eszközbeszerzéséhez kapcsolódó közbeszerzési ajánlati
felhívás elfogadása
Előadó :
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Vígh Henrik irodavezető
Pázmándi Tamás közbeszerzési referens
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4.) Indítványok, javaslatok
4/1.) Társadalmi szervezetek támogatása
Előadó :
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Bocsi Anna irodavezető
Hajnerné Tóth Ágnes munkatárs
Sürgősségi indítvány – Szent László Plébánia támogatása
Előadó :
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Bocsi Anna irodavezető
Hajnerné Tóth Ágnes munkatárs
4/2.)Tájékoztató a Szent István királyunk tiszteletére rendezendő városi
ünnepség
előkészületeiről
Előadó :
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Bocsi Anna irodavezető
Kazárné Kalber Nikolett ügyvezető
4/3.) Tájékoztató az interpellációkra adott válaszokról
ZÁRT ÜLÉS
5.) ÖNKORMÁNYZATI INGATLANOK HASZNOSÍTÁSA
5.1.)Szent László tér 19. 1/2. szám alatti önkormányzati ingatlan lakásbérleti
szerződése
5.2.)Illyés Gyula út 8. 1/6. sz. alatti lakás hasznosítására érkezett kérelem
elbírálása
5.3.)Mátyás király u. 143. I/4. szám alatti bérlakás hasznosítására érkezett
kérelem elbírálása
5.4.)A Vigló Kft. bérleti díj csökkentésével kapcsolatosan érkezett kérelem
elbírálása
Előadó :
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Balog Lászlóné irodavezető
Berecz Józsefné munkatárs
6.)A Városi Bölcsőde kapacitásbővítéséhez kapcsolódó kivitelezési munkák
kivitelezőjének kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében
Előadó :
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Vígh Henrik irodavezető
Pázmándi Tamás közbeszerzési referens
7.) Lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása
Előadó :
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Dr. Tóth Zsófia irodavezető
8.) Javaslat a Mezőkövesdi VG. Zrt. könyvvizsgálói tevékenységét ellátó társaság
megbízásának hosszabbítására
Előadó :
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Szobonya Sándor vezérigazgató
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9.)„Mezőkövesd Város Díszpolgára” kitüntető cím és „Mezőkövesd Városért”
kitüntetés adományozása
Előadó :
Ügyrendi és Szociális Bizottság elnöke
Felelős:
Határidő:

Polgármester
értelem szerint

Interpellációs szándékát jelezte
Csirmaz Zsolt, Takács József, Csirmaz József és Malatinszky Károly képviselők.
Kérdést kíván feltenni
Csirmaz Zsolt, Takács József, Csirmaz József képviselők.

Polgármesteri tájékoztató
Dr. Fekete Zoltán polgármester röviden ismerteti a polgármesteri tájékoztatót. Tájékoztatja a
jelenlévőket, hogy a szennyvízberuházással kapcsolatosan hivatalos értesítés érkezett, és a
támogató szervezet 1.685.203.823,- Ft-ot ítélt meg az önkormányzat számára, mely 85 %-os
maximális támogatást jelent. A kért dokumentumok becsatolása folyamatban van. A hétvégén
került megrendezésre és átadásra a Kavicsos-tó Szabadidő park, ahol első alkalommal került
megrendezésre a Matyó Expo. Köszönet illeti azokat, akik a nagyszabású rendezvény
szervezésében, lebonyolításában részt vettek. Ezúton köszöni azoknak is a munkáját, akik a
beruházás kialakításában részt vettek.
Mivel a polgármesteri tájékoztatóhoz a jelenlévők részéről más hozzászólás, vélemény nem
hangzik el, így azt az elhangzott kiegészítéssel együtt teszi fel szavazásra.

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal a polgármesteri tájékoztatót
elfogadja

Jelentés a 2011. április 30-ig lejárt határidejű képviselő-testületi döntések
végrehajtásáról
Dr. Fekete Zoltán polgármester – miután a jelenlévők részéről módosító javaslat nem hangzik
el – a határozati javaslatot teszi fel szavazásra.

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza
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Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
204/2011. (VI. 29.) önkormányzati határozata
Jelentés a 2011. május 31-ig lejárt határidejű képviselő-testületi
döntések végrehajtásáról
1.) A Képviselő-testület elfogadja a 72, 74, 77, 119, 120, 123, 124, 126, 128, 136,
137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 151, 152, 153, 154,
158, 159, 160, 161, 162, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 176, 177, 178,
179, 180, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 192, 193, 194, 195, 197, 198,
199/2011. önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést azzal, hogy
ezen határozatok egyben hatályukat is vesztik.
2.) A 156, 164, 182/2011. önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést
azzal fogadja el, hogy a végrehajtást követően a polgármester ismételten adjon
tájékoztatást.
Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal és folyamatos

1/1/a.) Az önkormányzat 3/2011. (II.24.) költségvetési rendeletének
módosítása

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság
A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta. A
Bizottság javasolja az Önkormányzat 3/2011.(II.24.) költségvetési rendelet módosításának
elfogadását.
Dr. Fekete Zoltán polgármester – miután a jelenlévők képviselők részéről hozzászólás,
vélemény nem hangzik el – így a rendelet-tervezetben foglaltakat teszi fel szavazásra.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi
rendeletet alkotja
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Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
16/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete
a 3/2011.(II.24.) költségvetési rendeletének módosításáról
Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és
szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek
feladat– és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b)
pontjában, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/C. (2) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljáró (könyvvizsgáló) és a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV, törvény 92. § (13) bekezdés e) pontjában meghatározott
Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság véleményének kikérésével a következőket
rendeli el:
1.§
A 3/2011.(II.24.) rendelet (a továbbiakban: R.) 1.§-a helyébe a következő rendelkezés
lép:
1.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének
a./ Bevételi főösszegét
- a 2.§. szerinti hitelfelvételből és a pénzforgalom
nélküli tételekből származó bevételek nélkül
b./ Kiadási főösszegét
- a 4. §. szerinti hiteltörlesztési kiadások nélkül
c./ Hiányát
melyből:
ca.) a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló
előző évek működési pénzmaradványa
cb.) a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló
előző évek felhalmozási pénzmaradványa
cc.) a költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló
működési célú hitelfelvétel (forráshiány)
cd.) a költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló
felhalmozási célú hitelfelvétel (forráshiány)
állapítja meg.

8.377.653 eFt-ban

9.753.907 eFt-ban
1.376.254 eFt-ban

37.445 eFt
1.096.107 eFt
247.912 eFt
9.305 eFt

2.§
Az R. 1.-50. számú mellékletei helyébe az e rendelet 1.-50. számú mellékletei lépnek.
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3.§
Az R. 17. § (9) – (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(9) Illetményelőleg engedélyezhető évente egy alkalommal, annak a
közalkalmazottnak, akinek családi, egészségügyi, illetve más szociális ok
alapozza meg kérelmét, és munkaviszonya legalább 1 éve fennáll.
(10) Az illetményelőleg összege maximum 60 ezer Ft-ig terjedhet, melyet 6 havi
egyenlő részletben kell visszatéríteni. Az illetményelőleg még vissza nem
fizetett része egy összegben és azonnal esedékessé válik, ha a közalkalmazott,
munkaviszonya a törlesztési idő alatt megszűnik.
4.§
E rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.

Dr. Kovács András sk.
aljegyző

Dr. Fekete Zoltán sk.
polgármester

A rendelet kihirdetésének dátuma:
2011. június 30.
Dr. Kovács András
aljegyző

7

1/1/b.)Mezőkövesdi
támogatási kérelme

Cigány

Települési

Kisebbségi

Önkormányzat

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság
A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta.
A Bizottság 210.000.-Ft összeggel javasolja támogatni a Mezőkövesdi Cigány Települési
Kisebbségi Önkormányzatot, füzet csomag vásárlására. A határozati javaslat 2. pontja a
következőképpen módosul: Mezőkövesdi Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat
amennyiben a feladatalapú pályázattal további központi költségvetési forráshoz jut, úgy
Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázaton elnyert forrással
megegyező összegű támogatást biztosíthat.
Balogh Zoltán meglepődött az értesítésről, mert a Polgármester Úrral megbeszélték, hogy
mennyi legyen a költségvetés, és azt nem közölték vele, hogy ennél többet nem tudnak a
Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére adni. Kérdezi, hogy az előző Cigány Kisebbségi
Önkormányzat miért volt jobb mint ők? Véleménye szerint ők is szívükön viselik a dolgot, a
programot. Úgy érzi, hogy személyét nem akarják elfogadni. Véleménye szerint kár volt
megalakulni a Kisebbségi Önkormányzatnak, mert nem ismerik a segítségnyújtást.
Dr. Fekete Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy a képviselő-testület nem tehet
róla, hogy az állami támogatás egyharmadára csökkent. A képviselő-testület a 210.000,- Ft-ot
oda adja, és a határozati javaslat tartalmaz egy fontos dolgot, hogy az előző kisebbségi
önkormányzat folyamatosan pályázott és pénzt is szerzett. Amennyiben pályáznak, és a
pályázaton nyernek, akkor az önkormányzat ugyanannyi összeggel kiegészíti. Nem arról szól
a dolog, hogy roma napot, kirándulást szerveznek, és az önkormányzattól várják a támogatást.
Szerezzen saját magának is más forrásból pénzt, és ne várják el, hogy kizárólag az
önkormányzati támogatásból fognak élni, ill. működni.
Balogh Zoltán felhívja a figyelmet, hogy amikor megalakultak, akkor nem ő volt az elnök.
Nekik is vannak hagyományuk, kultúrájuk. Nekik csak a hagyományőrző nap igényük lett
volna, és nem malacot vettek volna, mint az előző kisebbségi önkormányzat.
Dr. Fekete Zoltán polgármester a határozati javaslatot teszi fel szavazásra, a Pénzügyi és
Közbeszerzési Bizottság által javasolt kiegészítéssel.

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozza
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Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
205/2011. (VI. 29.) önkormányzati határozata
Mezőkövesdi Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat
támogatása
1.) Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 210.000.- Ft összeggel
támogatja a Mezőkövesdi Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzatot, a füzet
csomag vásárlására.
2.) Mezőkövesdi Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat amennyiben a
feladatalapú pályázattal további központi költségvetési forráshoz jut, úgy Mezőkövesd
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázaton elnyert forrással
megegyező összegű támogatást biztosít.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal, illetve értelemszerű

1/2.) Mezőkövesd Város Településszerkezeti Tervének jóváhagyása, és a
Helyi Építési Szabályzatának elfogadása

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság
A bizottság felkéri Toma Tibor főépítészt, hogy a képviselő-testület ülésére a rendelet 5.sz.-ú
mellékletét egészítse ki a helyrajzi számok mellett a hozzátartozó pontos címekkel, amely
munkaanyagként szolgál a rendelet elfogadása előtt.
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és Mezőkövesd Város Településszerkezeti
Tervének jóváhagyását elfogadásra javasolja a képviselő testületnek.
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és Mezőkövesd Város Helyi Építési Szabályzatáról
szóló rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő testületnek.
Ügyrendi és Szociális Bizottság
A bizottság a Településszerkezeti Terv jóváhagyásával kapcsolatos előterjesztést
megtárgyalta és a határozati javaslatot a mellékleteivel együtt elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek.
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és Mezőköved Város Szabályozási Tervéről és
Helyi Építési Szabályzatáról szóló rendelet-tervezetben foglaltakat, a mellékletekkel együtt
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
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Toma Tibor főépítész röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.
(Csirmaz József képviselő bejelenti, hogy személyes érintettség miatt nem vesz részt a
napirend tárgyalásában ill. a szavazásban – 9 fő)
Dr. Fekete Zoltán polgármester – mivel a napirendhez a jelenlévő képviselők részéről
módosító javaslat nem hangzik el – így a határozati javaslatot a mellékleteivel együtt teszi fel
szavazásra.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenvélemény és tartózkodás nélkül – az
alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
206/2011. (VI. 29.) önkormányzati határozata
Mezőkövesd város
Településszerkezeti Tervének megállapításáról

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 6. § (3) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozta:
Mezőkövesd város Településszerkezeti Tervének Leírását a LA-URBE Építész Iroda
Kft. által készített, a jelen határozat 1. számú mellékletét képező leírás szerint hagyja
jóvá.
Mezőkövesd Város Településszerkezeti Tervét a LA- URBE Építész Iroda Kft. által
készített és a jelen határozat 2. számú mellékletét képező T-1 jelű Településszerkezeti
Terv módosításának tervanyaga szerint hagyja jóvá. A Településszerkezeti Terv
módosítással nem érintett részei hatályban maradnak.
A jóváhagyás után a Településszerkezeti Tervet egységes szerkezetben kell
dokumentálni.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: folyamatos
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A 206 /2011. ( VI.29.) önkormányzati határozat
1. számú melléklete

Tartalom:

I.

Fejezet:

Általános leírás

II. Fejezet:

A település természeti és épített környezetének védelme

III. Fejezet:

A területfelhasználási egységek tagozódása

IV. Fejezet:

Települési infrastruktúra elemei

A Településszerkezeti Terv Leírásának mellékletei:
1. melléklet:

Helyi építészeti értékvédelem

2. melléklet

T-1 Településszerkezeti terv

A Településszerkezeti Terv Leírásának függelékei:
1. függelék:

Természeti értékvédelem

2. függelék:

Országos építészeti értékvédelem
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I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS LEÍRÁS
1.
A Településszerkezeti Terv hatálya Mezőkövesd város közigazgatási területére terjed ki.
2003-ben Mezőkövesd Város Képviselőtestülete határozattal hagyta jóvá a város
Településfejlesztési Koncepcióját, mely attól kezdve érvényben van.
A Településszerkezeti Terv a hatályos Településfejlesztési koncepcióra épül.
A Településszerkezeti Terv változásait képviselő-testületi határozatok alapozták meg.
2.
A TERÜLETFELHASZNÁLÁSBAN BEKÖVETKEZŐ VÁLTOZÁSOK
A területhasználatban bekövetkezett meghatározó jellegű változások az Országos
Területrendezési Terv és a Borsod Abaúj Zemplén Megyei Területrendezési terv előírásainak
és a település adottságainak figyelembe vételével kerültek kijelölésre.
A területhasználatban bekövetkezett kisebb változások alapját a Képviselő-testület által
határozattal jóváhagyott módosítási igények képezték.
A tervezett fejlesztéseket ütemezetten kell végrehajtani, hogy először lehetőleg a körgyűrű
területén belül kerüljenek beépítésre a még be nem épített területek.
3.
TERÜLET-FELHASZNÁLÁST VESZÉLYEZTETŐ TÉNYEZŐK
Mezőkövesd tervezett terület-felhasználásait veszélyeztető legfontosabb tényező a város
belterületét körülölelő magasfeszültségű vezeték-hálózat. Az előző fejezetben megjelölt
lakóterület-bővítések és egyéb fejlesztések elengedhetetlen feltétele az ezeket a területeket
érintő légkábelek kiváltása az elektromos szakági tervben javasolt módon.
Amennyiben az elektromos vezetékek kiváltása nem lehetséges, akkor a
Településszerkezeti Terv teljes körű felülvizsgálata során kell dönteni a tervezett területfelhasználásról, illetve a szabályozást, amennyiben lehetséges a vezetékrendszer figyelembe
vételével kell megoldani.
A területek beépítésének további feltétele, hogy minden tömbre telekalakítási javaslat
készüljön.
További veszélyforrásként merülnek fel – elsősorban a tervezett ökológiai hálózatok
tekintetében – az erdőtelepítési programot akadályozó magas aranykorona értékű földek és a
belterületi patak medrének helyenként megindult feltöltése.
A terven jelölt tavak és élővízfolyások meder, illetve vízrendezése szükséges a tervezett
állapot megvalósíthatóságához.
A magas talajvízállású területeken, illetve a belvízveszélyes területeken új telekosztást csak
vízrendezést követően lehet végezni.
A volt honvédelmi területek hasznosításának feltétele a talaj- és vízszennyezettség
vizsgálata és szükség szerinti megszűntetése rekultivációs tervek alapján.
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Mezőkövesd város közigazgatási területe a felszín alatti vizek védelme szempontjából
„érzékeny‖ területen helyezkedik el.1

4.
A TERÜLETFELHASZNÁLÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
(1) Mezőkövesd város területén belül területet felhasználni, továbbá telket alakítani, építési
munkákat végezni és ezekre hatósági engedélyt adni csak az általános hatósági
előírásoknak (vonatkozó törvények különösen az Étv, illetve az OTÉK, ágazati
szabványok stb.) megfelelően és jelen Településszerkezeti Terv és Leírása, valamint a
külön rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv együttes
alkalmazásával lehet.
(2) A terület-felhasználási egységek építési övezeti szabályozását a Szabályozási Terv és a
hozzá tartozó Helyi Építési Szabályzat határozza meg ( a továbbiakban „HÉSZ‖).

5.
IGAZGATÁSI HATÁR
A Településszerkezeti Terv igazgatási határt nem érint, annak módosítását sem
településszerkezeti, sem egyéb okok nem indokolják.
6.
BELTERÜLETI HATÁR
(1) A belterületi határ módosításával érintett területeket a Településszerkezeti Terv határozza
meg, és a Szabályozási Terv is feltünteti.
(2) A Településszerkezeti és Szabályozási Terv szerint belterületbe vonásra kerülő területek
rendeltetését a Településszerkezeti Terv, övezeti besorolását a Szabályozási Terv
határozza meg.
(3) A Településszerkezeti Terv azon helyeken irányoz elő belterületbe vonást, ahol nagyobb
mértékű területfejlesztési szándék jelentkezik. E területek belterületbe vonása a konkrét
fejlesztési és építési igények függvényében szakaszosan végrehajtható.
(4) A lakóterületeket és településközponti vegyes, valamint üdülőterületeket kivéve a
beépítésre szánt terület-felhasználások esetében a belterületbe vonás nem kötelező, a
belterületbe vonás helyett beépítésre szánt terület alakulhat ki. A beépítésre szánt
területen belül a Szabályozási Tervben és a HÉSZ-ben meghatározott övezeti szabályozás
érvényes.
7.
A TERÜLETFELHASZNÁLÁSI EGYSÉGEK TAGOZÓDÁSA ÉS
HASZNÁLATUK FELTÉTELEI
(1) A Településszerkezeti Terv hatálya alá eső területen lévő településszerkezeti, területfelhasználási egységek építési szempontból:
beépítésre szánt területekre, azon belül építési övezetekre,
1

a felszín alatti vizek védelméről szóló mód. 219/2004. (VII.21.) Kormányrendelet
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(2)
(3)

(4)

(5)

beépítésre nem szánt területekre, azon belül a sajátos használatuk szerinti övezetekre
tagozódnak.
Az egyes területek terület-felhasználási módját a Településszerkezeti Terv, az építési
övezeti és övezeti besorolást a Szabályozási Terv határozza meg.
A Településszerkezeti Terv hatálya alá eső területeken minden belterületen és igazgatási
területen lévő beépítésre szánt terület-felhasználási egységre és építési telekre a
megközelítést közterületről vagy magánútról biztosítani kell.
A külterületen lévő beépítésre nem szánt, elsősorban mezőgazdasági és erdőterületek
megközelítése a településen belül kialakult határhasználati és megközelítési rend szerint
történhet. Ilyen esetben a kialakult rend szerint az egyes terület-felhasználási egységek
magánterületről is megközelíthetőek lehetnek.
Amennyiben a beépítésre nem szánt területeken az OTÉK és a HÉSZ szerint mégis
épülne épület, úgy a megközelítést jelen határozat 7. pont (3) bekezdés szerint kell
biztosítani.
A terület-felhasználási egységek rendeltetésszerű használatához szükséges közművesítést
biztosítani kell. Az előírt közművesítettség mértékét jelen határozat IV. Fejezet 19. pontja
tartalmazza.
8.
A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ELEMEI

(1) A Településszerkezeti Terv elemei az alábbiak
a) A közlekedési és egyéb, eltérő terület-felhasználási egységek meghatározása
b) A közlekedési és közmű rendszer jelölt elemei és hierarchiája
c) A beépítésre szánt területek szintterület-sűrűsége
d) Az egyes területegységekre vonatkozó környezetvédelmi besorolások
e) A nyomvonal jellegű infrastruktúra hálózat jelölt elemei és védőtávolsága
f) Az egyes területekre, építményekre, települési környezetre, természeti és egyéb
objektumokra, valamint a települési épített környezet védelmére vonatkozó előírások
g) Az egyes területekre meghatározott korlátozások
h) Igazgatási és belterületi határ, előírt területhasználat
i) A magasabb rendű tervek által előírt területhasználat
9.
A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA
(1) A Településszerkezeti Terv elemeinek megváltoztatásához a Településszerkezeti Tervet,
valamint a Településrendezési Terv Leírását is módosítani kell. Amennyiben a változás
Szabályozási Tervben meghatározott övezeti szabályozást is érint, úgy a Szabályozási
Tervet és a Helyi Építési Szabályzatot is módosítani szükséges.
(2) a) A Településszerkezeti Terv módosítása esetén a módosítás a módosítással érintett
terület-felhasználási egységet magába foglaló legalább egy tömbre vonatkozzon, és az
adott terület környezetében lévő szomszédos tömbök együttesére is terjedjen ki.
b) Amennyiben a Településszerkezeti Terv módosítása vonalas jellegű létesítményeket,
főforgalmi, forgalmi és gyűjtő utakat érint, úgy az érintett szakasz teljes egészének
környezetét figyelembe kell venni.
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II. FEJEZET
A TELEPÜLÉS TERMÉSZETI, ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZETÉNEK VÉDELME
10.
ÁLTALÁNOS LEÍRÁS
(1) A környezethasználatot úgy kell megszervezni, hogy
a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő,
b) megelőzze a környezetszennyezést,
c) kizárja a környezetkárosítást.
(2) Valamennyi terület-felhasználás, létesítés, beavatkozás tervezése során érvényre kell
juttatni a környezetvédelem külön ágazati jogszabályokban megadott előírásait.
(3) A települési környezetvédelem előírásai kiterjednek:
a levegőtisztaság-védelem,
a zaj és rezgés elleni védelem,
a föld és vízvédelem,
a hulladékgazdálkodás,
a sugárzás,
a természetvédelem,
az épített környezet védelmének témaköreire,
az állattartással kapcsolatos előírásokra,
a magasabb rendű jogszabályokban előírt területi védelmekre
(4) A környezeti elemek minőségének megóvása érdekében csak olyan építmények, illetve
azokhoz tartozó létesítmények megvalósítása, üzemeltetése engedélyezett, amelyek
ellenőrzött körülmények közötti működtetése hosszú távon sem veszélyezteti a talaj-,
illetve a felszín és felszín alatti vizek jó állapotának, továbbá az általános normatív
emberi elvárásokon és a valamennyi vonatkozó hatályos jogszabályban megfogalmazott
környezeti célkitűzések teljesülését.

11.
A TERMÉSZETVÉDELEM ELŐÍRÁSAI
(1) A természetvédelemről külön jogszabályokban megadottak szerint kell gondoskodni.
(2) A város természetvédelemmel érintett területeinek jegyzékét a Településszerkezeti Terv
leírásának 1. számú függeléke tartalmazza.
12.
AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME
(1) Az épített környezet alakításáról és védelméről külön jogszabályokban megadottak
szerint kell gondoskodni.
(2) A város területi értékeinek jegyzékét a Településszerkezeti Terv Leírásának 2. számú
függeléke tartalmazza.
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III. FEJEZET
TERÜLETFELHASZNÁLÁSI EGYSÉGEK TAGOZÓDÁSA
13.
A VÁROS IGAZGATÁSI TERÜLETÉNEK TÉRSÉGI BESOROLÁSAI




Az igazgatási terület térségi besorolásai:
Mezőgazdasági térség
Vegyes terület-felhasználású térség
Városias települési térség
Az egyes térségek területi lehatárolását a Településszerkezeti Terv jelöli ki.

14.
A VÁROS IGAZGATÁSI TERÜLETÉNEK ÉPÍTMÉNYEKKEL IGÉNYBEVETT
TÉRSÉGI ELEMEI
(1) Az igazgatási területet érintő egyéb építményekkel igénybevett terület, hálózati és

infrastruktúra elemek:
Kereskedelmi (nemzetközi) repülőtérré fejleszthető
Térségi jelentőségű logisztikai központ
Térségi jelentőségű szennyvíztisztító telep
Gyorsforgalmi út
Főút
Térségi jelentőségű mellékút
Meglévő különszintű csomópont
- A transzeurópai vasúti áruszállítási hálózat részeként működő országos törzshálózati
vasútvonal
Országos kerékpárút törzshálózat
Térségi jelentőségű kerékpárút
400 kV-os elektromos elosztó távvezeték hálózat elemei
220 kV-os elektromos elosztó távvezeték hálózat elemei
120 kV-os elektromos elosztó távvezeték hálózat elemei
Nemzetközi és hazai szénhidrogén szállítóvezeték
(2) A térségi jelentőségű építményekkel igénybevett területeket és hálózati infrastruktúra
elemeket a Településszerkezeti Terv jelöli.

15.
A VÁROS IGAZGATÁSI TERÜLETÉNEK TÉRSÉGI ÖVEZETEI
Az igazgatási területet érintő térségi övezetek:
Ökológiai folyosó és puffer zóna övezete
Kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek övezete
Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete
16

Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete
A város teljes közigazgatási területét lefedő térségi övezetek:
Történeti települési terület övezete
Szélnek kitett terület által érintett település övezete
A város igazgatási területének térségi övezeteit a Településszerkezeti Terv jelöli.

16.
BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK
A Településszerkezeti Terv hatálya alá eső terület beépítésre szánt területei az alábbi területfelhasználási egységekre tagozódnak:
1. lakóterület, ezen belül
1.1. kisvárosias lakóterület Lk
1.2. kertvárosias lakóterület Lke
1.3. falusias lakóterület Lf
2. vegyes terület
2.1. településközponti vegyes terület Vt
3. gazdasági terület, ezen belül
3.1. kereskedelmi szolgáltató terület Gksz
3.2. egyéb iparterület Gip
4. üdülőterület, ezen belül
4.1. hétvégiházas üdülőterület Üh
4.2. üdülőházas üdülőterület Üü
5. különleges terület, ezen belül K
5.1. nagykiterjedésű kereskedelmi célú területek
5.2. vásártér
5.3. városi idegenforgalmi és szabadidő centrum
5.4. egészségügyi központ
5.5. sport és rekreációs területek
5.6. nagykiterjedésű közmű területek
5.7. temető területek
5.8. bánya területek
5.9. különleges településüzemeltetési és igazgatási területek
5.10. hulladékkezelők területei
5.11. különleges közlekedési területek
5.12. mezőgazdasági üzemi terület
17.
BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK
A Településszerkezeti Terv hatálya alá eső terület beépítésre nem szánt területei az alábbi
terület-felhasználási egységekre tagozódnak:
1. közlekedési és közműterületek, ezen belül
1.1. kötöttpályás közlekedési területek Kök
1.2. közutak Köu
zöldterületek, ezen belül
2.1. közpark KP
erdőterület, ezen belül
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3.1. védőerdő Ev
3.2. gazdasági erdő Eg
3.3. korlátozott használatú gazdasági erdő
mezőgazdasági területek, ezen belül
4.1. kertes mezőgazdasági terület Mk
4.2. általános mezőgazdasági terület Má
4.3. korlátozott használatú mezőgazdasági terület Mák
vízgazdálkodási terület V
természetközeli terület Tk

18.
A TERÜLETFELHASZNÁLÁSI EGYSÉGEK SZINTTERÜLETSŰRŰSÉGE:

Jel

Lf
Lke
Lk
Vt
Üh
Üü
Gksz
Gip
KÜ

Terület-felhasználási egység funkciója
Falusias lakóterület
Kertvárosias lakóterület
Kisvárosias lakóterület
Településközpont vegyes terület
Hétvégiházas üdülőterület
üdülőházas üdülőterület
Kereskedelmi szolgáltató terület
Egyéb iparterület
Különleges terület

Szintterület-sűrűség
OTÉK OTÉK-tól
szerint
eltérő
0,5
0,5
1,5
2,0
0,2
1,0
1,5
1,0
1,0

IV. FEJEZET
A TELEPÜLÉSI INFRASTRUKTÚRA ELEMEI
19.
A közüzemi közművesítettség előírt mértéke
Az egyes beépítésre szánt terület-felhasználási egységek közműellátásának mértéke:
KISVÁROSIAS LAKÓTERÜLET
teljes közművesítés
KERTVÁROSIAS LAKÓTERÜLET:
legalább részleges közművesítés
FALUSIAS LAKÓTERÜLET
legalább részleges közművesítés
TELEPÜLÉSKÖZPONT VEGYES TERÜLET
teljes közművesítés
ÜDÜLŐTERÜLETEK, EZEN BELÜL
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Üdülőházas üdülőterületek
teljes közművesítés
Hétvégiházas üdülőterületek
teljes közművesítés
GAZDASÁGI TERÜLETEK, EZEN BELÜL
Kereskedelmi szolgáltató területek
belterületen teljes közművesítés, külterületen legalább részleges közművesítés
Egyéb ipari területek
belterületen teljes közművesítés, külterületen legalább részleges közművesítés
KÜLÖNLEGES TERÜLETEK
belterületen teljes közművesítés, külterületen legalább részleges közművesítés
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1. MELLÉKLET
MEZŐKÖVESD VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE LEÍRÁSÁHOZ
HELYI ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVÉDELEM

1. Helyi értékvédelmi terület határai:







Kis Jankó Bori utca és környéke – A Kis Jankó Bori útra, a Mogyoró közre,
valamint a Patkó köz egy részére néző ingatlanok
volt Dohánybeváltó területéből kialakult ingatlanok (5371/1; 5371/2; 5371/3;
5371/11; 5371/12)
Kavicsos tó területe (5403/6 hrsz.)
Rk. temető területe (3065 hrsz.)
Izralita temető területe (6252 hrsz.)

2. Helyi építészeti védelem alá vont épületek:

















Alkotóház, Mátyás király út 46. (593, 594 hrsz.)
Matyó Háziipari Szövetkezet: volt Korona Szálló délkeleti homlokzata és kapuja
(1581/2 hrsz.)
Szent László Gimnázium épülete és területe, különös tekintettel a bejárati előtérre,
homlokzatokra, a volt kápolna helyiségre, valamint az előkertre (2736/1 hrsz.)
Mezőgazdasági Gépmúzeum területe (4605 és 4607 hrsz.)
5406 Szenti István Katolikus Általános Iskola
5394 volt Római katolikus plébánia
1508 lakóház
1509 lakóház
1511 Polgármesteri Hivatal régi épületszárny
1577/1 Matyó Áruház
1581/9 Matyó Múzeum teljes épülete
4146 Városi Galéria
3835 lakóház
3345/2 Szent Imre Általános Iskola
3345/1 lakóház
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1. FÜGGELÉK
MEZŐKÖVESD VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE LEÍRÁSÁHOZ
TERMÉSZETI ÉRTÉKVÉDELEM

(1) Természeti területek:
528,0004
528,0003
528,0003
528,0003
528,0001
528,0001
526,0003
526,0005
526,0003
526,0002
528,0002
528,0002
526,0015
526,0016
525,0007
525,0007
525,0007
525,0007
525,0007
525,0007
525,0007
525,0007
525,0007
525,0007
525,0007
525,0007
525,0007
525,0007
525,0007
525,0007
525,0007
525,0007
528,0005

Mezőkövesd
Mezőkövesd
Mezőkövesd
Mezőkövesd
Mezőkövesd
Mezőkövesd
Mezőkövesd
Mezőkövesd
Mezőkövesd
Mezőkövesd
Mezőkövesd
Mezőkövesd
Mezőkövesd
Mezőkövesd
Mezőkövesd
Mezőkövesd
Mezőkövesd
Mezőkövesd
Mezőkövesd
Mezőkövesd
Mezőkövesd
Mezőkövesd
Mezőkövesd
Mezőkövesd
Mezőkövesd
Mezőkövesd
Mezőkövesd
Mezőkövesd
Mezőkövesd
Mezőkövesd
Mezőkövesd
Mezőkövesd
Mezőkövesd

0254
0290
0290
0290
0294
0294
0302
0302
0302/2
0307/3
0312/2
0312/2
0330/2
0334/1
0340/13
0340/1
0340/2
0344/1
0346/1
0346/2
0346/3
0348
0350
0352
0352
0356
0359/3
0359/4
0359/6
0359/7
0359/9
0359/10
03444

Gyep
Nádas
Erdő
Gyep
Legelő
Nádas
Legelő
Rét
Kivett
Legelő
Kivett
Erdő
Kivett
Legelő
Legelő
Legelő
Legelő
Legelő
Legelő
Legelő
Legelő
Legelő
Legelő
Legelő
Legelő
Legelő
Legelő
Legelő
Legelő
Legelő
Legelő
Legelő
Rét
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(2) Érzékeny természeti területek (ESA)
A 2/2002 (I.23.) KöM-FVM együttes rendelet 2. számú mellékletében foglaltak alapján
Mezőkövesd város határa a Borsodi-mezőség kiemelten fontos ÉTT térsége által érintett
terület.
A város közigazgatási területét érintő Érzékeny természeti területek (ESA) elhelyezkedése
(3) Különleges madárvédelmi területek (SP)
A Borsodi-mezőség SPA-területe Mezőkövesd város határának D-i részét foglalja
magába.
Borsodi-sík (HUBN10002)
Mezőkövesd
0301, 0302/2, 0302/3, 0302/4, 0302/5, 0302/6, 0302/7, 0303, 0304/6, 0304/7, 0304/8,
0305, 0306/2, 0306/3, 0306/4, 0306/5, 0306/6, 0307/3, 0307/4, 0307/5, 0307/6, 0308/1,
0308/2, 0309/1, 0309/2, 0310, 0317, 0319, 0320/1, 0320/2, 0320/3, 0320/4, 0320/5,
0320/6, 0320/7, 0320/8, 0320/9, 0320/11, 0320/12, 0320/13, 0320/14, 0321, 0322/1,
0322/3, 0322/4, 0322/5, 0322/6, 0323, 0324, 0325, 0326, 0329, 0330/2, 0330/3, 0330/4,
0330/5, 0330/6, 0330/7, 0330/8, 0330/9, 0330/10, 0330/11, 0330/12, 0330/13, 0330/14,
0331, 0332/1, 0332/2, 0332/3, 0332/4, 0333, 0334/1, 0334/2, 0334/3, 0335, 0336/1,
0336/2, 0337, 0338, 0339, 0340/13, 0341/1, 0341/2, 0342, 0343, 0344/1, 0344/2, 0345,
0346/1, 0346/2, 0346/3, 0347, 0348, 0349, 0350, 0351, 0352, 0353, 0354, 0355, 0356,
0357, 0358, 0359/2, 0359/3, 0359/4, 0359/5, 0359/6, 0359/7, 0359/8, 0359/9, 0359/10,
0360, 0361/1, 0361/3, 0361/4, 0361/6, 0361/7, 0361/8, 0361/9, 0361/10, 0361/11, 0361/12,
0361/13, 0362, 0363/6, 0363/7, 0363/8, 0363/9, 0363/10, 0363/12, 0373, 0374, 0375/2,
0375/3, 0375/4, 0375/5, 0375/6, 0376/1, 0376/3, 0376/4, 0376/6, 0376/7, 0377, 0378/3,
0378/5, 0378/6, 0378/8, 0378/14, 0378/15, 0385, 0388/1, 0388/3, 0388/4, 0388/5, 0390,
0391/1, 0391/2, 0391/3, 0391/6, 0391/7, 0391/9, 0391/10, 0391/11, 0391/12, 0391/13,
0392, 0401, 0412/1, 0412/2, 0412/3, 0412/4, 0412/5, 0412/6, 0412/7, 0412/8, 0413, 0414,
0415, 0417, 0419, 0428/5, 0428/6, 0428/7, 0428/8, 0428/9, 0428/10, 0428/11, 0428/12,
0428/13, 0428/14, 0428/15, 0428/16, 0428/17, 0434/3, 0434/5, 0434/7, 0434/8, 0434/9,
0434/10, 0434/11, 0434/12, 0434/13, 0434/14, 0434/15, 0434/16, 0434/17, 0434/18,
0434/19, 0434/20, 0434/21, 0436, 0437, 0439/1, 0439/2, 0440/3, 0440/4, 0440/5
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A város közigazgatási területét érintő Natura 2000 – Különleges madárvédelmi területek
(SPA) elhelyezkedése

(4) Ökológiai Hálózat területei
Mezőkövesd város közigazgatási területén pufferzóna, illetve elszórtan kisebb-nagyobb,
megszakított ökológiai folyosóként funkcionáló földrészletek találhatók.

23

A város közigazgatási területét érintő Ökológiai Hálózat elemei közül a pufferzóna (a
közigazgatási terület déli részén lévő egybefüggő terület), illetve az ökológiai folyosók (a
közigazgatási területen elszórtan) elhelyezkedései

(5) Helyi jelentőségű természeti területek
1. Katonai-tó – Helyrajzi számai: 0312/2/6 hrsz.
2. Szomolyai tó menti homokbánya – Helyrajzi száma: 028/3 hrsz.
3. Pazsag-puszta menti pusztagyepes terület –Helyrajzi száma: 11222 hrsz.
1. Katonai-tó (hrsz.: 0312/2/6)
24

2. F Ü G G E L É K
MEZŐKÖVESD VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE LEÍRÁSÁHOZ
ORSZÁGOS ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVÉDELEM

(1) Országosan védett műemlékek:
Mezőkövesden az alábbi épületek állnak országos műemléki védettség alatt:
 Népi lakóház, Anna köz 13.
 N
é
p
i
l
a
k
ó
h
á
z
,
K
i
s
















J
a
n
k
ó Bori u. 30.
Népi lakóház, Kis Jankó Bori u. 6.
Népi lakóház, Kis Jankó Bori u. 9.
Népi lakóház, Kis Jankó Bori u. 10.
Népi lakóház, Kis Jankó Bori u. 24.
Népi lakóház, Kis Jankó Bori u. 38.
Népi lakóház, Kis Jankó Bori u. 42.
Népi lakóház, László Károly u. 6.
Népi lakóház, László Károly u. 16.
Népi lakóház, László Károly u. 20.
Népi lakóház, Mogyoró köz 4.
Népi lakóház, Patkó köz 6.
Római Katolikus templom, Szent László tér 22.
Szobor, Szent László tér 22.
Római Katolikus plébániaház, Szent László tér 22.
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(2) Országosan védett műemlékek műemléki környezete:
1. Műemléki környezet
Országos műemléki védettség alatt álló épület:
Szent László tér 22.
 Római Katolikus templom (2579 hrsz.)
 Szobor, Mária-oszlop, három szenttel (1581/3 hrsz.)
 Római Katolikus plébániaház (2579 hrsz.)
Helyrajzi szám szerint az 1. sz. műemléki környezetbe tartoznak az alábbi telkek és
épületek:
2576/2/1, 2566, 2558, 2557, 2556, 2645, 2644, 2641, 2642, 2638, 2639, 2637, 2634,
2623/14, 2567, 2580, 2577, 2623/3/4/5/6/8/9/11/13, 1185, 2592/5, 2532/4, 2592/8,
2592/9/11, 2593, 3802, 3803, 3804, 3805, 3828, 3829, 3835, 3837, 3838, 3869, 4134,
4136/2-út, 1581/3-út, 2568-út
2. Műemléki környezet:
Országos műemléki védettség alatt álló épületek:
 Népi lakóház, Kis Jankó Bori u. 30.
 Népi lakóház, Kis Jankó Bori u. 6. 4725 hrsz.
 Népi lakóház, Kis Jankó Bori u. 9.
 Népi lakóház, Kis Jankó Bori u. 10. 4728 hrsz.
 Népi lakóház, Kis Jankó Bori u. 24. 4737 hrsz.
 Népi lakóház, Kis Jankó Bori u. 38. 4748 hrsz.
 Népi lakóház, Kis Jankó Bori u. 42. 4751 hrsz.
 Népi lakóház, László Károly u. 6. 4836 hrsz.
 Népi lakóház, László Károly u. 16. 4823 hrsz.
 Népi lakóház, László Károly u. 20. 4818 hrsz.
 Népi lakóház, Mogyoró köz 4. 4769 hrsz.
 Népi lakóház, Patkó köz 6. 4805 hrsz.
Helyrajzi számok szerint a 2. sz. műemléki környezetbe tartoznak az alábbi telkek és
épületek:
4873, 4872, 4871, 4870/1/2, 4869, 4867, 4866, 4865, 4864, 4863, 4862, 4860, 4859,
4858, 4857, 4856, 4855, 4854, 4853/1, 4852, 4851, 4850, 4839, 4849, 4862, 4714,
4713, 4712, 4711, 4709, 4706/2/3/4/5/6/7, 4708, 4704, 4703, 4705, 4716, 4720, 4717,
4719, 4718, 4726, 4727, 4728, 4724, 4722, 4723/1/2/3/4/5, 4725, 4730, 4731, 4732,
4733, 4734, 4736, 4738, 4739, 4740, 4741/1/2, 4769, 4768/1/2, 4770, 4771, 4772,
4773, 4774, 4775, 4776, 4777, 4778, 4779, 4780, 4781, 4696, 4691, 4689/1/2, 4686,
4683, 4685, 4684, 4743, 4742, 4744, 4745, 4746, 4747, 4748, 4749, 4750, 4751, 4753,
4754, 4755, 4797, 4795, 4794, 4793, 4792, 4784, 4782, 4783, 4784, 4785, 4790, 4789,
4788, 4787, 4786, 4756, 4757, 4758, 4762, 4763, 4764
3. Műemléki környezet:
Országos műemléki védettség alatt álló épület:
 Népi lakóház, Anna köz 13. 1547. hrsz.
Helyrajzi szám szerint a 3. sz. műemléki környezetbe tartoznak az alábbi telkek és
épületek:
1849, 1543, 1540, 1541, 1539, 1538, 1537, 1545, 1554, 1553, 1552, 1551, 1550, 1549,
1548, 1547, 1546
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(3) Régészeti területek jegyzéke:
AZON TELEP

35328

Mezőkövesd

35327

Mezőkövesd

35333

Mezőkövesd

35326

Mezőkövesd

16079

16080

16082

MEGYE NEV
BorsodAbaújZemplén Tsz homokbánya
BorsodAbaújZemplén
BorsodAbaújZemplén
BorsodAbaújZemplén Ádám utca 13.

XKOO
R

YKOO
R

IRAN
HOSSZU SZELES Y

TERULE
T

TORTENET

274478

765998

0

0

0

0

274478

765998

0

0

0

0

274478

765998

0

0

0

0

274478

765998

0

0

0

0

Mezőkövesd

BorsodAbaújZemplén Húsüzem

273920

762600

0

0

0

Mezőkövesd

BorsodAbaújZemplén Görbe utca

274320

762530

0

0

0

Mezőkövesd

BorsodAbaújZemplén Görbe-dűlő

274640

762450

0

0

0

Földrajzi leírás: Mezőkövesd Ny-i határában, a
Budapest felé vezető 3-as út mellett,a lakott terület
végét jelző táblától ny-ra kb. 50 m-re. Az út bal
oldalán,
Megjegyzés: A földrajzi meghatározás pontossága:
0 pontosan körbehatárolt
Földrajzi leírás: Mezőkövesd Ny-i oldalán, a
Budapest felé vezető 3-as út mellett, az út jobb
oldalán (Budapest felé haladva), egy kisebb
emelkedésen,
Megjegyzés: A lelőhely a Mezőkövesd 1. számú
0 lelőhely avar temetőjéhez tartozó telep.
Földrajzi leírás: Mezőkövesd Ny-i határában, a
Budapest felé vezető főút jobb oldalán (Mezőköves
felől haladva), a Görbe-dűlő területén, a szántóföldö
található a lelőhely,
Megjegyzés: A lelőhely ugyanaz, mint a
0 Mezőkövesd 2. számú lelőhely.

(4)
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(5)
MEGYE NEV

XKOO
R

YKOO
R HOSSZU SZELES

Mezőkövesd

BorsodAbaújZemplén Bosnyák-domb

278690

760950

0

0

0

Mezőkövesd

BorsodAbaújZemplén Kútszög-dűlő

273140

768080

0

0

0

Mezőkövesd

BorsodAbaúj"Bennteleki"
Zemplén homokbánya

273240

768200

0

0

0

Mezőkövesd

BorsodAbaújZemplén Csörsz-árok

272720

764950

0

0

0

Mezőkövesd

BorsodAbaújM3-as autópálya
Zemplén 1. lelőhely

270980

763440

0

0

0

Mezőkövesd

BorsodAbaújM3-as autópálya
Zemplén 4. lelőhely

271680

765320

0

0

0

AZON TELEP

16085

16087

16089

16091

16092

16093

IRAN
Y

TERULE
T TORTENET
Földrajzi leírás: Mezőkövesdtől ÉNy-ra van a
Szomolya felé vezető országút mentén É-ra az ún.
Bosnyák dombon, a 3-4 és 5 km-kő között É-ra
húzódó sávban,
Megjegyzés: A földrajzi meghatározás pontossága:
0 krumplival jelölt.
Földrajzi leírás: A lelőhely Mezőkövesdtől minteg
4 km-re van, a szentistváni műút mellett, az
épülőfélben lévő iparvasút területén. A Kútszög-dűl
legelső beszögelésén, Megjegyzés: A földrajzi
0 meghatározás pontossága: krumplival jelölt.
Földrajzi leírás: Mezőkövesden, a Kossuth Tsz
tanyáján található a lelőhely, amely a településtől K
mintegy 5 km-re fekszik. A lelőhely a "Bennteleki"
homokbánya.
Megjegyzés: A földrajzi meghatározás pontossága:
0 krumplival jelölt.
Földrajzi leírás: Mezőkövesd- Szentistván közötti
országút mentén, a 616-os vonal mentén a szelvény
ÉNy-i sarkán ÉK-DNy-i irányban átszelő dűlőúttól
0 re jelzett helyen indul a Csörsz-árok nyomvonala.
Földrajzi leírás: Az M3-as autópálya 125,6-126 km
szelvények között a 108,4 magassági pont körül
található a lelőhely,
Megjegyzés: A dokumentumban a lelőhely pontos
földrajzi leírása nem szerepel. A földrajzi
0 meghatározás pontossága: krumplival jel
Földrajzi leírás: A lelőhely a Mezőkövesd-Egerlö
meglévő úttól Ny-ra terül el, egy lapos domb.
Megjegyzés: A földrajzi meghatározás pontossága:
0 pontosan körbehatárolt
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(6)
MEGYE NEV

XKOO
R

YKOO
R HOSSZU SZELES

Mezőkövesd

BorsodAbaújM3-as autópálya
Zemplén 3. lelőhely

271800

765340

0

0

0

Mezőkövesd

Borsod- M3-as autópálya
Abaúj6. lelőhelyZemplén Mocsolyás

272700

767540

0

0

0

Mezőkövesd

BorsodAbaújGazdaszomorító
Zemplén 1.

273450

765780

0

0

0

Mezőkövesd

BorsodAbaújZemplén Határra járó

271750

768280

300

0

0

Mezőkövesd

BorsodAbaújZemplén Vizes-Nyilas-dűlő

271720

768090

100

0

0

Mezőkövesd

BorsodAbaújZemplén Halom alja-dűlő

271530

767630

200

0

0

AZON TELEP

16094

16095

16097

16366

16367

16368

IRAN
Y

TERULE
T TORTENET
Földrajzi leírás: Az M3-as 127,8-128,1 km szelvé
között a 127,9 km szelvénytől É-ra kb. 60 m-re
található a lelőhely, a leágazás "B" ágában. A nagy
kiterjedésű lelőhelyet a Mezőkövesdet Egerlövővel
0 összekötő országút vágja ketté.
Földrajzi leírás: Mezőkövesd-Mocsolyás területén
az M3-as 129,9-130,7 km szelvények között,
Megjegyzés: A földrajzi meghatározás pontossága:
0 pontosan körbehatárolt.
Földrajzi leírás: A lelőhely Mezőkövesd DK-i
határában, Mezőkövesd és Szentistván között félúto
az út Ny-i oldalán, attól mintegy 500-2500 m
távolságban. A környezetéből szemmel láthatóan jó
0 kiemelkedő dombot földút vágja ketté.
Földrajzi leírás: MOL-25. lelőhely. Szentistvántól
km-re Ny-ra található a lelőhely.
Megjegyzés: A terepbejárás során megfigyelt
régészeti lelőhely további kutatása nem volt
0 lehetséges.
Földrajzi leírás: MOL-26. lelőhely. Mezőkövesdtő
DK-re 3 km-re található a lelőhely.
Megjegyzés: A terepbejárás során felfedezett lelőh
0 további kutatása nem nem volt lehetséges.
Földrajzi leírás: MOL-27. lelőhely. Mezőkövesdtő
D-re 3 km-re, a Halom alja-dűlő és a Vizes nyilas
nevű nádas vízzel borított terület határán található a
lelőhely. A lelőhely 1,5 m-el van magasabban a
0 környezetének náddal fedett mélyedéseitől.

(7)
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(8)
MEGYE NEV

XKOO
R

YKOO
R HOSSZU SZELES

Mezőkövesd

BorsodAbaújZemplén Malom alja-dűlő

271350

767260

150

0

0

Mezőkövesd

BorsodAbaújZemplén Nagy szállás-dűlő

270980

766450

350

0

0

Mezőkövesd

BorsodAbaújZemplén Gulya-tó melléke

270160

764460

450

0

0

Mezőkövesd

BorsodAbaújZemplén Kukoricás

270200

763970

150

0

0

Mezőkövesd

BorsodAbaújZemplén Kukoricás

270000

763300

200

0

0

AZON TELEP

16369

16370

16371

16372

16373
(9)

IRAN
Y

TERULE
T TORTENET
Földrajzi leírás: MOL 28. lelőhely. Mezőkövesdtő
D-re 3 km-re, a 109,2 mbf magasságú halom-domb
DK-re 700 m-re egy kisebb kiemelkedés Ny-i oldal
található a lelőhely.
Megjegyzés: A földrajzi meghatározás pontossága:
0 pontosan körbehatárolt
Földrajzi leírás: MOL-29. lelőhely. Mezőkövesdtő
D-re 3 km-re, a Kánya-patak K-i oldalán található a
lelőhely. A vezeték D-i oldalán található egy 104 m
magasságú domb. Ennek É-i és Ny-i lejtőjén találha
0 a lelőhely.
Földrajzi leírás: MOL- 30. lelőhely. Mezőkövesdt
D-re 3 km-re található a lelőhely. A területet DNy-r
és Ny-ról, valamint É-ról mocsaras felszín veszi
körbe.
Megjegyzés: A földrajzi meghatározás pontossága:
0 pontosan körbehatárolt
Földrajzi leírás: MOL- 31. lelőhely. Mezőkövesdt
D-re 3 km-re, egy 107,6 mbf magasságú domb D-i
lábánál található a lelőhely. D-ről és DNy-ról vízzel
teli mélyedés határolja.,
Megjegyzés: A terepbejárás során rögzített lelőhely
0 további kutatása nem volt lehetséges.
Földrajzi leírás: MOL-32. lelőhely. A lelőhely
Mezőkövesdtől DNy-ra található. Az Ostoros patak
i oldalán, egy kiemelkedésen helyezkedik el. K-i
oldalát vízzel teli mélyedés határolja.
Megjegyzés: A földrajzi meghatározás pontossága:
0 pontosan körbehatárolt
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(10)
MEGYE NEV

XKOO
R

YKOO
R HOSSZU SZELES

Szentistván

BorsodAbaújM3-as autópálya
Zemplén ásatások 7.sz. lh.

273180

768420

0

0

0

Mezőkövesd

BorsodAbaújGazdaszomorító
Zemplén II.

273690

766197

0

0

0

Mezőkövesd

BorsodAbaújZemplén Halom oldal

272912

766337

0

0

0

Mezőkövesd

BorsodAbaújMezőkövesd II.
Zemplén kavicsbánya

271540

763300

800

300

0

Mocsolyás-M3-as
71. lelőhely

273880

766540

0

35

0

Gulya-tó melléke
II.

270203

763200

100

0

0

AZON TELEP

16807

21103

21104

21105

21117

Mezőkövesd

35559
(11)

Mezőkövesd

BorsodAbaújZemplén
BorsodAbaújZemplén

IRAN
Y

TERULE
T TORTENET
Földrajzi leírás: A lelőhely Szentistván községtől
ÉNy-ra, a Mezőkövesd felé vezető műút jobb oldalá
az úttól mintegy 400 m-re található, a Tsz. épületei
mellett.
Megjegyzés: A földrajzi meghatározás pontossága.
0 pontosan körbehatárolt
Földrajzi leírás: A lelőhely Mezőkövesd I.
kavicsbánya bányagödreinek területén található az É
bányagödör (Gazdaszomorító) északi oldalán.
Megjegyzés: A földrajzi meghatározás pontossága:
0 pontosan körbehatárolt.
Földrajzi leírás: A lelőhely a Mezőkövesd I.
kavicsbánya bányagödreinek területén található. A
lelőhely a déli bányagödör (Halom oldal) É-i oldalá
található.
Megjegyzés: A földrajzi meghatározás pontossága:
0 pontosan körbehatárolt.
Földrajzi leírás: A lelőhely Mezőkövesdtől D-re, a
Mezőkövesdet Egerlövővel összekötő autóút Ny-i
oldalán, az Ostoros és a Kánya-patakok közötti
területen található, a település szélétől kb. 500 m-re
0
Földrajzi leírás: A lelőhely az M3-as autópálya
130+460-130+700 km szelvényei között található, a
Mezőkövesdről Szentistván felé vezető út mellett, e
kisebb dombon.
Megjegyzés: A földrajzi meghatározás pontossága:
0 pontosan körbehatárolt

0
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AZON TELEP

34374

Mezőkövesd

32133

Szentistván

30976

Mezőkövesd

30975

Mezőkövesd

MEGYE
BorsodAbaújZemplén
BorsodAbaújZemplén
BorsodAbaújZemplén
BorsodAbaújZemplén

NEV

XKOO
R

YKOO
R HOSSZU SZELES

Határra járó II.

271458

768055

0

45

Nagy-fertő

272776

763130

200

80

0

0

Meleg-oldal

273280

762350

400

80

0

0

Mezőkövesd

Mezőkövesd

BorsodAbaújZemplén Nyárfa u. 8.

Mezőkövesd

Földrajzi leírás: A Halom nevű (Szentistván 8)
lelőhellyel szemben, a Szentistvánt Mezőkövesddel
0 összekötő országút mellett található.

0

16081

16088

0

769070

Mezőkövesd

Mezőkövesd

0

272050

31242

16084

0

TERULE
T TORTENET

"Halom"-mal
szemben

BorsodAbaújZemplén Jobb parti-dűlő
BorsodAbaújZemplén Fekete-halom

16083

300

IRAN
Y

BorsodAbaújZemplén
BorsodAbaújZemplén Gaál I. u. 42.

277397

761728

200

150

0

0

274478

765998

0

0

0

0

274478

765998

0

0

0

0

274478

765998

0

0

0

0

274478

765998

0

0

0

0

Megjegyzés: Szomlya, II. bánya bővítésének
állapotfelméréskor vettük észre a lelőhelyet. Az
anyagnyerőhely a mezőkövesdi önkormányzat
tulajdona, jelenleg nem művelik.
Földrajzi leírás: Mezőkövesd határában, az ún.
Fekete halom területén található a lelőhely, melyet a
ún. Feketehalmi csatorna középen vág ketté.
Földrajzi leírás: Mezőkövesd, Nyárfa u. 8., Néme
István házának udvarán,
Megjegyzés: Helyszíni szemlén azonosítani kell. A
lelőhelyről a Vasárnap című újság 1932. ápr. 3-ai
száma tudósít
Földrajzi leírás: Mezőkövesd, Szentistván és
Mezőkeresztes községek közötti területen.
Megjegyzés: A dokumentumban a lelőhely pontos
földrajzi meghatározása nem szerepel
Földrajzi leírás: Mezőkövesd, Gaál I. u. 42,
Megjegyzés: Helyszíni szemlén azonosítani kell. A
földrajzi meghatározás pontossága: pontszerű
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(13)
AZO
N

TELEP

MEGY
E

NEV

BorsodAbaúj16090 Mezőkövesd Zemplén Fekete-csatorna

XKOO YKOO
R
R

274478 765998

HOSSZ SZELE IRAN TERULE
U
S
Y
T TORTENET
Földrajzi leírás: Mezőkövesd egerlövői
határrészében, a Fekete-csatorna mellett.
Megjegyzés: A dokumentum leírása alapján a
lelőhely a térképen nem azonosítható.
Előfordulhat, hogy a lelőhely azonos a
0
0
0
0 Mezőkövesd 3. számú Fekete halom lelőhellyel
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Tételszám
3484

Projekt

Lh_nev

Lh_szám

Kutató

56

Évszám
2003

M3-as ásatások

MezőkövesdMeleg-oldal

M3-75.
lelőhely

Csengeri
Piroska

144

2000

3108

M3-as ásatások

MezőkövesdVizes nyilas

M3 -72.
lelőhely

Lovász E.

2000

145

2001

3191

MezőkövesdNagy-Fertő

Pusztai T.Csengeri P.

2001

174

2000

3098

M3-as autópálya és 3. sz.
út közúti
kapcsolata
M3-as ásatások

MezőkövesdKettőskút tava

M3 74.
lelőhely

Patay Róbert

2001

177

2000

3109

M3-as ásatások

MezőkövesdMocsolyás

M3 71-es
lelőhely

Lovász E.

2000

233

2002

3215

lelőhelybejelentés

Lovász E.

2002

Mezőkövesd
(127,5-128,1
km)
Mezőkövesd
(130+460130+700 km)
Mezőkövesd

261

2002

3249

feltárási
engedély

2002

277

2002

3267

feltárási
engedély

338

2000

3099

leletmentő
ásatás

Nemzeti
Kulturális
Örökség
Minisztériuma
Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal
Patay
Róbert-Nagy
S. József

ID

Patakra járó
dűlő

Kut_é
v
2002

Hrsz

Cim

Megjegyzés

MezőkövesdMeleg-oldal,
déli elkerülő út
Mezőkövesd,
M3-as
autópálya
129+715129+790 km
Mezőkövesd

A terepbejárásról
ld. HOM Rég. Ad.
3191-01.

Dobozszám
78

Lehatárolás_
minősége
krumplival
jelölt

197

krumplival
jelölt

197

krumplival
jelölt

199

krumplival
jelölt

199

pontosan
körbehatáro

203

Mezőkövesd

Lásd bővebben
adattári sz:3208,
ID:1071
negatív

2002

Mezőkövesd

negatív

204

2000

Mezőkövesd

204

208

krumplival
jelölt
34

349

Évszám
2003

Tételszám
3341

Projekt

Lh_nev

Lh_szám

Kutató

Mezőkövesd,
déli elkerülő út
nyomvona-lának
megelö-ző
feltárásai, 2002
jelentés helyszíni
szemléről
M3-as megelőző
feltárás

Meleg-oldal
(M3-75. lh.)

75.

Csengeri
Piroska

417

2003

3423

482

2003

3485

MezőkövesdNagy-Fertő

483

2002

3486

M3-as ásatások

MezőkövesdMeleg-oldal

634

2005

3747

1057

2001

3191

1071

2002

3208

1131

2004

3556

Középnyomá-sú
gázelosz-tóvezeték
M3-as autópálya és 3. sz. út
közúti
kapcsolata
bányabővítéssel
kapcsola-tos
régészeti
állapotfelmé-rés
MOL
terméktávvezeték fektetésének hatástanulmánya

ID

Kut_é
v
2002

Hrsz

Cim

Megjegyzés

Mezőkövesd

Kicsit belelóg egy
másik objektumba
3484-03, ID 53
Lásd még 3341-03,
ID 349,1272
Ld ID 1273!

210

ld ID 1272!

212

negatív

223

Ld ID 56 és HOM
Rég. Ad. 3484-03.

197

krumplival jel

Mezőkövesd

202

krumplival jel

Mezőkövesd

216

vonallal jelölt

2003

Mezőkövesd

M3-76.
lelőhely

Csengeri
Piroska
Csengeri
Piroska

2003

M3-77.
lelőhely

Csengeri
Piroska

2002

Koós Judit

2005

Mezőkövesd,
déli elkerülő út
(3302.sz.
összekötő)
Mezőkövesd,
3302. sz.
összekötő út
nyomvonala
Mezőkövesd

Csengeri
Piroska

2001

Mezőkövesd

MezőkövesdMeleg-oldal
Jobb parti dűlő

3.

Lovász
Emese

2002

Határra járó
dűlő

25.

Szörényi G.

2004

041/24

Dobozszám
208

Lehatárolás_m
ősége
krumplival jel

212

35

Évszám

Tételszám

Projekt

Lh_nev

Lh_szám

ID

Kutató

1132

2004

3556

Vizes-Nyilasdűlő

26.

1133

2004

3556

Halom alja dűlő

27.

1134

2004

3556

Malom alja dűlő

1135

2004

3556

1136

2004

3556

1137

2004

3556

1138

2004

3556

MOL terméktávvezeték
fektetésének
hatástanulmánya
MOL terméktávvezeték
fektetésének
hatástanulmánya
MOL terméktávvezeték
fektetésének
hatástanulmánya
MOL terméktávvezeték
fektetésének
hatástanulmánya
MOL terméktávvezeték
fektetésének
hatástanulmánya
MOL terméktávvezeték
fektetésének
hatástanulmánya
MOL terméktávvezeték
fektetésének
hatástanulmánya

Kut_
év
Szörényi G. 2004

Mezőkövesd

Dobozszám
216

Lehatárolás_
minősége
krumplival
jelölt

Szörényi G. 2004

Mezőkövesd

216

vonallal jelö

28.

Szörényi G. 2004

Mezőkövesd

216

krumplival
jelölt

Nagy szállásdűlő

29.

Szörényi G. 2004

Mezőkövesd

216

vonallal jelö

Gyulya-tó
melléke

30.

Szörényi G. 2004

Mezőkövesd

216

vonallal jelö

Kukoricás

31.

Szörényi G. 2004

Mezőkövesd

216

vonallal jelö

Kukoricás

32.

Szörényi G. 2004

Mezőkövesd

216

vonallal jelö

Hrsz

Cim

Megjegyzés

36

Mezőkövesd

Dobozszám
208

Lehatárolás_
minősége
krumplival
jelölt

2002

Mezőkövesd

208

krumplival
jelölt

Selján ÉvaVeres János

2006

MezőkövesdNagy Fertő

Lásd még HOM
Rég. Ad.: 355604, ID 1135

70

vonallal jelö

30.

Selján ÉvaVeres János

2006

MezőkövesdGulya-tó
melléke

Lásd még HOM
Rég. Ad.: 355604, ID 1136

70

vonallal jelö

31.

Selján ÉvaVeres János

2006

MezőkövesdKukoricás

Lásd még HOM
Rég. Ad.: 355604, ID 1137

70

vonallal jelö

MOL 32. lh.MezőkövesdKukoricás

32.

Selján ÉvaVeres János

2006

MezőkövesdKukoricás

Lásd még HOM
Rég. Ad.: 355604, ID 1138

70

vonallal jelö

MezőkövesdMeleg-oldal
M3-77.lh.

77.

Csengeri
Piroska

2008

MezőkövesdMeleg-oldal
M3-77.lh.

Lásd még HOM
Rég. Ad.: 334103, ID 1272

116

krumplival
jelölt

ID

Évszám

Tételszám

Projekt

Lh_nev

Lh_szám

Kutató

1272

2003

3341

Meleg-oldal
(M3-77.lh.)

77.

Csengeri
Piroska

1273

2003

3341

Nagy-Fertő
(M3-76. lh.)

76.

Csengeri
Piroska

1414

2008

4247

2008

4247

1416

2008

4247

MOL 29. lh.,
MezőkövesdNagy szállás
dűlő
MOL 30. lh.,
MezőkövesdGulya tó
melléke
MOL 31. lh.,
MezőkövesdKukoricás

29.

1415

1437

2008

4247

1481

2008

4302

Mezőkövesd,
déli elkerülő út
nyomvona-lának
megelö-ző
feltárásai, 2002
Mezőkövesd,
déli elkerülő út
nyomvona-lának
megelö-ző
feltárásai, 2002
lelőhely-bejelentő-MOL
terméktávvezeték fekteté-se
lelőhely-bejelentő-MOL
terméktávvezeték fekteté-se
lelőhely-bejelentő-MOL
terméktávvezeték fekteté-se
lelőhely-bejelentő-MOL
terméktávvezeték fekteté-se
Mezőkövesd-D-i
elkerülő út
feltárás után
lehatárolás

Kut_
év
2002

Hrsz

Cim

Megjegyzés

37

1482

Évszám
2008

Tételszám
4302

1483

2008

4302

1489

2008

4309

1490

2008

4309

1491

2008

4309

ID

Projekt

Lh_nev

Lh_szám

Kutató

Mezőkövesd-D-i
elkerülő út
feltárás után
lehatárolás
Mezőkövesd-D-i
elkerülő út
feltárás után
lehatárolás
helyszíni szemle
a Mezőkövesd
D-i határá-ban, a
3302. sz.
összekötő út
építéséhez
helyszíni szemle
a Mezőkövesd
D-i határá-ban, a
3302. sz.
összekötő út
építéséhez
helyszíni szemle
a Mezőkövesd
D-i határá-ban, a
3302. sz.
összekötő út
építéséhez

MezőkövesdMeleg-oldal
M3-75.lh.

75.

MezőkövesdNagy-Fertő M376. lh

Kut_é
v

Cim

Megjegyzés

Csengeri
Piroska

MezőkövesdMeleg-oldal M375.lh.

Lásd még HOM Rég.
Ad.: 3434-03, ID 56

76.

Csengeri
Piroska

MezőkövesdNagy-Fertő M376. lh

MezőkövesdMeleg-oldal,
M3-75. lh.

75.

Csengeri
Piroska

2004

MezőkövesdMeleg-oldal

MezőkövesdNagy-Fertő,
M3-76. lh.

76.

Csengeri
Piroska

2004

MezőkövesdMeleg-oldal

MezőkövesdMeleg-oldal,
M3-77.lh.

77.

Csengeri
Piroska

2004

MezőkövesdMeleg-oldal

Hrsz

Dobozszám
116

Lehatárolás_m
ősége
krumplival jel

116

krumplival jel

Bejelölését lásd ID
349 bejegyzé-sénél,
HOM Rég. Ad.:
3341-03 KÖH
azonosító: 30975

117

krumplival jel

Bejelölését lásd
korábban az ID 1273
bejegyzésé-nél HOM
Rég. Ad.: 3341-03,
KÖH azonosító:
30976
Bejelölését lásd
korábban az ID 1272
bejegyzésé-nél HOM
Rég. Ad.: 3341-03

117

krumplival jel

117

krumplival jel

38

ID
1492

Évszám
2008

Tételszám
4309

Projekt

Lh_nev

Lh_szám

Kutató

helyszíni
szemle a
Mezőkövesd
D-i határá-ban,
a 3302. sz.
összekötő út
építéséhez

MezőkövesdNagy-Fertő,
M3-78.lh.

78.

Csengeri
Piroska

Kut_é
v
2004

Hrsz

Cim

Megjegyzés

MezőkövesdNagy-Fertő

Az M3-75-77.-es
lh-k megtekintésekor, az épülő út
menti vízelvezető
árok falában találtak egy őskori objektum metszetét. A
lelőhely kiterjedését nem tudták
pontosan meghatározni.

Dobozszám
117

39

Lehatárolás_
nősé-ge
krumplival
jelölt

A város közigazgatási területét érintő Régészeti területek listája:
Régészeti lelőhely
Régészeti lelőhely neve
azonosító
35326
Mezőkövesd – Ádám u. 13.
16089
Mezőkövesd – „Bennteleki‖ homokbánya
16085
Mezőkövesd – Bosnyák-domb
16091
Mezőkövesd – Csörsz árok
16090
Mezőkövesd – Fekete-csatorna
16081
Mezőkövesd – Fekete-halom
16088
Mezőkövesd – Gaál I. u. 41.
16097
Mezőkövesd – Gazdaszomorító
21103
Mezőkövesd – Gazdaszomorító II.
16082
Mezőkövesd – Görbe-dűlő
16080
Mezőkövesd – Görbe u.
16371
Mezőkövesd – Gulya-tó melléke, MOL 30. lelőhely
35559
Mezőkövesd – Gulya-tó melléke, MOL 31. lelőhely
16368
Mezőkövesd – Halom alja, MOL 28. lelőhely
21104
Mezőkövesd – Halom oldal
16366
Mezőkövesd – Határra járó, MOL 25. lelőhely
34374
Mezőkövesd – Határra járó, MOL 26. lelőhely
16079
Mezőkövesd – Húsüzem
31242
Mezőkövesd – Jobb parti-dűlő
30830
Mezőkövesd – Kettős-kút tava
16372
Mezőkövesd – Kukoricás, MOL 31. sz. lelőhely
16373
Mezőkövesd – Kukoricás, MOL 32. sz. lelőhely
16087
Mezőkövesd – Kútszög-dűlő
16369
Mezőkövesd – Malom alja dűlő, MOL 28. sz. lelőhely
30975
Mezőkövesd – Meleg-oldal, M3 – 75. sz. lelőhely
70325
Mezőkövesd – Meleg-oldal, M3 – 77. sz. lelőhely
70327
Mezőkövesd – Nagy-Fertő, M3 – 78. sz. lelőhely
71345
Mezőkövesd – Halom-oldal
21105
Mezőkövesd – Mezőkövesd, II. kavicsbánya
21117
Mezőkövesd – Mocsolyás, M3-as autópálya, 71 lelőhely
16092
Mezőkövesd – M3-as autópálya, 1. lelőhely
16093
Mezőkövesd – M3-as autópálya, 4. lelőhely
16094
Mezőkövesd – M3-as autópálya, 3 lelőhely
16095
Mezőkövesd – M3-as autópálya, 6. lelőhely, Mocsolyás
30976
Mezőkövesd – Nagy-Fertő, M3 – 76. sz. lelőhely
16370
Mezőkövesd – Nagy szállás, MOL 29. lelőhely
16083
Mezőkövesd – Nyárfa u. 8.
30829
Mezőkövesd – Patakra járó-dűlő
62116
Mezőkövesd – Repülőtér
35328
Mezőkövesd – Tsz homokbánya
16367
Mezőkövesd – Vizes nyilas, MOL 27. lelőhely
16084
Mezőkövesd
35327
Mezőkövesd
35333
Mezőkövesd
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Dr. Fekete Zoltán polgármester az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet teszi fel
szavazásra, mivel a képviselők részéről módosító javaslat nem hangzik el.
A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotja
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
17/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete
Mezőkövesd város
Szabályozási Tervéről és a Helyi Építési Szabályzatról

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés c) pontjában kapott
felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 10. § (3) bekezdésében biztosított
véleményezési jogkörében eljáró szomszédos települések önkormányzata, nevezetesen:
Szomolya község Önkormányzata,
Bogács község Önkormányzata,
Tard község Önkormányzata,
Mezőnyárád község Önkormányzata,
Mezőkeresztes város Önkormányzata,
Szentistván nagyközség Önkormányzata,
Egerlövő község Önkormányzata,
Egerfarmos község Önkormányzata,
Mezőszemere község Önkormányzata,
Szihalom község Önkormányzata,
Novaj község Önkormányzata,
az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm.
rendelet 5. §. (1) bekezdésében a 3. számú mellékletének 1. pontjában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közigazgatási Hivatal
Állami Főépítészi Iroda,
az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm.
rendelet 5. §. (1) bekezdésében a 3. számú mellékletének 2. pontjában biztosított
véleményezési
jogkörében
eljáró
Észak-magyarországi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség,
az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm.
rendelet 5. §. (1) bekezdésében a 3. számú mellékletének 3. pontjában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró ÁNTSZ Edelényi, Mezőkövesdi, Ózdi Kistérségi
Intézete,
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az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm.
rendelet 5. §. (1) bekezdésében a 3. számú mellékletének 4. pontjában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság,
az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm.
rendelet 5. §. (1) bekezdésében a 3. számú mellékletének 5. pontjában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Nemzeti Közlekedési Hatóság Észak-magyarországi
Igazgatósága,
az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm.
rendelet 5. §. (1) bekezdésében a 3. számú mellékletének 6. pontjában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési
Igazgatósága,
az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm.
rendelet 5. §. (1) bekezdésében a 3. számú mellékletének 7. pontjában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Északmagyarországi Iroda,
az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm.
rendelet 5. §. (1) bekezdésében a 3. számú mellékletének 8. pontjában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Bükki Nemzeti Park Igazgatóság,
az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm.
rendelet 5. §. (1) bekezdésében a 3. számú mellékletének 9. pontjában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Földhivatal,
az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm.
rendelet 5. §. (1) bekezdésében a 3. számú mellékletének 10. pontjában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Mezőgazdasági
Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatósága,
az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm.
rendelet 5. §. (1) bekezdésében a 3. számú mellékletének 12. pontjában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Mezőgazdasági
Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság,
az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm.
rendelet 5. §. (1) bekezdésében a 3. számú mellékletének 13. pontjában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar,
az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm.
rendelet 5. §. (1) bekezdésében a 3. számú mellékletének 14. pontjában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Országos Rendőr-főkapitányság,
az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm.
rendelet 5. §. (1) bekezdésében a 3. számú mellékletének 15. pontjában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Miskolci Bányakapitányság,
az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm.
rendelet 5. §. (1) bekezdésében a 3. számú mellékletének 16. pontjában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala – Miskolci
Igazgatóság,
az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló
343/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési
jogkörében eljáró Mezőkövesd Város Önkormányzat Jegyzője véleményének kikérésével
a következőket rendeli el:
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1. §
(1) A Helyi Építési Szabályzat helyére a rendelet 1. számú mellékletét képező Helyi Építési
Szabályzat lép, mely egységes szerkezetű és magába foglalja a korábbi módosításokat.
Ezzel egyidejűleg a 7/2004.(IV.21.) sz. önkormányzati rendelet Helyi Építési Szabályzata
hatályát veszti. A szabályozási tervlapok hatályban maradnak a 2. § szerinti
kiegészítésekkel.
2. §
(1) A Szabályozási Terv módosul a rendelet 1. számú mellékletében szereplő rajzi
mellékletek szerint.
(2) A módosítással nem érintett területeken a Szabályozási Terv változatlanul marad.
(3) A jóváhagyás után a Szabályozási Tervet egységes szerkezetbe kell foglalni.
3. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmincadik napon lép hatályba.

…………………………………………
polgármester

…………………………………………
jegyző

A rendelet 2011. június 30-án kihirdetésre került.
Dr. Kovács András
aljegyző
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Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2011./(VI. 30.) önkormányzati rendelete
Mezőkövesd Város Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról
Mezőkövesd város Önkormányzatának Képviselőtestülete az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló, 1997. évi LXXVIII. Törvény 7. § (3) bekezdés szerinti hatáskörben, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvényben kapott 8. § (1) bekezdés szerinti
feladatkörben és a 16. § (1) bekezdés szerinti jogkörben az alábbi rendeletet alkotja:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §
A rendelet hatálya
(1) E rendelet hatálya Mezőkövesd város közigazgatási területére terjed ki.
(2) Az érvényességi területen belül építési tevékenységet folytatni, arra hatósági engedélyt adni,
telket alakítani, kötelezést előírni csak a környezet védelmének általános szabályairól szóló
törvény2, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló többször módosított törvény3,
valamint az e törvény alapján meghatározott, Országos településrendezési és építési
követelményekről szóló többször módosított kormányrendelet 4 (továbbiakban OTÉK
előírásai), illetve a T – 2 jelű Külterületi Szabályozási Terv, a T – 3 jelű Belterületi
Szabályozási Terv, és a jelen Helyi Építési Szabályzat (a továbbiakban: „HÉSZ‖)
előírásainak együttes figyelembevételével lehet.
2. §
Értelmező rendelkezések
(1) E rendelet alkalmazásában:
1. Egyedi telek: Az egyedi telek egy, esetenként több főépület önálló elhelyezésére szolgál.
2. Tömbtelek: A tömbtelek több azonos, vagy egymást kiegészítő rendeltetésű főépület
együttes elhelyezésére szolgál.
3. Úszótelek:
A tömbtelek területén külön tulajdonban álló épület részére kialakított
földrészlet.
4. Közös udvar: A közös udvar olyan kialakult telek, melyen belül az egyes rendeltetési
egységek külön tulajdonban álló épület részére kialakított önálló ingatlan nyilvántartási,
helyrajzi számmal rendelkező földrészletet tartalmaznak, és az önálló, külön nyilvántartott
rendeltetési egységek csak a közös udvaron keresztül közelíthetőek meg.
5. Melléképület: Az építmények azon csoportja, melyek a területfelhasználási, rendeltetési
szabályozás előírásaiban megnevezett épületek, építmények használatát kiegészítik,
különálló funkcionális egységet, vagy rendeltetési egységet képeznek és nem minősülnek
melléképítménynek.
6. Főépület:
Az építmények azon csoportja, mely a területfelhasználási rendeltetési
szabályozás előírásaiban megnevezett funkciók elhelyezésére szolgál.
2

A környezet védelmének általános szabályairól szóló1995. évi LIII. tv.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv
4
Az Országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. sz. rendelet
3
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7. Kismélységű telek: A kismélységű telek az az önálló helyrajzi számú ingatlan, mely
esetenként szabálytalan alakú, és a telekmélysége kisebb, mint 25 méter
8. Átmenő telek: Az átmenő telek az az önálló helyrajzi számú ingatlan, melynek
megközelítési lehetősége a tömbön belüli elhelyezkedéséből adódóan két közútról is
biztosítható.
9. Közlekedési területek szabályozása külterületen
a) Az út szabályozási szélessége: A Szabályozási Terven megadott meglévő, vagy tervezett
közterületet és nem közterületet elválasztó határvonal.
b) Az út építési területe:A jelenlegi jogi telekhatárok által határolt útterület
c) Az út védőtávolsága: A magasabb rendű jogszabályban5 megadott távolság

II. FEJEZET
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI KÖVETELMÉNYEK
3. §
Belterületi határmódosítás
(1) A szabályozás a belterület határvonalait és nagyságát a T – 2 és T – 3 jelű Szabályozási
Terven jelöli ki.
(2) A belterületbe vonás ütemezetten is végrehajtható. A belterületbe vonás költségeit az
Önkormányzat az érdekelt tulajdonosokra átháríthatja.
(3) A lakóterületeket és a településközpont vegyes és üdülőterületeket kivéve a beépítésre szánt
területeket nem kell kötelezően belterületbe vonni. Amennyiben az egyes területek nem
kerülnek belterületbe vonásra, úgy beépítésre szánt területként kezelendők, ahol a
Szabályozási Tervben és a HÉSZ-ben meghatározott övezeti szabályozás érvényes.
4. §
A terv területének felhasználása építési használat szerint
(1)

5

Beépítésre szánt területek
1. lakóterület, ezen belül
a) kisvárosias lakóterület Lk
b) kertvárosias lakóterület Lke
c) falusias lakóterület Lf
2. vegyes terület, ezen belül településközpont vegyes terület Vt
3. gazdasági terület, ezen belül
a) kereskedelmi-szolgáltató terület Gksz
b) egyéb iparterület Gip
4. üdülőterület, ezen belül
a) hétvégiházas üdülőterület Üh
b) üdülőházas üdülőterület Üü
5. különleges terület K, ezen belül
a) nagykiterjedésű kereskedelmi célú területek
b) vásártér
c) városi idegenforgalmi és szabadidő centrum
d) egészségügyi központ

OTÉK 36.§
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e) sport és rekreációs területek
f) nagykiterjedésű közmű területek
g) temető területek
h) bánya területek
i) különleges településüzemeltetési és igazgatási területek
j) hulladékkezelők területei
k) különleges közlekedési területek
l) mezőgazdasági üzemi terület
kerültek kijelölésre, melyek övezeti besorolását a Szabályozási Terv határozza meg és
határolja le.
(2)
Beépítésre nem szánt területek
1. közlekedési és közműterületek, ezen belül
a) kötöttpályás közlekedési területek Kök
b) közutak Köu
2. zöldterületek, ezen belül közpark Kp
3. erdőterület, ezen belül
a) védőerdő Ev
b) gazdasági erdő Eg
c) korlátozott használatú gazdasági erdő Egk
4. mezőgazdasági területek, ezen belül
a) kertes mezőgazdasági terület Mk
b) általános mezőgazdasági terület Má
c) korlátozott használatú mezőgazdasági terület Mák
5. vízgazdálkodási terület V
6. természetközeli terület Tk
kerültek kijelölésre, melyek övezeti besorolását a Szabályozási Terv határozza meg és
határolja le.
5. §
Szabályozási elemek
(1) A szabályozási terv kötelező és irányadó elemeinek jelmagyarázatát a szabályozási terv
tartalmazza
(2) Kötelező szabályozási elemek:
1. A közterületek és egyéb funkciójú területek határa, szabályozási vonal ;
2. Szabályozási szélesség;
3. Övezeti határ;
4. A területfelhasználási és övezeti besorolás;
5. Funkcionális korlátozások
6. Övezeti előírások, ezen belül:
a) beépítési mód,
b) megengedett legnagyobb beépítettség,
c) a telekre vonatkozó legkisebb, telekterület, szélesség, mélység, zöldterület
d) a megengedett építménymagasság
7. A területre, építményekre, természeti és egyéb objektumokra vonatkozó védelmi
előírások;
8. Elő-, hátsó- és oldalkertek méretei, építési hely;
9. Kötelező építési vonal;
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10. Lakótelkek zónái;
11. A közművesítés előírásai;
12. Környezetvédelmi előírások.
(3) Irányadó elemek:
1. A másodrendű szabályozási vonal, mely olyan közterületeket jelöl ki, melyek a
részletes szabályozás és a rehabilitációs tervek szerint kapják meg végleges
szabályozásukat. A végleges besorolás szerint ezek a területek lehetnek:
a) közterületek,
b) közforgalom számára megnyitott magánutak,
c) magánutak,
d) területegységen belüli közhasználatú övezetek.
Ezeknek a területeknek a közhasználati jellegét meg kell őrizni.
2. Az azonos építési övezeten belüli telekosztás és telekhatárok.
(4) A szabályozás elemei az alábbiak szerint módosíthatók:
1. Kötelező szabályozási elemek módosítása esetén a szabályozási terv módosítása
szükséges.
2. Az övezeti előírások és a telekalakítás szabályainak megtartása mellett módosulhat az
építési övezet és a nem közterületen belüli sajátos építési használat határa, ha az nem
eredményezi az érintett övezetek ellehetetlenülését, és nem haladják meg az érintett
ingatlan, vagy övezet területének 20%-át.
3. Az irányadó szabályozási elemek módosítása - a rendezési terv módosítása nélkül akkor
lehetséges, ha az egyéb előírásokban meghatározott valamennyi kívánalom teljesítésre
kerül.
4. A meglévő telekhatárok megváltoztatásához (összevonás, telekalakítás, melyet kötelező
szabályozási vonal, vagy övezeti határ és engedélyezett módosításai nem tilt) rendezési
tervet nem kell módosítani, de az övezeti szabályozás kötelező elemeit be kell tartani.
5. Telekösszevonások esetén is be kell tartani a szabályozási tervben meghatározott
kötelező szabályozási elemeket (legnagyobb beépítettség, építménymagasság, beépítési
mód, kötelező építési vonal).
6. §
A telkek beépítésének feltételei
(1) Azokon a területeken, ahol a terület felhasználása vagy az építés minősége (övezete) a
szabályozási terven jelöltek szerint megváltozik, építés (és telekalakítás is) csak a
változásnak megfelelően engedélyezhető.
(2) Azokon a beépítésre szánt területeken, melyeken az építés feltételei (terület-előkészítés,
tereprendezés, közművesítés hiánya, utak kialakítása) nem biztosítottak, építési engedély
nem adható.
(3) Ahol a szennyvízcsatorna kiépül, kötelezően rá kell kötni. Ezeken a területeken a zárt
rendszerű szennyvíztározót üzemen kívül kell helyezni, illetve új zárt rendszerű
szennyvíztározóra engedélyt kiadni nem lehet.
(4) A szennyvízelvezetés szolgáltatásának igénybevétele a használatbavételi engedély
kiadásának időpontjától kötelező. Amennyiben a szennyvízkezelés zárt rendszerű egyedi
szennyvíztározóban történik, ennek üzembe helyezését szintén a használatbavétel
feltételeként kell kezelni, és vízzáróságát jegyzőkönyvvel igazolni kell.
(5) Az úthálózat önkormányzati tulajdonba vételének feltétele a szilárd burkolat kiépítése,
melynek megvalósítása az átadó tulajdonosnak vagy jogutódjának kötelezettsége.
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(6) A tervezett földmunkák előtt szükséges a terv által érintett (még beépítetlen) nagyobb
összefüggő területek régészeti lelőhelyeinek topográfiai meghatározása, a veszélyeztetett
régészeti lelőhelyek feltárása, azok anyagának megfelelő elhelyezése.
Régészeti értékű területről régészeti emlékek csak feltárás keretében mozdíthatóak el.
A területen 30 centimétert meghaladó földmunkával járó beruházások csak állapotfelmérését
követően végezhetőek.
(7) A csapadékvíz-elvezetésre vonatkozó előírások:
1. A már beépített területeken a meglévő csapadékvíz elvezetés az útburkolat kiépítéséig,
illetve a már burkolt utak soron következő rekonstrukciójáig a jelenlegi elvezetési
rendszer fenntartható. Ezeken a területeken a szilárd burkolat kiépítésével, vagy az út
soron következő rekonstrukciójával egyidejűleg kell a felszíni vízelvezetést a
csapadékvíz elvezetési koncepcióban szereplő módon, hidraulikailag méretezett
elvezetési rendszerrel ki-, illetve átépíteni.
2. Az új beépítésre szánt területen építési engedélyt kiadni csak a csapadékvíz elvezetési
koncepcióban szereplő módon, hidraulikailag méretezett elvezetési rendszer kiépítését
követően szabad.
3. A beépítésre nem szánt területeken is legalább a nyílt árkos csapadékvíz elvezetési
rendszert kell kiépíteni és annak zavarmentes üzemét folyamatos karbantartásával kell
biztosítani.
4. A repülőtér területén a csapadékvíz-elvezetést a beépítésekkel összhangban kell
megtervezni és kiépíteni.
(8) A terület-felhasználási egységhez, az azon lévő építmények rendeltetésszerű használatához
szükséges a külön rendeletben6 meghatározott mértékű gépjármű várakozó helykialakítása,
illetve a rendszeres teherszállításhoz szükséges rakodóhelyeket biztosítani kell.
(9) Ha az előírt számú várakozóhely saját építési telken belül nem alakítható ki, úgy az
építésügyi hatóság az építést akkor is engedélyezheti, ha az építtető a tervezett beépítéstől
legfeljebb 500 méteres távolságon belül a szükséges várakozóhely számot a közterületek
közlekedésre szánt területének parkolási célra kijelölt területén, illetve a közforgalom céljára
átadott magánutak és magánterületek területe egy részének felhasználásával, az út
kezelőjének hozzájárulásával biztosítja a helyi parkolási rendeletben meghatározott
feltételekkel.
7. §
Építéshatósági eljárások
(1) A jelen rendelet hatálya alá eső területen az építésügyi hatósági engedélyhez és bejelentéshez
kötött, illetve engedély és bejelentés nélkül végezhető építési tevékenységek körét az
építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki
dokumentációk tartalmáról szóló magasabb rendű jogszabály7 tartalmazza.
(2) A helyi védelem alatt álló építmény, helyi értékvédelmi terület, helyi védett közterület, ill.
műemléki terület megjelenését érintő építés, bővítés, átalakítás esetében a magasabb rendű
jogszabályok8 alapján kell eljárni.
(3) Állattartó épület engedélyezési eljárása során a vonatkozó külön önkormányzati rendeletben
9
megfogalmazott feltételrendszer meglétét is vizsgálni kell.
6

Az Országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. sz. rendelet 42. § és
4. sz. melléklete
7
Az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról
szóló 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet 1. sz. melléklete
8
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény
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(4) A vízfolyások terven jelölt vagy rendeletben megadott kezelési sávjait be kell tartani, azon
belül biztosítani kell a vízfolyás karbantartásának feltételeit.
(5) Energiatermelési célú szélerőmű, szélturbina csak külterületen, ezen belül csak
mezőgazdasági területen vagy birtokközpontokon illetve ipari rendeltetési zónában
helyezhető el, az alábbi feltételekkel:
1. A belterülettől és az országos természeti védettségű területektől legalább 500 méter,
beépítésre szánt területtől, lakóépülettől és a közigazgatási határtól legalább 500 méter,
országos út és közforgalmú vasút telekhatárától legalább 150 m távolságra helyezhetők
el.
2. Az építmények magassága legfeljebb 100 m lehet.
(6) Kereskedelmi, szolgáltató, valamint vendéglátó tevékenység céljára közterületen épület,
pavilon nem létesíthető.
(7) Az építési engedélyezési eljárás során a védett területeken csak a meglévő környezethez
igazodó, illeszkedő és a szabályozási tervben településrendezési célként megfogalmazott és
szabályozott, alkalmazkodó épületek engedélyezhetőek. Nem engedélyezhetőek a meglévő
építészeti karaktertől idegen, magas, léptéktelen épületek, a környezetbe nem illő idegen
elemek (pincegarázsok, utcai erkélyek stb.) a tájhagyománytól idegen építési anyagok és
formakultúra).
(8) A szabályozási terven lehatárolt, a település belterületétől keletre lévő, az M3 autópálya és a
3. sz. forgalmi út közötti külterületen a 7,5 m-nél magasabb épületek, építmények építési
engedélyezési eljárásába a légügyi hatóságot be kell vonni. Engedély csak a légügyi hatóság
hozzájárulásával adható ki.
(9) A település külterületén a zajgátló, illetve a tervezett zajgátló védőövezetekben:
1.Figyelembe kell venni „az állami repülőterek környezetében létesítendő zajgátló
védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének részletes műszaki
követelményeiről‖ szóló Korm. rendelet10 egyes övezetekre előírt korlátozásait, tekintet
nélkül arra, hogy ezek jóváhagyott, vagy tervezett övezetek.
2.Új állattartó épület zajgátló védőövezetben és tervezett zajgátló védőövezetben nem
helyezhető el.
8. §
A telekalakítás szabályai
(1) Új építési telek kialakítása esetén az övezeti szabályozásban megadott minimális
telekméretnél kisebb telket nem lehet kialakítani.
(2) Nyúlványos telek belterületen újonnan nem alakítható ki.
(3) A szabályozási terven jelölt kötelező telekösszevonásokat, telekhatár megszüntetéseket út
céljára történő lejegyzéseket el kell végezni az építéshatósági eljárás során.
(4) Az építési engedélyezési eljárás során az építési telek utcai határvonala ütemezetten is
kialakítható, amennyiben a tervezett szabályozási vonal meglévő, megtartani kívánt épületen
halad át. Az épületen áthaladó szabályozási vonal szakasszal érintett telekalakítást és út
céljára történő lejegyzést csak az épület elbontásakor kell végrehajtani amennyiben ez
közérdeket nem sért, illetve konkrét városi fejlesztést nem akadályoz.
(5) Telekalakítás ott is engedélyezhető, ahol a telekalakítással kialakuló telekméret az építési
övezeti előírás irányába hat, de nem éri el az ott előírt mértéket.
9

Mezőkövesd város Önkormányzatának az állattartás szabályozásáról szóló ../(…) számú rendelete
Az állami repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és
megszüntetésének részletes műszaki követelményeiről” szóló 43/2002. (VIII.12.) Korm. rendelet

10
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(6) Azon telkek esetében, melyek több tulajdoni albetétet tartalmaznak - különös tekintettel az
egy úszótelken, illetve közös udvarban lévő ingatlanokra - a telekegyesítés, az albetétek
összevonása akkor is engedélyezhető, ha az övezeti előírások megvalósításának irányába hat,
de nem éri el az ott meghatározott értéket
(7) Telekmegosztás esetén kialakított ingatlan közterületről történő akadálymentes
megközelítését vizsgálni kell. Ha a megosztásra kerülő ingatlan közterületi
homlokvonalában korábban közlekedési, közmű, egyéb létesítmény került beépítésre, a
kérelmező saját költségen történő átépítésre vonatkozó nyilatkozatát be kell szerezni.
(8) A város területén kialakult tömbtelkes, úszótelkes területek telekalakításának szabályai:
Az úszótelkek területe az egyes épületrekonstrukciókhoz kapcsolódóan bővíthető a
közterületek, vagy más területek rovására. Az úszótelkek bővítése, amennyiben közterületet
érint, külön Képviselő-testületi határozattal kerül megállapításra.

III. FEJEZET
Terület-felhasználási egységek általános szabályozása
9. §
A területre vonatkozó általános előírások
(1) Terepszint alatti építmény – a közművek és melléképítmények kivételével – a legnagyobb
beépítés nagyságát meghaladó mértékben csak az építési hely határain belül, a telekre
vonatkozó legkisebb zöldfelület megvalósításával és csak akkor engedélyezhető, ha a
terepszinttől számított magassága az 1,0 m-t nem haladja meg.
(2) Kertvárosias és falusias lakóterületeken belül a minimális telekterület, vagy annál kisebb
telekterület esetében csak egy lakóépület építhető (melléképület csak a lakóépülettel
egybeépítve), egyébként több épület létesítése is megengedett.
(3) Tetőtér beépítés esetén csak egy hasznos tetőtéri építményszint létesíthető. Eltérés
kivételesen, a városi főépítész hozzájárulásával engedélyezhető, az illeszkedés szabályait
betartva.
(4) A kisvárosias, kertvárosias és falusias és lakóterületek építési telkein a telek beépített
területébe beszámított módon az alábbi melléképületek helyezhetőek el az övezeti
szabályoknak megfelelően:
1. jármű- (gépkocsi, motorkerékpár, munkagép stb.) tároló;
2. a háztartással, lakófunkcióval kapcsolatosan
a) nyári konyha, mosókonyha, szárító
b) tároló építmények (tüzelőanyag- és más tároló, szerszámkamra, szín, fészer, magtár,
góré, csűr, pajta stb.)
c) az állattartás céljára szolgáló épületek és építmények, ahol ezt az övezeti
szabályozás és az állattartási rendelet lehetővé teszi
d) kisipari vagy barkácsműhely, műterem, kiskereskedelmi üzlet
e) a turizmushoz és idegenforgalomhoz kapcsolódó funkciók (idegenforgalmi,
kereskedelmi, szolgáltató, szálláshely-szolgáltató funkciók)
f) fűtés céljára szolgáló melléképület (kazánház)
g) pince, pince felépítménye
h) előkertben melléképület, pavilon nem helyezhető el.
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(5) Az övezeti előírásokban meghatározott, telkekre vonatkoztatott kialakítható legkisebb
zöldfelület mértékébe a burkolt felületek (utak, parkolók, zöldbeton, műanyag gyeprács)
területe nem vehető figyelembe.
(6) Zártsorú beépítési módnál, saroktelkek estében az övezeti előírásokban meghatározott,
telkekre vonatkoztatott kialakítható legkisebb zöldfelület mértéke legfeljebb 50 % - kal
csökkenthető.
10. §
Előkertek, oldalkertek, hátsókertek építési szabályozása
(1) Előkertek
1. Az előkertek méretét a szabályozási terv szerint kell meghatározni. A szabályozási
terven az alábbi jelölés használatos:
EK = kötelező előkerti méret, szabályozási terv szerinti méretekkel.
2. Újonnan kialakított lakóterületek esetében az előkerti méret az utcai telekhatártól
számított 5 méter, illetve szabályozási terv szerinti érték.
3. Ahol a terv nem jelöl előkerti méretet, vagy az előkert eltér a szabályozott értéktől, ott a
kialakult állapotot és az illeszkedés szabályait kell figyelembe venni.
4. Az építési hatóság abban az esetben, ha a terület nem áll sem településszerkezeti, sem
helyi védelem alatt az 5 méteres előkertnél nagyobb előkertet is engedélyezhet, ha erre
műszaki, vagy egyéb indok okot ad.
(2) Oldalkertek
Az oldalkertek megállapítása általában az OTÉK11 szerint történik az alábbi eltérésekkel:
1. Amennyiben a telek kialakult beépítési viszonyai és telekszélessége miatt az épület az
OTÉK szerinti oldalkerti méret betartása esetén nem építhető be racionálisan (legalább
7 méter széles épület) és az OTÉK - ban előírt építmények közötti legkisebb telepítési
távolság nem tartható a szomszédos telkek között, úgy az újonnan épült vagy felújításra
kerülő épület esetében a tényleges építménymagasság értéke határozza meg az
oldalkerti méretet, mely azonban nem lehet kevesebb 4 méternél.
2. A szomszédos telek felé megtartott minimális (legalább 4 méteres) oldalkert felé néző
tetőszakasz kontyolt tetőfelületű is lehet, azonban ezen tetőszakaszon nyílás nem
létesíthető. A tetőhéjazat csak nem éghető anyagú lehet.
3. Amennyiben a tényleges építménymagasság nagyobb, mint 4 méter, úgy a szomszéd
telek felőli falat nyílás nélküli tömör (tűzgátló) falként kell megépíteni, átalakítani.
4.Amennyiben a kialakult állapot kisebb oldalkerti méretű, mint 4 méter, úgy a kialakult
értéket lehet alkalmazni felújítás esetén.
(3) Hátsókertek
A hátsókertek megállapítása általában az OTÉK12 szerint történik az alábbi eltérésekkel:
1. A kertvárosias és falusias lakóterületek:

11
12

a)

Lke
1...

építési övezetek esetében 40 méteres építési határvonal az utcai telekhatártól

b)

Lf
1...

építési övezetek esetében 60 méteres építési határvonal az utcai telekhatártól

A 253/1997 (XII.20.) kormányrendelet („OTÉK”) 35. § és 36. § szerint
A 253/1997 (XII.20.) kormányrendelet ( OTÉK”) 35. § és 36. § szerint

Mezőkövesd város Településrendezési terve – Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ)

52

2. A hátsókertek megállapításánál a szabályozási terven jelölt határvonalat is figyelembe
kell venni, illetve azt a szabályozási terven megadott érték szerint kell megállapítani.
HK  minimális hátsókerti méret szabályozási terv szerinti méretekkel
3. A „kismélységű‖ telkekre vonatkozó külön előírások:
a) Ha a meglévő kialakult kismélységű telek vége nem a szomszédos telek építés
oldalához csatlakozik, hátsó kertet nem kell tartani, azaz az építési hely a hátsó
telekhatárhoz csatlakozik. Az épületet a hátsó telekhatárig ki lehet építeni, vagy ha a
szomszédos telken már épület található, minimum 3 m távolságot kell tartani.
b) Ha a kismélységű telek vége a szomszédos telek építési oldalához csatlakozik, az
övezetben előírt tűztávolság jelenti a betartandó hátsó kert méretét.
c) Amennyiben a hátsó telekhatárhoz csatlakozó telek is jelen előírások szerinti
„kismélységű‖ teleknek minősül, a hátsó telekhatárra kerülő épületet tűzfallal kell a
szomszédos telekhatárhoz csatlakoztatni.
(4) Építési vonal
1. Az építési vonalat a szabályozási terv szerint kell meghatározni
2. A szabályozási terven az alábbi jelölések használatosak:
ÉV =
- kötelező építési vonal az utcai telekhatártól
 ÉV  - építési vonal a megadott határok között az utcai telekhatártól számítva
ÉV 
- építési vonal minimális értéke az utcai telekhatártól
ÉV = K - kialakult építési vonal
(5) A kötelező építési vonal használatának értelmezése:
1. Amennyiben kötelező építési vonal kerül meghatározásra, úgy a létesíteni kívánt
épületnek 2/3 részben a kötelező építési vonalra kell illeszkednie.
2. Kialakult nyúlványos telek esetében a terven jelölt építési vonalat nem kell megtartani,
az épület az építési helyen belül szabadon elhelyezhető. A kötelező építési vonalon az
utcaképet javító kapuzat, vagy egyéb építmény megjelenhet.
3. Ezt a szabályt kell alkalmazni azokban az esetekben is, amikor a kialakult „szabálytalan
telek‖ szélessége a kötelező építési vonal mentén nem éri el az övezetre meghatározott
legkisebb telekszélesség mértékét, de a kijelölt építési helyen belül épület elhelyezhető
az egyéb általános övezeti előírásoknak megfelelően.
(6) Kialakult előkert, oldalkert és hátsókert megtartható, amennyiben a telken lévő épület
megtartásra kerül.
11. §
Beépítési módok helyi alkalmazása
(1) Oldalhatáron álló beépítési mód
1. Főépületek esetében:
a) Ha a telek szélessége meghaladja a 16 métert, az oldalhatáron álló épület-elhelyezés
0-1,0 méter széles csurgó távolság elhagyásával is lehetséges.
b) Amennyiben a telek szélessége eléri, vagy meghaladja a 20 métert, szabadon álló
épület-elhelyezés is lehetséges.
c) A lakóterületek saroktelkein - oldalhatáron álló beépítési mód esetében - az épület
szabadon állóan is elhelyezhető az egyéb övezeti előírások betartásával. A szabadon
álló beépítés a szomszédos építési telek építési jogait nem korlátozhatja.
d) A telekhatárra épített épületek ereszcsatornáit csak terepszint alatt szabad az utcai
vízelvezető hálózatba vezetni, Utcai vízelvezetés kiépítésének hiányában vissza kell
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vezetni az ereszcsatornával összegyűjtött vizet telken belülre. A terepszint feletti,
közterületre nyúló ereszcsatorna átvezetéseket le kell bontani.
e) A lakóterületek saroktelkein - oldalhatáron álló beépítési mód esetében - az épület
szabadon állóan is elhelyezhető az egyéb övezeti előírások betartásával. A szabadon
álló beépítés a szomszédos építési telek építési jogait nem korlátozhatja.
Amennyiben kötelező előkertet tartalmaz a szabályozás, úgy az épület elhelyezését
tekintve az előkert mértékével csökkentett telekszélesség alapján kell eljárni.
f) Amennyiben a kialakult építési rend és a telekszélességek indokolják, az
oldalhatáron álló beépítésnél a saroktelek utcai telekhatára a beépítési oldallá válhat,
ez esetben előkertet nem kell tartani.
g) Ha az oldalhatáron álló beépítésű övezetekbe sorolt tömbökben a beépítés részben
ikres, részben szabadonálló, az építési hatóság a magasabb rendű jogszabályban13
foglaltak betartásával az oldalhatáron álló beépítéstől eltérő beépítést is
engedélyezhet a telekszélesség függvényében, amennyiben a terület nem áll
településszerkezeti védelem alatt, és a tűztávolságok betarthatóak. Ez 12 méter
telekszélesség alatt zártsorú, 14 méter telekszélesség alatt ikres, 18 méter
telekszélesség fölött szabadonálló beépítés lehet.
2. Melléképületek esetében a kötelező oldalkerti méretek betartása mellett melléképület
szabadon állóan is létesíthető.
(2) Szabadonálló beépítési mód
Ha a szabadonálló beépítésű övezetekben a telekszélesség 16 méternél kisebb, oldalhatáron
álló beépítés is engedélyezhető a tűztávolságok betarthatósága esetén, akkor, ha a terület nem
áll településszerkezeti és egyéb védelem alatt.
(3) Zártsorú beépítési mód
1. A védelemmel nem érintett területeken a teljes zártsorúsítás (telekhatártól telekhatárig
való építés) nem kötelező, helyette az oldalhatáron álló beépítési mód sajátos formáját a
hajlított ház típust, a hézagosan zártsorú beépítési módot, vagy a csoportos (sorházas)
beépítési módot is lehet alkalmazni. A teljes zártsorúsítás is megengedett, azonban
teljes zártsorúsítás esetén kapuáthajtóval szükséges biztosítani a telkek megközelítését.
2. A zártsorú jelleget legalább 2 m magas kapuzattal, vagy falkerítéssel biztosítani kell
(hézagosan zártsorú beépítés). Az épületek közötti „hézag‖ (a kapuzat, vagy falkerítés
hossza) nem lehet nagyobb sem a telek homlokvonalának 1/3-ánál, sem pedig 6 m-nél.
3. Amennyiben a teljes zártsorúsítás nem igény, úgy az oldalhatáron álló épület elhelyezést
kell alkalmazni, azonban a szomszédos telek felőli homlokzatszakasz utcai oldaltól
számított 10 méter hosszú szakaszon tűzfalas kialakítású legyen és ezeken a
szakaszokon újonnan nyílászáró elhelyezését nem lehet engedélyezni.
4. A teljes zártsorúsítás is megengedett, azonban teljes zártsorúsítás esetén kapuáthajtóval
szükséges biztosítani a telkek megközelítését.
5. Amennyiben a teljes zártsorúsítást a szomszédos épület oldalhatárra nyíló kialakult
ablakai akadályozzák, úgy az oldalhatáron álló épület elhelyezést kell alkalmazni.
6. Az udvari szárny esetében legalább 3 méteres oldalkerti méretet kell tartani.
12. §
A kialakult állapot értelmezése
(1) Az egyes építési övezetekben megadott övezeti előírások az újonnan kialakított telkekre, és
újonnan létesített épületekre, funkciókra vonatkoznak.
13
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(2) Kialakult telek akkor is beépíthető, ha az övezeti szabályozásban megadott alakítható
legkisebb telekterület a minimális telekszélesség és telekmélység értékeinek nem felel meg,
de azon épület a szükséges telepítési távolságok (OTÉK14, valamint a sajátos övezeti
előírások) betartásával elhelyezhető.
(3) Ha az övezetbe eső, már korábban kialakult telek, vagy beépítés jellemzői az övezeti
szabályozási előírásoknak nem felelnek meg, de az eltérés a korábbi előírások szerint alakult
ki, akkor az alábbi szabályok szerint lehet építési munkákat, ill. telekalakítást végezni:
1. ha a telek beépítettsége nem felel meg az előírásoknak, a meglévő épület felújítható, de
a beépítettség nem növelhető, és az épület(ek) magassági értelemben sem bővíthetők,
kivéve a tetőtér-beépítést, ami az építménymagasság megtartása mellett megengedhető.
Ha az épület(ek) lebontásra kerül(nek), a telket beépítetlen teleknek kell tekinteni, és az
övezeti szabályozás előírásait kell alkalmazni.
2. ha a telek méretei nem felelnek meg az övezeti szabályozási előírásoknak, akkor a
telekméretek – a Szabályozási Terv alapján történő közterületi határrendezést kivéve
tovább nem csökkenthetők, a telek beépíthető, ha az egyéb előírások betarthatók.
3. ha az építmény magassága meghaladja a megengedettet, a meglévő építmények
megtarthatók és bővíthetők, de a bővítmény magassága nem haladhatja meg az övezeti
szabályozásban előírt értéket. Ha az építmény(ek) lebontásra kerül(nek) a telket
beépítetlen teleknek kell tekinteni, és az övezeti szabályozás előírásait kell alkalmazni.
4. ha az övezetben előírt zöldfelületi mérték nem tartható a telek kialakult beépítettsége
miatt, akkor a zöldfelület mértéke a „túlépítettség‖ mértékével csökkenthető.
(4) Kisvárosias és kertvárosias valamint falusias lakó-, valamint településközpont vegyes
zónában az átmenő telek akkor is megosztható, ha az övezeti szabályozásban megadott
alakítható legkisebb telekterület értéke nem tartható, de az alakítandó és megmaradó telek
legalább 350 m2 területű, valamint közterületről vagy magánútról megközelíthető. Építési
engedély csak az előírt közművesítettség megléte esetén adható.
Amennyiben a kialakult telek megosztására igény merül föl és az alakítandó és megmaradó
telek legalább 350 m2 területű, akkor a HÉSZ övezeti szabályozásában megadott alakítható
telekszélességi méretet a kialakult állapot szerint kell figyelembe venni.
13. §
Az illeszkedés szabályainak alkalmazása
(1) Az illeszkedés szabályainak alkalmazásával kell eljárni az alábbi esetekben, amennyiben az
általános és konkrét övezeti szabályozás másként nem rendelkezik:
1. Előkertek megállapítása
2. Hátsókertek megállapítása
3. Telekmegosztásnál az alakítható legkisebb telekszélesség és telekmélység
meghatározása
4. Építési vonal kijelölése a megadott építési helyen belül
5. Épület elhelyezés az építési helyen belül
6. Melléképületek elhelyezése az építési helyen belül, különös tekintettel a beépítési
módra, az oldal-, és hátsókertre, valamint a tetőformára.
7. A megengedett legkisebb építménymagasság értékének megállapítása.
8. Az épületek homlokzati színezésének, tetőformájának és tetőhéjazatának kialakításánál,
változtatásánál, anyagának és színezésének meghatározásánál.
9. Megengedett legkisebb építménymagasság értékének megállapítása.
14
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10. Minden olyan esetben, amikor a HÉSZ és a Szabályozási Terv nem ad egyértelmű
szabályozást
IV. FEJEZET
BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK
TERÜLETFELHASZNÁLÁSI EGYSÉGEINEK ÖVEZETI SZABÁLYOZÁSA
14. §
Kisvárosias lakóterületek
(1) A szabályozási terven Lk jellel jelölt területek sajátos használatuk szerint kisvárosias
lakóterületek.
(2) A kisvárosias lakóterületen belül elhelyezhető épületek és funkciók magasabb rendű
jogszabály szerint15, kivéve a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró kézműipari
építményt, amely nem helyezhető el.
(3) A kisvárosias lakóterületen belül kivételesen elhelyezhető funkciók magasabb rendű
jogszabály szerint16, kivéve a termelő kertészeti építményt és az üzemanyagtöltő állomást,
melyek nem helyezhetőek el.
(4) A kisvárosias lakóterület kiegészítő funkcionális szabályozása:
1.

15
16

Lk
1...

jelű övezeten belül csak egyedi telkes lakóterületek alakíthatóak ki, a
lakóterületen legfeljebb tízlakásos lakóépület építhető.
a) Egy telken csak egy lakóépület építhető.
b) A többlakásos épületek építése, átalakítása csak az egész épületre kiterjedően,
egységes építészeti tervek alapján, egy ütemezhető építési akció keretében
engedélyezhető
c) A többlakásos épületek tulajdonviszonyaiban bekövetkező változás esetében (egyedi
telkek kialakítása az osztatlan közös tulajdon helyett) is érvényesíteni szükséges az
előírást.

2.

Lk
2...

jelű övezet tömbtelkes, ahol az egyes épületek úszótelkeken helyezkednek el.
A funkcionális övezeten belül sajátos övezeti szabályozás érvényesül, mely
kijelöli a tömbtelken belüli funkcionális zónákat (lakó, közlekedési,
zöldterületi).

3.

Lk
3...

jelű övezeten belül mind egyedi telkes mind tömbtelkes lakóterületek
kialakíthatóak, a lakóterületen belül legfeljebb tízlakásos lakóépület építhető.
Amennyiben a kialakítandó lakóterület:
a) Egyedi telkes, úgy telkenként csak egy lakóépület építhető.
b) Tömbtelkes, úgy az elhelyezhető lakóépületek számát a beépítettség
mértéke, a szabályozott építési hely, és az épületek között kötelezően
megtartandó épületek közötti távolság határozza meg.

4.

Lk
4...

Az északi Hadas városrész területei.
Keretszabályozás
Részletes szabályozási terv készítendő

Az OTÉK 12. § (2) bekezdés szerint
Az OTÉK 12. § (3) bekezdés szerint
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A részletes szabályozási terv elkészültéig és HÉSZ kiegészítéséig és
jóváhagyásig az alábbi előírások érvényesek:
a) A HÉSZ 3. számú mellékletében I. jelű, körbehatárolt területegységre
változtatási tilalom kerül elrendelésre.
b) A HÉSZ 3. számú mellékletében II. jelű, körbehatárolt területegységen
belül az építési engedélyezési eljárás a keretszabályozás alapján, az
illeszkedés szabályai szerint a városi főépítész és városi tervtanács
jóváhagyó állásfoglalása alapján történik a végleges szabályozás
elkészültéig.
5.

Lk
5...

A déli Hadas városrész védett területei
Keretszabályozás
Részletes szabályozási terv készítendő
A részletes szabályozási terv elkészültéig és a HÉSZ kiegészítéséig és
jóváhagyásáig az alábbi előírások érvényesek:
a) A HÉSZ 3. számú mellékletében II. jelű, körbehatárolt területegységen
belül az építési engedélyezési eljárás a keretszabályozás alapján, az
illeszkedés szabályai szerint a városi főépítész és a városi tervtanács
jóváhagyó állásfoglalása alapján történik a végleges szabályozás
elkészültéig.
b) Átmeneti szabályozás
A HÉSZ 3. számú mellékletében III. jelű körbehatárolt területegységre,
átmeneti szabályozás kerül elrendelésre.
A keretszabályozás alapján, az illeszkedés szabályai szerint, főépítészi
állásfoglalással, valamint a korábbi részletes rendezési terv építési
helyeinek figyelembevételével és a városi tervtanács jóváhagyásával
adható ki építési engedély.
15. §
Az

Lk
2…

jelű kisvárosias lakóterület övezeti tagozódása

(1) Beépíthető területek:
1.

Lk
2.1

Kisvárosias lakóterületen belüli lakóövezet

2.

Lk
2.2

Kisvárosias lakóterületen belüli közösségi intézményterület oktatásinevelési, művelődési, egészségügyi, szociális, egyházi és sport, a helyi
lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó
funkciók számára.

(2) Nem beépíthető, illetve korlátozottan beépíthető területek:
1.

Lk
K1

Kisvárosias lakóterületen belüli közlekedési terület
gépkocsiforgalom, parkolás és garázsterületek számára
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2.

Lk
K2

Kisvárosias lakóterületen belüli közlekedési terület övezete gyalogos
forgalom (illetve korlátozott kiszolgáló forgalom) számára

3.

Lk
KP

Kisvárosias lakóterületen belüli közpark övezete

4.

Lk
KK

Kisvárosias lakóövezeten belüli közkert övezete

5.

Lk
G

Kisvárosias lakóterületen belüli garázs övezete

(3) Az

Lk
2.1

jelű kisvárosias lakóövezet szabályozása

1. A meglévő lakótelep lakóövezetei által elfoglalt területek és tervezett kiegészítésük.
2. A beépítési mód kialakult, részben szabadon álló, részben típusépületek szekcióiból
összeállított, részben keretes beépítésű, mely a határoló utcák felé viszonylag zártan
jelenik meg, védett tömbbelsőket közrefogva.
3. A megengedett legnagyobb beépítettség mértékét a kialakult állapotok szerint kell
figyelembe venni az alábbi eltérésekkel:
a) A lakóövezeten az építési határvonallal jelölt építési helyen belül a szekciók
alapterülete maximum 10%-kal növelhető egységes épületrekonstrukció esetében,
melynek célja a homlokzat rekonstrukció, a liftelhelyezés, bejárati előterek és
hozzájuk tartozó kiszolgáló funkciók elhelyezésének elősegítése.
b) Spontán, egyedi esetekben bővítés nem engedélyezhető, csak legalább egy
szekcióra vonatkozóan.
4. Az épületek meglévő homlokzatmagassága csak a tetőtér beépítésnél megengedett
mértékben, maximum 1,2 méter magasságú parapetfallal növelhető. Emeletráépítés nem
engedélyezhető.
a) Magastető építés egységes, teljes épületegyüttest magába foglaló módon történhet.
Önálló álló tetőablak nem építhető, helyette a homlokzattal egybeépített, a
homlokzatszélesség 1/3 részét meg nem haladó tetőfelépítmény létesíthető, melynek
magassága nem haladhatja meg az emeletmagasság mértékét.
b) Magas tető ráépítés esetén garzonlakás nem építhető. A tetőtereket az alattuk lévő
szintekkel egybe lehet kapcsolni.
c) Tetőtér beépítés esetén szekciónként maximum 2 önálló rendeltetési egység
építhető.
5. A lakóépületekben a lakások eltérő használata az érvényes jogszabályok szerint
lehetséges. Nem helyezhető el azonban vendéglátó funkció és termelő jellegű gazdasági
funkció.
Lk
2.2

jelű kisvárosias lakóterületen belüli közösségi intézményi övezet
szabályozása
1. Az övezet a telekigényes oktatási, nevelési-művelődési, egészségügyi, szociális,
egyházi és sport funkciójú, valamint a helyi lakosság ellátását biztosító kereskedelmi,
szolgáltató vendéglátó funkciók számára szolgál alacsony intenzitással.
2. Beépítési mód kialakult, szabadon álló, vagy épületegyüttes része.

(4) Az
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3. A megengedett legnagyobb beépítettség mértékét a kialakult állapotok szerint kell
figyelembe venni, azonban az építési határvonallal jelölt építési helyen belül a
beépítettség mértéke az épület alapterületének 15%-ával növelhető egyszeri
alkalommal.
4. Az épületek meglévő homlokzatmagassága csak a tetőtér beépítésnél megengedett
mértékben - maximum 1,20 méter - növelhető. Emeletráépítés nem engedélyezhető.
5. Magastető építés lehetséges, de csak egységes, teljes épületegyüttest magába foglaló
módon. Önálló álló tetőablak nem építhető, helyette a homlokzattal egybeépített, a
homlokzatszélesség 1/3 részét meg nem haladó tetőfelépítmények létesíthetőek,
melynek magassága nem haladhatja meg az emeletmagasság mértékét.
(5) Az

Lk
K1

jelű kisvárosias lakóterületen belüli közlekedési terület övezete a lakótelepet
kiszolgáló gépkocsiforgalom, parkolás és garázsterületek számára szolgál.

(6) Az

Lk
K2

jelű kisvárosias lakóterületen belüli közlekedési terület övezete a lakótelepi
parkolók számára szolgál. Az övezeten belül épület nem építhető.

(7) Az

Lk
G

jelű kisvárosias lakóterületen belüli garázsterület övezete meglévő és
tervezett garázsépületek elhelyezésére szolgál.
a) A garázsépületeket csak egységesen, egyszerre megépítve, azonos
építészeti megjelenéssel lehet megvalósítani, magastetővel, vagy
zöldtetővel.
b) Megengedett építménymagasság értéke 3,5 m, beépítettségi mérték 60%,
úszótelkek esetében az illeszkedés szabályai szerint.

Lk
KP

jelű kisvárosias lakóterületen belüli közpark övezete, melyben az alábbi
előírások betartása szükséges:
1. A kisvárosias lakóterületen belüli közpark az állandóan növényzettel fedett közterület,
közpark.
2. Növényzettel való fedettsége legalább 60%.
3. A területen belül elhelyezhetők a pihenést és a testedzést szolgáló építmények (sétaút,
pihenőhely, tornapálya, gyermekjátszótér, kalandjátszótér és más pihenést és sportolást,
rekreációt szolgáló építmények).
4.A területen belül épület nem építhető.

(8) Az

Lk
KK

jelű kisvárosias lakóterületen belüli zöldterület, közkert övezete, melyben az
alábbi előírások betartása szükséges:
1. A tömbtelkes (azon belül úszótelkes) beépítéssel megvalósult lakóterületek részére
fönntartott meglévő közkertek.
2. A közkertek legalább 75%-át növényzettel fedetten kell kialakítani, kivéve a meglévő
sportpályák területét.
3. A közkerteken belül épület nem létesíthető.
4. A meglévő zöldterületek felújítását a meglévő növényállomány részletes vizsgálata után
kertészeti kiviteli tervek alapján kell megvalósítani.
(10) A lakóövezeten belüli közlekedési és zöldterületeket a közhasználat elől tartósan elzárni nem
lehet. Az ideiglenes elzárás csak épületek felújítása, közmű illetve utak felújítása céljából
lehetséges külön engedély alapján.
(9) Az
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16. §
Az

Lk
jelű kisvárosias lakóterület övezeti tagozódása
4….
Az északi Hadas városrész területei
KERETSZABÁLYOZÁS

(1) A keretszabályozás kötelező jelleggel az alábbi elemeket tartalmazza, melyeket a részletes
szabályozásba és HÉSZ-be át kell emelni:
1. Területegységek meghatározása,
2. Területegységek funkcionális szabályozása,
3. Közterületek szabályozása és hierarchiája,
4. A beépítési mód,
5. A beépítettség mértéke,
6. A megengedett legnagyobb építménymagasság értéke,
7. Minimálisan alakítható telekterület.
(2) A megengedett legnagyobb építménymagasság értéke övezetenként:
1.

Lk
4.1

7,5 méter, oldalszárnyak esetében az építménymagasság
telekszélességtől függően határozandó meg. Amennyiben az építési
telek és az építési oldallal szomszédos telek telekszélessége kisebb,
mint 20 méter, az oldalszárnyak homlokzatmagassága max. 6,0 méter
lehet, a szabályozott épületszélesség megtartása mellett.

2.

Lk
4.2

6,0 méter, oldalszárnyak esetében az építménymagasság
telekszélességtől függően határozandó meg. Amennyiben az építési
telek és az építési oldallal szomszédos telek telekszélessége kisebb,
mint 18 méter, az oldalszárnyak homlokzatmagassága max. 4,5 méter
lehet, a szabályozott épületszélesség megtartása mellett.

Lk
4.3

Lk
4.4

4,5 méter, oldalszárnyak esetében a telekszélességtől függően
határozandó meg. Amennyiben az építési telek és az építési oldallal
szomszédos telek telekszélessége kisebb, mint 14 méter, az
oldalszárnyak homlokzatmagassága max. 3,5 méter lehet, a
szabályozott épületszélesség megtartása mellett.
(3) A megengedett legnagyobb beépítettség mértéke a teleknagyságtól függően, ha a telekterület
1. 250 m2, a megengedett beépítettség mértéke a telek területének 60%-a,
2. 250-300 m2 közötti, a megengedett beépítettség mértéke a 250 m2 60%-a + a 250 m2
feletti telekrész 35%-a, max. 167,5 m2
3. 300-350 m2 közötti, a megengedett beépítettség mértéke a 250 m2 60%-a + a 250 m2
feletti telekrész 30%-a, max. 180 m2
4. 350-400 m2 közötti, a megengedett beépítettség mértéke a 250 m2 60%-a + a 250 m2
feletti telekrész 25%-a, max. 187,5 m2
5. 400-450 m2 közötti, a megengedett beépítettség mértéke a 250 m2 60%-a + a 250 m2
feletti telekrész 20%-a, max. 190,0 m2
6. 450-500 m2 közötti, a megengedett beépítettség mértéke a 250 m2 60%-a + a 250 m2
feletti telekrész 17,5%-a, max. 193,75 m2
7. 500-560 m2 közötti, a megengedett beépítettség mértéke a 250 m2 60%-a + a 250 m2
feletti telekrész 15%-a, max. 196,5 m2
8.nagyobb mint 560 m2, a beépítettség legnagyobb mértéke 40%.
3.
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(4) A legkisebb zöldfelület mértéke a be nem épített terület 50 %-a.
(5) Megengedett épületszélesség mértéke utcai és egyéb közterületi telekhatáron elhelyezkedő
épületszárny esetében maximum 12 méter, oldalszárnyak esetében maximum 8 méter.
(6) Oldalszárnyak építése
1. Egy egyedi telken csak egy oldalszárny építhető
2. Tömbrehabilitáció vagy tömbtelek esetén több oldalszárny is építhető, de a minimális
telekszélességnek ez esetben el kell érnie a 30 métert.
3. Keretes beépítés esetén a telekszélesség minimum 40 méter, telekmélység 50 méter.
17. §
Az

Lk
jelű kisvárosias lakóterület övezeti tagozódása
5….
A déli Hadas városrész területei
KERETSZABÁLYOZÁS

(1) A keretszabályozás kötelező jelleggel az alábbi elemeket tartalmazza, melyeket a részletes
szabályozásba és HÉSZ-be át kell emelni:
1. Területegységek meghatározása
2. Területegységek funkcionális szabályozása
3. Közterületek szabályozása és hierarchiája
4. A beépítési mód
5. A beépítettség mértéke
6. A megengedett legnagyobb építménymagasság értéke
7. Minimálisan alakítható telekterület
(2) A megengedett legnagyobb építménymagasság értéke övezetenként:
1.

Lk
5.1

3,0 méter

2.

Lk
5.2

4,0 méter

3.

Lk
5.3

5,5 méter

(3) Az

Lk
5.

övezeteken belül csak egyedi telek létesíthető.

A műemléki környezetbe tartozó
Lk
5.1

övezetek kivételével a telkek összevonhatóak, de az összevonással kialakított
új telek nem haladhatja meg a két egymás melletti és két egymás mögötti
(összesen 4) telek összevonásából kialakított telekméretet.
(4) A megengedett legnagyobb beépítettség mértéke a teleknagyságtól függően a *-gal jelölt
esetekben, ha a telekterület:
1. 250 m2, a megengedett beépítettség mértéke a telek területének 60%-a, max. 150 m2
2. 250-300 m2 közötti, a megengedett beépítettség mértéke a 250 m2 60%-a + a 250 m2
feletti telekrész 35%-a, max. 167,5 m2
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3. 300-350 m2 közötti, a megengedett beépítettség mértéke a 250
feletti telekrész 30%-a, max. 180,0 m2
4. 350-400 m2 közötti, a megengedett beépítettség mértéke a 250
feletti telekrész 25%-a, max. 187,5 m2
5. 400-450 m2 közötti, a megengedett beépítettség mértéke a 250
feletti telekrész 20%-a, max. 190 m2
6. 450-500 m2 közötti, a megengedett beépítettség mértéke a 250
feletti telekrész 17,5%-a, max. 193,75 m2
7. 500-560 m2 közötti, a megengedett beépítettség mértéke a 250
feletti telekrész 15%-a, max. 196,5 m2
8. nagyobb, mint 560 m2, a beépítettség legnagyobb mértéke 40%
(4) A legkisebb zöldfelület mértéke a be nem épített terület 50%-a.
(5) Megengedett épületszélesség mértéke maximum 6,0 méter
(6) Egy telken legfeljebb egy főépület és egy melléképület építhető.

m2 60%-a + a 250 m2
m2 60%-a + a 250 m2
m2 60%-a + a 250 m2
m2 60%-a + a 250 m2
m2 60%-a + a 250 m2

18. §
A kisvárosias lakóterületek építési övezeteinek telekre vonatkozó összefoglaló szabályozása
Sajátos
használat
szerint

Kisvárosias
lakóterület

Alkalmazható
Építési övezet jele

Lk
1.1

SZ
7,5

60
800

Lk
1…
funkcionális
övezet
Lk
2…
funkcionális
övezet

Lk
3…

Telekre vonatkoztatott
megenlegkisebb
beégedett
pítési széles mély- telek- zöld- építmény
ség terület felület magasság
mód -ség
(m)
(m)
m2
%
(m)

legnagyobb
beépítettség
%

SZ

40
20

20
40

800

20

7,5

60

Lk
2.1

SZ
15

40
1500

SZ

30
50

50
30

1500

30

15

40

Lk
2.2

SZ
9,5

40
1500

SZ

30
50

50
30

1500

30

9.5

40

Lk
3.1

SZ
7,5

40
900

SZ

25

30

900

30

7,5

40
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funkcionális
övezet

Lk
4…
funkcionális
övezet

Lk
5…
funkcionális
övezet

Lk
3.2

Z
7,5

50
400

Z

12

25

400

30

7,5

50

Lk
4.1

Z
7,5

60*
600

Z

20

30

600

50*

7,5

60*

Lk
4.2

Z
5,5

60*
400

Z

20

20

400

50*

5,5

60*

Lk
4.3

O
4,5

60*
400

O

20

20

400

50*

4,5

60*

Lk
4.4

O
4,5

60*
800

O

20

40

800

50*

4,5

60*

Lk
5.1

O
3,0

60*
400

O

20

20

400

50*

3,0

60*

Lk
5.2

O
4,0

60
400

O

20

20

400

50*

4,0

60*

Lk
5.3

O
5,5

60*
400

O

20

20

400

50*

5,5

60*

19. §
Kertvárosias lakóterületek
(1) A szabályozási terven Lke jellel jelölt területek sajátos használatuk szerint kertvárosias
lakóterületek.
(2) A kertvárosias lakóterületen belül elhelyezhető épületek és funkciók magasabb rendű
jogszabály szerint17, az alábbi kiegészítő szabályok betartásával.
Lke
17

Az OTÉK 13. § (2) bekezdés szerint
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Az

(3) Az

1.

Lke
1.

jelű övezeten belül legfeljebb kétlakásos lakóépület építhető, egy telken
legfeljebb két lakóépület helyezhető el. Az övezeten belül csak egyedi
telek alakítható ki.
jelű övezetek lakóterületei funkcionális zónákra tagozódnak:

1. Lakó és gazdasági udvar zónája
a) Az utcai telekhatártól számított 15 méteren belül melléképület nem helyezhető el.
b) Az utcai telekhatártól számított 20 méteren belül a melléképület csak főépületekkel
egybe építve létesíthető.
c) Az állattartó melléképület esetében az állattartó épületre vonatkozó védőtávolságok
betartandók.
2. Gazdasági és kertzóna
a) Az utcai telekhatártól számított 20 métertől számítandó zóna.
b) A melléképületek a kötelező oldalkerti és hátsókerti méretek betartása mellett
szabadon elhelyezhetők. Oldalhatárra melléképület csak a főépülettel megegyező
telekhatárra épülhet.
c) Az utcai telekhatártól számított 40 méteren túl a telekrész nem beépíthető.
d) Lakófunkció a zónában önállóan nem helyezhető el, csak a lakó és a gazdasági udvar
zónájához kapcsolódva, onnan átnyúlva.
3. Kertzóna
Nem beépíthető.
(4) Melléképületek elhelyezése a HÉSZ 9. § (4) bekezdés szerint. Az övezetben a lakófunkciót
kiegészítő melléképületeket csak olyan rendeltetés céljára szabad létesíteni, mely a
kertvárosias lakóterület jellegéhez illeszkedik, valamint a környezetvédelmi előírásokban
szabályozott környezetvédelmi határértéket betartja.
(5) Az

Lke
2.

övezet előírásai:

Lke
2.

jelű övezeten belül legfeljebb négylakásos lakóépület építhető, egy telken
legfeljebb egy lakóépület helyezhető el.
2. Melléképület csak a főépülettel egybe építve létesíthető.
3. A melléképületek elhelyezése a HÉSZ 9. § (4) bekezdés szerint.
4. Az övezeten belül nagy haszonállat nem tartható.
1. Az

(6) Az

Lke
3.

funkcionális övezet előírásai:

Lke
3.

jelű funkcionális övezeten belül legfeljebb hatlakásos lakóépület építhető.
A
A lakóépületek számát a beépítettség mértékét, a szabályozott építési hely, és az épületek
között kötelezően megtartandó épületek közötti távolság határozza meg.
2. Az övezeten belül mind egyedi, mind tömbtelek (lakópark) kialakítható.
3. Az övezeten belül az egyes lakóterületek csak feltételhez kötötten alakíthatóak ki, az
alábbiak szerint, melyeket a szabályozási terv feltüntet:
1. Az
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a) csak telekalakítási terv készítése után kialakítható terület, melyet építészeti
alátámasztó munkarész egészítsen ki,
b) csak a nagyfeszültségű elektromos kábel kiváltása, áthelyezése után beépíthető
terület,
c) csak talajmechanikai szakvélemény függvényében beépíthető terület.
4. Az övezeten belül új lakóterületek csak belvízrendezési, közműellátási tervek elkészítése
után, valamint talajmechanikai szakvélemény függvényében alakítható ki.
20. §
A kertvárosias lakóterületek építési övezeteinek telekre vonatkozó
összefoglaló szabályozása
Sajátos
használat
szerint

Kertvárosia
s lakóterület

Alkalmazható
Építési övezet jele

Telekre vonatkoztatott
megenlegkisebb
beégedett
széles
mélytelekzöldpítési
építmény
ség terület felület magasság
mód -ség
(m)
(m)
m2
%
(m)

legnagyobb
beépítettség
%

Lke
1.1

O
4,5

30
800

O

16

50

800

50

4,5

30

1.
funkcionális Lke
övezet
1.2

O
4,5

25
1000

O

20

50

1000

50

4,5

25

Lke
1.3

O
4,5

25
1200

O

16

70

1200

50

4,5

25

Lke
1.4

O
6,0

30
800

O

16

50

800

50

6,0

30

Lke
2.1

O
4,5

30*
560

O

16

35

560

50

4,5

30*

Lke
2.2

O
4,5

30*
400

O

10
16

40
25

400

50

4,5

30*

Lke

Lke
2.
funkcionális
övezet
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Lke
3.
funkcionális
övezet

Lke
2.3

O
4,5

30
560

O

16

35

560

50

4,5

30

Lke
2.4

O
4,5

30
700

O

20

35

700

50

4,5

30

Lke
2.5

SZ
7,5

25
700

SZ

20

35

700

50

7,5

25

Lke
2.6

Z
6,0

30
560

Z

16

35

560

50

6,0

30

Lke
3.1

SZ
4,5

30
1000

SZ

20

50

1000

50

4,5

30

Lke
3.2

SZ
4,5

25
1600

SZ

20
*

80
*

1600
*

50

4,5

25

Lke
3.3

Z
4,5

30
1000

Z

20
*

50
*

1000
*

50

4,5

30

Lke
3.4

SZ
7,5

30
1500

SZ

30
*

50
*

1500
*

50

7,5

30

(4) Az övezetekben alkalmazott eltérő szabályozások a táblázatban jelölt helyeken:
1. A megengedett legnagyobb beépítettség mértéke a *-gal jelölt esetben a telekméretek
függvényében az alábbiak szerint engedélyezhető, ha a telekterület:
a) 250 m2, a megengedett beépítettség mértéke a telek területének 60%-a, max. 150 m2
b) 250-300 m2 között, a megengedett beépítettség mértéke a 250 m2 60%-a + a 250 m2
feletti telekrész 35%-a, max. 167,5 m2
c) 300-350 m2 között, a megengedett beépítettség mértéke a 250 m2 60%-a + a 250 m2
feletti telekrész 30%-a, max. 180,0 m2
d) 350-400 m2 között, a megengedett beépítettség mértéke a 250 m2 60%-a + a 250 m2
feletti telekrész 25%-a, max. 187,5 m2
e) 400-450 m2 között, a megengedett beépítettség mértéke a 250 m2 60%-a + a 250 m2
feletti telekrész 20%-a, max. 190,0 m2
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2.

f) 450-500 m2 között, a megengedett beépítettség mértéke a 250 m2 60%-a + a 250 m2
feletti telekrész 17,5%-a, max. 193,75 m2
g) 500-560 m2 között, a megengedett beépítettség mértéke a 250 m2 60%-a + a 250 m2
feletti telekrész 15%-a, max. 196,5 m2
h) nagyobb, mint 560 m2, a beépítettség legnagyobb mértéke 40%.
A tömbtelek kialakításánál a telekre vonatkozó legkisebb szélesség, mélység,
telekterület mértékét a *-gal jelölt esetekben nem kell figyelembe venni, azonban a
tömbtelek minimális területe nem lehet kevesebb 10.000 m2-nél.
21. §
Falusias lakóterületek

(1) A szabályozási terven Lf jellel jelölt területek sajátos használatuk szerint falusias
lakóterületek.
(2) A falusias lakóterületen belül elhelyezhető épületek és funkciók magasabb rendű jogszabály
szerint18, kivéve az üzemanyagtöltő állomást, ami nem helyezhető el.
(3) A falusias lakóterületen belül csak önálló helyrajzi számú egyedi építési telek alakítható ki.
(4) Egy építési telken belül csak egy lakóépület építhető, melyben legfeljebb két önálló
rendeltetési egység (lakás) helyezhető el.
(5) A lakóépületeket, lakó funkciót kiegészítő melléképületeket, egyéb épületeket csak olyan
rendeltetés céljára szabad létesíteni, mely a falusias lakóterület jellegéhez illeszkedik,
valamint a környezetvédelmi előírásokban szabályozott környezetvédelmi határértékeket
betartja.
(6) A lakótelkek az alábbi funkcionális zónákra tagozódnak:
1. Lakó és gazdasági udvar zónája
a) Az utcai telekhatártól számított 15 méteren belül melléképület nem helyezhető el.
b) Az utcai telekhatártól számított 20 méteren belül a melléképület csak főépülettel
egybeépítve létesíthető.
c) Az állattartó melléképületek esetében az állattartó épületre vonatkozó védőtávolságok
betartandók.
2. Gazdasági és kert zóna
a) Az utcai telekhatártól számított 20 métertől 60 méterig terjedő zóna.
b) A melléképületek a kötelező oldalkerti méretek betartása mellett szabadon
elhelyezhetők. Oldalhatárra melléképület csak a főépülettel megegyező telekhatárra
épülhet.
c) Az utcai telekhatártól számított 60 méteren túl a telekrész nem beépíthető.
d) Lakófunkció a zónában önállóan nem helyezhető el, csak a lakó és gazdasági udvar
zónájához kapcsolódva, onnan átnyúlva
3. Kertzóna
Nem beépíthető.

18

Az OTÉK 14. § (2) bekezdés szerint
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22. §
A falusias lakóterületek építési övezeteinek telekre vonatkozó
összefoglaló szabályozása
Sajátos
használat
szerint

Falusias
lakóterület
Lf
1.
funkcionális
övezet

Alkalmazható

Építési övezet jele

Telekre vonatkoztatott
megenlegkisebb
Beégedett
széles
mélytelekzöldpítési
építmény
ség terület felület magasság
mód -ség
(m)
(m)
m2
%
(m)

legnagyobb
beépítettség
%

Lf
1.1

O
4,5

20
1500

O

14
20

100
75

1500

60

4,5

20

Lf
1.2

SZ
4,5

20
4000

SZ

40

100

4000

60

4,5

20

23. §
Településközpont vegyes területek
(1) A szabályozási terven Vt jellel jelölt területek sajátos használatuk szerint településközpont
vegyes területek.
(2) A településközpont vegyes területen belül elhelyezhető épületek és funkciók magasabb
rendű jogszabály szerint19, kivéve a parkolóházat és az üzemanyagtöltő állomást, melyek
nem helyezhetőek el.
(3) A településközpont vegyes területen belül kivételesen sem helyezhetőek el a magasabb
rendű jogszabályban20 felsorolt létesítmények.
(4) A településközpont vegyes területek funkcionális övezetei:
1. A

Vt
1.

övezet általános előírásai:

a) Az övezeten belül csak önálló helyrajzi számú, egyedi telek alakítható ki.
b) A földszinten az utca felőli oldalon lakófunkció nem alakítható ki. A meglévő
lakófunkció megtartható.
2. A

Vt
2.

övezet általános előírásai:

a) Az övezeten belül mind önálló helyrajzi számú egyedi, mind tömbtelek is
kialakítható.
b) A végleges szabályozás elkészültéig és a HÉSZ kiegészítéséig az építési
engedélyezési eljárás a keretszabályozás alapján, az illeszkedés szabályai szerint.
3. A Vt/2… jelű övezetekben alkalmazott kertszabályozás kötelező jelleggel az alábbi
elemeket tartalmazza, melyeket a részletes szabályozásba és a HÉSZ-be át kell emelni:
19
20

Az OTÉK 16. § (2) bekezdés szerint
Az OTÉK 16. § (3) bekezdés szerint
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Területegységek meghatározása
Területegységek funkcionális szabályozása
Közterületek szabályozása és hierarchiája
Beépítési mód
A beépítettség mértéke.
Megengedett legnagyobb építménymagasság értéke
Minimális alakítható telekterület mértéke
Vt
3.

4. A

övezet általános előírásai:

a) Az övezeten belül csak önálló helyrajzi számú, egyedi telek alakítható ki.
b) Az övezetben belül kivételesen elhelyezhető az OTÉK 16. § (3) bekezdés 1.
pontjában meghatározott létesítmény.
c) A földszinten lakófunkció csak udvari szárnyban alakítható ki. A meglévő
lakófunkció megtartható.
Vt
4.

5. A

övezet általános előírásai:

a) Az övezet kötelező önkormányzati feladatokat ellátó közösségi intézmények
elhelyezésére szolgál.
b) Az övezeten belül lakófunkció csak szolgálati lakás formájában valósulhat meg.
Vt
5.

6. A

övezet általános előírásai:

a) Az övezet elsősorban idegenforgalmi létesítmények elhelyezésére szolgál.
b) Minimális telekterület esetén az üdülési vendéglátó funkcióval beépített területek
aránya legalább 50% legyen.
c) A minimális telekterületnél nagyobb ingatlanok esetében az üdülési idegenforgalmi
vendéglátó funkcióval beépített területek aránya legalább 80% legyen.
(5) A

Vt
1.

és

Vt
2.

övezeteken az egyes intézményi funkciók esetében legalább

az OTÉK szerint szükséges parkolószám legalább 30%-át telken belül kell biztosítani. A
hiányzó parkolószám közterületeken biztosítandó, külön parkolási rendeletben megadott
feltételekkel. A közterületi parkolási szerződés megkötése a használatbavétel feltétele.
Önkormányzati intézmények esetében a szükséges parkolószám 100%-a közterületen
biztosítható.
Lakófunkció esetében az OTÉK szerint szükséges parkolószám vagy garázs 50%-át telken
belül kell biztosítani.
(6) A

Vt
2.4

övezeten belül a parkolást OTÉK szerint kell megoldani telken belül.

(7) A megengedett legnagyobb építménymagasság értéke övezetenként:
1.

Vt
1.1

Vt
1.2

Vt
2.1

Vt
3.3

övezetekben 9,5 méter, oldalszárnyak esetében az

az építménymagasság telekszélességtől függően határozandó meg. Amennyiben az
építési telek és az építési oldallal szomszédos telek telekszélessége kisebb, mint 20
méter az oldalszárnyak homlokzatmagassága maximum 7,5 méter lehet a szabályozott
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épületszélesség megtartása mellett.
Vt
2.2

2.
a)

b)
c)
d)

Vt
2.3

övezetekben 7,5 méter, oldalszárnyak esetében az építménymagasság
telekszélességtől függően határozandó meg.
Amennyiben az építési telek és az építési oldallal szomszédos telek telekszélessége
kisebb, mint 18 méter az oldalszárnyak homlokzatmagassága maximum 6,0 méter
lehet a szabályozott épületszélesség megtartása mellett.
18 és 20 méter telekszélesség között a megengedett homlokzatmagasság 6,5 méter
lehet a szabályozott épületszélesség megtartása mellett.
20 méter telekszélesség fölött az oldalszárny homlokzatmagassága 7,5 méter lehet a
szabályozott épületszélesség megtartása mellett.
A műemléki környezettel szomszédos övezetek műemléki környezethatár felé eső
homlokzatszakaszain a megengedett homlokzatmagasság értéke maximum 6,0 méter
lehet.

Vt
Vt
(8 A megengedett legnagyobb beépítettség mértéke a
és
övezetekben
2.2
3.1
) teleknagyságtól függően
ha a telekterület
1. 250 m2, a megengedett beépítettség mértéke a telek területének 60%-a, max. 150 m2
2. 250-300 m2 közötti, a megengedett beépítettség mértéke a 250 m2 60%-a + a 250 m2
feletti telekrész 35%-a, max. 167,5 m2
3. 300-350 m2 közötti, a megengedett beépítettség mértéke a 250 m2 60%-a + a 250 m2
feletti telekrész 30%-a, max. 180,0 m2
4. 350-400 m2 közötti, a megengedett beépítettség mértéke a 250 m2 60%-a + a 250 m2
feletti telekrész 25%-a, max. 187,5 m2
5. 400-450 m2 közötti, a megengedett beépítettség mértéke a 250 m2 60%-a + a 250 m2
feletti telekrész 20%-a, max. 190,0 m2
6. 450-500 m2 közötti, a megengedett beépítettség mértéke a 250 m2 60%-a + a 250 m2
feletti telekrész 17,5%-a, max. 193,75 m2
7. 500-560 m2 közötti, a megengedett beépítettség mértéke a 250 m2 60%-a + a 250 m2
feletti telekrész 15%-a, max. 196,5 m2
8. nagyobb mint 560 m2, a beépítettség legnagyobb mértéke 40%.
(9) A legkisebb zöldfelület mértéke a táblázatban megadott érték. A *-gal jelölt érték a be nem
épített terület 50%-a.
(10) Megengedett épületszélesség mértéke:
1. Utcai és egyéb közterületi telekhatáron elhelyezkedő épületszárny esetében maximum 15
méter.
2. Oldalszárnyak esetében maximum 10 méter.
3. Amennyiben a telekszélesség nagyobb, mint 22 méter, úgy az oldalszárny
épületszélessége 12 méter is lehet.
(11) Oldalszárnyak építése
1. Egy egyedi telken csak egy oldalszárny építhető.
2. Tömbrehabilitáció, vagy tömbtelek esetén több oldalszárny is építhető, de a maximális
telekszélességnek el kell érnie a 35 métert.
3. Keretes beépítés esetében a telekszélesség minimális mérete 45 méter, telekmélysége 50
méter.
(12) A

Vt

területeken belül eltérő terület- felhasználású övezetek szabályozása.
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1.

Vt
KT

Településközpont vegyes területen belüli közterület övezet, melyet kertészeti,
térburkolati, forgalomtechnikai tervek alapján kell megvalósítani. Védett
területek esetében közterületi terv készítendő. Az övezet közterületi használata
biztosítandó, el nem keríthető.

2.

Vt
KK

Településközpont vegyes területen
Növényzettel való fedettsége 70%.

3.

Vt
KP

Településközpont vegyes területen belüli közpark. Beépítése max. 3%.
Növényzettel való fedettsége legalább 50%.

4.

Vt
G

Településközpont vegyes területen belüli garázs övezet meglévő és tervezett
garázsépületek elhelyezésére szolgál.
a) A garázsépületeket csak egységesen, egyszerre megépítve, azonos
építészeti megjelenéssel lehet megvalósítani, magastetővel, vagy
zöldtetővel.
b) Megengedett építménymagasság értéke 3,5 m, beépítettségi mérték 80%,
úszótelkek esetében az illeszkedés szabályai szerint.

5.

Vt
P

Településközpont vegyes területen belül parkoló övezet
Az övezeten belül parkolók csak fásítottan létesíthetők, maximum 4
egységenként egy fa ültethető.

belüli

közkert.

Nem

beépíthető.

24. §
Településközpont vegyes területek építési övezeteinek telekre vonatkozó
összefoglaló szabályozása

Sajátos
használat
szerint

Településközpont
vegyes
terület
Vt
1.
funkcionális
övezet

Alkalmazható
Építési övezet jele

Telekre vonatkoztatott
megenlegkisebb
beégedett
széles
mélytelekzöldpítési
építmény
ség terület felület magasság
mód -ség
(m)
(m)
m2
%
(m)

legnagyobb
beépítettség
%

Vt
1.1

Z*
9,5

60
600

Z

20

30

600

20

9,5

60

Vt
1.2

Z
9,5

40
1000

Z

20
50

50
20

1000

30

9,5

40

Vt
1.3

Z
12,5

80
1500

Z

30

50

1500

10

12,5

80

Mezőkövesd város Településrendezési terve – Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ)

71

Vt
2.
funkcionális
övezet

Vt
3.
funkcionális
övezet

Vt
4.
funkcionális
övezet

Vt
2.1

Z
9,5

50
800

Z

20
40

40
20

800

20

9,5

50

Vt
2.2

Z
7,5

60*
600

Z

20
30

30
20

600

30*

7,5

60*

Vt
2.3

Z
7,5

50
800

Z

20
40

40
20

800

20

7,5

50

Vt
2.4

SZ
9,5

30
1400

SZ

20

35

1400

40

9,5

30

Vt
2.5

Z
7,5

80
400

Z

20

20

400

10

7,5

80

Vt
3.1

O
4,5

60*
560

O

16

35

560

20

4,5

60*

Vt
3.2

O
4,5

40
800

O

16

50

800

30

4,5

40

Vt
3.3

SZ
9,5

40
1500

SZ

30

50

1500

30

9,5

40

Vt
4.1

SZ
7,5

30
1500

SZ

30

50

1500

40

7,5

30

Vt
4.2

SZ
7,5

50
1200

SZ

30

40

1200

40

7,5

50
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Vt
5.
funkcionális
övezet

Vt
6.
funkcionális
övezet

Vt
5.1

SZ
7,5

60
1000

SZ

20

50

1000

20

7,5

60

Vt
5.2

SZ
13,5

60
1000

SZ

20

50

1000

20

13,5

60

Vt
6.1

Z
4,5

80
750

Z

30

25

750

10

4,5

80

25. §
Gazdasági területek
(1) A város gazdasági területei sajátos használatuk szerint kereskedelmi szolgáltató területek
(Gksz) és egyéb iparterületek (Gip).
(2) Az ipari gazdasági övezetekben (Gip) az állattartás nem megengedett.
Azokban a vegyes használatú mezőgazdasági majorokban, ahol jelenleg az állattartás és az
egyéb gazdasági tevékenység együtt van jelen az állattartás fenntartható.
(3) A

Gksz
övezet előírásai
1. …

1. Az övezetben elhelyezhető létesítmények magasabb rendű jogszabály szerint21, kivéve a
sportépítményt, mely az övezetben nem létesíthető.
2. Az övezetben kivételesen elhelyezhető létesítmények magasabb rendű jogszabály
szerint22, kivéve az egyházi épületeket, melyek az övezetben nem létesíthetők.
(4) A

Gksz
övezet előírásai
2. …

Az övezeten belül elsősorban a lakosság ellátást szolgáló kereskedelmi, szolgáltató épületek
helyezhetőek el.
(5) A részben meglévő, illetve tervezett Gksz övezetekben a telekalakítást elősegítő
telekalakítási, telekrendezési tervet kell készíteni, melyet a városi főépítésszel egyeztetni
szükséges.
(6) Azokon a Gksz övezeteken belül, ahol a területi besorolás lakóterületből változik gazdasági
övezetté az önálló lakófunkció megmaradhat, de új lakófunkció nem engedélyezhető.
(7) A

Gip
Funkcionális övezet előírásai
1. …

1. Az iparterület besorolását tekintve egyéb iparterület.

21
22

Az OTÉK 19. § (2) bekezdés szerint
Az OTÉK 19. § (3) bekezdés szerint
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2. Az övezetben elhelyezhető létesítmények magasabb rendű jogszabály szerint23 kivéve
egyházi épületeket, melyek az övezetben nem létesíthetők
3. A

Gip
1.2

övezet előírásai:

a) Igény esetén több önálló, legalább 0,5 ha területű telephelyre osztható.
b) Részletes szabályozási terv készítendő, melyet jóváhagyás után a HÉSZ-be be kell
emelni.
c) Fölosztás esetén telekalakítási, telekrendezési tervet kell készíteni, melyen belül a
belső úthálózati rendszert is ki kell alakítani, mely lehet közterület, de lehet
iparterületen belüli magánút is. Amennyiben magánúttal történik a területek
kiszolgálása, úgy azokat a közforgalom számára meg kell nyitni. Csak részletes
szabályozási terv jóváhagyása után építhető be.
(8) A

Gip
Ev

egyéb iparterületen belüli védőerdő övezet

26. §
Gazdasági területek övezeteinek telekre vonatkozó összefoglaló szabályozása

Sajátos
használat
szerint

Alkalmazható
Építési övezet jele

KereskedelGksz
mi
szolgáltató
1.1
gazdasági
terület

Telekre vonatkoztatott
megenlegkisebb
beégedett
széles
mélytelekzöldpítési
építmény
ség terület felület magasság
mód -ség
(m)
(m)
m2
%
(m)

legnagyobb
beépítettség
%

SZ
6,0

40
1500

SZ

30

50

1500

30

6,0

40

Gksz
1.2

SZ
7,5

40
2400

SZ

30

30

2400

30

7,5

40

Gksz
1.3

SZ
7,5

40
900

SZ

18

50

900

30

7,5

40

Gksz
Gksz
2.
2.1
funkcionális
övezet

SZ
6,0

40
2000

SZ

40

50

2000

30

6,0

40

Gksz
1.
funkcionális
övezet

23

Az OTÉK 20. § (4) bekezdés szerint
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Iparterület,
gazdasági
terület

Gip
1.1

SZ
7,5

40
2400

SZ

30

80

2400

30

7,5

40

Gip
1.2

SZ
7,5*

35
5000

SZ

50

100

5000

35

7,5
(20)*

35

Gip
1.3

SZ
7,5

30
10000

SZ

100

100

10000

30

7,5

30

Gip
1.4

SZ
7,5

50
2400

SZ

30

80

2400

25

7,5

50

Gip
1.
funkcionális
övezet

* technológiai szükségszerűség esetén
27. §
Üdülőterület
(1) A terv üdülőterületei sajátos használatuk szerint üdülőházas üdülőterületek (Üü) és
hétvégiházas üdülőterületek (Üh).
(2) Az üdülőházas üdülőterületen elhelyezhető létesítmények magasabb rendű jogszabály
szerint.24.
(3) A hétvégiházas üdülőterületen elhelyezhető létesítmények magasabb rendű jogszabály
szerint25
(4) A hétvégiházas üdülőterületen elhelyezhetőek azok a létesítmények melyek a terület
rendeltetésével összhangban vannak, azt szolgálják, valamint sportolási célokra létesülnek.
(5) A megengedett legnagyobb beépítettség mértéke hétvégiházas üdülőterületeken belül
amennyiben a telek területe meghaladja a 600 négyzetmétert: 15%.
(6) Az

kialakult üdülőterületek sajátos előírásai:

1. Az általában 200 m2-es telkek mind a kialakult, mind a javasolt (a kialakult
viszonyokhoz igazodó) telekalakítások esetében is beépíthetőek.
2. A meglévő hétvégiházas üdülőterületen belül a korábbi helyi építészi szabályozással
kialakított és jelen tervben igazodóan tervezett területek esetében a meglévő
oldalhatáron álló beépítést kell alkalmazni. Amennyiben a meglévő épület és a tervezett
új épület közötti tűztávolság nem tartható (legalább 3 méter), úgy a Katasztrófavédelmi
Hivatal eseti hozzájárulását kell kérni. Meglévő épület a szabályosan építendő új épület
elhelyezését nem akadályozhatja.
3. Amennyiben telekösszevonás nem történik, úgy az oldalkertek mérete minimum 3
méter
24
25

Az OTÉK 22. § szerint
Az OTÉK 22. § szerint
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4. Amennyiben telekösszevonás történik és a telekszélesség megnövekszik legalább 14
méter szélességre, oldalhatáron álló beépítést kell alkalmazni legalább 6 méter
oldalkerti méret betartásával.
5. Amennyiben telekösszevonás történik és a telekszélesség megnövekszik legalább 18
méter szélességre szabadonálló beépítést kell alkalmazni legalább 3 és 6 méter
oldalkerti méret betartásával. A 6 méter oldalkerti méretet abban az esetben kell csak
betartani, amennyiben a csatlakozó szomszédos telek oldalhatáron álló beépítésű.
6. Amennyiben telekösszevonás történik és a telekmélység megnövekszik, úgy továbbra is
az oldalhatáron álló beépítési mód alkalmazandó.
7. A hátsókertek mérete minimum a tényleges építménymagasság értéke, azonban nem
lehet kevesebb, mint 3 méter.
(7) Előkertek, oldalkertek és hátsókertek szabályozása:
1. Előkertek szabályozása: szabályozási terv szerint.
2. Oldalkertek szabályozása:

Üh

Üh

és

1.2

övezetekben a tényleges építmény-

1.3

magasság értékének fele, de legalább 3 méter.
3. Hátsókertek szabályozása:
4. Hátsókertek szabályozása:

Üh
1.2
Üh

övezetekben minimum 6 méter.
övezetekben minimum 10 méter.

1.3

(8) Megengedett tetőforma:
1. Oldalhatáron álló beépítési mód esetében: nyeregtető.
2. Szabadonálló beépítési mód esetében: összetett tetőidom körbefutó ereszvonallal.
3. Lapostető csak az épület alapterületének 1/3 részét meg nem haladó mértékben jelenhet
meg.
4. Önálló álló tetőablak nem építhető. Helyette a homlokzattal egybeépített tetőfelépítményt
lehet alkalmazni, legfeljebb két homlokzat esetében a homlokzat 1/3 részét meg nem
haladó mértékben, mellyel az ereszvonalat meg lehet szakítani. Szabadonálló beépítés
esetében minden homlokzatszakaszra érvényes ez az előírás.
28. §
Üdülőterületek övezeteinek telekre vonatkozó összefoglaló szabályozása
Sajátos
használat
szerint

Hétvégiházas
üdülőterület

Alkalmazható
Építési övezet jele

Üh O-IKR 20*
1.1
4,0
200

Telekre vonatkoztatott
megenlegkisebb
beégedett
pítési széles mély- telek- zöld- építmény
ség terület felület magasság
mód -ség
(m)
(m)
m2
%
(m)
OIKR

10

20

200

60
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legnagyobb
beépítettség
%
20*
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Üh
1.

Üh
1.2

O
4,5

25
360

O

12

30

360

60

4,5

25

Üh
1.3

SZ
6,0

20
500

SZ

16

30

500

60

6,0

20

Üü
1.1

SZ
7,5

30
900

SZ

18

50

900

40

7,5

30

Üü
1.2

O
7,5

30
1600

SZ

40

40

1600

40

7,5

30

funkcionális
övezet

Üdülőházas
üdülőterület
Üü
1.
funkcionális
övezet

29. §
Különleges területek
(1) A szabályozási terven K jellel jelölt területek sajátos használatuk szerint különleges területek
(2) A különleges területek sajátos használatuk szerint az alábbi övezeti besorolásba tartoznak:
1.

K
1.

Nagykiterjedésű kereskedelmi célú területek övezet

2.

K
2.

Vásártér, városi piac övezete

3.

K
3.

Városi idegenforgalmi és szabadidő Centrum Kulturális központ, strand,
sportterület övezete

4.

K
4.

Egészségügyi terület (kórház) övezete

5.

K
5.

Sport és rekreációs területek övezete

6.

K
6.

Nagykiterjedésű közmű területek övezete

7.

K
7.

Temető területek övezete

8.

K
8.

Bányászati területek övezete

K

Különleges településüzemeltetési és igazgatási területek övezete

9.
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9.
10.

K
10.

Hulladékkezelők területek övezete

11.

K
11.

Különleges közlekedési területek övezete

12.

K
12.

Különleges mezőgazdasági üzemi területek övezete

K
1…

jelű nagykiterjedésű
szabályozása:

(3)

1.

2.
3.

K
1.1

célú

különleges

területek

övezeti

40
10000

övezet nagy bevásárló központok, vegyes funkciójú
kereskedelmi, szolgáltató funkciók, plaza típusú
kereskedelmi központok elhelyezésére szolgál.
Az övezetben a 10.000 m2 összes szintterületet meghaladó létesítményeket csak
környezetvédelmi hatástanulmány alapján lehet létesíteni.
A parkolást telken belül kell megvalósítani. Amennyiben a parkolás nem épületben,
hanem szabad téren valósul meg, úgy azt legalább 8 parkoló állásonként fásítottan kell
megvalósítani. A parkoló területet legalább 20%-a összefüggő zöldterülettel legyen
kialakítva.
A

K
2…

(4)

1.

SZ
12,5

kereskedelmi

jelű vásártér, városi piac és kereskedelmi célú különleges területek övezeti
szabályozása:

A funkcionális övezeten belül az alábbi alövezetek jelennek meg:

2. A

a)

K
2.1

vásártér övezete

b)

K
2.2

városi piac és vásártér övezet

c)

K
2.3

egyéb kereskedelmi szolgáltató övezet

K
2.1

SZ
6,5

20
5000

övezet

a) Az övezet nagyvásárok, állatvásárok, kirakodó vásárok megtartására szolgál.
b) A vásártéri övezeten belül csak kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó és vásárteret
kiszolgáló egészségügyi, vásárgondnoksági, piacfelügyelőségi és egyéb kiszolgáló
funkciók jelenhetnek meg. A beépítést koncentráltan a szabályozási terven jelölt
építési helyen belül kell megvalósítani.
c) A növényzettel való fedettség legalább 30%, melyet fásítással, fasorok telepítésével
kell megoldani.
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d) Az OTÉK szerinti normatív parkolási előírás legalább 50%-át telken belül kell
megvalósítani.
Többszintes parkoló lemez is építhető. A szintbeli parkolókat fásítva kell kialakítani
(legalább 4 parkoló állásonként).
K
2.2

3. A

SZ
6,5

40
2000

övezet

a) Az övezet városi piac céljára és kisvásárok megtartására szolgál.
A piac övezeten belül csak kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, piacfelügyeleti és
egyéb, a piac funkcióját kiegészítő, azt nem zavaró funkciók jelenhetnek meg.
b) A városi piac területének legalább 20%-át növényzettel fedetten, fásítva kell
megvalósítani. A városi piac árusítóterületének legalább 40%-át fedetten (de lehet
nyitottan).
d) az OTÉK szerinti normatív parkolási előírás legalább 50%-át telken belül kell
megvalósítani. Többszintes parkoló lemez is építhető. A szintbeli parkolókat fásítva
kell kialakítani (legalább 4 parkoló állásonként).
e) Az övezeten belül a lakófunkció megtartható, új lakófunkció csak kereskedelmi
funkcióval együtt létesíthető.
K
2.3

4. A

SZ
9,5

40
2000

övezet

a) Az övezet nagy bevásárló központok, vegyes funkciójú kereskedelmi, szolgáltató
funkciók, plaza típusú kereskedelmi létesítmények elhelyezésére szolgál.
b) Az övezetben a 10000 m2 összes szintterületet meghaladó létesítményeket csak
környezetvédelmi hatástanulmány alapján lehet létesíteni.
c) A parkolást telken belül kell megvalósítani. Amennyiben a parkolás nem épületben,
hanem szabad téren valósul meg, úgy ezt legalább 8 parkoló állásonként fásítottan
kell megvalósítani.
(5)

K
3…

Városi idegenforgalmi és szabadidő centrum célú különleges területek övezeti
szabályozása:
1. A funkcionális övezeten belül az alábbi alövezetek jelennek meg:
a)

K
3.1

strand övezete

b)

K
3.2

strand és kiszolgáló létesítményeinek övezete

c)

K
3.3

kemping és szálláshely szolgáltató övezet

d)

K
3.4

sportközpont, sportterület övezete

2. A

K

SZ

25

övezet
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3.1

10,5*

10000

a) Az övezet a városi strand és gyógyfürdő területe. Egyedi telek az övezeten belül nem
alakítható ki.
b) Fejlesztési tanulmányterv alapján, beépíthető. A beépítettség mértékébe a
medencéket nem kell beszámítani.
c) Parkolás közterületen, illetve a kijelölt parkoló övezetben. Növényrekonstrukciós
terv alapján a terület növényállományát meg kell újítani.
K
3.2

3. A

Z
4,5

40
1500

övezet

a) A városi strand és gyógyfürdő kiszolgáló intézményi zónája. Az övezet lehet a
tömbtelek része, illetve egyedi és úszótelek is.
b) Csak a városi strandokat kiszolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó,
üzemeltetési és sport célú funkciók helyezhetőek el.
b) A gazdasági (üzemi) funkció elhelyezése nem megengedett.
d) Parkolás közterületesen, illetve a kijelölt parkoló övezetben.
K
3.3

4. A

SZ
12,5

20
5000

övezet

a) Az övezetben kemping, illetve szálláshely szolgáltató (szálloda, üdülők) és azok
kiszolgáló létesítményei helyezhetők el.
b) Parkolás telken belül, OTÉK szerint.
K
4…

(6)

Egészségügyi terület, kórház övezeti szabályozása:

1. A funkcionális övezeten belül az alábbi alövezetek jelennek meg:
a)

K
4.1

kórház övezete

b)

K
4.2

városi egészségügyi központ övezete

K
4.1

2. A

SZ
12,5

40
10000

övezet kórház területe

a) Kizárólag egészségügyi, vagy az egészségügyi funkciókat kiszolgáló és az ellátást
elősegítő funkciók számára.
b) A kórház területének növényzettel való fedettségét legalább 40%-ban biztosítani kell.
Ennek érdekében a parkosítási munkákat kertészeti kiviteli tervek alapján
folyamatosan el kell készíteni.
K
4.2

3. A

SZ
12,5

30
4000

városi egészségügyi központ övezete

a) Kizárólag egészségügyi, vagy az egészségügyi funkciókat kiszolgáló és az ellátást
elősegítő funkciók számára.
b) Kiskereskedelmi funkciók megengedhetőek, melyek a létesítmény, kiszolgálásában
vesznek részt (élelmiszer, szolgáltatás, stb.).
K
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5…

(7)

Sport és rekreációs területek övezeti szabályozása:

1. A funkcionális övezeten belül az alábbi alövezetek jelennek meg:
a)

K
5.1

sport, rekreációs övezete

b)

K
5.2

városi sportcsarnok és sportpálya övezete

c)

K
5.3

városi sportcsarnok és sportpálya övezete

d)

K
5.4

városi sportcsarnok és sportpálya övezete

K
5.1

2. A

SZ
7,5

20
30000

övezet

a) Az övezet sport, rekreációs, horgászsport és idegenforgalmi,
a sport, rekreációs funkciókat kiszolgáló vendéglátó, szálláshely szolgáltató funkciók
elhelyezésére szolgál. Az övezetben önálló szociális funkció is elhelyezhető.
b) Parkolás telken belül OTÉK szerint.
K
5.2

3. A

SZ
7,5

20
2500

övezet

a) Az övezet sport és szabadidős létesítmények elhelyezésére szolgál.
b) Az övezet sportterületeit és zöldterületeit a közforgalom számára meg kell nyitni.
c) A területeket elkeríteni nem lehet.

(8)

4. A

K
5.3

SZ
9,5

40
1000

városi sportcsarnok és sportpálya övezete

5. A

K
5.4

SZ
9,5

40
2500

városi sportterület és sportpálya övezete

K
6…

Nagykiterjedésű közmű területek övezeti szabályozása:

1. A funkcionális övezeten belül az alábbi alövezetek jelennek meg:
a)

K
6.1

transzformátortelep övezete

b)

K
6.2

nagyfeszültségű elektromos vezetékek védőövezete

c)

K
6.3

vízmű telep övezete

K

gázszabályozó, gázátadó állomás övezete

d)
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6.4
K
6.1

2. A

SZ
6,0

40
15000

közmű övezet, transzformátortelep

a) Kialítása magasabb rendű ágazati szabványok szerint.
b) Kizárólag csak kiszolgáló épület építhető melyen belül a személyzet szociális
ellátását is biztosítani lehet.
K
6.2

3. A
a)
b)

a)
b)

a)
b)
K
7…

SZ
7,5

25
10000

közmű övezet, vízmű telep

Kizárólag csak kiszolgáló, illetve irodai funkciójú épület építhető, melyen belül
legfeljebb 2 szolgálati lakás létesíthető.
A kutak védőtávolságát meg kell tartani.
K
6.4

5. A

(9)

Az övezetben csak az elektromos vezetékek építményei helyezhetőek el.
A terület művelése, hasznosítása, kezelése magasabb rendű ágazati előírások
szerint.
K
6.3

4. A

Nagyfeszültségű elektromos vezetékek védőövezete.

SZ
6,0

40
400

közmű övezet, gázszabályozó, gázátadó állomás

Kialakítása magasabb rendű ágazati előírások szerint.
Csak üzemi funkció helyezető el.
Temető területek övezeti szabályozása:

1. A funkcionális övezeten belül az alábbi alövezetek jelennek meg:
a)

K
7.1

temető övezete

b)

K
7.2

kegyeleti park övezete

2. A

K
7.1

SZ
7,5

10
10000

3. A

K
7.2

SZ
7,5

10
10000

temető övezet működő, vagy működésbe vonható
temetőterület övezete
Az újonnan működésbe vont területek esetében 20 méter széles védősávot kell
kialakítani.

(10)

K
8…

temető övezet, kegyeleti park övezete

Bányászati területek övezeti szabályozása:

1. A funkcionális övezeten belül az alábbi alövezetek jelennek meg:
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K
8.1

a)

Működő bánya övezete

b) Bányatelek
A szabályozási terven bányatelek határvonalakkal kijelölt bányatelek művelés alá
vonása csak a magasabb rendű jogszabályokban előírt feltételrendszer megtartása
mellett lehet. A művelésbe vonásig a bányatelek határvonallal érintett területeken a
szabályozási terven jelölt övezeti szabályozást kell alkalmazni, azonban ezeken a
területeken építési engedélyt kiadni nem lehet, csak a bányászati hatóság
hozzájárulásával.
K
9…

(11)

Településüzemeltetési területek övezeti szabályozása:
K
9.1

1.

K
9.1

A

vágóhíd övezet

SZ
7,5

30
3000

vágóhíd övezet beépítésénél magasabb rendű ágazati
előírások szerint kell eljárni.

K
Hulladékkezelők területek övezeti szabályozása:
10…

(12)

1. A funkcionális övezeten belül az alábbi alövezetek jelennek meg:
a)

K
rekultiválandó szeméttelep övezete
10.1

b)

K
szennyvíztelep övezete
10.2

c)

K
szennyvíztelep övezete
10.3
K
10.1

2. A

rekultiválandó szeméttelep övezete

a) A rekultiváció után véderdő funkcióval.
c) Védőtávolsága rekultiváció után 300 méter.
d) A repülőtér területére a védőtávolság nem terjed ki, az beépíthető, annak használatát
nem korlátozza.
e) Rekultiváció utáni kötelező terület felhasználási kategóriája: Eg
3.

A

K
10.2

szennyvíztelep övezete

a) Védőtávolsága 500 méter.
b) A szennyvíztelep rekonstrukció elvégzése után külön hatósági engedélyekben kell
rögzíteni a védőtávolság mértékét, mely azonban nem lehet kevesebb, mint 300
méter.
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d) 300 méteren belül építeni nem lehet.
e) 300 és 500 méter között külön szakhatósági egyeztetés szükséges.
f) Az övezeten belül csak kiszolgáló épület építhető.

4.

A

K
10.3

állati tetemek és építési törmelék elhelyezésére szolgáló övezet

a) Az övezetben csak konténeres állati tetem tárolása lehetséges.
b) Az állati tetemek elhelyezésére szolgáló területet az építési törmelék lerakóhelytől
kerítéssel kell elválasztani.
c) Az övezetben az építési törmelék lerakóhely önálló telekként kialakítható.
d) Kialakítása magasabb rendű ágazati szabványok szerint.
e) Védőtávolsága 100 méter.
K
11.

(13)

Különleges közlekedési területek övezeti szabályozása:

1. A funkcionális övezeten belül az alábbi alövezetek jelennek meg:

2.

a)

K
Országos kereskedelmi repülőtér övezete
11.1

b)

K
városi buszpályaudvar és telephelye övezet
11.2
A

K
11.1

Országos kereskedelmi repülőtér övezete

Az övezetben elhelyezhető épületek, funkciók:
a) A repülőtér üzemeléséhez és üzemeltetéséhez szükséges épületek;
b) Mindenfajta – a repülőtér üzemelésével összeegyeztethető – gazdasági tevékenységi
célú épületek, amely sem önmagában, sem összességében a környezetére nem
gyakorol jogszabályban meghatározott határérték feletti terhelést;
c) Szolgálati lakások;
d) Parkolóház, üzemanyagtöltő állomás;
e) A repülőtérhez kapcsolódó oktatási épületek;
f) A repülőtér üzemeltetéséhez kapcsolódó egészségügyi funkciók elhelyezésére
szolgáló épületek.
Az övezetben nem helyezhető el:
a) Lakások;
b) Üdülők és hétégi házak;
c) Állattartó épületek – a terület és a repülés biztonságát szolgáló állatok
elhelyezésének kivételével;
d) A reptérhez nem kapcsolódó egészségügyi, nevelési, oktatási intézmények;
e) Szociális otthon, pihenő, alkotó célú intézmények
A területen belüli közlekedési hálózatot közforgalom elől el nem zártnak kell minősíteni.
Telekalakítás és építési engedélyezési eljárás során a közlekedési hálózathoz kapcsolódó
telek vagy telekrész közterületi kapcsolatnak minősíthető.
Az építménymagasságot a terület egyes részein a légügyi hatóság korlátozhatja.
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Az övezetben kivételesen elhelyezhetők az egyéb közösségi szórakoztató épületek.
Az épületeket egységesen lapos tetővel, vagy legfeljebb 20°-os nyeregtetővel, ill.
félnyereg tetővel kell fedni.
Az egyes épületekhez tartozó előírt parkoló számot az épület 200 m-es környezetében
kell biztosítani.

3.

A

K
11.2

SZ
7,5

40
7000

városi buszpályaudvar és telephelye övezete

A buszpályaudvar övezetén belül kiegészítő funkcióként kereskedelmi, szolgáltató,
vendéglátó funkció megjelenhet.
K
mezőgazdasági üzemi területek övezeti szabályozása:
12…

(14)

1. Az övezetben elhelyezhetőek a mezőgazdasági üzemi funkciók, és állattartó telephelyek
2. Az ökológiai hálózat magterületén és puffer területén, illetve más természetvédelem
alatt álló területen az épületek, építmények kialakításánál a tájba illő, természetes hatást
keltő kialakítást és hagyományos tömegformálást és anyaghasználatot kell alkalmazni.
K
12.1

3. A

SZ
12,5

40
10000

övezet

(15) A különleges területeken belüli alövezetek
1.

K
KT

Különleges területen belüli köztér övezete

A köztér gyalogos forgalom számára fenntartott közhasználati jelleget biztosítani kell.
2.

K
P

Különleges területen belüli parkoló övezete

Az övezeten belül parkolók csak fásítottan létesíthetők, maximum 4 egységenként egy fa
ültetendő.
30. §
A különleges területek övezeteinek telekre vonatkozó összefoglaló
szabályozása
Sajátos
használat
szerint

Különleges
terület
K
1.

Alkalmazható
Építési övezet jele

K
1.1

SZ
12,5

40
10000

Telekre vonatkoztatott
megenlegkisebb
beégedett
pítési széles mély- telek- zöld- építmény
ség terület felület magasság
mód -ség
(m)
(m)
m2
%
(m)

SZ

100

100

10000

40
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12,5

legnagyobb
beépítettség
%

40
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Kereskedelmi célú
területek

K
2.1

SZ
6,5

20
5000

SZ

50

50

5000

40

6,5

20

K
2.
funkcionális
övezet

K
2.2

SZ
6,5

40
2000

SZ

40

25

2000

40

6,5

40

K
2.3

SZ
9,5

40
2000

SZ

40

50

2000

40

9,5

40

SZ
25
10,5* 40000

SZ

200

200

40000

40

10,5*

25

K
3.
funkcionális
övezet

K
4.

K
3.1

K
3.2

Z
4,5

40
1500

Z

60

25

1500

40

4,5

40

K
3.3

SZ
12,5

20
5000

SZ

50

100

5000

40

12,5

20

K
3.4

SZ
9,5

20
10000

SZ

100

100

10000

40

9,5

20

K
4.1

SZ
12,5

40
10000

SZ

100

200

10000

40

12,5

40

K
4.2

SZ
12,5

30
4000

SZ

50

80

4000

40

12,5

30

K
5.1

SZ
7,5

20
30000

Z

100

300

30000

60

7,5

20

funkcionális
övezet

K
5.
funkcionális
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övezet

K
6.
funkcionális
övezet

K
5.2

SZ
7,5

10
2500

Z

50

50

2500

60

7,5

10

K
5.3

SZ
9,5

40
10000

SZ

100

100

10000

40

9,5

40

K
5.4

SZ
9,5

40
2500

SZ

50

50

2500

40

9,5

40

K
6.1

SZ
10

40
15000

SZ

100

150

15000

40

10

40

K
6.2

K
7.
funkcionális
övezet

K
8.
funkcionális
övezet

nem beépíthető

K
6.3

SZ
7,5

25
10000

SZ

100

100

10000

40

7,5

25

K
6.4

SZ
6,0

40
400

SZ

20

20

400

40

6,0

40

K
7.1

SZ
7,5

10
10000

SZ

100

100

10000

40

7,5

10

K
7.2

SZ
7,5

10
10000

SZ

100

100

10000

40

7,5

10

K
8.1

nem beépíthető
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K
9.
funkcionális
övezet
K
10.
funkcionális
övezet

K
11.
funkcionális
övezet

K
9.1

SZ
7,5

30
3000

K
10.1

SZ
12,5

K
10.2

SZ

40

75

3000

40

7,5

30

10
10000

SZ

100

100

10000

100

12,5

10

SZ
7,5

25
10000

SZ

100

100

10000

40

7,5

25

K
10.3

SZ
7,5

10
10000

SZ

100

100

10000

40

7,5

10

K
11.1

SZ
30

40
5000

SZ

-

-

5000

40

30

40

K
11.2

SZ
7,5

40
7000

SZ

70

100

7000

40

7,5

40

100

10000

30

9,5
(30)*

30

K
K
SZ
30
12.
SZ
100
12.1
9,5 10000
funkcionális
övezet
(30)*technológiaii szükségszerűség esetén

V. FEJEZET
BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK
TERÜLETFELHASZNÁLÁSI EGYSÉGEINEK ÖVEZETI SZABÁLYOZÁSA
31. §
Közterületek kialakítása, nyilvántartása és használata
(1) A rendelet hatálya alá eső területen lévő közterületeket a szabályozási terv határozza meg.
(2) A közterületeket rendeltetésének megfelelő célra bárki szabadon használhatja, azonban a
használat mások hasonló célú jogait nem korlátozhatja.
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(3) A közterület rendeltetéstől eltérő használatához a tulajdonos önkormányzat hozzájárulása
szükséges.
(4) Az építési telkek közművesítését közterületről vagy közforgalom számára megnyitott
magánútról vagy magánútról kell megoldani.
(5) A közterületen az akadálymentesítés érdekében minden esetben biztosítani szükséges a
szintkülönbség rámpával történő áthidalását is. (Gyalogos átkelőhelyeknél döntött szegélysáv
stb.)
(6) Biztosítani szükséges minden parkolóban legalább egy kerekes-székekkel is igénybe vehető
(méreteinél nagyobb) gépkocsi-parkoló létesítését, melyet kizárólagos használatot biztosító
tábla jelezzen.
(7) A másodrendű szabályozási vonallal meghatározott közterületek sajátos előírásait a részletes
szabályozási tervek véglegesítik, addig keretszabályozás jellegűek. A végleges besorolásig
közterületi jellegük megtartandó.
32. §
Közlekedési és közműterületek
(1) A terv közlekedési területei a tervben szabályozási vonalak által meghatározott Köú jelzésű
közterületei, melyek közlekedési és közműlétesítmények elhelyezésére szolgálnak, valamint
a Kök jelzésű kötöttpályás közlekedési területek (vasútterületek).
(2) A közterületek, közlekedési területek övezeti besorolása és szabályozási szélessége:
1.

Köú
Gyorsforgalmi út (M3 autópálya) övezeti szabályozása:
1
Külterületen az út szabályozási szélessége a meglévő jogi határokkal
a) az út építési területe min. 60 méter
b) az út védőtávolsága 100 méter

2.

Köú
Országos főút (I. és II. rendű) övezeti szabályozása:
2
a) belterületen: min. 40 méter, illetve szabályozási terv szerint
b) külterületen: az út szabályozási szélessége a meglévő jogi határokkal, új főút
kiépítése esetén 40 méter. Az út építési területe min. 40 méter, a védőtávolsága 100
méter.

3.

Köú
Országos mellékút / települési főút övezeti szabályozása:
3
a) belterületen: min. 30 méter, illetve szabályozási terv szerint
b) külterületen: az út szabályozási szélessége a meglévő jogi határokkal. Az út építési
területe min. 30 méter, az út védőtávolsága 100 méter.

4.

Köú
Helyi gyűjtőút övezeti szabályozása:
4

Belterületen min. 22 méter, illetve szabályozási terv szerinti érték.
5.

Köú

Kiszolgálóút övezeti szabályozása:
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5
Méretezés nélküli minimális szélessége 10 méter, illetve szabályozási terv szerinti érték.

a)

KÖú
övezet
5.1

A Hadas városrészek kelet-nyugati közterületi összeköttetésének sajátos kiszolgáló útjai,
védett közterületként. Kialakításuk ütemezetten, a területek rekonstrukciójával és
rehabilitációjával párhuzamosan történjen.
A kiszolgáló gépkocsi forgalom biztosításán túl a közterületek köztér funkciót is
betöltenek.
A forgalomtechnikai eszközökkel csillapított gépjármű forgalmon túl parkolási,
zöldterületi funkciókat is betöltő szerepkörrel.
Az út megvalósításáig a közterületté minősített építési területeken csak állagmegóvási
munkákra adható ki építési engedély.
b)

KÖú
Kiszolgálóút fásított parkoló zónával
5.2

Szabályozása belterületen min. 22 méter.
6.

Köú
Gyalogút övezeti szabályozása:
7

Méretezés nélküli minimális szélessége 2 méter, illetve szabályozási terv szerinti érték.
7.

Köú
Kiemelt külterületi kiszolgálóút övezeti szabályozása:
8
a) Az út szabályozási szélessége – közterületet és nem közterületet elválasztó
határvonal – meglévő jogi határokkal, illetve 6 méter.
b) Az út építési területe minimum 12 méter.
c) Az út védőtávolsága 25 méter.

8.

Köú
Vegyes használatú gépjárműút övezeti szabályozása:
V

Belterületen minimum 8 méter, illetve szabályozási terv szerinti érték.
9.

Köú
Közlekedési területen belüli köztér övezete
KT
Gyalogos forgalom számára fenntartott, korlátozott kiszolgáló gépkocsi forgalmat is
biztosító, díszburkolattal fedett, növényzettel és utcabútorokkal, köztéri
műalkotásokkal gazdagított közlekedési terület.
Megvalósítás előtt közterületi terv készítendő, melynek ki kell térni a térburkolatokra,
növényzetre, utcabútorokra, térvilágításra és egyéb közművekre. A különféle
tervfajtáknak egyidőben kell készülni.
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10.

11.

12.

Köú
Közlekedési területen belüli parkoló övezete
P
Köú* Területegységen, lakóterületen belüli kiszolgálóút, köz övezete
A meglévő köz a kiszolgált telkek tulajdonosainak egyezsége, a közműgazdák
hozzájárulásának beszerzése esetében lehet közterület, közforgalom számára
megnyitott magánút, vagy magánút.
Köú
Közlekedési területen belüli vízgazdálkodási terület övezete
Vi
A meglévő patakmeder sorsáról a közterület kialakításával párhuzamosan kell
dönteni az út kialakíthatóságának függvényében.
A patakmeder lehet nyitott, burkolt, de indokolt esetben lefedésével kell biztosítani a
közterület kialakíthatóságát.

13.

Kök
Kétvágányú vasútvonal és vasútállomás övezete
1
a) Korlátozott kiszolgáló gépjárműforgalom lehetséges

b) Szabályozása jogi határvonal, illetve szabályozási terv szerint, védőtávolsága 50
méter
(3) A meglévő és tervezett belterületi utakat tűzvédelmi, tűzoltási és környezetvédelmi
szempontok miatt szilárd burkolattal kell ellátni.
(4) Az úthálózati rendszer hierarchiáját és a szükséges fogalom meghatározásokat a HÉSZ 2.
számú melléklete tartalmazza.
33. §
A közművesítés területei és létesítményei
(1) A rendelet hatálya alá eső területet teljes, de legalább részleges közművesítéssel kell ellátni.
A közművesítés a beépítés feltétele.
(2) Az egyes beépítésre szánt terület-felhasználási egységek közműellátásának mértéke:
1. Kisvárosias és kertvárosias lakóterület: teljes közművesítés.
2. Falusias lakóterület
a) belterületen teljes közművesítés,
b) külterületen legalább részleges közművesítés.
3. Településközpont vegyes terület: teljes közművesítés.
4. Gazdasági területek, azon belül a kereskedelmi szolgáltató és az egyéb ipari gazdasági
területek:
a) Belterületen: teljes közművesítés,
b) Külterületen legalább részleges közművesítés.
5. Különleges területek: teljes közművesítés
6. Országos kereskedelmi repülőtér övezete (K/11.1)
A repülőtér területén a vízellátást közüzemi vezetékes, vagy helyi vízbázissal, a
szennyvízkezelést közüzemi vezetékes elvezetéssel, vagy egyedi szennyvízkezelő
berendezéssel, az energiaellátást közüzemi, vagy azzal környezetvédelmi szempontból
legalább egyenértékű módon kell megoldani. A területen alkalmazott technológiák
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kiválasztásánál a repülőtér üzemeltetési technológiáját kell prioritásként figyelembe
venni.
(3) Az egyes terület-felhasználási egységekben a vízi közmű kiépítés mértéke:
1. A vezetékes ivó, használati és tűzoltóvíz-ellátás kiépítése és üzemképes állapotban
tartása a terület-felhasználás feltétele. Az ivóvízhálózat körvezetéki rendszerében
épüljön ki. A tűzcsapok a vonatkozó előírásokban rögzített távolságokra telepítendők.
2. A csatlakozó és házi bekötővezetékek ingatlanonként elkülönítve épüljenek. A
fogyasztásmérők ingatlanon belül az Üzemeltető előírásai szerint valósítandók meg.
3. A szennyvízelvezetés a csapadékvíz elvezetésétől függetlenül elválasztott rendszerben
ingatlanonkénti bekötésekkel valósítható meg.
4. A csapadékvíz-elvezetés nyílt rendszerű csapadékcsatornával indokolt esetben zárt
rendszerű csapadékcsatornával épüljön ki.
Ahol a csapadékvíz csatorna kiépült az ingatlanokat kötelezően rá kell kötni.
(4) A szennyvízcsatorna kiépítéséig zárt rendszerű szennyvíztároló is engedélyezhető.
Ahol a szennyvízcsatorna kiépült az ingatlanokat kötelezően rá kell kötni.
(5) A közművek építéséről, átépítéséről és kiváltásáról az utak építése előtt kell gondoskodni.
34. §
Zöldterületek
(1) A szabályozási terven Kp jellel jelölt területek a település közterületi zöldterületei, önálló
terület-felhasználási egységként közpark formában jelennek meg.
(2)

Kp
1

Közpark övezet szabályozása magasabb rendű jogszabályok szerint.
Védett közterületekhez kapcsolódó közparkok külön előírás szerint.

(3)

Kp
2

Ligetes erdős közpark övezet
Szabályozása magasabb rendű jogszabályok szerint. A közpark legalább 70 %-át
fásítottan kell kialakítani.

(4)

Kp
3

Köztéri műalkotás övezete
Az övezeti határ vonalán belül önálló helyrajzi számú ingatlan kialakítható.
35. §
Erdőterületek

(1) Az erdő céljára szolgáló terület.
(2) Az erdőterületek az erdő rendeltetése szerint:
Ev

védelmi célú erdő

Eg

gazdasági célú erdő

Egk

korlátozott használatú gazdasági célú erdő

(3) Az erdőterületek beépíthetősége magasabb rendű jogszabályok szerint.
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Ev

(4)

(5)
1.

védelmi erdő övezet előírásai:

a)

Ev
1.1

általános véderdő övezet

b)

Ev
1.2

mezővédő erdősáv, legalább 30 méter szélességben telepítendő, illetve
kialakult szélességgel.

Eg

gazdasági erdő övezet előírásai:
Eg
1.1

övezet

a) A területen bármilyen építmény csak az erdő rendeltetésének megfelelő funkcióval,
100.000 m²-t (10 ha) meghaladó területnagyságú földrészleten, az illetékes
államigazgatási szerv bevonásával helyezhető el a következőek szerint:
b) a megengedett legnagyobb beépítés 0,5 %,
c) a beépítés legfeljebb 4,5 m-es építménymagassággal engedélyezhető,
d) a beépítési mód szabadonálló. Az épületeket 10 m-es elő-, oldalkert, és hátsókert
szabadon hagyásával lehet elhelyezni,
e) a zöldfelület mértéke a telek területének legalább 90%-a kell, hogy legyen.
f) az épületek külső megjelenéséhez hagyományos építőanyagokat, valamint a táj építési
hagyományait követő színezést kell használni.

(6)
1.

Egk Korlátozott használatú gazdasági erdő övezet előírásai:
Egk
1.1

övezet

a) Az övezet erdőterületei tájképvédelmi térségi övezetben helyezkednek el, ezért az
övezeten belül építmények elhelyezése kizárólag tájba illő módon történhet.
b) A területen bármilyen építmény csak az erdő rendeltetésének megfelelő funkcióval,
100.000 m²-t (10 ha) meghaladó területnagyságú földrészleten az illetékes államigazgatási
szerv bevonásával helyezhető el a következőek szerint a megengedett
c) a megengedett legnagyobb beépítés 0,5 %,
d) a beépítés legfeljebb 4,5 m-es építménymagassággal engedélyezhető,
e) a beépítési mód szabadonálló. Az épületeket 10 m-es elő-, oldalkert, és hátsókert
szabadon hagyásával lehet elhelyezni,
f) a zöldfelület mértéke a telek területének legalább 90%-a kell, hogy legyen.
g) az épületek külső megjelenéséhez hagyományos építőanyagokat, valamint a táj építési
hagyományait követő színezést kell használni.
36. §
Mezőgazdasági területek
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(1) Mezőgazdasági területek besorolása:
1.

Mk

Kertes mezőgazdasági terület övezetei

2.

Má

Általános mezőgazdasági terület övezetei

3. Mák Korlátozott használatú mezőgazdasági terület övezetei
(2) A mezőgazdasági területek sajátos használatuk szerint az alábbi övezetekre tagozódnak:
Mk
1…

1.

Kertes mezőgazdasági területek övezeti előírásai:

a)

Mk
1.1

kertes mezőgazdasági övezete

b)

Mk
1.2

kertes mezőgazdasági övezete

Nem beépíthető.
Má
1…

2.

a)

Általános mezőgazdasági területek övezeti előírásai:
Má
1.1

Általános mezőgazdasági területen belüli szántó övezete

Lakóépület és mezőgazdasági üzemi épület 10.000 m2 fölött 3%-os beépítettség
megtartásával, 10.000 m2 alatti terület nem beépíthető, állattartó telepek (új létesítése
csak 2,0 ha terület fölött, külön szakhatósági engedélyek beszerzésével). Állattartó
telep birtokközpontként önállóan is kialakítható, de a 2,0 ha minimális
telekterületnek ekkor is meg kell lennie.
b)

Má
1.2

Általános mezőgazdasági területen belüli gyep / rét / legelő övezete

Az övezetben csak állattartási célokra épülhet épület vagy építmény, de nem megengedett
állattartó telepek létesítésére. Az állattartás építményei közül csak karám és kerítés,
fedett-nyitott nyári szállás létesíthető természetes anyagokból.
3.

Mák
Korlátozott használatú általános mezőgazdasági területek övezeti előírásai:
1…

A korlátozás oka: természetvédelmi, természeti területi érintettség, védett területek puffer
zónájának érintettsége.
a)

Mák
1.1

Korlátozott használatú általános mezőgazdasági területeken belüli szántó
övezete

Mezőkövesd város Településrendezési terve – Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ)

94

Beépítése az illetékes természetvédelmi hatóság eseti hozzájárulása
alapján.
b)

Mák
1.2

Korlátozott használatú általános mezőgazdasági területeken belüli védett
gyepterület.
Nem beépíthető.
37. §
Vízgazdálkodási terület

(1) A szabályozási terven V jellel jelölt vízgazdálkodással összefüggő területek.
(2) A vízgazdálkodási területek övezeti besorolása:
1.

V
1

élővízfolyások medre és partja övezet

2.

V
2

közcélú nyílt csatornák medre és partja övezet

3.

V
3

állóvizek medre és partja övezet

4.

V
4

vízbeszerzési terület, forrás övezet

….
V

más terület-felhasználású területegységen belüli vízbeszerzési terület, kút övezet

(3)

(4) Mezőkövesd közigazgatási területén a termálvíz kivétele a felszín alatti vízbázis
érzékenysége miatt csakis az Önkormányzat, és az általa működtetett Termálvíz kivételt
hasznosító és üzemeltető mindenkori gazdasági társaság engedélyével és hozzájárulásával
lehetséges. Ezen hozzájárulás a kutató fúrásokra is vonatkozik. Ugyanezen védelem illeti
meg a kiszáradt, felhagyott kutakat, melyek visszatöltésre, tárolásra nem használhatók.
(5) A Termálfürdő elfolyó vizének hőhasznosítási joga a tulajdonos Önkormányzatot, és az
általa létrehozott működtető gazdasági társaságot illeti meg.
(6) A megújuló energiák közül a talajhő hasznosítás vízbázis csökkentő vízelvétellel nem járhat.
(7) Az övezetben csak a vízgazdálkodással kapcsolatos területhasználatnak megfelelő
létesítmény helyezhető el.
(8) A külön jogszabályban meghatározott parti sáv szélességét a vízfolyások mindkét oldalán
biztosítani szükséges.
38. §
Természetközeli területek
(1) A természet közeli Tk jelű területeken építmény nem helyezhető el.
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Tk
1.1

Természetközeli terület (Nádas, vízállásos terület, vegyes nádassal,
vízállással tagolt rét.) övezete

VI. FEJEZET
A TÉRSÉGI SZABÁLYOZÁS ELEMEI
39. §
A város igazgatási területének térségi besorolásai
(1) Az igazgatási terület térségi besorolásai:26:
1. Mezőgazdasági térség,
2. Vegyes terület-felhasználású térség,
3. Városias települési térség
(2) Az egyes térségek területi lehatárolását a Szabályozási Terv jelöli ki.
40. §
A város igazgatási területének építményekkel igénybevett
térségi elemei
(1) Az igazgatási területet érintő egyéb építményekkel igénybevett területe, hálózati és
infrastruktúra elemek:
1. kereskedelmi (nemzetközi) repülőtérré fejleszthető,
2. térségi jelentőségű logisztikai központ,
3. térségi jelentőségű szennyvíztisztító telep,
4. gyorsforgalmi út,
5. főút,
6. térségi jelentőségű mellékút,
7. meglévő különszintű csomópont,
8. transzeurópai vasútvonal,
9. országos kerékpárút törzshálózat,
10. térségi jelentőségű kerékpárút,
11. 120 kV-os elektromos elosztó távvezeték hálózat elemei,
12. 220 kV-os elektromos elosztó távvezeték hálózat elemei,
13. 400 kV-os elektromos elosztó távvezeték hálózat elemei,
14. nemzetközi és hazai szénhidrogén szállítóvezeték.
(2) A térségi jelentőségű építményekkel igénybevett területeket és hálózati infrastruktúra
elemeket a Szabályozási Terv jelöli.
41.§
A város igazgatási területének térségi övezetei
26

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat közgyűlésének 10/2009. (V. 5) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Terv szabályzatáról
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(1) Az igazgatási területet érintő térségi övezetek:
1. ökológiai folyosó és pufferzóna övezete,
2. kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek övezete,
3. térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete,
4. térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete.
(2) A város teljes közigazgatási területét lefedő térségi övezetek:
1. történeti települési terület övezete,
2. szélnek kitett terület által érintett település övezete.
(3) A város igazgatási területének térségi övezeteit a Szabályozási terv jelöli.
(4) Az egyes térségi övezetekre vonatkozó sajátos előírások:
1. Ökológiai folyosó és puffer zóna övezete
a) Az övezetben közművezetékeket és járulékos közműépítményeket tájba illesztett
módon, a természetvédelmi célok megvalósulását nem akadályozó műszaki
megoldások alkalmazásával - beleértve a felszín alatti vonalvezetést is – kell
elhelyezni.
b) Az övezetben amennyiben építés történik, az csak a tájszerkezetbe illeszkedő módon,
a tájra jellemző hagyományos beépítési jellemzőkkel és anyaghasználattal valósulhat
meg. Az értékvédelem követelményeit és az építési anyaghasználatot a HÉSZ 46.§ (8)
bekezdése tartalmazza.
c) Az övezetben új külszíni bányatelek és bánya nem létesíthető, meglévő bánya és
bányatelek nem bővíthető.
2. Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete:
a) Az övezetben a belterületi határhoz csatlakozó tömbökben, csak a tájszerkezetbe
illeszkedő módon, a tájra jellemző hagyományos beépítési jellemzőkkel és
anyaghasználattal valósulhat meg az építés. Az értékvédelem követelményeit és az
építési anyaghasználatot a HÉSZ 46.§ (8) bekezdése tartalmazza.
b) Az övezetben közművezetékeket és járulékos közműépítményeket tájba illesztett
módon, a természetvédelmi célok megvalósulását nem akadályozó műszaki
megoldások alkalmazásával - beleértve a felszín alatti vonalvezetést is – kell
elhelyezni.
c) Az övezetben külszíni bányatelek megállapítása, illetve bányászati tevékenység
engedélyezése a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint
lehetséges.
3. Történeti települési terület övezete:
A településen belül az értékvédelemmel érintett területek kijelölését és a vonatkozó
építési előírásokat a HÉSZ VIII. fejezete tartalmazza
VII. FEJEZET
A TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET VÉDELMI ELŐÍRÁSAI
42. §
Általános előírások
(1) A környezethasználatot úgy kell megszervezni, hogy
1. a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő,
2. megelőzze a környezetszennyezést,
3. kizárja a környezetkárosítást.
(2) Valamennyi terület-felhasználás, létesítés, beavatkozás tervezése során érvényre kell juttatni
a környezetvédelem előírásait.
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43. §
Környezetterhelési határértékekkel kapcsolatos előírások
(1) A
megengedett
igénybevételi,
kibocsátási,
szennyezettségi
határértékeket
(környezetterhelési határértékeket) a hatályos országos és helyi jogszabályok alapján kell
meghatározni.
(2) Zajt kibocsátó berendezés, telephely úgy létesíthető, hogy a működés/tevékenység
megkezdésének napjától kezdődően zajkibocsátása nem haladhatja meg a számára a
környezetvédelmi hatóság által előírt zajkibocsátási határértéket.
(3) Meglévő közlekedési útvonalak melletti területeken megfelelő beépítési távolság
meghatározásával, az épületek védett homlokzatainak megfelelő tájolásával, illetve műszaki
intézkedésekkel biztosítani kell az előírt zajterhelési határértékek teljesülését.
(4) A zajtól védendő helyiségekben, ill. a zajtól védendő homlokzatok előtt teljesítendő
zajterhelési határértékeket a magasabb rendű jogszabályok 27tartalmazzák.
(5) A zajterhelési határértéknek az épületek (épületrészek) külső környezeti zajtól védendő
homlokzata előtt kell teljesülni.
(6) Zajt, illetve rezgést előidéző új üzemi létesítményt, berendezést, technológiát, telephelyet és
egyéb helyhez kötött külső zajforrást csak olyan módon szabad létesíteni és üzembe
helyezni, hogy a zaj- és rezgésterhelés a területre, illetve létesítményre megállapított
határértékeket ne haladja meg.
(7) Zaj- és rezgésvédelemi határérték túllépéssel már érintett területen az új védendő
létesítményt csak műszaki védelemmel lehet megépíteni.
(8) A nyári időszakban rendezett, legfeljebb 8 napig tartó rendezvények esetében betartandó
zajterhelési határértékeket a magasabb rendű jogszabályok28 tartalmazzák.
(9) A területen csak olyan tevékenységek folytathatók, olyan létesítmények üzemeltethetők,
építhetők, amelyek légszennyezőanyag-kibocsátása nem haladja meg az előírt kibocsátási
határértékeket.
(10) A zaj és rezgés elleni védelem érdekében bármely zajt kibocsátó vagy rezgést okozó
létesítmény csak abban az esetben üzemeltethető, ill. építhető, bármely tevékenység csak
akkor folytatható, ha az általa okozott zaj vagy rezgés mértéke a környezetében a vonatkozó
rendeletben szabályozott zajvédelmi határértékeket nem haladja meg.
(11) Kommunális hulladék, állati hulla, szippantott szennyvíz és szennyvíziszap csak az erre a
célra létesített, hatósági engedéllyel rendelkező telepen, lerakóhelyen helyezhető el.
(12) A (3) bekezdés szerinti létesítmények körül az illetékes hatóságok által meghatározott
védőtávolság biztosítandó. A védőtávolságon belül lakó- és szállásépület, élelmiszertároló és
feldolgozó, kereskedelmi- és vendéglátó-, valamint a szabadidő eltöltését szolgáló épület és
sportolási létesítmény, továbbá üzemi méretű állattartótelep nem létesíthető.
(13) Veszélyes hulladék az üzemek területén csak átmeneti jelleggel, a vonatkozó jogszabályok
és hatósági előírások betartásával tárolható.
(14) A telek tulajdonosa köteles gondoskodni a keletkező szennyvíz, kommunális hulladék és
egyéb hulladék ártalommentes átmeneti tárolásáról és a kijelölt telepekre szállításáról.
(15) Élővízfolyásokba, csapadékcsatornákba, felhagyott kutakba bármely hulladékot, szennyvizet
vezetni tilos, a meglévő szennyvízbekötéseket meg kell szűntetni.
27
28

27/2008 (xii.3.) KvVm-EüM rendelet
27/2008.(XII.3.) KvVM-EüM rendelet 2.§ (4)
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(16) Vízfolyások, csatornák mederrendezése csak természetbarát módon történhet, a partjuk
mentén levő természeti területek, növényállományok károsítása nélkül.
(17) A gépkocsi parkolókat, a gazdasági területeken belül a rakodók és a szabadtéri tárolás
területeit vízzáró burkolattal kell kialakítani, a csapadékvizek a csak olajfogón keresztül, ill.
előkezelés után vezethetők a közcsatornába.
(18) A gyalogos felületek, sétányok burkolatát úgy kell kialakítani, hogy a csapadékvíz a
zöldfelületre folyjon.
(19) A szállópor terhelés mérséklésére az új utak mentén, ill. a meglevő utakon – ha a
szabályozási szélesség lehetővé teszi – háromszintes növényzetből álló védő zöldsávot kell
kialakítani.
(20) A gazdasági telken belül kötelezően előírt zöldfelületi aránynak megfelelő növénytelepítést a
használatbavételi engedély kérelem benyújtásáig meg kell valósítani, annak hiányában
használatbavételi engedély nem adható ki. A növénytelepítés legalább 50 %-át háromszintes
növényzettel kell megoldani. A fásítás kipusztult egyedeit folyamatosan, maximum két
vegetációs időszak alatt pótolni kell.
(21) Minden közterületen kivágott fa esetén kötelező a kivágott fa 2-szeres törzsátmérőjével
megegyező átmérőjű fa telepítése. (A törzsátmérő a talaj felett 50 cm magasságban értendő.)
(22) A nem termett talajon (tetőkertben, térszín alatti garázs tetején) létesített zöldfelület a
zöldfelületi fedettségbe csak csökkentett mértékben számítható be. Amennyiben a
tetőszerkezeten a talajfedés vastagsága 20-50 cm vastagságú, a felület 25%-a számítható be a
zöldfelületi fedettségbe, 50-100 cm vastagság esetén 50%, 75 %-os értékű zöldfelületként
csak az 1,0 m-t meghaladó talajtakarás esetén vehető figyelembe. Az előírt minimális
zöldfelület legalább 50 %-ának termett talajon, összefüggő zöldfelületen kell lennie.
(23) Az utcafásítást kifejlett állapotban összefüggő lombkoronát alkotó egyedekből kell létesíteni,
kivéve az útkereszteződések látóháromszögeit, ahol 50 cm-nél magasabb növényzet nem
telepíthető.
(24) A védő zöldsávokat legalább 80 % borítottságú erdőterületként, cserjével vegyesen kell
kialakítani.
(25) Mezőkövesd város közigazgatási területe a felszín alatti vizek védelme szempontjából
„érzékeny‖ területen helyezkedik el.29
44. §
Természeti értékvédelem
(1) A településen található országos és helyi jelentőségű védett természeti területek jegyzékét a
tervvel összhangban a HÉSZ 1. függeléke tartalmazza.
VIII. FEJEZET
AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELMI ELŐÍRÁSAI
45. §
Általános előírások
Kiterjed a településre, az egyedi építményekre és műszaki létesítményekre és azok környezetére.

29

a felszín alatti vizek védelméről szóló mód. 219/2004. (VII.21.) Kormányrendelet

Mezőkövesd város Településrendezési terve – Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ)

99

(1) Biztosítani kell az épített környezetben élők (tartózkodók) egészségének védelmét,
életfeltételeik folyamatos javítását, törekedni kell a különböző tevékenységek káros
hatásainak megszüntetésére, vagy a hatályos előírások szerinti visszavonására.
(2) Fejlesztéseknél, beavatkozásoknál meg kell követelni a funkciókból adódó védőtávolságokat
és a szükséges védőterület-kialakításokat.
(3) Szorgalmazni kell a település szennyező forrásainak megszüntetését.
(4) Szorgalmazni kell az azonos, illetve hasonló rendeletetési egységek településszerkezeti
terven jelölt megvalósítását, területi átcsoportosítását.
(5) A településszerkezeti terven meghatározott zöldterületek kialakításáról és fenntartásáról
folyamatosan gondoskodni kell.
(6) A muzeális emlékek, régészeti lelőhelyek védelméről külön jogszabályok rendelkeznek. A
még beépítetlen területeken el kell készíteni a régészeti lelőhelyek topográfiáját, a
veszélyeztetett régészeti lelőhelyek feltárását, azok anyagának megfelelő elhelyezését.
46. §
Építészeti értékvédelem
(1) Országos védelem alatt álló műemlékek: jegyzékét a HÉSZ 2. függeléke tartalmazza.
(2) Műemléki környezet: jegyzékét a HÉSZ 2. függeléke tartalmazza.
(3) Régészeti területek: jegyzékét a HÉSZ 2. függeléke tartalmazza.
(4) Helyi értékvédelmi terület kiterjed a településszerkezeti védelmen túl az építészeti karakter
védelmére is. Területi határait a HÉSZ 4. melléklete tartalmazza.
(5) Helyi építészeti védelem alá vont épületek: jegyzékét a HÉSZ 4. melléklete tartalmazza.
(6) Védett közterületeket, köztereket a szabályozási terv jelöli.
(7) Műemlékek, műemléki környezet, és helyi értékvédelmi terület:
1. A védett területeken a látható módon elhelyezett közművezetékek és berendezések
(trafóházak, tűzcsapok, akna fedlapok, gázvezetékek bekötései, stb.) építési engedélyezési
eljárása során a műemléki hatóság szakhatósági állásfoglalását ki kell kérni. A műemléki
környezetben és helyi védelmi területen a közműveket föld alatt kell elhelyezni, különös
tekintettel a légkábelek megszüntetésére.
2. A védett területeken az utcai díszburkolatok anyaga kiselemes burkolókő legyen.
Kiselemes beton anyagú burkolatok közül csak olyan alkalmazható, mely a kiskocka kő
vagy nagykocka kő jellegéhez hasonlít, szürke, antracit vagy homok színben.
3. A burkolt felületek kialakításában kombinált burkolatfelületek is megjelenhetnek (aszfalt,
beton, kiselemes beton).
4. Az utcához, utcaképhez, tömbbelsők belső tereihez tartozó minden utcabútort,
mikroarchitektúra elemet azok elhelyezése előtt a műemléki hatósággal egyeztetni kell.
5. Az egyes cégek arculattervébe tartozó reklámok, feliratok, emblémák elhelyezésekor
különös körültekintéssel kell eljárni és esetenként egyedi megoldások alkalmazását kell
előírni. (Egyedi rögzítő szerkezetek, méretkorlátozások, stb.)
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Nem engedélyezhetők nagy, függőleges (világító) reklámfeliratok, melyek méretei az 1,0
métert meghaladják sem az épület homlokzatára konzolosan elhelyezve, sem az épület
homlokzati síkjában.
A reklámok és feliratok elhelyezésénél alapelvként szolgáljon az üzleti szempontnak és az
esztétikai szempontoknak az egyensúlya.
(8) A műemlékvédelmi környezetben és helyi védelmi területeken az egyes épületek
kialakításánál (akár védett az épület egyedileg akár nem) az építési anyaghasználat
szempontjából az alábbiakat szükséges kötelező jelleggel figyelembe venni, és az építtető
tudomására hozni:
1. Lábazatképzés tekintetében:
a) kő, műkő, vagy egyéb igényes anyag, fém kivételével.
b) lehetőleg hagyományos kő.
2. Falfelületek tekintetében:
a) vakolt, vagy falburkolattal ellátott (tégla, mészhomok tégla, kőburkolat, vagy ezek
kombinációja, plasztikus, igényes, tagolt homlokzatképzéssel, a helyi építési
hagyományok szerint;
b) nem alkalmazható fém homlokzatburkolat, eternit jellegű homlokzatburkolat, csempe,
függönyfalszerűen alkalmazott üveg és fémszerkezet.
3. Tetőfedés tekintetében:
a) a tetőfedés anyaga cserép, pala vagy nád legyen;
b) nem alkalmazható fém tetőhéjalás, (kivételt képez a nem teljes felületen alkalmazott
rézlemez, horgany, cink az egyes tetőrészletek kiegészítő fedéseként), hullámpala,
műanyag hullámlemez, műanyag síklemez.
(9) A műemlékvédelmi környezetben és helyi védelmi területeken az egyes épületek
kialakításánál (akár védett az épület egyedileg akár nem) a homlokzati arányrendszer és
építészeti térarányok, utcaképek védelme szempontjából az alábbiakat szükséges kötelező
jelleggel figyelembe venni, és az építtető tudomására hozni:
1. Térarányok, utcaképek tekintetében:
a) A homlokzaton a tetőfelületen önálló, álló tetőablak nem építhető sem egyedi, sem
összefogott formában, sem szabad oldalfalakkal, sem tetőhéjalással fedett formában.
b) Helyette a homlokzat 1/3 részét meg nem haladó mértékben a homlokzat részeként
megjelenő homlokzati hangsúlyt adó tetőfelépítmény megjelenhet akár
megszakított, akár végigfutó tetőpárkánnyal.
c) Fekvő tetőablak mind egyedileg, mind sorolva elhelyezhető.
d) A felsorolt szabályok a műemléki környezetben és műemléki jelentőségű
területeken az épületek udvari és utcai homlokzatára egyaránt vonatkoznak.
2. Homlokzati arányrendszer védelme tekintetében:
a) A műemléki környezetben és helyi védelem alatt álló területeken az egyes épületek
homlokzatain nagy, összefüggő nyílásfelületek (szalagablak, erkélysor, stb.) nem
jelenhetnek meg.
b) A nyílás és falfelületek aránya a műemléki épületekhez és védett értékekhez
hasonló arányrendszerrel és tagozati gazdagsággal jelenjen meg, a földszinten is a
portálok esetében.
c) A műemléki környezetben és helyi védelem alatt álló területeken a meglévő
épületek párkánymagasságához szükséges igazodni. A szabályozási terven megadott
megengedett építménymagasságtól eltérni csak 1,0 méterrel lehet.
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3.

d) A meglévő kortörténeti dokumentumok alapján az egyes épületek eredeti homlokzat
kialakítása
rekonstruálandó
legalább
jellegében,
anyaghasználatában,
tetőfelépítményeiben.
Tetőformák szabályozása
a) Zártsorú beépítésű, összetett tetőidomú magastető építendő utcával párhuzamos
jelleggel, melyet a homlokzatszélesség 1/3 részét meg nem haladó mértékben
homlokzattal egybeépített tetőfelépítménnyel meg lehet szakítani.
b) Oldalhatáron álló és oldalhatáron álló – zártsorú beépítésű övezetekben összetett
tetőidomú magas tető építendő utcára merőleges jelleggel, az utcaképen belüli
jellegnek megfelelően vagy oromfalasan, vagy teljes kontyolással.
A hajlított (L alakú) beépítések esetében a tetőforma a zártsorú beépítéseknél
megadott szempontok szerint épüljön.
c) Hézagosan zártsorú beépítés esetén a szomszédos telek felé tetőkontyolást kell
alkalmazni.
Az oldalszárnyak esetében a szomszédos telek felé nyeregtetőt kell alkalmazni.
Nem jelenhet meg teljes szintű tűzfal.

(10) Az egyedi védelem alá tartozó épületek sajátos építési szabályai:
1. Az egyedi védelem alá tartozó épületek esetében a műemléki hatósághoz tartozó védett
épületekre a műemlékvédelmi jogszabályok vonatkoznak.
2. A helyi védelem alá tartozó épületek esetében attól függően, hogy műemlékileg védett
vagy helyi területi értékvédelmi környezetében van, kell eljárni. Azonban az építési
engedélyezési eljárás során ki kell kötni, hogy az épület nem bontható el (csak
különleges helyzetben életveszély esetén).
3. A nem védett környezetben lévő egyedileg védett épületek esetében a helyi területi
értékvédelmi környezet szabályait kell alkalmazni.
4. Az átalakítás során az épület tömegét, homlokzatát, anyaghasználatát, jellegzetes formai
kialakítását a fal felületek és nyílászárók arányát megváltoztatni nem lehet.
5. A homlokzati díszítőelemeket (gipszek, tagozatok, mozaikok, festett díszítések,
szobrok, egyéb értékek) meg kell őrizni. Meg kell őrizni az eredeti épület kiegészítőket,
korlátokat, belső nyílászárókat, kapukat, stb.
47. §
A helyi védettség keletkeztetése, megszüntetése
(1)
(2)

(3)

Helyi védelem alá helyezésről, illetve annak megszüntetéséről a Képviselőtestület
rendelettel dönt.
A helyi védelem alá helyezés alapjául a település rendezési terv értékvizsgálata szolgál.
Ezen túl önálló értékvizsgálat alapján bármely természetes, vagy jogi személy, írásban
kezdeményezheti a védelem alá helyezést, illetve annak megszüntetését.
A kezdeményezésnek tartalmaznia kell:
1. egyedi építmények és természeti értékek esetén:
a) a védendő értékek megnevezését, szükség esetén körülhatárolását,
b) a pontos hely megjelölését (utca, házszám, helyrajzi szám, épület-, illetve
telekrész),
c) a védendő érték rövid leírását, dokumentálását (irodalom, fotók),
d) a kezdeményezés indoklását.
2. településszerkezet, településkép, karakter, védelemre javasolt együttes esetén:
a) az együttes megnevezését,
b) körülhatárolását,
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c) a védendő érték rövid leírását, dokumentálását,
d) a kezdeményezés indoklását.
(4) A kezdeményezés alapján induló eljárás során a döntés-előkészítésről a megbízott
Településfejlesztési Bizottság gondoskodik.
(5) Az előzetes értékvizsgálat elkészíttetéséről a képviselő-testület gondoskodik.
(6) Az előkészítéshez beszerezhető még az érintett ingatlan-tulajdonosok, az érintett helyi
szakmai, társadalmi szervek együttes álláspontja.
(7) A helyi védettség alá helyezési, illetve annak megszüntetésére irányuló eljárás
megindításáról az érdekelteket értesíteni kell:
1. az egyedi értékre vonatkozó kezdeményezés esetén az értesítést az érdekeltnek írásban
kézbesíteni kell
2. nem egyedi érték esetén az értesítés történhet kizárólag a helyben szokásos közhírré
tétellel
3. a használó értesítése a tulajdonos útján történik
4. amennyiben az érdekeltek felkutatása aránytalan nehézségekbe ütközne, az értesítésüket
a közhírré tétellel megtörténtnek kell tekinteni
(8) A védettséggel kapcsolatos javaslatot - az erről szóló döntést megelőzően a helyben
szokásos módon 30 napra közhírré kell tenni.
(9) A közhírré tétel időtartama alatt a javaslat és az értékvizsgálat megtekintését a településen
biztosítani kell.
(10) A helyi védettség elrendelését vagy megszüntetését az ingatlan nyilvántartásba be kell
jegyeztetni.
(11) Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésről a jegyző gondoskodik.
(12) A bejegyzés esetleges elmaradása a védettséget nem érinti.
48. §
A védett értékekre vonatkozó általános szabályok
(1) Védett építmény teljes bontása csak a védelem megszüntetése után engedélyezhető.
A védelem megszüntetésének, vagy részleges bontás engedélyezésének feltételeként az
egyes épületrészeknek, tartozékoknak, az új épületbe (épületeibe) történő beépítése, vagy
annak megőrzése előírható.
(2) A védett értékek jó karbantartása, állapotuk megóvása, a tulajdonos kötelessége.
(3) A védett értékek megfelelő fenntartását és megőrzését - egyebek között - a rendeltetésnek
megfelelő használattal kell biztosítani. Amennyiben a rendeltetéstől eltérő használat a védett
érték állagának romlásához vagy megsemmisüléséhez vezetne, úgy e használatot - a hatályos
jogszabályok keretei között - az illetékes építésügyi hatóság korlátozza, illetve megtiltja.
49. §
A védett értékek fenntartásának támogatása
(1) A védett érték tulajdonosának kérésére a szokásos jó karban tartási feladatokon túlmenő, a
védettséggel összefüggésben szükségessé váló, a tulajdonost terhelő munkálatok
finanszírozásához az önkormányzat támogatást adhat.
1. A támogatás mértékét az önkormányzat képviselő-testülete évente a költségvetésben
határozza meg.
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2.

A támogatás ingatlanra eső mértékét - az önkormányzati költségvetés keretei között - az
önkormányzat Képviselő-testülete állapítja meg.
50. §
A védett értékek nyilvántartása

(1) A helyi védettségről magasabb rendű jogszabályok alapján 30nyilvántartást kell vezetni, mely
nyilvános, abba bárki betekinthet.
(2) A nyilvántartás tartalmazza:
1. a védelem szakszerű, rövid indoklását,
2. fotódokumentációt,
3. a védettségi kategóriát magasabb rendű jogszabályok alapján31,
4. a helyrajzi számot.
(3) Egyedi védettség esetén a (2) bekezdésben felsoroltakon túl tartalmaznia kell:
1. a védett érték pontos helyét (utca, házszám, helyrajzi szám),
2. helyszínrajzot,
3. a védett érték rendeltetését és használatának módját.
(4) Területi védelem esetén (2) bekezdésben foglaltakon túl a nyilvántartásnak tartalmaznia kell
a szabályozási tervvel azonosítható, a védett terület határát egyértelműen rögzítő
helyszínrajzot.
(5) A helyi védelem alatt álló épületet, építményt egységes táblával lehet megjelölni.
A tábla szövege: „Mezőkövesd város Önkormányzatának Képviselő-testülete védetté
nyilvánította‖ „évszám‖.
(6) Védett növényzet esetén az (5) bekezdés szerinti táblán a növény magyar és latin nevét is fel
kell tüntetni.
(7) A tábla elhelyezéséről - esetleges pótlásáról - a polgármester gondoskodik.
51. §
Régészeti területek
A településen található a régészeti területek jegyzékét a HÉSZ 2. függeléke tartalmazza.
Területi lehatárolásukat a szabályozási tervlap jelöli ki.
(2)
Régészeti területen a meglévő terepszinthez viszonyítva 30 cm-nél mélyebb
földmunkával járó minden tevékenység csak a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal illetékes
Irodája engedélyével végezhető.
(3)
A terven jelölt, régészeti területeket érintő terület-felhasználások esetében a terület
tényleges igénybevétele, felhasználása előtt régészeti munkarészt kell készíttetni.
(1)

30
31

A 241/1997. (XII.19.) Kormányrendelettel összhangban
A 66/1999. (VIII.13.) FVM rendeletben foglaltaknak megfelelően
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IX. FEJEZET
52. §
Záró rendelkezések
(1) Ez a rendelet és a vele együtt alkalmazandó Szabályozási Terv 2011.július 1-jén lép
hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépést követően indult eljárásokban kell alkalmazni.
(2) A hatálybalépést megelőzően érkeztetett és jogerősen még el nem bírált ügyekben jelen
rendelet akkor alkalmazható, ha a rendelet a kérelem tárgyára vonatkozóan kedvezőbb
előírásokat tartalmaz.
(3) A Helyi Építési Szabályzat helyére a rendelet 1. számú mellékletét képező Helyi Építési
Szabályzat lép, mely egységes szerkezetű és magába foglalja a korábbi módosításokat. Ezzel
egyidejűleg a 7/2004.(IV.21.) sz. önkormányzati rendelet Helyi Építési Szabályzata hatályát
veszti. A szabályozási tervlapok hatályban maradnak e rendeletben jóváhagyott
módosításokkal.

………………………………………..

……………………………………………

polgármester

jegyző
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1 .

M E L L É K L E T

A 1 7 / 2 0 1 1 . ( V I . 3 0 . ) Ö N K O R M Á N Y Z A T I
R E N D E L E T H E Z
SZABÁLYOZÁSI TERV
T-2 jelű Külterületi Szabályozási terv
T-3 jelű Belterületi Szabályozási Terv
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2 .

M E L L É K L E T

A 1 7 / 2 0 1 1 . ( V I . 3 0 . ) Ö N K O R M Á N Y Z A T I
R E N D E L E T H E Z
KÖZLEKEDÉSI TERÜLETEK BESOROLÁSA

KÖú
Gyorsforgalmi út:
1

1.

Az M3-as (Budapest-Polgár) autópálya a település belterületétől délre fekvő nyomvonalon.
KÖú
Országos főút (I. és II. rendű):
2

2.

A 3. sz. Budapest – Tornyosnémeti (Kassa) elsőrendű országos főútvonal, külterületi főút a
település beépített területeit elkerüli.
A város korábbi fejlesztési dokumentumaiban is szereplő Nyugati elkerülőút vezetése az
egykori honvédségi út nyomvonalán.
KÖú
Országos mellékút, települési főút:
3

3.

3. sz. Budapest – Miskolc
2502. sz. Andornaktálya – Mezőkövesd
2509. sz. Mezőkövesd – Noszvaj
2511. sz. Mezőkövesd – Bogács
3302. sz. Mezőkövesd – Egerlövő – Ároktő **
3303. sz. Mezőkövesd – Szentistván ***
KÖú
Helyi gyűjtőút:
4

4.



















József Attila utca
Fűzfa utca
Hór patak melletti áttörés-és áttörések a Mátyás utcáig
Rákóczi utca
Márta utca
Hór patak part
Béke tér
Gyula u.
Dr. Lukács u.
Martinovics u.
Móra f. u.
át Eper és Meggy utcák összekötése és továbbvezetése az iparterületi főútig
Eper utca és meghosszabbítása
Teréz u. – Kiss István u.
Ady E. u.
Váci M. u.
Júlia u.
Damjanich u.
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5.

Eötvös J. u.
Mátyás u.
Bacsó B. u.
Varjú u. – Kavicsostó u. – József A. u. – Fűzfa u.
Dohány u. – Budai Nagy A. u. – Erzsébet királyné útja
Cseresznye u.
Fülemüle u. (Zsóryfürdő)
Napfürdő u. (Zsóryfürdő)
Napfürdő u. keleti meghosszabbítása (Zsóryfürdő)
Tardi utca -Mátyás király utca közötti tervezett összekötés
Déli-Keleti elkerülő út -Repülőtér tervezett új megközelítése
KÖú
Kiemelt kiszolgálóút:
6

A települést nem érinti.
6.

KÖú
Kiszolgálóút:
5
Belterületi szabályozási terv szerint

7.

KÖú
Különleges kiszolgálóút:
5.1
Belterületi szabályozási terv szerint

8.

KÖú
Kiszolgálóút fásított parkoló zónával
5.2
Belterületi szabályozási terv szerint

9.

KÖú
Gyalogút:
7
Belterületi szabályozási terv szerint

10.

KÖú
Kiemelt külterületi kiszolgálóút:
8
Külterületi szabályozási terv szerint

11.

KÖú
Vegyes használatú gépjárműút:
V
Belterületi szabályozási terv szerint

12.

KÖú
Közlekedési területen belüli köztér:
KT
Belterületi szabályozási terv szerint

13.

KÖú
* Területegységen, lakóterületen belüli kiszolgáló út, köz.
Belterületi szabályozási terv szerint
KÖú
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14.

Vi

közlekedési területen belüli vízgazdálkodási terület

Belterületi szabályozási terv szerint
15.

KÖK
Többvágányú vasútvonal és vasútállomás:
1
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3 .

M E L L É K L E T

A 1 7 / 2 0 1 1 . ( V I . 3 0 . ) Ö N K O R M Á N Y Z A T I
R E N D E L E T H E Z
HADAS VÁROSRÉSZEK KERETSZABÁLYOZÁSÁNAK TERÜLETEGYSÉGEI
1. Északi Hadas városrész
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2. Déli Hadas városrész
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4 .

M E L L É K L E T

A 1 7 / 2 0 1 1 . ( V I . 3 0 . ) Ö N K O R M Á N Y Z A T I
R E N D E L E T H E Z
HELYI ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVÉDELEM

1. Helyi értékvédelmi terület határai:
 Kis Jankó Bori utca és környéke – A Kis Jankó Bori útra, a Mogyoró közre,
valamint a Patkó köz egy részére néző ingatlanok
 volt Dohánybeváltó területéből kialakult ingatlanok (5371/1; 5371/2; 5371/3;
5371/11; 5371/12)
 Kavicsos tó területe (5403/6 hrsz.)
 Rk. temető területe (3065 hrsz.)
 Izralita temető területe (6252 hrsz.)
2. Helyi építészeti védelem alá vont épületek:
 Alkotóház, Mátyás király út 46. (593, 594 hrsz.)
 Matyó Háziipari Szövetkezet: volt Korona Szálló délkeleti homlokzata és kapuja
(1581/2 hrsz.)
 Szent László Gimnázium épülete és területe, különös tekintettel a bejárati előtérre,
homlokzatokra, a volt kápolna helyiségre, valamint az előkertre (2736/1 hrsz.)
 Mezőgazdasági Gépmúzeum területe (4605 és 4607 hrsz.)
 5406 Szenti István Katolikus Általános Iskola
 5394 volt Római katolikus plébánia
 1508 lakóház
 1509 lakóház
 1511 Polgármesteri Hivatal régi épületszárny
 1577/1 Matyó Áruház
 1581/9 Matyó Múzeum teljes épülete
 4146 Városi Galéria
 3835 lakóház
 3345/2 Szent Imre Általános Iskola
 3345/1 lakóház
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5 .

M E L L É K L E T

A 1 7 / 2 0 11 . ( V I . 2 9 . ) Ö N K O R M Á N Y Z AT I
R E N D E L E T H E Z
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI FELADATOK MEGVALÓSÍTÁSÁT BIZTOSÍTÓ
SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNYEK
Építési tilalom alá vont telkek:
1. BELTERÜLET
23
703/1
723/2
724
761
927
1014
1015
1016
1019
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1572
1573
2040
2184
2501
2643
2952
3139
3204/1
4173
4209
4270/12
4437
4442
4471
5985

2. KÜLTERÜLET
017/1
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1 .

F Ü G G E L É K

A 1 7 / 2 0 1 1 . ( V I . 3 0 . ) Ö N K O R M Á N Y Z A T I
R E N D E L E T H E Z
TERMÉSZETI ÉRTÉKVÉDELEM
1. Természeti területek:
528,0004
528,0003
528,0003
528,0003
528,0001
528,0001
526,0003
526,0005
526,0003
526,0002
528,0002
528,0002
526,0015
526,0016
525,0007
525,0007
525,0007
525,0007
525,0007
525,0007
525,0007
525,0007
525,0007
525,0007
525,0007
525,0007
525,0007
525,0007
525,0007
525,0007
525,0007
525,0007
528,0005

Mezőkövesd
Mezőkövesd
Mezőkövesd
Mezőkövesd
Mezőkövesd
Mezőkövesd
Mezőkövesd
Mezőkövesd
Mezőkövesd
Mezőkövesd
Mezőkövesd
Mezőkövesd
Mezőkövesd
Mezőkövesd
Mezőkövesd
Mezőkövesd
Mezőkövesd
Mezőkövesd
Mezőkövesd
Mezőkövesd
Mezőkövesd
Mezőkövesd
Mezőkövesd
Mezőkövesd
Mezőkövesd
Mezőkövesd
Mezőkövesd
Mezőkövesd
Mezőkövesd
Mezőkövesd
Mezőkövesd
Mezőkövesd
Mezőkövesd

0254
0290
0290
0290
0294
0294
0302
0302
0302/2
0307/3
0312/2
0312/2
0330/2
0334/1
0340/13
0340/1
0340/2
0344/1
0346/1
0346/2
0346/3
0348
0350
0352
0352
0356
0359/3
0359/4
0359/6
0359/7
0359/9
0359/10
03444

Gyep
Nádas
Erdő
Gyep
Legelő
Nádas
Legelő
Rét
Kivett
Legelő
Kivett
Erdő
Kivett
Legelő
Legelő
Legelő
Legelő
Legelő
Legelő
Legelő
Legelő
Legelő
Legelő
Legelő
Legelő
Legelő
Legelő
Legelő
Legelő
Legelő
Legelő
Legelő
Rét

2. Érzékeny természeti területek (ESA):
A 2/2002 (I.23.) KöM-FVM együttes rendelet 2. számú mellékletében foglaltak alapján
Mezőkövesd város határa a Borsodi-mezőség kiemelten fontos ÉTT térsége által érintett
terület.
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A város közigazgatási területét érintő Érzékeny természeti területek (ESA) elhelyezkedése
3. Különleges madárvédelmi területek (SPA):
A Borsodi-mezőség SPA-területe Mezőkövesd város határának D-i részét foglalja
magába.
Borsodi-sík (HUBN10002)
0301, 0302/2, 0302/3, 0302/4, 0302/5, 0302/6, 0302/7, 0303, 0304/6, 0304/7, 0304/8,
0305, 0306/2, 0306/3, 0306/4, 0306/5, 0306/6, 0307/3, 0307/4, 0307/5, 0307/6,
0308/1, 0308/2, 0309/1, 0309/2, 0310, 0317, 0319, 0320/1, 0320/2, 0320/3, 0320/4,
0320/5, 0320/6, 0320/7, 0320/8, 0320/9, 0320/11, 0320/12, 0320/13, 0320/14, 0321,
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0322/1, 0322/3, 0322/4, 0322/5, 0322/6, 0323, 0324, 0325, 0326, 0329, 0330/2,
0330/3, 0330/4, 0330/5, 0330/6, 0330/7, 0330/8, 0330/9, 0330/10, 0330/11, 0330/12,
0330/13, 0330/14, 0331, 0332/1, 0332/2, 0332/3, 0332/4, 0333, 0334/1, 0334/2,
0334/3, 0335, 0336/1, 0336/2, 0337, 0338, 0339, 0340/13, 0341/1, 0341/2, 0342, 0343,
0344/1, 0344/2, 0345, 0346/1, 0346/2, 0346/3, 0347, 0348, 0349, 0350, 0351, 0352,
0353, 0354, 0355, 0356, 0357, 0358, 0359/2, 0359/3, 0359/4, 0359/5, 0359/6, 0359/7,
0359/8, 0359/9, 0359/10, 0360, 0361/1, 0361/3, 0361/4, 0361/6, 0361/7, 0361/8,
0361/9, 0361/10, 0361/11, 0361/12, 0361/13, 0362, 0363/6, 0363/7, 0363/8, 0363/9,
0363/10, 0363/12, 0373, 0374, 0375/2, 0375/3, 0375/4, 0375/5, 0375/6, 0376/1,
0376/3, 0376/4, 0376/6, 0376/7, 0377, 0378/3, 0378/5, 0378/6, 0378/8, 0378/14,
0378/15, 0385, 0388/1, 0388/3, 0388/4, 0388/5, 0390, 0391/1, 0391/2, 0391/3, 0391/6,
0391/7, 0391/9, 0391/10, 0391/11, 0391/12, 0391/13, 0392, 0401, 0412/1, 0412/2,
0412/3, 0412/4, 0412/5, 0412/6, 0412/7, 0412/8, 0413, 0414, 0415, 0417, 0419,
0428/5, 0428/6, 0428/7, 0428/8, 0428/9, 0428/10, 0428/11, 0428/12, 0428/13,
0428/14, 0428/15, 0428/16, 0428/17, 0434/3, 0434/5, 0434/7, 0434/8, 0434/9,
0434/10, 0434/11, 0434/12, 0434/13, 0434/14, 0434/15, 0434/16, 0434/17, 0434/18,
0434/19, 0434/20, 0434/21, 0436, 0437, 0439/1, 0439/2, 0440/3, 0440/4, 0440/5

A város közigazgatási területét érintő Natura 2000 – Különleges madárvédelmi területek
(SPA) elhelyezkedése
4. Ökológiai Hálózat területei:
Mezőkövesd város közigazgatási területén pufferzóna, illetve elszórtan kisebb-nagyobb,
megszakított ökológiai folyosóként funkcionáló földrészletek találhatók.
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A város közigazgatási területét érintő Ökológiai Hálózat elemei közül a pufferzóna (a
közigazgatási terület déli részén lévő egybefüggő terület), illetve az ökológiai folyosók (a
közigazgatási területen elszórtan) elhelyezkedései
5. Helyi jelentőségű természeti területek:
1. Katonai-tó – Helyrajzi számai: 0312/2/6 hrsz.
2. Szomolyai tó menti homokbánya – Helyrajzi száma: 028/3 hrsz.
3. Pazsag-puszta menti pusztagyepes terület – Helyrajzi száma: 11222 hrsz.
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1. Katonai-tó (hrsz.: 0312/2/6)
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2 .

F Ü G G E L É K

A 1 7 / 2 0 1 1 . ( V I . 3 0 . ) Ö N K O R M Á N Y Z A T I
R E N D E L E T H E Z
ORSZÁGOS ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVÉDELEM
1. Országosan védett műemlékek:

















Népi lakóház, Anna köz 13.
Népi lakóház, Kis Jankó Bori u. 30.
Népi lakóház, Kis Jankó Bori u. 6.
Népi lakóház, Kis Jankó Bori u. 9.
Népi lakóház, Kis Jankó Bori u. 10.
Népi lakóház, Kis Jankó Bori u. 24.
Népi lakóház, Kis Jankó Bori u. 38.
Népi lakóház, Kis Jankó Bori u. 42.
Népi lakóház, László Károly u. 6.
Népi lakóház, László Károly u. 16.
Népi lakóház, László Károly u. 20.
Népi lakóház, Mogyoró köz 4.
Népi lakóház, Patkó köz 6.
Római Katolikus templom, Szent László tér 22.
Szobor, Szent László tér 22.
Római Katolikus plébániaház, Szent László tér 22.

2. Országosan védett műemlékek műemléki környezete:
1.számú műemléki környezet
Az 1.számú műemléki környezetbe tartozó ingatlanok helyrajzi számok szerint:
2576/2/1, 2566, 2558, 2557, 2556, 2645, 2644, 2641, 2642, 2638, 2639, 2637, 2634,
2623/14, 2567, 2580, 2577, 2623/3/4/5/6/8/9/11/13, 1185, 2592/5, 2532/4, 2592/8,
2592/9/11, 2593, 3802, 3803, 3804, 3805, 3828, 3829, 3835, 3837, 3838, 3869, 4134,
4136/2-út, 1581/3-út, 2568-út
Az 1. számú műemléki környezetbe tartozó műemlékek:
 Szobor Szent László tér 22.
 Római Katolikus templom (2579 hrsz.)
 Szobor, Mária-oszlop, három szenttel (1581/3 hrsz.)
 Római Katolikus plébániaház (2579 hrsz.)
2. számú műemléki környezet
A 2.számú műemléki környezetbe tartozó ingatlanok helyrajzi számok szerint:
4873, 4872, 4871, 4870/1/2, 4869, 4867, 4866, 4865, 4864, 4863, 4862, 4860, 4859,
4858, 4857, 4856, 4855, 4854, 4853/1, 4852, 4851, 4850, 4839, 4849, 4862, 4714,
4713, 4712, 4711, 4709, 4706/2/3/4/5/6/7, 4708, 4704, 4703, 4705, 4716, 4720, 4717,
4719, 4718, 4726, 4727, 4728, 4724, 4722, 4723/1/2/3/4/5, 4725, 4730, 4731, 4732,
4733, 4734, 4736, 4738, 4739, 4740, 4741/1/2, 4769, 4768/1/2, 4770, 4771, 4772,
4773, 4774, 4775, 4776, 4777, 4778, 4779, 4780, 4781, 4696, 4691, 4689/1/2, 4686,
4683, 4685, 4684, 4743, 4742, 4744, 4745, 4746, 4747, 4748, 4749, 4750, 4751, 4753,
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4754, 4755, 4797, 4795, 4794, 4793, 4792, 4784, 4782, 4783, 4784, 4785, 4790, 4789,
4788, 4787, 4786, 4756, 4757, 4758, 4762, 4763, 4764
A 2. számú műemléki környezetbe tartozó műemlékek:
 Népi lakóház, Kis Jankó Bori u. 30.
 Népi lakóház, Kis Jankó Bori u. 6. 4725 hrsz.
 Népi lakóház, Kis Jankó Bori u. 9.
 Népi lakóház, Kis Jankó Bori u. 10. 4728 hrsz.
 Népi lakóház, Kis Jankó Bori u. 24. 4737 hrsz.
 Népi lakóház, Kis Jankó Bori u. 38. 4748 hrsz.
 Népi lakóház, Kis Jankó Bori u. 42. 4751 hrsz.
 Népi lakóház, László Károly u. 6. 4836 hrsz.
 Népi lakóház, László Károly u. 16. 4823 hrsz.
 Népi lakóház, László Károly u. 20. 4818 hrsz.
 Népi lakóház, Mogyoró köz 4. 4769 hrsz.
 Népi lakóház, Patkó köz 6. 4805 hrsz.
3. számú műemléki környezet:
A 3.számú műemléki környezetbe tartozó ingatlanok helyrajzi számok szerint:
1849, 1543, 1540, 1541, 1539, 1538, 1537, 1545, 1554, 1553, 1552, 1551, 1550, 1549,
1548, 1547, 1546
A 2. számú műemléki környezetbe tartozó műemlék:
 Népi lakóház, Anna köz 13. 1547. hrsz.
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3. Régészeti területek jegyzéke:
AZON TELEP
35328 Mezőkövesd
35327 Mezőkövesd
35333 Mezőkövesd
35326 Mezőkövesd

16079 Mezőkövesd

16080 Mezőkövesd

16082 Mezőkövesd

MEGYE
BorsodAbaújZemplén
BorsodAbaújZemplén
BorsodAbaújZemplén
BorsodAbaújZemplén

BorsodAbaújZemplén

BorsodAbaújZemplén

BorsodAbaújZemplén

NEV
Tsz
homokbánya

Ádám utca 13.

XKOOR YKOOR HOSSZU SZELES IRANY TERULET TORTENET
274478

765998

0

0

0

0

274478

765998

0

0

0

0

274478

765998

0

0

0

0

274478

765998

0

0

0

0

Húsüzem

273920

762600

0

0

0

0

Görbe utca

274320

762530

0

0

0

0

Görbe-dűlő

274640

762450

0

0

0

0

Földrajzi leírás: Mezőkövesd Ny-i határában, a
Budapest felé vezető 3-as út mellett,a lakott terüle
végét jelző táblától ny-ra kb. 50 m-re. Az út bal
oldalán,
Megjegyzés: A földrajzi meghatározás pontossága
pontosan körbehatárolt
Földrajzi leírás: Mezőkövesd Ny-i oldalán, a
Budapest felé vezető 3-as út mellett, az út jobb
oldalán (Budapest felé haladva), egy kisebb
emelkedésen,
Megjegyzés: A lelőhely a Mezőkövesd 1. számú
lelőhely avar temetőjéhez tartozó telep.
Földrajzi leírás: Mezőkövesd Ny-i határában, a
Budapest felé vezető főút jobb oldalán
(Mezőkövesd felől haladva), a Görbe-dűlő
területén, a szántóföldön található a lelőhely,
Megjegyzés: A lelőhely ugyanaz, mint a
Mezőkövesd 2. számú lelőhely.
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AZON TELEP

MEGYE NEV

Mezőkövesd

BorsodAbaújBosnyák-domb
Zemplén

Mezőkövesd

BorsodAbaújKútszög-dűlő
Zemplén

16089

Mezőkövesd

Borsod"Bennteleki"
Abaújhomokbánya
Zemplén

16091

Mezőkövesd

BorsodAbaújCsörsz-árok
Zemplén

16092

Mezőkövesd

BorsodM3-as autópálya
Abaúj1. lelőhely
Zemplén

16093

Mezőkövesd

BorsodM3-as autópálya
Abaúj4. lelőhely
Zemplén

16094

Mezőkövesd

BorsodM3-as autópálya
Abaúj3. lelőhely
Zemplén

16085

16087

XKOOR YKOOR HOSSZ SZELES IRANY TERULET TORTENET
Földrajzi leírás: Mezőkövesdtől ÉNy-ra van a Szomolya
felé vezető országút mentén É-ra az ún. Bosnyák dombon,
278690 760950
0
0
0
0 a 3-4 és 5 km-kő között É-ra húzódó sávban,
Megjegyzés: A földrajzi meghatározás pontossága:
krumplival jelölt.
Földrajzi leírás: A lelőhely Mezőkövesdtől mintegy 4
km-re van, a szentistváni műút mellett, az épülőfélben lévő
273140 768080
0
0
0
0 iparvasút területén. A Kútszög-dűlő legelső beszögelésén,
Megjegyzés: A földrajzi meghatározás pontossága:
krumplival jelölt.
Földrajzi leírás: Mezőkövesden, a Kossuth Tsz tanyáján
található a lelőhely, amely a településtől K-re mintegy 5
273240 768200
0
0
0
0 km-re fekszik. A lelőhely a "Bennteleki" homokbánya.
Megjegyzés: A földrajzi meghatározás pontossága:
krumplival jelölt.
Földrajzi leírás: Mezőkövesd- Szentistván közötti
országút mentén, a 616-os vonal mentén a szelvény ÉNy-i
272720 764950
0
0
0
0
sarkán ÉK-DNy-i irányban átszelő dűlőúttól D-re jelzett
helyen indul a Csörsz-árok nyomvonala.
Földrajzi leírás: Az M3-as autópálya 125,6-126 km
szelvények között a 108,4 magassági pont körül található a
lelőhely,
270980 763440
0
0
0
0
Megjegyzés: A dokumentumban a lelőhely pontos
földrajzi leírása nem szerepel. A földrajzi meghatározás
pontossága: krumplival jel
Földrajzi leírás: A lelőhely a Mezőkövesd-Egerlövő
meglévő úttól Ny-ra terül el, egy lapos domb. Megjegyzés:
271680 765320
0
0
0
0
A földrajzi meghatározás pontossága: pontosan
körbehatárolt
Földrajzi leírás: Az M3-as 127,8-128,1 km szelvény
között a 127,9 km szelvénytől É-ra kb. 60 m-re található a
271800 765340
0
0
0
0 lelőhely, a leágazás "B" ágában. A nagy kiterjedésű
lelőhelyet a Mezőkövesdet Egerlövővel összekötő országút
vágja ketté.
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AZON TELEP

MEGYE NEV

Borsod- M3-as autópálya
16095 Mezőkövesd Abaúj6. lelőhelyZemplén Mocsolyás
BorsodGazdaszomorító
16097 Mezőkövesd Abaúj1.
Zemplén

Borsod16366 Mezőkövesd AbaújHatárra járó
Zemplén
BorsodVizes-Nyilas16367 Mezőkövesd Abaújdűlő
Zemplén
Borsod16368 Mezőkövesd AbaújHalom alja-dűlő
Zemplén

Borsod16369 Mezőkövesd AbaújMalom alja-dűlő
Zemplén

BorsodNagy szállás16370 Mezőkövesd Abaújdűlő
Zemplén

XKOOR YKOOR HOSSZU SZELES IRANY TERULET TORTENET
Földrajzi leírás: Mezőkövesd-Mocsolyás terület
az M3-as 129,9-130,7 km szelvények között,
272700 767540
0
0
0
0
Megjegyzés: A földrajzi meghatározás pontossága
pontosan körbehatárolt.
Földrajzi leírás: A lelőhely Mezőkövesd DK-i
határában, Mezőkövesd és Szentistván között félú
273450 765780
0
0
0
0 az út Ny-i oldalán, attól mintegy 500-2500 m
távolságban. A környezetéből szemmel láthatóan
kiemelkedő dombot földút vágja ketté.
Földrajzi leírás: MOL-25. lelőhely. Szentistvánt
km-re Ny-ra található a lelőhely.
271750 768280
300
0
0
0 Megjegyzés: A terepbejárás során megfigyelt
régészeti lelőhely további kutatása nem volt
lehetséges.
Földrajzi leírás: MOL-26. lelőhely. Mezőkövesd
DK-re 3 km-re található a lelőhely.
271720 768090
100
0
0
0
Megjegyzés: A terepbejárás során felfedezett
lelőhely további kutatása nem nem volt lehetséges
Földrajzi leírás: MOL-27. lelőhely. Mezőkövesd
D-re 3 km-re, a Halom alja-dűlő és a Vizes nyilas
271530 767630
200
0
0
0 nevű nádas vízzel borított terület határán található
lelőhely. A lelőhely 1,5 m-el van magasabban a
környezetének náddal fedett mélyedéseitől.
Földrajzi leírás: MOL 28. lelőhely. Mezőkövesd
D-re 3 km-re, a 109,2 mbf magasságú halom-dom
DK-re 700 m-re egy kisebb kiemelkedés Ny-i old
271350 767260
150
0
0
0
található a lelőhely.
Megjegyzés: A földrajzi meghatározás pontossága
pontosan körbehatárolt
Földrajzi leírás: MOL-29. lelőhely. Mezőkövesd
D-re 3 km-re, a Kánya-patak K-i oldalán található
270980 766450
350
0
0
0 lelőhely. A vezeték D-i oldalán található egy 104
magasságú domb. Ennek É-i és Ny-i lejtőjén talál
a lelőhely.
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AZON

TELEP

MEGYE

NEV

XKOOR

YKOOR

HOSSZU

SZELES

IRANY

16371

Mezőkövesd

BorsodAbaújZemplén

Gulya-tó melléke

270160

764460

450

0

0

16372

Mezőkövesd

BorsodAbaújZemplén

Kukoricás

270200

763970

150

0

0

16373

Mezőkövesd

BorsodAbaújZemplén

Kukoricás

270000

763300

200

0

0

16807

Szentistván

BorsodAbaújZemplén

M3-as autópálya
ásatások 7.sz. lh.

273180

768420

0

0

0

21103

Mezőkövesd

BorsodAbaújZemplén

Gazdaszomorító II.

273690

766197

0

0

0

21104

Mezőkövesd

BorsodAbaújZemplén

Halom oldal

272912

766337

0

0

0

21105

Mezőkövesd

BorsodAbaújZemplén

Mezőkövesd II.
kavicsbánya

271540

763300

800

300

0

TERULET TORTENET
Földrajzi leírás: MOL- 30. lelőhely. Mezőkövesdtől D-re
km-re található a lelőhely. A területet DNy-ról és Ny-ról,
0 valamint É-ról mocsaras felszín veszi körbe.
Megjegyzés: A földrajzi meghatározás pontossága: pontosa
körbehatárolt
Földrajzi leírás: MOL- 31. lelőhely. Mezőkövesdtől D-re
km-re, egy 107,6 mbf magasságú domb D-i lábánál találhat
0 lelőhely. D-ről és DNy-ról vízzel teli mélyedés határolja.,
Megjegyzés: A terepbejárás során rögzített lelőhely további
kutatása nem volt lehetséges.
Földrajzi leírás: MOL-32. lelőhely. A lelőhely Mezőköve
DNy-ra található. Az Ostoros patak K-i oldalán, egy
kiemelkedésen helyezkedik el. K-i oldalát vízzel teli mélyed
0
határolja.
Megjegyzés: A földrajzi meghatározás pontossága: pontosa
körbehatárolt
Földrajzi leírás: A lelőhely Szentistván községtől ÉNy-ra,
Mezőkövesd felé vezető műút jobb oldalán, az úttól minteg
0 m-re található, a Tsz. épületei mellett.
Megjegyzés: A földrajzi meghatározás pontossága. pontosa
körbehatárolt
Földrajzi leírás: A lelőhely Mezőkövesd I. kavicsbánya
bányagödreinek területén található az É-i bányagödör
0 (Gazdaszomorító) északi oldalán.
Megjegyzés: A földrajzi meghatározás pontossága: pontosa
körbehatárolt.
Földrajzi leírás: A lelőhely a Mezőkövesd I. kavicsbánya
bányagödreinek területén található. A lelőhely a déli bányag
0 (Halom oldal) É-i oldalán található.
Megjegyzés: A földrajzi meghatározás pontossága: pontosa
körbehatárolt.
Földrajzi leírás: A lelőhely Mezőkövesdtől D-re, a
Mezőkövesdet Egerlövővel összekötő autóút Ny-i oldalán,
Ostoros és a Kánya-patakok közötti területen található, a
település szélétől kb. 500 m-re,
0
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AZON

TELEP

MEGYE

NEV

XKOOR

YKOOR

HOSSZU

SZELES

IRANY

21117

Mezőkövesd

BorsodAbaújZemplén

35559

Mezőkövesd

34374

Mezőkövesd

32133

Szentistván

30976

Mezőkövesd

30975

Mezőkövesd

31242

Mezőkövesd

16081

Mezőkövesd

BorsodAbaújZemplén
BorsodAbaújZemplén
BorsodAbaújZemplén
BorsodAbaújZemplén
BorsodAbaújZemplén
BorsodAbaújZemplén
BorsodAbaújZemplén

16083

Mezőkövesd

BorsodAbaújZemplén

16084

Mezőkövesd

BorsodAbaújZemplén

TERULET TORTENET
Földrajzi leírás: A lelőhely az M3-as autópálya 130+460130+700 km szelvényei között található, a Mezőkövesdről
0 Szentistván felé vezető út mellett, egy kisebb dombon.
Megjegyzés: A földrajzi meghatározás pontossága: pontosa
körbehatárolt

Mocsolyás-M3-as
71. lelőhely

273880

766540

0

35

0

Gulya-tó melléke
II.

270203

763200

100

0

0

0

Határra járó II.

271458

768055

300

0

0

0

"Halom"-mal
szemben

272050

769070

0

0

45

Nagy-fertő

272776

763130

200

80

0

0

Meleg-oldal

273280

762350

400

80

0

0

Jobb parti-dűlő

277397

761728

200

150

0

Fekete-halom

274478

765998

0

0

0

Nyárfa u. 8.

274478

765998

0

0

0

274478

765998

0

0

0

Földrajzi leírás: A Halom nevű (Szentistván 8) lelőhellyel
0 szemben, a Szentistvánt Mezőkövesddel összekötő országú
mellett található.

Megjegyzés: Szomlya, II. bánya bővítésének állapotfelméré
0 vettük észre a lelőhelyet. Az anyagnyerőhely a mezőkövesd
önkormányzat tulajdona, jelenleg nem művelik.
Földrajzi leírás: Mezőkövesd határában, az ún. Fekete hal
0 területén található a lelőhely, melyet az ún. Feketehalmi csa
középen vág ketté.
Földrajzi leírás: Mezőkövesd, Nyárfa u. 8., Németh István
házának udvarán,
0
Megjegyzés: Helyszíni szemlén azonosítani kell. A lelőhely
Vasárnap című újság 1932. ápr. 3-ai száma tudósít
Földrajzi leírás: Mezőkövesd, Szentistván és Mezőkereszt
községek közötti területen. Megjegyzés: A dokumentumba
lelőhely pontos földrajzi meghatározása nem szerepel

0
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AZON TELEP

MEGYE NEV
Borsod16088 Mezőkövesd AbaújGaál I. u. 42.
Zemplén

XKOOR YKOOR HOSSZU SZELES IRANY TERULET TORTENET
Földrajzi leírás: Mezőkövesd, Gaál I. u. 42,
274478 765998
0
0
0
0 Megjegyzés: Helyszíni szemlén azonosítani kell.
földrajzi meghatározás pontossága: pontszerű
Földrajzi leírás: Mezőkövesd egerlövői
határrészében, a Fekete-csatorna mellett.
BorsodMegjegyzés: A dokumentum leírása alapján a
16090 Mezőkövesd AbaújFekete-csatorna
274478 765998
0
0
0
0
lelőhely a térképen nem azonosítható. Előfordulha
Zemplén
hogy a lelőhely azonos a Mezőkövesd 3. számú
Fekete halom lelőhellyel
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ID

Évszám

Tételszám

Projekt

Lh név

Lh szám

Kutató

Kut.
év

56

2003

3484

M3-as ásatások

MezőkövesdMeleg-oldal

M3-75.
lelőhely

Csengeri
Piroska

2002

144

2000

3108

M3-as ásatások

MezőkövesdVizes nyilas

M3 -72.
lelőhely

Lovász E.

2000

145

2001

3191

M3-as autó-pálya
és 3. sz. út közúti
kapcsolata

MezőkövesdNagy-Fertő

Pusztai T.Csengeri P.

2001

174

2000

3098

M3-as ásatások

MezőkövesdKettőskút tava

M3 74.
lelőhely

Patay Róbert

2001

177

2000

3109

M3-as ásatások

MezőkövesdMocsolyás

M3 71-es
lelőhely

Lovász E.

2000

233

2002

3215

lelőhely-bejelentés

Lovász E.

2002

Mezőkövesd

Lásd bővebben
adattári sz:3208,
ID:1071

203

2002

Mezőkövesd

negatív

204

2002

Mezőkövesd

negatív

204

2000

Mezőkövesd

2002

Mezőkövesd

261

2002

3249

feltárási engedély

277

2002

3267

feltárási engedély

338

2000

3099

leletmentő ásatás

Patakra járó
dűlő

3341

Mezőkövesd, déli
elkerülő út
nyomvona-lának
megelö-ző
feltárásai, 2002

Meleg-oldal
(M3-75. lh.)

349

417

2003

2003

3423

jelentés helyszíni
szemléről

Nemzeti
Kulturális
Örökség
Minisztériuma
Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal
Patay RóbertNagy S.
József

75.

Csengeri
Piroska

Csengeri
Piroska

2003

Hrsz

Cim

Megjegyzés

Dobozszám

Lehatárolás
minősége

MezőkövesdMeleg-oldal, déli
elkerülő út
Mezőkövesd,
M3-as autópálya
129+715129+790 km

A terepbejárásról ld.
HOM Rég. Ad. 319101.

78

krumplival jelölt

197

krumplival jelölt

197

krumplival jelölt

199

krumplival jelölt

199

pontosan
körbehatárolt

Mezőkövesd
Mezőkövesd
(127,5-128,1
km)
Mezőkövesd
(130+460130+700 km)

Mezőkövesd

Kicsit belelóg egy
másik objektumba
3484-03, ID 53
Lásd még 3341-03,
ID 349,1272

208

krumplival jelölt

208

krumplival jelölt

210
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ID

Évszám

Tételszám

Projekt

Lh_nev

Lh_szám

Kutató

MezőkövesdNagy-Fertő

M3-76.
lelőhely

Csengeri
Piroska

2003

MezőkövesdMeleg-oldal

M3-77.
lelőhely

Csengeri
Piroska

2002

Koós Judit

2005

Csengeri
Piroska

2001

482

2003

3485

M3-as megelőző
feltárás

483

2002

3486

M3-as ásatások

634

2005

3747

1057

2001

3191

1071

2002

3208

1131

2004

3556

1132

2004

3556

1133

2004

3556

1134

2004

3556

Középnyomá-sú
gázelosz-tóvezeték
M3-as autó-pálya
és 3. sz. út közúti
kapcsolata
bányabővítéssel
kapcsola-tos
régészeti
állapotfelmé-rés
MOL
terméktávve-zeték
fekteté-sének
hatás-tanulmánya
MOL terméktávvezeték
fektetésének
hatástanulmánya
MOL terméktávvezeték
fektetésének
hatástanulmánya
MOL terméktávvezeték
fektetésének
hatástanulmánya

MezőkövesdMeleg-oldal

Kut_
év

Hrsz

Lehatárolás_mi
nősége

Megjegyzés

Dobozszám

Ld ID 1273!

212

ld ID 1272!

212

Mezőkövesd

negatív

223

Mezőkövesd

Ld ID 56 és HOM
Rég. Ad. 3484-03.

197

krumplival jelölt

Mezőkövesd

202

krumplival jelölt

Cim
Mezőkövesd,
déli elkerülő út
(3302.sz.
összekötő)
Mezőkövesd,
3302. sz.
összekötő út
nyomvonala

Jobb parti dűlő

3.

Lovász
Emese

2002

Határra járó
dűlő

25.

Szörényi G.

2004

Mezőkövesd

216

vonallal jelölt

Vizes-Nyilasdűlő

26.

Szörényi G.

2004

Mezőkövesd

216

krumplival jelölt

Halom alja dűlő

27.

Szörényi G.

2004

Mezőkövesd

216

vonallal jelölt

Malom alja dűlő

28.

Szörényi G.

2004

Mezőkövesd

216

krumplival jelölt

041/24

129

1135

Évszám
2004

Tételszám
3556

1136

2004

3556

1137

2004

3556

1138

2004

3556

1272

2003

3341

1273

2003

3341

1414

2008

4247

ID

Mezőkövesd

Dobozszám
216

Lehatárolás_mi
nősége
vonallal jelölt

2004

Mezőkövesd

216

vonallal jelölt

Szörényi G.

2004

Mezőkövesd

216

vonallal jelölt

32.

Szörényi G.

2004

Mezőkövesd

216

vonallal jelölt

Meleg-oldal
(M3-77.lh.)

77.

Csengeri
Piroska

2002

Mezőkövesd

208

krumplival jelölt

Nagy-Fertő
(M3-76. lh.)

76.

Csengeri
Piroska

2002

Mezőkövesd

208

krumplival jelölt

MOL 29. lh.,
MezőkövesdNagy szállás
dűlő

29.

Selján ÉvaVeres János

2006

MezőkövesdNagy Fertő

70

vonallal jelölt

Projekt

Lh_nev

Lh_szám

Kutató

MOL terméktávvezeték
fektetésének
hatástanulmánya
MOL terméktávvezeték
fektetésének
hatástanulmánya
MOL terméktávvezeték
fektetésének
hatástanulmánya
MOL terméktávvezeték
fektetésének
hatástanulmánya
Mezőkövesd,
déli elkerülő út
nyomvona-lának
megelö-ző
feltárásai, 2002
Mezőkövesd,
déli elkerülő út
nyomvona-lának
megelö-ző
feltárásai, 2002
lelőhely-bejelentő-MOL
terméktávvezeték fekteté-se

Nagy szállásdűlő

29.

Szörényi G.

Kut_
év
2004

Gyulya-tó
melléke

30.

Szörényi G.

Kukoricás

31.

Kukoricás

Hrsz

Cim

Megjegyzés

Lásd még HOM Rég.
Ad.: 3556-04, ID
1135

130

1415

Évszám
2008

Tételszám
4247

1416

2008

4247

1437

2008

4247

1481

2008

4302

1482

2008

4302

1483

2008

4302

1489

2008

4309

1490

2008

4309

ID

Dobozszám
70

Lehatárolás_mi
nősége
vonallal jelölt

Lásd még HOM Rég.
Ad.: 3556-04, ID
1137

70

vonallal jelölt

MezőkövesdKukoricás

Lásd még HOM Rég.
Ad.: 3556-04, ID
1138

70

vonallal jelölt

MezőkövesdMeleg-oldal M377.lh.

Lásd még HOM Rég.
Ad.: 3341-03, ID
1272

116

krumplival jelölt

Csengeri
Piroska

MezőkövesdMeleg-oldal M375.lh.

Lásd még HOM Rég.
Ad.: 3434-03, ID 56

116

krumplival jelölt

76.

Csengeri
Piroska

MezőkövesdNagy-Fertő M376. lh

116

krumplival jelölt

MezőkövesdMeleg-oldal,
M3-75. lh.

75.

Csengeri
Piroska

2004

MezőkövesdMeleg-oldal

Bejelölését lásd ID
349 bejegyzé-sénél,
HOM Rég. Ad.:
3341-03 KÖH
azonosító: 30975

117

krumplival jelölt

MezőkövesdNagy-Fertő,
M3-76. lh.

76.

Csengeri
Piroska

2004

MezőkövesdMeleg-oldal

Bejelölését lásd
korábban az ID 1273
bejegyzésé-nél HOM
Rég. Ad.: 3341-03,
KÖH azonosító:
30976

117

krumplival jelölt

Projekt

Lh_nev

Lh_szám

Kutató

lelőhely-bejelentő-MOL
terméktávvezeték fekteté-se
lelőhely-bejelentő-MOL
terméktávvezeték fekteté-se
lelőhely-bejelentő-MOL
terméktávvezeték fekteté-se
Mezőkövesd-D-i
elkerülő út
feltárás után
lehatárolás
Mezőkövesd-D-i
elkerülő út
feltárás után
lehatárolás
Mezőkövesd-D-i
elkerülő út
feltárás után
lehatárolás
helyszíni szemle
a Mezőkövesd
D-i határá-ban, a
3302. sz.
összekötő út
építéséhez
helyszíni szemle
a Mezőkövesd
D-i határá-ban, a
3302. sz.
összekötő út
építéséhez

MOL 30. lh.,
MezőkövesdGulya tó
melléke
MOL 31. lh.,
MezőkövesdKukoricás

30.

Selján ÉvaVeres János

31.

Selján ÉvaVeres János

MOL 32. lh.MezőkövesdKukoricás

32.

MezőkövesdMeleg-oldal
M3-77.lh.

Kut_
év
2006

Cim

Megjegyzés

MezőkövesdGulya-tó
melléke

Lásd még HOM Rég.
Ad.: 3556-04, ID
1136

2006

MezőkövesdKukoricás

Selján ÉvaVeres János

2006

77.

Csengeri
Piroska

2008

MezőkövesdMeleg-oldal
M3-75.lh.

75.

MezőkövesdNagy-Fertő M376. lh

Hrsz

131

1491

Évszám
2008

Tételszám
4309

1492

2008

4309

ID

Projekt

Lh_nev

Lh_szám

Kutató

helyszíni
szemle a
Mezőkövesd
D-i határá-ban,
a 3302. sz.
összekötő út
építéséhez
helyszíni
szemle a
Mezőkövesd
D-i határá-ban,
a 3302. sz.
összekötő út
építéséhez

MezőkövesdMeleg-oldal,
M3-77.lh.

77.

Csengeri
Piroska

MezőkövesdNagy-Fertő,
M3-78.lh.

78.

Csengeri
Piroska

Kut_
év
2004

2004

Hrsz

Cim

Megjegyzés

MezőkövesdMeleg-oldal

Bejelölését lásd
korábban az ID
1272 bejegyzésénél HOM Rég. Ad.:
3341-03

MezőkövesdNagy-Fertő

Az M3-75-77.-es
lh-k megtekintésekor, az épülő út
menti vízelvezető
árok falában találtak egy őskori objektum metszetét. A
lelőhely kiterjedését nem tudták
pontosan meghatározni.

Dobozszám
117

Lehatárolás_
minősége
krumplival
jelölt

117

krumplival
jelölt

132

A város közigazgatási területét érintő Régészeti területek listája:
Régészeti lelőhely
Régészeti lelőhely neve
azonosító
35326
Mezőkövesd – Ádám u. 13.
16089
Mezőkövesd – „Bennteleki‖ homokbánya
16085
Mezőkövesd – Bosnyák-domb
16091
Mezőkövesd – Csörsz árok
16090
Mezőkövesd – Fekete-csatorna
16081
Mezőkövesd – Fekete-halom
16088
Mezőkövesd – Gaál I. u. 41.
16097
Mezőkövesd – Gazdaszomorító
21103
Mezőkövesd – Gazdaszomorító II.
16082
Mezőkövesd – Görbe-dűlő
16080
Mezőkövesd – Görbe u.
16371
Mezőkövesd – Gulya-tó melléke, MOL 30. lelőhely
35559
Mezőkövesd – Gulya-tó melléke, MOL 31. lelőhely
16368
Mezőkövesd – Halom alja, MOL 28. lelőhely
21104
Mezőkövesd – Halom oldal
16366
Mezőkövesd – Határra járó, MOL 25. lelőhely
34374
Mezőkövesd – Határra járó, MOL 26. lelőhely
16079
Mezőkövesd – Húsüzem
31242
Mezőkövesd – Jobb parti-dűlő
30830
Mezőkövesd – Kettős-kút tava
16372
Mezőkövesd – Kukoricás, MOL 31. sz. lelőhely
16373
Mezőkövesd – Kukoricás, MOL 32. sz. lelőhely
16087
Mezőkövesd – Kútszög-dűlő
16369
Mezőkövesd – Malom alja dűlő, MOL 28. sz. lelőhely
30975
Mezőkövesd – Meleg-oldal, M3 – 75. sz. lelőhely
70325
Mezőkövesd – Meleg-oldal, M3 – 77. sz. lelőhely
70327
Mezőkövesd – Nagy-Fertő, M3 – 78. sz. lelőhely
71345
Mezőkövesd – Halom-oldal
21105
Mezőkövesd – Mezőkövesd, II. kavicsbánya
21117
Mezőkövesd – Mocsolyás, M3-as autópálya, 71 lelőhely
16092
Mezőkövesd – M3-as autópálya, 1. lelőhely
16093
Mezőkövesd – M3-as autópálya, 4. lelőhely
16094
Mezőkövesd – M3-as autópálya, 3 lelőhely
16095
Mezőkövesd – M3-as autópálya, 6. lelőhely, Mocsolyás
30976
Mezőkövesd – Nagy-Fertő, M3 – 76. sz. lelőhely
16370
Mezőkövesd – Nagy szállás, MOL 29. lelőhely
16083
Mezőkövesd – Nyárfa u. 8.
30829
Mezőkövesd – Patakra járó-dűlő
62116
Mezőkövesd – Repülőtér
35328
Mezőkövesd – Tsz homokbánya
16367
Mezőkövesd – Vizes nyilas, MOL 27. lelőhely
16084
Mezőkövesd
35327
Mezőkövesd
35333
Mezőkövesd
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A város közigazgatási területét érintő Régészeti területek térképi elhelyezkedése
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A város közigazgatási területét érintő Régészeti területek térképi elhelyezkedésének rajzi ábrája
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2.) A Képviselő-testület 2011. évi munkatervének felülvizsgálata, aktualizálása

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság
A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta. A Bizottság
javasolja a határozati javaslatban foglaltak elfogadását.
Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság
Az Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság az a Képviselő-testület 2011. évi
munkatervének felülvizsgálata, aktualizálása előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta. A
Bizottság javasolja a határozati javaslatban foglaltak elfogadását.
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a képviselő-testület 2011. évi munkatervének
felülvizsgálatát, aktualizálását elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Ügyrendi és Szociális Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot a mellékelt munkatervben
foglaltakkal együtt az alábbi kiegészítéssel javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek:
augusztus hó: Tájékoztató a piaccsarnok bérbeadásáról és üzemeltetéséről
szeptember hó: „Rendes Matyó Porta‖ helyett „Tiszta udvar, rendes ház‖ városszépítő
program értékelése, díjak átadása
október hó: Tájékoztató Mezőkövesd város foglalkoztatási, ill. közfoglalkoztatási
helyzetéről
Dr. Fekete Zoltán polgármester Ügyrendi és Szociális Bizottság javaslatával kapcsolatban
elmondja, hogy a piaccsarnok bérbeadásáról nem biztos, hogy augusztus hónapban tudnak
tájékoztatást adnak. Javasolja, hogy 2011. évben kerüljön rá sor. A foglalkoztatásnál sem
jelöljenek meg hónapot, hiszen új rendszerben fog működni tovább. A határozati javaslatot az
elhangzott javaslattal együtt teszi fel szavazásra.
A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza
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Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
207/2011. (VI. 29.) önkormányzati határozata
Mezőkövesd Város Képviselő-testületének
2011. évi munkatervének felülvizsgálata

1.) A Képviselő-testület a mellékletben foglaltak szerint fogadja el 2011. II. félévi
munkatervét azzal a kiegészítéssel, hogy a Piaccsarnok bérbeadásáról és
üzemeltetéséről, valamint a közfoglalkoztatás helyzetéről időpont megjelölés nélkül
ebben az évben kerüljön napirendre.
2.) Felkéri a polgármestert, hogy a munkatervében meghatározott feladatok
végrehajtására tegyen intézkedést, a munkatervbe folyamatosan vegye fel mindazokat
a napirendeket, amelyek megtárgyalása időközben válik aktuálissá.
3.) A Képviselő-testület felkéri a bizottságok elnökeit, hogy a munkatervhez igazodva
készítsék el saját munkaprogramjaikat legkésőbb 2011. augusztus 31-ig.

Felelős: polgármester, bizottságok elnökei
Határidő: 2011. augusztus 31-ig, ill. folyamatos
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MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MUNKATERVE

2011. II. FÉLÉV
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2011. augusztus 31. (szerda)

1. Tájékoztató az önkormányzat 2011. első féléves 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
4/1. A 2011/2012-es tanévben indítható osztályok számának meghatározása a Szent László
Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolában
Előadó :
polgármester
Referens:
intézményvezető
4/2. A 2011/2012-es tanévben indítható osztályok számának meghatározása a Széchenyi István
Szakképző Iskolában
Előadó :
polgármester
Referens:
intézményvezető
4/3. A 2011/2012-es tanévben a Bayer Róbert Városi Kollégium és Élelmezési Központban
indítható kollégiumi csoportok számának meghatározása
Előadó :
polgármester
Referens:
intézményvezető
5. Tájékoztató a Mezőkövesdi Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat
munkájáról, terveiről
Előadó:
elnök
6. Közmeghallgatás napirendjének elfogadása
Előadó :
polgármester
Referens:
ÖSZI irodavezető
ZÁRT ÜLÉS
7.Önkormányzati ingatlanok hasznosítása
Előadó :
polgármester
Referens:
jegyző
8.) Zsóry-fürdő szennyvíz-csatornázásával összefüggő közbeszerzési pályázatok elbírálása
9.) A Városi Bölcsőde eszközbeszerzéséhez kapcsolódó közbeszerzési pályázatok elbírálása
Előadó :
polgármester
Referens:
Városfejlesztési irodavezető
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10. Jegyzői álláshelyre beérkezett pályázatok elbírálása
Előadó :
polgármester
Referens:
aljegyző

2011. szeptember 28. (szerda)
1.„Tiszta udvar, rendes ház‖ városszépítő program értékelése, díjak átadása
Előadó :
polgármester
Referens:
ÖSZI irodavezető
2.Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előadó :
polgármester
Referens:
kincstári irodavezető
3.Utazás 2012. Nemzetközi Idegenforgalmi Kiállításon történő részvétel
Előadó :
polgármester
Referens:
ÖSZI irodavezető
Közkincs-Tár Nonprofit Kft. igazgatója
4. Mezőkövesdi Civil Szövetség beszámolója
Előadó :
Szövetség Elnöke
ZÁRT ÜLÉS
5.Önkormányzati ingatlanok hasznosítása
Előadó :
polgármester
Referens:
jegyző
6.Lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása
Előadó :
polgármester
Referens:
Lakosságszolgálati irodavezető

2011. október 26. (szerda)
1. Az Önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési terve
Előadó :
polgármester
Referens:
belső ellenőr
2.A „Mezőkövesd 2012.‖ Évi kiadványba bekerülő kiemelt események
Előadó :
polgármester
Referens:
ÖSZI irodavezető
Közkincs-Tár Nonprofit Kft.
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3. Megállapodás a Matyóföldi Idegenforgalmi Egyesülettel a 2012. évi támogatásról és az
átadandó feladatokról
Előadó :
polgármester
Referens:
ÖSZI irodavezető
Közkincs-Tár Nonprofit Kft. igazgatója
ZÁRT ÜLÉS
4. A „Mezőkövesd 2012.‖ Évi kiadvány kivitelezőjének kiválasztása
Előadó :
polgármester
Referens:
Közkincs-Tár Nonprofit Kft.
5.Önkormányzati ingatlanok hasznosítása
Előadó :
polgármester
Referens:
jegyző

2011. november 30. (szerda)
Tájékoztató az önkormányzat 2011. I-III. negyedéves gazdálkodásáról
Előadó :
polgármester
Referens:
kincstári irodavezető
Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója
Előadó :
polgármester
Referens:
kincstári irodavezető
3. 2012. évi szemétszállítási, kéményseprési, víz- és csatornadíj, helyi járatú
autóbusz-közlekedési díj, piaci helypénz és parkolási díj megállapítása
Előadó :
jegyző
Referens:
VG ZRt. vezérigazgató
4. Beszámoló a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás munkájáról
Előadó :
polgármester
Referens:
munkaszervezet vezetője
5. Tájékoztató Mezőkövesdi Kézilabda Klub tevékenységéről, terveiről
Előadó :
MKC Elnöke
6. Városi Rendőrkapitányság beszámolója a 2011. évi közrend- és közbiztonság
Előadó:
Városi Rendőrkapitányság vezetője

helyzetéről

ZÁRT ÜLÉS
7. Lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása
Előadó:
polgármester
Referens:
jegyző
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8. Önkormányzati ingatlanok hasznosítása
Előadó :
polgármester
Referens:
jegyző
9. „Év Embere‖ kitüntető díj odaítélése
Előadó :
Oktatási, Egészségügyi és Civil Kapcsolatok Bizottság elnöke
2011. december 12. (hétfő)
vagy
2011. december 14. (szerda)
1.Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előadó :
polgármester
Referens:
kincstári irodavezető
2.Helyi adórendeletek módosítása
Előadó :
jegyző
Referens:
kincstári irodavezető
3.Önkormányzat intézményeinél biztosított gyermekétkeztetési térítési díjak megállapítása
2012. évre
Előadó :
jegyző
Referens:
Lakosságszolgálati irodavezető
Élelmezési Központ igazgató
4.Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve
Előadó :
polgármester
Referens:
jegyző
5.A Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás
felülvizsgálata
Előadó :
polgármester
Referens:
jegyző
ZÁRT ÜLÉS
6.Önkormányzati ingatlanok hasznosítása
Előadó :
polgármester
Referens:
jegyző
VÁROSPOLITIKAI FÓRUMOK, ÉVFORDULÓK TERVE
1. Közmeghallgatás: 2011. november 17. (csütörtök) 17.00 óra
2. Állami és nemzeti ünnepeink programja
Augusztus 20.
Október 23.
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3/1.) Mezőkövesd Észak-Déli városrészének szennyvíz-csatornázásával
összefüggő közbeszerzési ajánlati felhívások elfogadása

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság
1. A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta.
A Pénzügyi Bizottság javasolja a határozati javaslatban foglaltak elfogadását.
2. A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta.
A Pénzügyi Bizottság javasolja a határozati javaslatban foglaltak elfogadását.
3. A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta.
A Pénzügyi Bizottság javasolja a határozati javaslatban foglaltak elfogadását.
4. A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta.
A Pénzügyi Bizottság javasolja a határozati javaslatban foglaltak elfogadását.
Ügyrendi és Szociális Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a szennyvízcsatornázás kivitelezésére vonatkozó
ajánlati felhívást a mellékletben foglalt tartalommal együtt elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a szennyvízcsatornázáshoz kapcsoló műszaki
ellenőrzésre és független mérnöki tevékenységre vonatkozó ajánlati felhívást a mellékletben
foglalt tartalommal együtt javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra.
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a szennyvíz-csatornázáshoz kapcsolódó PRtevékenységre és kommunikációra vonatkozó ajánlattételi felhívást a mellékletben foglalt
tartalommal együtt elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a szennyvíz-csatornázáshoz kapcsolódó
projektmenedzseri és könyvvizsgálói tevékenységre vonatkozó ajánlati felhívást a mellékletben
foglalt tartalommal együtt javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra.

Dr. Fekete Zoltán polgármester mivel a napirendhez módosító javaslat nem hangzik el, így a
szennyvíz-csatornázáshoz kapcsolódó kivitelezési munkálatok ellátására vonatkozó közbeszerzési
ajánlati felhívással kapcsolatos határozati javaslatot teszi fel szavazásra.

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozza
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Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
208/2011. (VI. 29.) önkormányzati határozata
Észak-Déli városrészének szennyvíz-csatornázásához kapcsolódó kivitelezési
munkálatok ellátására vonatkozó közbeszerzési ajánlati
felhívás elfogadásáról

A Képviselő-testület a szennyvízberuházás kivitelezésére vonatkozó ajánlati felhívást
mellékletben foglalt tartalommal együtt elfogadja, hozzájárul a Közbeszerzési Értesítőben
történő megjelentetéshez.
E határozat elfogadásával a Képviselő-testület a 102/2010. (IV. 28.) ÖK sz. határozatát
visszavonja.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
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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
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
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Pázmándi Tamás
E-mail:
kozbeszerzes@mezokovesd.hu
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):

Postai
irányítószám:
3400
Telefon:
+36 49 511515

Ország: Magyarország

Fax:
+36 49 511565

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
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Minisztérium vagy egyéb nemzeti
vagy szövetségi hatóság, valamint
regionális és helyi szerveik

Általános közszolgáltatások
Védelem

Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság

Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek

Regionális vagy helyi iroda/hivatal

Egészségügy

Közjogi szervezet

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

Európai intézmény/hatóság vagy
nemzetközi szervezet

Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás

Egyéb (nevezze meg):

Oktatás
Egyéb (nevezze meg):
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? igen

nem

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Mezőkövesd város szennyvízcsatorna-hálózatának építése
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) Szolgáltatásmegrendelés

Kivitelezés

Adásvétel

Szolgáltatási kategória ••

Tervezés és kivitelezés

Lízing

Kivitelezés, bármilyen
eszközzel, módon, az
ajánlatkérő által
meghatározott
követelményeknek
megfelelően

Bérlet

(az 1–27. szolgáltatási
kategóriákat lásd a 2004/18/EK
irányelv II. mellékletében)

A teljesítés helye
Mezőkövesd

A teljesítés helye

NUTS-kód

HU 311

Részletvétel
Ezek
kombinációja/Egyéb

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)
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Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek
létszáma • • • VAGY, adott esetben, maximális létszáma
•••
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:
VAGY:

Pénznem:
és

között Pénznem:

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire
lehetséges):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Mezőkövesd város szennyvízcsatorna-hálózatának építése vállalkozási szerződés keretében
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő tárgy

45232400-6

• •••-• • •••-•

További
tárgy(ak)

45232411-6
45232423-3

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

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

igen

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)32
—
összesen 29.335 fm hosszban DN 200 KG-PVC szennyvízhálózat kiépítése;
—
összesen 723 db (297 vasbeton, 426 műanyag) tisztítóakna;
—
összesen 246 db tisztítóidom;
32

A mennyiségekre vonatkozó részletes műszaki adatokat a tervdokumentáció alapján kell megadni.
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—
összes házi bekötések száma: 2.265 db (DN 160);
—
3 db átemelő építése és 3 db átemelő felújítása
—
burkolat helyreállítása
—
szennyvíz nyomócsó (DN 150 és DN 63) 274 fm hosszban, ill. (DN 63) 56 fm hosszban
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): 1.793.592.733,- Pénznem: HUF
VAGY: …………… és …………… között Pénznem: ……………
II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben)

igen

nem

Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónapokban: ••

vagy

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

Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): ••• vagy: •• • és •• • között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések
esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét:
hónapokban: ••

vagy

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

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Az időtartam hónap(ok)ban: 24 vagy napokban: ••• • (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés••/•• /•• • •

(nap/hó/év)

befejezés ••/•• /•• • •

(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 nettó vállalási ár 0,3 %/késedelmes nap legfeljebb az egyösszegű nettó ajánlati
ár 5%-a.
Hibás teljesítési kötbér a hibásan teljesített rész nettó ellenértékének 3 %-a,
Teljesítési biztosíték (ajánlattevő vállalása szerint, min. az egyösszegű nettó ajánlati ár 2%-a)
Jólteljesítési biztosíték nyújtása a nettó vállalási ár 5%-nak megfelelő összegben
Jótállási kötelezettség: Teljes körű jótállási kötelezettség a sikeres átadás-átvételtől számított
minimálisan 24 hónap (illetve a nyertes ajánlattevő által vállalt ennél kedvezőbb mértékű max 60
hónapos) időtartamra.
A biztosítékokat az ajánlattevők a Kbt. 53/A § (6) bek. a.) pontja alapján kötelesek nyújtani.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre
A szerződés finanszírozása az Európai Unió, a Magyar Állami Költségvetés és az ajánlatkérő
forrásaiból történik, szállítói finanszírozással a Kbt. 305.§-nak megfelelően.
A támogatott részt a Közreműködő Szervezet a Mérnök által igazolt teljesítés és a számlák
ajánlatkérő által leigazolt összegű, szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő, mellékletekkel
hiánytalanul ellátott Megrendelő általi a Közreműködő Szervezethez történő benyújtását követően
fizeti ki.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a forint.
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A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
Megrendelő 10% előleget biztosít.
Vonatkozó jogszabályok különösen: 2003. XCII. törvény, 4/2011. (I. 28.) Korm. rend.
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 nyilatkozatok:
Kizáró okok:
1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), akivel
szemben az alábbi feltételek bármelyike fennáll:
a) az ajánlattevővel (közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevővel), 10%-ot meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt bármely alvállalkozójával vagy az eljárásba bevont bármely
erőforrást nyújtó szervezettel szemben a Kbt. 60.§ (1) bekezdésének a)-i) pontjaiban
meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll; vagy
b) az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevő) bármely alvállalkozójával
szemben a Kbt. 60.§ (1) bekezdésének a)-i) pontjaiban meghatározott kizáró okok bármelyike
fennáll.
2) Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, aki, illetőleg akinek a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója
vagy a számára erőforrást nyújtó szervezete esetében a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a) pontjában
megfogalmazottak fennállnak, illetve aki jelen eljárás során a Kbt. 62. § (1) bekezdésének b)
pontjában megfogalmazottakat elköveti.
Az igazolás módja:
1. Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő külön-külön), a teljesítésben a
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó és a
teljesítésbe bevonni kívánt erőforrást nyújtó szervezet a Kbt. 63. § (2)- (9) bekezdései szerint köteles
igazolni, illetve nyilatkozni arról, hogy nem tartozik a 60. § (1) bekezdésének hatálya alá.
2. A közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozók tekintetében az ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában arról, hogy a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
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Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok
és a megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
(adott esetben):

A pénzügyi alkalmasság igazolására
ajánlattevőnek (közös ajánlattevők esetén minden
tagnak) és a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozójának csatolni kell:
- P/1: Valamennyi számlavezető pénzügyi
intézettől származó, 60 napnál nem régebbi
nyilatkozat az alábbi tartalommal: mióta vezeti
bankszámláját, számláin a nyilatkozat kiállítását
megelőző egy évben (12 hónap) sorban állás
előfordult-e (Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pont);

- P/1: Alkalmatlan az ajánlattevő, (közös
ajánlattevők esetén minden tag), valamint a
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha
bármely bankszámláján a pénzügyi intézetektől
származó nyilatkozatok szerint, a nyilatkozat
kiállítását megelőző egy évben (12 hónapban)
15 napnál hosszabb idejű sorban állás, előfordult
(önálló megfelelés);

- P/2: saját vagy jogelődje számviteli
jogszabályok szerinti beszámolójának
benyújtásával (ha az ajánlattevő letelepedése
szerinti ország joga előírja közzétételét.
Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti
ország joga nem írja elő a beszámolók
közzétételét, akkor nyilatkozat becsatolását
kérjük a mérleg szerinti eredményre
vonatkozóan) (Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pont);

- P/2: Alkalmatlan az ajánlattevő, (közös
ajánlattevők esetén minden tag), valamint a
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha
a mérleg szerinti eredménye az elmúlt három
lezárt üzleti év bármelyikében negatív volt.
(önálló megfelelés);

- P/3: az előző háromévi teljes - általános
forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről,
illetőleg ugyanezen időszakban a közbeszerzés
tárgyából (szennyvízcsatorna építése) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozattal, attól függően,
hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor
kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az
adatok rendelkezésre állnak (Kbt. 66. § (1)
bekezdés c) pont).

- P/3: Alkalmatlan az ajánlattevő, (közös
ajánlattevők esetén minden tag), valamint a
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha
az előző három évre (2007., 2008., 2009.)
vonatkozó teljes nettó forgalmának átlaga nem
éri el a 1.200.000.000,- HUF összeget, és
ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgya
szerinti nettó forgalmának (számtani) átlaga nem
éri el az
500.000.000,- HUF
összeget.(együttesen teljesítve)

- P/4: saját vagy jogelődje számviteli
jogszabályok szerinti beszámolójának
benyújtásával (ha az ajánlattevő letelepedése
szerinti ország joga előírja közzétételét.
Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti
ország joga nem írja elő a beszámolók
közzétételét, akkor nyilatkozat becsatolását
kérjük a mérleg szerinti eredményre
vonatkozóan) (Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pont).

- P/4: Alkalmatlan az ajánlattevő, (közös
ajánlattevők esetén minden tag), ha a 2009.
évben a Tőkeellátottsági mutató (Saját tőke
eFt/Összes forrás eFt)x100 legalább 15%.
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- P/5: saját vagy jogelődje számviteli
jogszabályok szerinti beszámolójának
benyújtásával (ha az ajánlattevő letelepedése
szerinti ország joga előírja közzétételét.
Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti
ország joga nem írja elő a beszámolók
közzétételét, akkor nyilatkozat becsatolását
kérjük a mérleg szerinti eredményre
vonatkozóan) (Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pont)

- P/5: Alkalmatlan az ajánlattevő, (közös
ajánlattevők esetén minden tag), ha a 2009.
évben a Likviditási mutató (Forgóeszközök
eFt/Rövidlejáratú kötelezettségek eFt)x100
legalább 100%.

- P/6: A Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja alapján
pénzügyi intézménytől származó, az ajánlattételi
határidőhöz képest 60 napnál nem régebbi
nyilatkozatot, amely szerint az ajánlattevő
és/vagy a közbeszerzés értékének 10 %-t
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó, valamint az erőforrást nyújtó
szervezet számára 75 millió forint értékű szabad
felhasználású 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.

- P/6: Alkalmatlan az ajánlattevő, (közös
ajánlattevők esetén minden tag), ha nem tudja
megfelelő módon igazolni, hogy rendelkezik a
kivitelezési munkák előfinanszírozási
problémáinak megoldásához legalább 75 millió
forint szabad felhasználású pénzeszközzel.

A Kbt. 4. § 3/E pontjával összhangban kell
alkalmazni a Kbt. 65. § (3-4) bekezdéseit
erőforrást nyújtó szervezet igénybevétele esetén.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok
és a megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
(adott esetben):
Az ajánlattevő (közös ajánlattevők esetén
minden tag) és a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozók valamint az igénybe venni kívánt
erőforrást szervezet(ek) alkalmatlanok, ha:
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- M/1:a Kbt. 67. § (2) bekezdés a) pont alapján
nyilatkozat a 2007. január 1-től az ajánlattételi
határidő lejártáig terjedő időszak műszaki átadásátvétellel lezárult beszerzés tárgya szerinti
(szennyvízcsatorna építése) jelentősebb építési
beruházásairól legalább az alábbi tartalommal:
teljesítés helye és ideje (év, hónap, nap),
megrendelő megnevezése, ellenszolgáltatás
összege, a munka megnevezése, rövid
ismertetése azon jellemzők bemutatásával,
amelyekkel igazolható az alkalmasság minimum
követelményeinek való megfelelés.
A nyilatkozathoz csatolni kell a Kbt. 68. (2)
bekezdés szerinti igazolásokat, melyekből
egyértelműen ki kell derülnie az alkalmassági
feltételként előírt minimumkövetelményeknek
való megfelelésnek.
A referenciaigazolásban meg kell adni a
referenciát adó személy nevét és pontos
elérhetőségét (telefon- és fax-szám).

- M/1. nem rendelkeznek együttesen 2007.
január 1-jét követően összesen az alábbi
befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel
teljesített) építési beruházásra vonatkozó
referenciákkal:
- legalább 1 db belterületi szennyvízelvezető
rendszer megépítésére vonatkozó referenciával,
amely legalább 500 millió Ft értékű és
tartalmazott legalább 25 km gravitációs
szennyvíz gerincvezeték, legalább 1 km
szennyvíz nyomóvezeték és legalább 4 db
közterületi átemelő akna építését.

- M/2a: A Kbt. 67. § (2) bekezdés e) pontja
szerint azoknak a szakembereknek,
(szervezeteknek), illetőleg vezetőknek a
megnevezését, képzettségük ismertetését
tartalmazó nyilatkozat, akiket be kíván vonni a
teljesítésbe, különösen azok bemutatásával, akik
a minőségellenőrzésért felelősek. Ezen
szakemberek bemutatása során csatolandó:
nyilatkozat a szakemberekről, a szakember által
saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz,
rendelkezésre állási nyilatkozat és
nyelvismeretről szóló nyilatkozat, a szakemberek
jogosultságát igazoló dokumentumok. Az
önéletrajzból egyértelműen ki kell derülnie az
alkalmassági feltételként előírt adatoknak,
információknak, valamint

- M/2a: együttesen nem rendelkeznek az alábbi,
a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel,
illetőleg vezetőkkel:

- b. A Kbt. 67. § (2) d.) pontja szerint 2008.
2009. évekre vonatkozóan az éves átlagos
statisztikai állományi létszámáról és vezető
tisztségviselőinek létszámáról készült
kimutatással;

- b. nem rendelkeznek 2008 és 2009 évekre
vonatkozóan évente legalább 50 fős átlagos
statisztikai állományi létszámmal, amelyből a
fizikai állományi létszám eléri a 40 főt (együttes
megfelelés)

-1 fő projektvezető, aki
rendelkezik legalább 5 éves kivitelezési
gyakorlattal és
legalább 1 db FIDIC szerződéses rendszerben
megvalósított (szennyvíz-csatornázási munkákat
is tartalmazó) projekt vezetője volt és
rendelkezik MV-VZ-A kat. felelős műszaki
vezetői jogosultsággal
és magyar nyelv tárgyalóképes ismeretével.
-1 fő projektvezető-helyettes, aki rendelkezik
legalább 5 éves kivitelezési gyakorlattal és
MV-VZ-A kat. felelős műszaki vezetői
jogosultsággal
és magyar nyelv tárgyalóképes ismeretével.

M/3.:A Kbt. 67. § (2) bekezdésének b) pontja M/3. amennyiben együttesen nem rendelkeznek
alapján
a
szerződésszerű
teljesítéshez az alábbi eszközökkel, berendezésekkel, műszaki
rendelkezésre álló eszközök, berendezések, felszereltséggel:
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műszaki
felszereltség
adatainak
leírása min. 2 db, min.18.000 kg tömegű gumikerekes
(darabszám, műszaki paraméter megjelölésével). kotró-bontógép; min. 2 db, min. 8.000 kg
tömegű kotró-rakodó-bontógép; min. 1 db, min.
12.000 kg tömegű homlokrakodógép; min. 1 db
min. 10.000 kg tömegű úthenger; min. 1 db
A Kbt. 4. § 3/E pontjával összhangban kell seprűs-locsolós tehergépkocsi.
alkalmazni a Kbt. 65. § (3-4) bekezdéseit
erőforrást nyújtó szervezet igénybevétele esetén.
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 fajtája
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 ajánlattevők 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
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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

Súlyszám

1. Egyösszegű nettó ajánlati ár

50

2. Szakmai ajánlat

30

3. teljes körű jótállás időtartama
(hónap) (min. 24 max. 60
hónap)

10

4. teljesítési biztosíték (Ft) (min
2%)

10

Részszempont

IV.2.2) Elektronikus árverést alkalmaznak-e?

Súlyszám

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 Kbt. 74. § (1) bek. szerint
Dátum: • • /• • /••• • (nap/hó/év)

Időpont: ……………
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Kell-e fizetni a dokumentációért?

igen

nem

Igen válasz esetén, Ár (számokkal): 250.000 Pénznem: Forint
A fizetés feltételei és módja: Ajánlattevőknek az ajánlatkérő részére a fenti összeg ÁFA-val növelt
összegét a Mezőkövesd Város Önkormányzata OTP Banknál vezetett 11734107-1535007110010000 számú számlájára kell befizetni, és a dokumentáció átvételekor bemutatni a befizetési
igazolás eredeti példányát. Az átutalási okmányon a befizetés jogcímét fel kell tüntetni.
A dokumentáció az A.II. mellékletben megadott helyen, munkanapokon … óráig, az ajánlattételi
határidő napján … óráig vehető át.
Ha az ajánlattevő a dokumentáció megküldését kéri, az eljárásra a Kbt. 54. § (4) bekezdése irányadó.
A dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele. Ha több ajánlattevő közösen
tesz ajánlatot, akkor elegendő, ha az ajánlattevők egyike vásárolja meg a dokumentációt.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő Kbt. 74. § (1) bek. szerint
Dátum: • • /• • /••• • (nap/hó/év)

Időpont: ……………

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
Egyéb:
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén)
• • /• • /•• • • -ig (nap/hó/év)
VAGY hónap(ok)ban: • •• vagy nap(ok)ban: 120 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei Kbt. 80. § (1) bek. szerint
Dátum: •• /• • /••• • (nap/hó/év ) Időpont: ……………
Hely (adott esetben): Mezőkövesd Város Önkormányzata 3400 Mezőkövesd, Mátyás Király út 112.
fsz. 13. terem
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? (adott esetben)

igen

nem

A Kbt. 80.§ (2) bekezdése alapján meghatározott személyek.
VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ

JELLEGŰ-E?

(adott esetben)

igen

nem

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
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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:
KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0027 számú, „Mezőkövesd város szennyvízcsatorna-hálózatának
fejlesztése a lakosság életminőségének javítása és a települési környezet védelme érdekében‖
elnevezésű projekt megvalósítására.
VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)

VI.3).1. Az eredményhirdetés és a szerződéskötés tervezett időpontja: Az eredményhirdetés
tervezett időpontja: …Kbt. 94. § (1) bek szerint… 10.00 óra, helye: … Kbt. 99. § (3) bek szerint
………… A szerződéskötés tervezett időpontja: …………… 10:00 óra.

VI.3).2. Ajánlatkérő

az eljárás nyertesével, annak visszalépése esetén - ha az
eredményhirdetéskor meghatározta - a második legkedvezőbbnek minősített ajánlattevővel köt
szerződést [Kbt. 91. § (2) bekezdés].

VI.3).3. Ajánlati Biztosíték
Az ajánlattevőnek ajánlata részeként Ajánlati Biztosítékot kell benyújtani, melynek összege:
5.000.000 Ft; azaz ötmillió forint.
Az Ajánlati Biztosíték teljesíthető a Kbt. 59.§-nak megfelelően: átutalással Mezőkövesd Város
Önkormányzata OTP Banknál vezetett 11734107-15350071-10010000 számú számlájára
(―Szennyvíz-kivitelezés ajánlati biztosíték‖ megjelöléssel a közlemény rovatban), 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 időtartama alatt.

VI.3).4. Kiegészítő tájékoztatás
A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56.§. (1)-(6) bekezdéseiben valamint a
dokumentációban foglaltak az irányadók.
Az ajánlatkérő helyszíni bejárást tart (találkozó: az ajánlatkérő székhelye, időpont: ….).

VI.3).5. Ajánlatok benyújtása
 az ajánlatokat írásban és zártan, az I.1) pontban megadott címre közvetlenül vagy postai úton

kell benyújtani 1 eredeti és 4 másolati példányban az ajánlattételi határidő lejártáig. 1 db
ajánlati példányt CD formátumban is az ajánlathoz kell csatolni. A postán feladott ajánlatokat
az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az
ajánlattételi határidőig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények
elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli,
 az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott formai

követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Az ajánlatnak
tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás
feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra
vonatkozóan. Az ajánlatban továbbá az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy
középvállalkozásnak minősül-e. (Kbt. 70. § (2) bek.)
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VI.3).6. Az ajánlatban meg kell jelölni
 a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a közbeszerzés
értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe,
 az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a
részét (részeit) és százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre
fognak működni,
 az ajánlattevő részére erőforrást nyújtó szervezetet, és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának
megjelölésével azon alkalmassági minimum követelményt (követelményeket), melynek
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik, továbbá
 a 69. § (8) bekezdésének alkalmazása esetén az érintett - a közbeszerzés értékének tíz
százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt - alvállalkozó nevét, címét. (Kbt.
71.§ (1) bek.)
 Az ajánlattevő az ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy az ajánlattétel során figyelembe
vette-e az adózásra, a környezetvédelemre, valamint a munkavállalók védelmére és a
munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket. (Kbt. 72.§)
 Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevők esetén minden tagnak) és a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, illetőleg az erőforrást
biztosító szervezetnek nyilatkozatot kell becsatolni arra vonatkozóan, hogy a nyilatkozatban
megjelölt fizetési számlákon kívül nem rendelkezik további fizetési számlával.
 Az ajánlathoz csatolni kell havi bontású sávos építési ütemtervet csatorna jelenkénti
részletezettséggel, és a pénzügyi ütemtervet.

VI.3).7. Minősített ajánlattevők
A minősített ajánlattevőknek a Kbt. 13. § (4) bekezdése alapján a szerződés teljesítésére
vonatkozó alkalmasságukat külön kell igazolni az ajánlati felhívás szerint

VI.3).8. Az ajánlatok értékelése
Részszempontonként adható pontszám: 1 – 100
Az egyösszegű nettó ajánlati árat illetően a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő
a legalacsonyabb egyösszegű ajánlati árra a maximális pontot (100 pont) adja, a többi ajánlatra az
alábbi képlet alapján számolja ki a pontszámokat: A legjobb/A vizsgált * (100-1) + 1
Az ajánlat szakmai tartalmának értékelése során ajánlatkérő a sorbarendezést követő
pontkiosztást alkalmazza.
A vállalt jótállási időtartam tekintetében a magasabb érték a kedvezőbb, ezért a legelőnyösebb
ajánlati elem kapja a maximális pontot, a többi ajánlat az alábbi képlet alapján kerül pontozásra:
A vizsgált/A legjobb * (100-1) + 1. A jótállási időtartam esetében akkor sem kap 100-nál több
pontot az ajánlat, ha a vállalt időtartam hosszabb, mint a IV.2.1. pontban meghatározott
maximális időtartam.
A teljesítési biztosíték mértéke esetén a magasabb érték a kedvezőbb, ezért a legelőnyösebb
ajánlati elem kapja a maximális pontot, a többi ajánlat az alábbi képlet alapján kerül pontozásra:
A vizsgált/A legjobb * (100-1) + 1. A teljesítési biztosíték esetében akkor sem kap 100-nál több
pontot az ajánlat, ha annak mértéke az egyösszegű nettó ajánlati ár 5%-át meghaladja.
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VI.3).9. Irányadó idő
Az ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő
magyarországi helyi idő szerint értendő.

VI.3).10. Árfolyamok
Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek az
ajánlati felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott
devizaárfolyamokat kell alkalmaznia.

VI.3).11. Tájékozódási kötelezettség
Az ajánlattevőnek tájékozódnia kell a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre
vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése
során meg kell felelnie. A dokumentáció tartalmazza azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a
nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat.

VI.3).12. Fordítás
Idegen nyelvű irat, dokumentum benyújtása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt
annak magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani. Az idegen nyelven benyújtott iratok közül az
ajánlati felhívás III.2.1., III.2.2. és a III.2.3. pontban jelölt, a kizáró okok és az alkalmassági
követelmények igazolására szolgáló iratok esetében az idegen nyelvű irattal együtt az irat a
szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI.26.) MT rendelet 5.§-a, illetve a
szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet végrehajtásáról szóló
7/1986. (VI. 26.) IM rendelet 5. § (3) bekezdése szerinti hiteles magyar nyelvű fordítását kell
benyújtani. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős. Ajánlatkérő kizárólag a
fordítást vizsgálja. Egyebekben ajánlatkérő az ajánlattevő saját fordítását is elfogadja,
amennyiben ajánlattevő büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik arról, hogy a fordítást
tartalmazó okirat tartalma megegyezik az idegen nyelvű okirat tartalmával.

VI.3).13. Ajánlatkérő a Kbt. 125.§ (3) bekezdés b) pontjára tekintettel hirdetmény közzététele
nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat.

VI.3).14. Támogatás felhasználása
Az Ajánlatkérő támogatására irányuló igényt nyújtott be. Az ajánlatkérő a Kbt. 48.§ (3) bekezdése
alapján felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a támogatásra irányuló igény el nem fogadása
olyan oknak, illetve körülménynek minősül, amely megalapozza a Kbt. 48. § (4) bekezdésében
szereplő paragrafusok alkalmazásának lehetőségét.

VI.3).15. Ajánlattételi képesség
Az ajánlattevő ajánlattételi képessége azonosítására az ajánlathoz csatolni kell az ajánlati felhívás
feladásának napjánál nem korábbi keltezésű cégkivonatot az ajánlattevő vonatkozásában, illetve az
aláírási címpéldányokat vagy alárás-mintákat annak igazolására, hogy az ajánlatot, illetőleg az
abban szereplő nyilatkozatokat az ajánlattevő képviseletére jogosult személy írta alá.

VI.3).16. Nyilatkozatok, igazolások:
Az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak, valamint az erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-d), f), h),
i), a 61. § (1) bekezdés a)-d) pontjai tekintetében tett nyilatkozataikat eredetiben vagy hiteles
másolatban kell megtenniük. Az egyéb nyilatkozatokat, illetve az igazolásokat eredetiben vagy
egyszerű másolatban is be lehet nyújtani.
VI.3).17. Hiánypótlás: ajánlatkérő a Kbt. 83.§-nak megfelelően biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
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VI.3).18. Üzleti titok: ajánlattevő az ajánlatában elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot
tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy
kell elkészíteni, hogy azok ne tartalmazzanak a Kbt. 73.§ (2)-(3) bekezdés szerinti elemeket.

VI.3).19. Felelősségbiztosítás: az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy felelősségbiztosítása a
projektre érvényes, amennyiben nem úgy nyertessége esetén jelen szerződésre kiterjeszti vagy a
jelen beruházásra vonatkozó biztosítási szerződést köt. A nyilatkozat benyújtása az ajánlat
érvényességének feltétele. A felelősségbiztosítás mértéke legalább 1000 millió Ft/év 500 millió
Ft/káresemény.

VI.3).20. Környezetvédelem: az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő részére előírja, hogy a szerződés
teljesítése során a környezetvédelmi szempontok érvényesítése és a papírfelhasználás, valamint a
keletkezett hulladék csökkentése érdekében a felek közötti kommunikáció kizárólag elektronikus
úton történik. A szerződés teljesítése során a dokumentálás is elektronikus adathordozókon
történik, nyomtatott formában csak a végleges, a felek által elfogadott utolsó verziók kerülnek
kinyomtatásra. A nyertes ajánlattevőnek köteles vállalni, hogy a megbízás ellátása során a
nyomtatáshoz legalább 15%-ban újrahasznosított papírt használ. (Kbt. 53.§ (7) bek.)

VI.3).21. Esélyegyenlőség: Ajánlatkérő az ajánlattevők részére előírja esélyegyenlőségi terv vagy
annak megfelelő koncepció kidolgozását és annak megfelelő módon történő munkavégzést, mely
tartalmazza legalább egy fő esélyegyenlőségi munkatárs, felelős biztosítását. Az
esélyegyenlőségi terv meglétéről az ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell. Esélytudatos
kommunikációt folytat.

VI.3).22. Közös ajánlattétel esetén csatolandó a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt
konzorciumi megállapodás, amely megfelel valamennyi alábbi követelménynek:


tartalmazza a közös ajánlattevők közös fellépése formájának ismertetését;



tartalmazza az ajánlat aláírása módjának ismertetését;



tartalmazza a vezető konzorciumi tag (a képviselő) megjelölését azzal, hogy a képviselő
korlátozás nélkül jogosult valamennyi konzorciumi tagot képviselni az ajánlatkérővel
szemben a jelen közbeszerzési eljárásban, és az ahhoz kapcsolódó esetleges további Kbt.
szerinti eljárásokban az ajánlatkérő által az ajánlattevő, illetve az ajánlattevő által az
ajánlatkérő felé megteendő, illetve megtehető jognyilatkozatok tekintetében, és egyebekben
is kapcsolatot tartson az ajánlatkérővel;



tartalmazza, hogy az ajánlattevők milyen arányban felelnek a közbeszerzési eljárás
eredményeként megkötendő szerződés végrehajtásáért, az alvállalkozók felé történő
kifizetéseket is beleértve;



tartalmazza valamennyi konzorciumi tag nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget
vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű
teljesítéséhez szükséges munkák megvalósításáért;



az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése,
alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba léptető), illetve
bontó feltételtől.

VI.3)23. Becsült érték: 1.793.592.733,- Ft
VI.4) JOGORVOSLATI ELJÁRÁS
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
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Postai cím: Margit krt. 85.
Város: Budapest

Postai
irányítószám:1024

E-mail: kozbesz@axelero.hu

Telefon: 36-1-336-7776

Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu

Fax: 36-1-336-7778

Ország: HU

A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:

Postai irányítószám:

E-mail:

Telefon:

Internetcím (URL):

Fax:

Ország:

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 közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 323. § szerint.
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől
szerezhető be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:

Postai irányítószám:

E-mail:

Telefon:

Internetcím (URL):

Fax:

Ország:

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

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország:
Telefon:

Címzett:
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:

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország:
Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):
III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVA AZ AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI
JELENTKEZÉSEKET KELL BENYÚJTANI

Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Kapcsolattartási pont(ok):

Postai
irányítószám:

Ország:
Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):
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B. MELLÉKLET
A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
A RÉSZ SZÁMA •••

MEGHATÁROZÁS

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő tárgy

•• .••.••.•• -•

• •••-• •••• -•

További tárgyak

•• .••.••.•• -•

• •••-• •••• -•

•• .••.••.•• -•

• •••-• •••• -•

•• .••.••.•• -•

• •••-• •••• -•

•• .••.••.•• -•

• •••-• •••• -•

3) MENNYISÉG
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal):
és

VAGY:

Pénznem:

között Pénznem:

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐFELTÜNTETÉSE
(adott esetben)
Az időtartam hónapban: • • vagy napokban: •• •• (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés

•• /• •/• •••

(nap/hó/év)

Befejezés •• /• •/• •••

(nap/hó/év)

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL
--- (E mellékletből szükség szerint több példány használható a részek számának megfelelően) ---
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AJ JEGYZÉK
MINŐSÉG TERV
(2. bírálati szempont)

Ajánlattevőnek az alábbiakban be kell mutatnia az adott projektre, beruházásra vonatkozó
minőség tervét.
A minőség tervnek – többek között - ki kell térnie az alábbi témakörök szabályozására.
A ponthatárok közötti pontszámok kiosztásának módszere:
A minőségügyi terv értékelését Ajánlatkérő a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú
módosított ajánlása III.B fejezet 1. pontja szerinti „Pontozás‖ módszerével az alábbiak
szerint végzi el:

Minőségügyi terv tartalmi
követelménye

Pontozás

1. Az elvégzendő feladat
végrehajtásának módszere

1. Összesen max. 10 pont

1.1. Tervezett tevékenységek leírása

Részletesen az adott projektre aktualizálva kerül
bemutatásra : 5 pont
Nem specifikusan részletezve, általánosságban kerül
bemutatásra : 2,5 pont
Nem, vagy rendkívül hiányosan kerül bemutatásra: 0
pont

1.2. Vonatkozó feladatszabályozó
eljárások ismertetése

Részletesen az adott projektre aktualizálva kerül
bemutatásra : 5 pont
Nem specifikusan részletezve, általánosságban kerül
bemutatásra : 2,5 pont
Nem, vagy rendkívül hiányosan kerül bemutatásra: 0
pont

2. A feladat végrehajtásában
szereplő szakemberek bemutatása

2. Összesen max. 10 pont

2.1. Szerepük és felelősségi körük
felelősségmátrixban, amelyből
megállapítható, hogy Ajánlattevő
teljes körben végiggondolta a
feladatot, annak megoldását

2.1. összesen max. 5 pont
Részletesen az adott projektre aktualizálva kerül
bemutatásra : 5 pont
Nem specifikusan részletezve, általánosságban kerül
bemutatásra : 2,5 pont
Nem, vagy rendkívül hiányosan kerül bemutatásra: 0
pont
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Minőségügyi terv tartalmi
követelménye
2.2. A szakembereken belül azoknak
a személyeknek az azonosítása, akik
felelősek azért, hogy:

Pontozás
2.2 összesen max. 5 pont

2.2.a) biztosítsák, hogy a
specifikált minőségirányítási
rendszer vagy a szerződés
által megkövetelt
tevékenységek tervezettek,
kivitelezettek, szabályozottak,
haladásuk figyelemmel kísért
legyen

Részletesen az adott projektre aktualizálva kerül
bemutatásra : 1 pont

2.2.b) közöljék a projekt
sajátos követelményeit
valamennyi részleggel és
alvállalkozóval, valamint
döntsenek azokban a
problémákban, melyek ezen
csoportok csatlakozási
felületein keletkeznek

Részletesen az adott projektre aktualizálva kerül
bemutatásra : 1 pont

2.2.c) átvizsgálják
valamennyi belső
felülvizsgálat eredményeit

Részletesen az adott projektre aktualizálva kerül
bemutatásra : 1 pont

Nem specifikusan részletezve, általánosságban kerül
bemutatásra : 0,5 pont
Nem, vagy rendkívül hiányosan kerül bemutatásra: 0
pont

Nem specifikusan részletezve, általánosságban kerül
bemutatásra : 0,5 pont
Nem, vagy rendkívül hiányosan kerül bemutatásra: 0
pont

Nem specifikusan részletezve, általánosságban kerül
bemutatásra : 0,5 pont
Nem, vagy rendkívül hiányosan kerül bemutatásra: 0
pont

2.2.d) jogosítsák a
minőségrendszer felmentése
alóli kérelmeket

Részletesen az adott projektre aktualizálva kerül
bemutatásra : 1 pont
Nem specifikusan részletezve, általánosságban kerül
bemutatásra : 0,5 pont
Nem, vagy rendkívül hiányosan kerül bemutatásra: 0
pont

2.2.e) szabályozzák a
helyesbítő tevékenységeket

Részletesen az adott projektre aktualizálva kerül
bemutatásra : 1 pont
Nem specifikusan részletezve, általánosságban kerül
bemutatásra : 0,5 pont
Nem, vagy rendkívül hiányosan kerül bemutatásra: 0
pont

3. a teljesítéshez tervezett gépek,
felszerelések, eszközök,
berendezések bemutatása

3. összesen max. 5 pont
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Minőségügyi terv tartalmi
követelménye
3.1 eszközök, berendezések
funkcionalitásának bemutatása

Pontozás
Részletesen az adott projektre aktualizálva kerül
bemutatásra : 2,5 pont
Nem specifikusan részletezve, általánosságban kerül
bemutatásra : 1,25 pont
Nem, vagy rendkívül hiányosan kerül bemutatásra: 0
pont

3.2. a termékhez kapcsolódó
minőségbiztosítási követelmények
(beszerzés, szállítás) bemutatása

Részletesen az adott projektre aktualizálva kerül
bemutatásra : 2,5 pont
Nem specifikusan részletezve, általánosságban kerül
bemutatásra : 1,25 pont
Nem, vagy rendkívül hiányosan kerül bemutatásra: 0
pont

4. a vonalas ütemtervben
4. összesen max. 10 pont
bemutatott teljesítéshez tervezett
eszköz és humánerőforrás szöveges
bemutatása, akikkel a feladat a
megadott módszer és ütemezés
szerint végrehajtható, az egyes
feladatokhoz rendelve (erőforrásgazdálkodás)
4.1. az ütemterv összhangjának
alátámasztása a tervezett eszköz és
humán erőforrás igénnyel

Részletesen az adott projektre aktualizálva kerül
bemutatásra : 5 pont
Nem specifikusan részletezve, általánosságban kerül
bemutatásra : 2,5 pont
Nem, vagy rendkívül hiányosan kerül bemutatásra: 0
pont

4.2. az alvállalkozók szöveges
Részletesen az adott projektre aktualizálva kerül
bemutatása eszköz és humánerőforrás bemutatásra : 5 pont
tekintetében
Nem specifikusan részletezve, általánosságban kerül
bemutatásra : 2,5 pont
Nem, vagy rendkívül hiányosan kerül bemutatásra: 0
pont
5. a tervezett eljárás- és
munkautasítások leírása, és azok
összhangja a tervekkel,
engedélyekkel

5. Összesen max. 10 pont
Részletesen az adott projektre aktualizálva kerül
bemutatásra : 10 pont
Nem specifikusan részletezve, általánosságban kerül
bemutatásra : 5 pont
Nem, vagy rendkívül hiányosan kerül bemutatásra: 0
pont
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Minőségügyi terv tartalmi
követelménye
6. a jogszabályi és szabvány
követelmények, valamint az
ezeknek való megfelelőség
biztosítása

Pontozás
6. Összesen max. 5 pont
Részletesen az adott projektre aktualizálva kerül
bemutatásra : 5 pont
Nem specifikusan részletezve, általánosságban kerül
bemutatásra : 2,5 pont
Nem, vagy rendkívül hiányosan kerül bemutatásra: 0
pont

7. a kapcsolódó minőségirányítási
eljárások bemutatása

7. Összesen max. 10 pont
Részletesen az adott projektre aktualizálva kerül
bemutatásra : 10 pont
Nem specifikusan részletezve, általánosságban kerül
bemutatásra : 5 pont
Nem, vagy rendkívül hiányosan kerül bemutatásra: 0
pont

8. Összesen max. 20 pont
8. a kivitelezés során alkalmazott
környezetvédelmi és munkavédelmi
intézkedések bemutatása
8.1. Alkalmazandó BAT
technológiák, környezetvédelmi
technológiai mentesítési terv
bemutatása a kivitelezés során
előfordulható eseményekre az alábbi
környezeti hatások vonatkozásában
(víz,- levegő-, talaj-, zajszennyezés,
hulladék és a rezgés)

Részletesen az adott projektre aktualizálva kerül
bemutatásra : 5 pont

8.2. Eszközök, termékek,
alapanyagok beszerzésénél
alkalmazott környezeti szempontok
bemutatása

Részletesen az adott projektre aktualizálva kerül
bemutatásra : 5 pont

Nem specifikusan részletezve, általánosságban kerül
bemutatásra : 2,5 pont
Nem, vagy rendkívül hiányosan kerül bemutatásra: 0
pont

Nem specifikusan részletezve, általánosságban kerül
bemutatásra : 2,5 pont
Nem, vagy rendkívül hiányosan kerül bemutatásra: 0
pont

8.3. Vészhelyzeti/havaria terv,
vészhelyzeti eseményhez kapcsolódó
jelentési kötelezettségek, teljesítési
rendjének, eljárásainak, valamint a
jelentésekért felelős személyek és az
értesítendő szervek bemutatása

Részletesen az adott projektre aktualizálva kerül
bemutatásra : 10 pont
Nem specifikusan részletezve, általánosságban kerül
bemutatásra : 5 pont
Rendkívül hiányosan kerül bemutatásra: 0 pont
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Minőségügyi terv tartalmi
követelménye

Pontozás

9. a mérési és monitoring eljárások 9. Összesen max. 5 pont
bemutatása, azon belül az ellenőrző
mérő és vizsgáló berendezések
alkalmazni kívánt szabályozó
rendszere
9.1. a kivitelezés során végzett mérési
és monitoring eljárások leírását, és
azok igazolási, jelentési módja a
kivitelezés során

Részletesen az adott projektre aktualizálva kerül
bemutatásra : 2,5 pont
Nem specifikusan részletezve, általánosságban kerül
bemutatásra : 1,25 pont
Nem, vagy rendkívül hiányosan kerül bemutatásra: 0
pont

9.2. az eszközök azonosítását

Részletesen az adott projektre aktualizálva kerül
bemutatásra : 2,5 pont
Nem specifikusan részletezve, általánosságban kerül
bemutatásra : 1,25 pont
Nem, vagy rendkívül hiányosan kerül bemutatásra: 0
pont

10. a Projekt megvalósítása során
felmerülő kockázatok felmérése,
kezelése

10. Összesen max. 15 pont

10.1. A környezeti és munkavédelmi
kockázatok felmérése

Részletesen az adott projektre aktualizálva kerül
bemutatásra : 10 pont
Nem specifikusan részletezve, általánosságban kerül
bemutatásra : 5 pont
Nem, vagy rendkívül hiányosan kerül bemutatásra: 0
pont

10.2. a kockázatok kezelésére
javasolt stratégia, helyesbítő és
megelőző tevékenységek

Részletesen az adott projektre aktualizálva kerül
bemutatásra : 5 pont
Nem specifikusan részletezve, általánosságban kerül
bemutatásra : 2,5 pont
Nem, vagy rendkívül hiányosan kerül bemutatásra: 0
pont

Ajánlatkérő a minőségügyi terv tartalma tekintetében a pontozás módszerével a megadott
követelmények meglétét értékeli, megvizsgálva, hogy a minőségügyi terv egyes
követelményei (1-10 követelmény) bemutatásra kerültek-e vagy sem. Az adott feltétel
bemutatásának elmaradása, illetve rendkívül hiányos bemutatása esetén 0 pont kerül
kiosztásra. Az adott feltételeken belül meghatározott részelemek tekintetében a fenti
táblázat tartalmazza a kiosztható pontokat, melynek összesítése adja az adott feltétel
esetében elért pontszámot.
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A fentiekre tekintettel a pontkiosztás módszere alapján ajánlatkérő az egyes feltételek (110 feltétel) esetét vizsgálva megállapítja a pontszámokat, majd azokat összesíti. Így alakul
ki az ajánlat 2. részszempont szerinti pontszáma. A pontozás két tizedesjegy pontossággal
történik.

MINŐSÉGTERV

1.

Ajánlattevő köteles ajánlatához ISO 10005:2005 szabványnak megfelelő, annak struktúráját
követő, a kiírás feltételeit és az erre tett megajánlásokat leképező minőségügyi tervet
csatolni. Minőségügyi terv struktúráját az ISO 10005:2005 szabvány 5. pontja (A
minőségügyi terv tartalma) szerint kell felépíteni. A minőségügyi tervben meg kell
határozni a minőségügyi terv tárgyát, a projekt tárgyának megjelölésével. A minőségügyi
tervben meg kell határozni a minőségügyi terv célját, illetve a vonatkozó tevékenység
minőségcéljait valamint annak területi érvényességét. Ajánlattevőnek a munka
végrehajtásával kapcsolatos minden elvégzendő feladatot/tevékenységet, melyek saját
minőségirányítási rendszerében és jelen ajánlattételi Dokumentációban – kiemelten a
műszaki leírásban – követelményként megjelennek, a minőségügyi tervében kell
bemutatnia. A minőségügyi terv azért készül, hogy Ajánlattevő minőségirányítási
rendszerének elemeire vonatkozó általános követelmények és az adott ajánlat különleges
követelményeinek összekapcsolását biztosító mechanizmust meghatározza, az adott
projektben biztosítsa a minőségügyi feltételek és célok érvényre jutását. A beruházás
jellegére tekintettel kiemelt szerepe van a minőségtervben a környezetvédelmi szempontok
figyelembe vételének (talaj, vizek, levegő, zaj, hulladékok kezelése).

2.

Ajánlatkérő érvénytelennek minősíti mindazokat az ajánlatokat, amelyek minőségügyi terve
nem felel meg az ISO 10005:2005 szabvány és a kiírás feltételeinek, valamint nem képezi
le a kiírás feltételeit és az erre tett megajánlásokat, valamint a „Minőségügyi terv tartalmi
követelményeinél‖ felsorolt pontok a szakmai ajánlatban egyértelműen nem
azonosíthatóak!

3.

A minőségügyi terv pontosan mutassa be azokat a feladatokat/tevékenységeket, amelyek
jelen ajánlattételi Dokumentáció műszaki leírásában minimális követelményként
megjelentek (minden műtárgy, egyéb rekonstrukció, felújítás és feladat konkrét
bemutatása), abból semmilyen végrehajtandó feladat/tevékenység nem hiányozhat. A
minőségügyi terv vonatkozó fejezetei pontosan határozzák meg az elvégzendő feladat
végrehajtásának módszerét és szervezetét. A minőségügyi terv pontosan rögzítse azt a
mennyiségű és szakértelmű szakembert (projektvezetők, mérnökök), akikkel a feladat a
megadott módszer és ütemezés szerint végrehajtható (erőforrás tervezés). A minőségügyi
terv tartalmazza pontosan a megajánlott szakértőkkel (projektvezető, FMV, egyéb
szakértők) kapcsolatos adatokat, amelyek tisztázzák, hogy a rájuk bízott feladat
megoldására/teljesítésére képesek, jogosultak.

4.

A minőségügyi terv egyes fejezeteiben minden esetben a konkrét projektre vonatkozó
specifikációk legyenek meghatározva. Ajánlattevő pontosan határozza meg a műszaki
dokumentációban leírt mérési és monitoring eljárásokat, azok tárgyi feltételeit és
dokumentációs rendszerét, továbbá adja meg a tervezett mintavételi és minősítési tervet.
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Dr. Fekete Zoltán polgármester – mivel a jelenlévő képviselők részéről hozzászólás, vélemény
nem hangzik el – a szennyvíz-csatornázáshoz kapcsolódó műszaki ellenőrzés és független
mérnöki tevékenység ellátására vonatkozó közbeszerzési ajánlati felhívás elfogadását teszi fel
szavazásra.
A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
209/2011. (VI. 29.) önkormányzati határozata
Észak-Déli városrészének szennyvíz-csatornázásához kapcsolódó műszaki
ellenőrzés és független mérnöki tevékenység ellátására vonatkozó
közbeszerzési ajánlati felhívás elfogadásáról

A Képviselő-testület a szennyvízberuházáshoz kapcsolódó, műszaki ellenőrzésre és
független mérnöki tevékenységre vonatkozó ajánlati felhívást a mellékletben foglalt
tartalommal együtt elfogadja, hozzájárul a Közbeszerzési Értesítőben történő
megjelentetéshez.
E határozat elfogadásával a Képviselő-testület a 103/2010. (IV. 28.) ÖK sz. határozatát
visszavonja.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
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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
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
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Pázmándi Tamás, közbeszerzési
referens
E-mail:
kozbeszerzes@mezokovesd.hu
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL
A felhasználói oldal címe (URL):

Postai
irányítószám:
3400
Telefon:
+36 49 511515

Ország:
MagyarországHU

Fax:
+36 49 511565

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
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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
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Megbízási szerződés a „Mezőkövesd város szennyvízcsatorna-hálózatának fejlesztése a lakosság
életminőségének javítása és a települési környezet védelme érdekében‖ elnevezésű projekt
megvalósításához szükséges mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység ellátására.
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) Szolgáltatásmegrendelés
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen
eszközzel, módon, az
ajánlatkérő által
meghatározott
követelményeknek
megfelelően
A teljesítés helye
NUTS-kód
• • • ••

Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek
kombinációja/Egyéb

Szolgáltatási kategória

A teljesítés helye
NUTS-kód

A teljesítés helye
Mezőkövesd
NUTS-kód

12

(az 1–27. szolgáltatási
kategóriákat lásd a 2004/18/EK
irányelv II. mellékletében)

•• •••

HU 311

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

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek
létszáma • • • VAGY, adott esetben, maximális
létszáma • • •
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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
Mezőkövesd város szennyvízcsatorna-hálózatának fejlesztése a lakosság életminőségének javítása és a
települési környezet védelme érdekében‖ elnevezésű projekt megvalósításához szükséges mérnöki és
műszaki ellenőri tevékenység ellátás FIDIC szerződéses rendszer keretében
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő szójegyzék

71310000-4 (Mérnöki tanácsadói és
kivitelezési szolgáltatások)
71520000-9 (Építésfelügyeleti
szolgáltatások)
71318000-0 (Mérnöki tanácsadó és
További
konzultációs szolgáltatások)
tárgy(ak)
71631300-3 (Épülettel kapcsolatos
műszaki ellenőrzési szolgáltatások)
71248000-8 (Projektfelügyelet és
dokumentáció)
79111000-5 (Jogi tanácsadási
szolgáltatások)
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):
Fő tárgy

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)
Az alábbi szolgáltatási feladatok teljes körű ellátása:
— Projekt eredményes megvalósításának a teljes körű, ütemezésbeli felügyelete és bonyolítása, a
FIDIC szerződéses feltételek szerinti mérnöki, valamint a műszaki ellenőri feladatok ellátása;
— A Projekt megvalósítására kötött szerződések szerinti létesítmények, áruszállítások
maradéktalan, igazoltan a minőségi előírásoknak megfelelő megvalósításának kikényszerítése
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(a felügyelt kivitelezési szerződés vonatkozásában);
— A feladatok végrehajtásához szükséges szakértő és egyéb személyzet biztosítása, a vállalkozói
teljesítések és azok elszámolásának folyamatos ellenőrzése;
— Közreműködés a műszaki átadás-átvételi eljárást követő folyamatokban a jótállási időszak
alatt;
— A meglévő és megszerzendő engedélyek ellenőrzése, azok érvényességének nyomon követése,
az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásaik időbeli követése, továbbá a teljesítés követése;
— A kedvezményezett szakértőjeként a Projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárásokban
részvétel, valamint a közbeszerzési eljárásokban a bíráló bizottságban való részvétel szükség
szerint;
— A jogi kérdéseket érintő dokumentumok előkészítésében való részvétel, együttműködés a
Megbízó jogi képviseletét ellátó ügyvéddel (vagy ügyvédi irodával);
— monitortevékenységek a projekt zárásakor
a megadott feladatleírás szerint
A felügyelendő építési munkák és áruszállítások mennyisége az alábbiak szerint alakul:
— összesen 29.335 fm hosszban DN 200 KG-PVC szennyvízhálózat kiépítése;
— összesen 723 db (297 vasbeton, 426 műanyag) tisztítóakna;
— összesen 246 db tisztítóidom;
— összes házi bekötések száma: 2.265 db (DN 160);
— 3 db átemelő építése és 3 db átemelő felújítása
— burkolat helyreállítása
— szennyvíz nyomócsó (DN 150 és DN 63) 274 fm hosszban, ill. (DN 63) 56 fm hosszban.
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal):
VAGY:

és

Pénznem:
között

Pénznem:

II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben)
igen
nem
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónapokban: •• vagy napokban: • •• • (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): ••• vagy: •• • és •• • között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések
esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét:
hónapokban: •• vagy napokban: • •• • (a szerződés megkötésétől számítva)
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II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Az időtartam hónap(ok)ban: 24 vagy napokban: ••• • (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés
befejezés

• •/• •/••• •
••/• • /•• ••

(nap/hó/év)

(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 nettó ajánlati ár min. 0,3 %/késedelmes nap.
Meghiúsulási kötbér a nettó ajánlati ár min. 10 %-ának megfelelő mértékű.
rendelkezésre állási biztosíték a kivitelezés jótállási időtartamára a nettó vállalási ár 5%-nak megfelelő
összegben
a késedelmi kötbér és a meghiúsulási kötbér mértékét ajánlatkérő a bírálati szempontok körében
értékeli
a fenti biztosítékokat az ajánlattevők a Kbt. 53/A § (6) bekezdésében meghatározottak szerint
nyújthatják
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre
A szerződés finanszírozása a KEOP 1.2.0/2F/09-2010-0027 sz. programban az Európai Unió, a
Magyar Állami Költségvetés és az ajánlatkérő saját forrásaiból történik a Kbt. 305. §-a szerint. A
támogatásra és a kifizetés feltételeire vonatkozó főbb jogszabályok: 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet; az
adózás rendjéről szóló 2003. XCII. törvény 36/A. §-ának való megfelelés a pénzügyi teljesítés
feltétele.
Az ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő a szolgáltatás ellenértékét az igazolt teljesítésétől
számított 45 napon belül fizeti meg átutalással; a fizetési határidő az ajánlattevő vállalása szerint 45
napnál hosszabb idejű is lehet. A beruházás saját forrás hányadát az ajánlatkérő, míg a támogatott
részt a Közreműködő Szervezet az igazolt teljesítés és a számlák ajánlatkérő által a Közreműködő
Szervezethez történő benyújtását követően, a számla/számlák támogatástartalmának megfelelő részét
30 napon (hiánypótlást nem számítva) belül utalja át a Vállalkozó számára.
A megbízott a pénzügyi-számlázási terv szerint, teljesítésarányosan nyújthat be havi ütemezésben
részszámlát, illetve 1 db végszámlát. A végszámla összege nem lehet kevesebb a nettó vállalási ár 15
%-ánál. A végszámla a sikeres műszaki átadás-átvétel napján nyújtható be.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi
személy(adott esetben)
Nem követelmény.
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III.1.4) Vonatkozónak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? igen
(adott esetben)

nem

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 nyilatkozatok:
Kizáró okok:
1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), akivel
szemben az alábbi feltételek bármelyike fennáll:
a) az ajánlattevővel (közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevővel), 10%-ot meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt bármely alvállalkozójával vagy az eljárásba bevont bármely
erőforrást nyújtó szervezettel szemben a Kbt. 60.§ (1) bekezdésének a)-i) pontjaiban, 61.§ (1)
bekezdésének a)-d) pontjaiban, illetve a 61. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok
bármelyike fennáll; vagy
b) az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevő) bármely alvállalkozójával
szemben a Kbt. 60.§ (1) bekezdésének a)-i) pontjaiban, vagy a Kbt. 61.§ (1) bekezdés d) pontjában
meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
2) Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, aki, illetőleg akinek a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vagy
a számára erőforrást nyújtó szervezete esetében a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a) pontjában
megfogalmazottak fennállnak, illetve aki jelen eljárás során a Kbt. 62. § (1) bekezdésének b)
pontjában megfogalmazottakat elköveti.
Az igazolás módja:
Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő külön-külön), a teljesítésben a
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó és a
teljesítésbe bevonni kívánt erőforrást nyújtó szervezet a Kbt. 63. § (1)- (9) bekezdései szerint
köteles igazolni, illetve nyilatkozni arról, hogy nem tartozik a 60. § (1) bekezdésének, valamint a
61. § (1) bek. a)-d) pontjainak hatálya alá.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok
és a megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
(adott esetben):

P/1. A Kbt. 66. § (1) bekezdés d) pontja alapján
az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén
valamennyi konzorciumi tag, illetőleg a
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó
csatolja érvényes (a közbeszerzés tárgyára

P/1. Alkalmas, az ajánlattevő, közös ajánlattétel
esetén valamennyi konzorciumi tag illetve a
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó,
amennyiben rendelkezik érvényes, legalább 40M
Ft/év biztosítási értékű, a közbeszerzés tárgyára
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vonatkozó) szakmai felelősségbiztosításának vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással.(A
fennállásáról szóló kötvény egyszerű másolati közös ajánlattevők, az ajánlattevő, és a
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
példányát.
mértékben igénybe venni kívánt valamennyi
alvállalkozó a P/1. alkalmassági követelménynek
külön-külön kell, hogy megfeleljen.)

P/2. A Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja alapján:
Az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén
valamennyi konzorciumi tag, illetőleg a
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó
számviteli jogszabályok szerinti beszámolója a
hirdetmény feladását megelőző három lezárt
üzleti évre vonatkozóan, amennyiben a
letelepedésük szerinti ország joga ezt előírja.
(Amennyiben nincs ilyen előírás, akkor
ajánlatkérő elfogadja a cégjegyzésre jogosultak,
vagy a könyvelők (könyvvizsgálók) nyilatkozatát
az utolsó három lezárt üzleti év mérleg szerinti
eredményéről (évenként megbontva).
P/3. A Kbt. 66.§ (1) bekezdés c) pontja alapján:
Az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén
valamennyi konzorciumi tag, illetőleg a
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó
nyilatkozata a hirdetmény feladását megelőző
három lezárt üzleti év teljes nettó árbevételéről,
valamint a közbeszerzés tárgyára vonatkozó nettó
árbevételéről. A nyilatkozatot mind a teljes, mind
a tárgy szerinti árbevétel esetében évenkénti
bontásban kell megadni.

P/2. Alkalmas, amennyiben az ajánlattevő, közös
ajánlattétel esetén valamennyi konzorciumi tag
illetve a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó mérleg szerinti eredménye a
hirdetmény feladását megelőző három lezárt
üzleti év mindegyikében pozitív.
(A közös ajánlattevők, az ajánlattevő, és a
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt valamennyi
alvállalkozó a P/2. alkalmassági követelménynek
külön-külön kell, hogy megfeleljen.)

P/3.Alkalmas, amennyiben az ajánlattevőnek és a
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak a
hirdetmény feladását megelőző utolsó három
lezárt üzleti év teljes árbevételének átlaga eléri a
nettó 80 millió forintot, és a hirdetmény feladását
megelőző utolsó három lezárt üzleti év
közbeszerzés tárgya, szerinti nettó árbevételének
átlaga eléri a nettó 30 millió forintot.
(Az ajánlattevő, a közös ajánlattevők esetében a
tagok és a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
valamennyi alvállalkozó a P/3. alkalmassági
követelménynek együttesen is megfelelhetnek.)

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (3-4)
bekezdése szerinti szervezetek (személyek), mint
erőforrást biztosítók bevonására a Kbt. 4. § 3/E.
pontja szerint van lehetőség.
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III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
adatok és a megkövetelt igazolási mód:
(adott esetben):
M/1.A Kbt. 67.§ (3) bekezdés a) pontja
alapján: Az ajánlattevő és a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó ismertesse
az ajánlati felhívás megjelenését megelőző 36
hónapban
befejezett
legjelentősebb,
a
közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásait
(legalább a teljesítés ideje, a szerződést kötő
másik
fél
megnevezése,
a
projekt
finanszírozásának forrása, a szolgáltatás
tárgya, továbbá az ellenszolgáltatás összege,
vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló
más adat megjelölésével) a Kbt. 68. § (1)
bekezdése szerinti igazolással.

M/2. A Kbt. 67.§ (3) bekezdés d) pontja
alapján:
azoknak
a
szakembereknek
(szervezeteknek), illetőleg vezetőknek a
megnevezése, képzettségük ismertetése, akiket
be kíván vonni a teljesítésbe, különösen azok
bemutatásával, akik a minőség-ellenőrzésért
felelősek, a szakemberek saját kezűleg aláírt
részletes
szakmai
önéletrajza,
diplomamásolatuk,
illetve
jogosultság
igazolásuk egyszerű másolati példányának
csatolásával. Továbbá az ajánlattevőnek
cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell tennie arra,
hogy személy szerint kit, melyik, a jobb oldali
oszlopban előírt M/2 szakértelemre kíván
bevonni a teljesítésbe.

M/1.Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó együttesen, ha az
ajánlattételi felhívás megjelenését megelőző 36
hónapban nem rendelkezik legalább 3 db, sikeres
műszaki átadás-átvétellel lezárult építési beruházás
során végzett mérnöki vagy műszaki felügyeleti
szolgáltatások teljesítésére vonatkozó referenciával,
melyek közül:
Legalább kettő db, egyenként legalább nettó 1,5
milliárd HUF értékű, s ebből legalább az
egyik szennyvíz-csatornázás építése vagy
korszerűsítése területén valósult meg;
Legalább kettő, szennyvíz-csatornázás területén
valósult meg;
Legalább kettő projekttel kapcsolatos kiviteli
szerződés feltételei a FIDIC általános
szerződési feltételeken alapultak;
Legalább egy projekt finanszírozásában Európai
Uniós források szerepeltek.
(Egy referencia egyszerre több előírást is
kielégíthet.)
M/2.Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó, ha együttesen nem
rendelkeznek a teljesítésbe bevonni kívánt alábbi
szakemberekkel:
Mérnök (1 fő)
Végzettség: felsőfokú egyetemi vagy főiskolai
végzettség a következő szakágak valamelyikéről:
építőmérnök,
közmű- és mélyépítés,
vízépítés
- 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet szerinti „MEM‖ és „ME-VZ‖ érvényes műszaki ellenőri
jogosultsággal és regisztrációval, valamint BL-SZ és
VZ-SZ szakértői jogosultsággal és regisztrációval.
Gyakorlat: összesen legalább 5 év műszaki ellenőri
tapasztalat a víziközművek létesítése és mélyépítés
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területén, valamint legalább 5 év mérnöki tapasztalat
csatornázási, szennyvíztisztítási munkák mérnöki
feladatainak ellátása terén.
- Legalább 3 év tapasztalat Uniós forrásokból
finanszírozott, FIDIC szerződéses feltételek szerint
megvalósított munkák mérnök-műszaki ellenőri
feladatainak ellátása terén.
Nyelvismeret: Magyar nyelv tárgyalóképes ismerete.

Mérnök képviselője (1 fő)
Végzettség: felsőfokú egyetemi vagy főiskolai
végzettség
- 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet szerinti „MEVZ‖ érvényes műszaki ellenőri jogosultsággal és
regisztrációval.
Gyakorlat: összesen legalább 5 év műszaki ellenőri
tapasztalat a víziközművek létesítése területén,
valamint legalább 3 év tapasztalat csatornázási,
szennyvíztisztítási munkák műszaki ellenőri
feladatainak ellátása terén.
Nyelvismeret: Magyar nyelv tárgyalóképes ismerete.

Szakági műszaki ellenőrök (Ajánlattevő egy
szakembert maximum 2 pozícióra ajánlhat)
ME-VZ (min. 1 fő)
ME-KÉ-I (min. 1 fő)
ME-ÉG-I (min. 1 fő)
ME-ÉV-I (min. 1 fő)
ME-É-I (min. 1 fő)
Legalább 5 év gyakorlat mindegyik szakági műszaki
ellenőr esetében.
Valamennyi
szakági
műszaki
ellenőrnél
követelmény a magyar szakmai nyelv tárgyalóképes
ismerete.
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M/3. A Kbt. 67.§ (3) bekezdés f) és i) pontja
alapján: a termelési képességről, illetőleg
vizsgálati
és
kutatási
eszközeiről,
minőségbiztosítási
intézkedéseiről
az
ajánlatkérő vagy más szervezet által végzett
vizsgálattal, ha a szolgáltatás összetett, vagy ha
különleges célra szolgál.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (3-4)
bekezdése szerinti szervezetek (személyek),
mint erőforrást biztosítók bevonására a Kbt. 4.
§ 3/E. pontja szerint van lehetőség.

M/3. Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó együttesen, ha nem
rendelkezik műszaki tervezés tárgyában érvényes
ISO 9001:2008 (MSZ EN ISO 14001:2009)
szerinti minőségirányítási rendszer működéséről
szóló bármely nemzeti rendszerben akkreditált
tanúsító
által
kiállított
minőségirányítási
tanúsítvánnyal
vagy
ezzel
egyenértékű
tanúsítvánnyal; és ISO 14001:2004 (MSZ EN ISO
14001:2005)
környezetközpontú
irányítási
rendszer működtetéséről szóló bármely nemzeti
rendszerben akkreditált tanúsító által kiállított
minőségirányítási tanúsítvánnyal, vagy ezzel
egyenértékű tanúsítvánnyal.

III.2.4) Fenntartott szerződések (adott esetben)

igen

nem X

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:
104/2006. (IV.28.) Korm. rendelet a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az
építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól.
244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői
szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól
290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a
kivitelezési dokumentáció tartalmáról.
29/2004. (IX. 8.) IM rendelet a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység feltételét képező
közbeszerzési gyakorlatra és annak igazolására vonatkozó szabályokról
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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 fajtája
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 ajánlattevők 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
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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

Súlyszám

1. ajánlati ár (nettó Ft)

50

2. meghiúsulási kötbér (Ft-ban
meghatározva)

20

3. szakmai ajánlat megfelelősége

Részszempont

Súlyszám

20
10

4. késedelmi kötbér
(Ft/késedelmes nap)
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 X

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
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A dokumentáció beszerzésének határideje Kbt. 74. § (1) bek. szerint
Dátum: (nap/hó/év)
Időpont: 10:00
igen

hirdetmény feladása + 45 nap

nem

Igen válasz esetén, Ár (számokkal): 100.000,- Pénznem HUF
A fizetés feltételei és módja: Az ajánlatkérő OTP Banknál vezetett 11734107-1535007110010000 számú bankszámlájára történő átutalással, ―Szennyvíz - Mérnöki és műszaki ellenőri
szolgáltatások‖ megjelöléssel. Az ár az Áfát nem tartalmazza.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő Kbt. 74. § (1) bek. szerint
Dátum: (nap/hó/év)
Időpont: 10:00

hirdetmény feladása + 45 nap

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
SK SL FI SV

ET

EL

EN FR IT

LV LT

HU MT NL PL PT

Egyéb:

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén)
• • /• • /•• • • -ig (nap/hó/év)
VAGY hónap(ok)ban: • •• vagy nap(ok)ban: 90 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
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IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei Kbt. 74. § (1) bek. szerint
Dátum: (nap/hó/év )
Időpont: 10:00

hirdetmény feladása + 45 nap

Hely (adott esetben): Lásd az I.1. pontban.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? (adott esetben)
nem

igen

A Kbt. 80.§ (2) bekezdése alapján meghatározott személyek.
VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ
igen
nem

JELLEGŰ-E?

(adott esetben)

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:
„Mezőkövesd város szennyvízcsatorna-hálózatának fejlesztése a lakosság életminőségének
javítása és a települési környezet védelme érdekében‖
KEOP 1.2.0/2F/09-2010-0027
VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
1) Az ajánlatkérő a Kbt. 83. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
2) Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 2011. ……Kbt. 94. § (1) bek.………... Időpont:
10:00 óra
A szerződéskötés tervezett időpontja: 2011. ………Kbt. 99. § (3) bek.………...
3) Az ajánlat benyújtásának feltétele: A dokumentáció megvásárlása az ajánlat benyújtásának
feltétele. A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé. Közös ajánlattétel
esetén elégséges az ajánlati dokumentációt csak az egyik ajánlattevőnek megvásárolnia. Az
ajánlat összeállításának költsége az ajánlattevőt terheli.
4) Ajánlati biztosíték: Az ajánlatkérő az ajánlattételt 700.000,-Ft ajánlati biztosíték fizetéséhez
köti. A fentiekben meghatározott ajánlati biztosíték teljesíthető a Kbt. 59. § (2) bek. szerint,
amennyiben az ajánlattevő az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetéssel teljesít, úgy a
pénzösszeget a 11734107-15350071-10010000 számú számlára történő utalással/befizetéssel
kell teljesítenie. az ajánlattételi határidő lejártáig, ―Szennyvíz - mérnöki és műszaki ellenőri
szolgáltatások‖ megjelöléssel.
5) Az ajánlattevő ajánlatában köteles nyilatkozni a Kbt. 70. § (2) és bekezdése, továbbá a 71. §
(1) és 63. § (3) bekezdései és a 72. § vonatkozásában.
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6) Az ajánlatokra vonatkozó formai előírásokat az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
7) Ajánlatkérő az eljárás nyertesével, annak visszalépése esetén - ha az eredményhirdetéskor
meghatározta - a második legkedvezőbbnek minősített ajánlattevővel köt szerződést [Kbt. 91. §
(2) bekezdés].
8) Ajánlattevők a Kbt. 56. § szerint kiegészítő tájékoztatást kérhetnek a beadási határidőt
megelőző 10. napig. Az írásban feltett kérdésekre a Kiíró a beadási határidőt megelőző 6. napig
írásban megküldi a válaszokat.
9) Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevők együttműködéséről
szóló megállapodást, melyben a közös ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell arról, hogy a
szerződés teljesítéséért együttes kötelezettséget és egyetemleges felelősséget vállalnak, továbbá
meg kell jelölni a vezető céget.
10) A dokumentáció ellenértékének visszakövetelésére - a Kbt. 54. § (6) bekezdésében foglalt
eseteket kivéve - nincs lehetőség.
11) Az ajánlatba be kell csatolni az Ajánlattevő, közös ajánlattevők, a 10% feletti alvállalkozó(k)
és az erőforrást nyújtó szervezet cégkivonatának 60 napnál nem régebbi példányát.
12) Aláírási címpéldányok: Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot ténylegesen jegyző személy
hatályos aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bek. szerinti aláírás-mintát.
Amennyiben nem a cégjegyzésre jogosultak az ajánlatot jegyző(k), akkor csatolandó a
cégjegyzésre jogosulttól származó meghatalmazás, valamint a meghatalmazást adó cégjegyzésre
jogosult(ak) aláírási címpéldánya vagy aláírás-mintája.
13) Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy meglévő felelősségbiztosítása kiterjed jelen
szerződésre, vagy amennyiben nem, úgy arra kiterjeszti. A nyilatkozat benyújtása az
érvényesség feltétele.
14) Tekintettel arra, hogy az ajánlattétel nyelve magyar, minden idegen nyelven kiállított
igazolás mellé csatolni kell azok hiteles magyar nyelvű fordítását is, a szakfordításról és
tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI.26.) MT rendelet és a végrehajtására kiadott 7/1986. (VI.26.)
IM rendelet előírásainak megfelelően.
15) Ajánlatkérő a Kbt. 20. § (3) bekezdésre való tekintettel előírja, hogy az ajánlattevő az
„eredeti‖ ajánlatban szereplő valamennyi nyilatkozatot eredeti, vagy közjegyző által hitelesített
formában, a többi igazolást és dokumentumot másolatban nyújtsa be.
16) Azon szakemberek esetében, akiket nem saját állományban foglalkoztatnak az ajánlatnak
tartalmaznia kell olyan szerződést, vagy szándéknyilatkozatot, amelyben nevezett szakember
kötelezettséget vállal, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében a projekt
teljes időtartama alatt közreműködik.
17). Irányadó idő: A teljes ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában
megadott határidő az ajánlatkérő székhelye szerinti helyi idő szerint értendő.
18) Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevők esetén minden tagnak) és a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, illetőleg az erőforrást
biztosító szervezetnek nyilatkozatot kell becsatolni arra vonatkozóan, hogy a nyilatkozatot tett
számlavezető pénzintézeten túlmenően nem vezet több banknál számlát.
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19) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó
határa 1, felső határa 100 pont.
20) A módszer ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a VI.3) 19. szerinti ponthatárok
közötti pontszámot: az ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlata kapja a
maximális 100 pontot, a többiek pedig arányosan kevesebbet, azaz 1. részszempont esetében a
Közbeszerzések Tanácsa ajánlásának relatív értékelési módszerei közül a fordított arányosítást, a
2. és 4. részszempont esetében az egyenes arányosítást alkalmazza. A 3. részszempont esetében
(szakmai ajánlat megfelelősége) az ajánlatkérő a sorba rendezés módszerét alkalmazza.
21) Az ajánlatot zárt csomagolásban, 1 eredeti és 3 másolati példányban a Kbt. 70/A. § kell
benyújtani a dokumentációban foglaltaknak megfelelően. Az ajánlatokat CD/DVD formátumban
is be kell nyújtani.
22) Ajánlatkérő a beszerzéssel kapcsolatban felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 48. § (3-4)
bekezdésére.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, a Kbt. 82. § 99/A. § és 303. §-aira.
23) Ajánlatkérő a Kbt. 125. § (3) bek. b.) pontjára tekintettel hirdetmény közzététele nélküli
tárgyalásos eljárást alkalmazhat, amennyiben annak feltételei fennállnak.
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

E-mail:

Telefon: 36-1-336-7776

Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu

Fax: 36-1-336-7778

Ország: HU

A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:

Postai
irányítószám:

E-mail:

Telefon:

Internetcím (URL):

Fax:

Ország:
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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 közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 323. §-a szerint.

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől
szerezhető be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:

Postai irányítószám:

E-mail:

Telefon:

Internetcím (URL):

Fax:

Ország:

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

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország:

Telefon:

Címzett:
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:

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország:

Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):
III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVA AZ AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI
JELENTKEZÉSEKET KELL BENYÚJTANI

Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:

Postai
irányítószám:

Ország:

187

Kapcsolattartási pont(ok):

Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

Dr. Fekete Zoltán polgármester a szennyvíz-csatornázáshoz kapcsolódó PR- és kommunikációs
tevékenység ellátására vonatkozó közbeszerzési ajánlati felhívást teszi fel szavazásra.
A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
210/2011. (VI. 29.) önkormányzati határozata
Észak-Déli városrészének szennyvíz-csatornázásához kapcsolódó PR- és
kommunikációs tevékenység ellátására vonatkozó közbeszerzési
ajánlati felhívás elfogadásáról

A Képviselő-testület a szennyvízberuházáshoz kapcsolódó, PR-tevékenységre és
kommunikációra vonatkozó ajánlattételi felhívást a mellékletben foglalt tartalommal
együtt elfogadja, hozzájárul a Közbeszerzési Értesítőben történő megjelentetéshez.
E határozat elfogadásával a Képviselő-testület a 104/2010. (IV. 28.) ÖK sz. határozatát
visszavonja.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
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3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja
1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu
AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatás
Építési koncesszió
Szolgáltatási
koncesszió

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága)
tölti ki
X
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
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Pázmándi Tamás
E-mail:
kozbeszerzes@mezokovesd.hu
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

Postai
irányítószám:
3400
Telefon:
49/511-515

Ország:
Magyarország

Fax: 49/511-565

További információk a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási
ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I
mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási
ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II
mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
Azonos a fent említett kapcsolattartási
ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III
mellékletet
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I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA
Központi szintű

Közszolgáltató

Regionális/helyi szintű

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
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
Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
[Kbt. 163. § (1) bek.. a) pont]
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Szén és más szilárd tüzelőanyagok
Vasúti szolgáltatások
feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy
Repülőtéri tevékenység
autóbusz szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Kikötői tevékenységek
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]
I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást?
igen nem
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Megbízási szerződés a „Mezőkövesd város szennyvízcsatorna-hálózatának fejlesztése a lakosság
életminőségének javítása és a települési környezet védelme érdekében‖ tárgyú projekttel kapcsolatos
PR és tájékoztatási feladatok ellátására.
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik
leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a) Építési beruházás
b) Árubeszerzés
c) Szolgáltatás
Kivitelezés

Adásvétel

Szolgáltatási kategória
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Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen
eszközzel, módon, az
ajánlatkérő által
meghatározott
követelményeknek
megfelelően

Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek
kombinációja/Egyéb

(az 1–27. szolgáltatási
kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4.
mellékletében)
Szolgáltatási

koncesszió

A teljesítés helye
NUTS-kód

A teljesítés helye
Mezőkövesd
NUTS-kód

HU311

Építési koncesszió
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

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek
keretszáma • • • VAGY, adott esetben, maximális
létszáma • • •
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
„Mezőkövesd város szennyvízcsatorna-hálózatának fejlesztése a lakosság életminőségének javítása és
a települési környezet védelme érdekében‖ tárgyú projekttel kapcsolatos PR és tájékoztatási feladatok
ellátásának keretén belül, az azzal kapcsolatos tájékoztatási tevékenység teljes körű megtervezése,
szervezése, lebonyolítása, szükség esetén konfliktuskezelés, és ezen tevékenységeken keresztül
környezeti tudatformálás megbízási szerződés keretében, a II. sz. kommunikációs csomag előírásai
szerint.
A szerződés céljai a következők:
(5) A lakosság teljes körű, célzott tájékoztatása a beruházás jelentőségéről, aktualitásairól és a
gyakorlati tudnivalókról. A tájékoztatás feladata a településen élők mindennapjaiban felmerülő, a
beruházással kapcsolatos információk szabad áramlásának és az információhoz való
hozzáférhetőségnek a biztosítása, a megfelelő szennyvízkezeléssel rendelkező város kedvező
jövőképének kialakításának elősegítése.
(6) Az Európai Unió és az illetékes hatóságok, önkormányzatok környezetvédelmi erőfeszítéseinek
bemutatása;
(7) A lakosság környezet-tudatosságának fokozása.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
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Fő tárgy

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

79.41.60.00-3

• • • • -• • • • • -•

79.32.00.00-3
• • • • -• • • • • -•
79.34.00.00-9
• • • • -• • • • • -•
További
79.82.10.00-5
tárgy(ak)
92.11.12.00-4
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)
II. sz. kommunikációs csomag alapján
1) Információs központ felállítása a Polgármesteri Hivatalban.
2) Sajtóesemények, sajtótájékoztatók szervezése
3) Sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése
4) Hirdetmények, táblák
5) Kockázatok folyamatos figyelése, esetleges krízismenedzsment
6) Információs anyagok, kiadványok készítése
7) Fotódokumentáció
8) Szóró -, reklámajándékok
9) Honlap
10) Sajtómegjelenések generálása
11) Lakossági fórumok
A KEOP pályázatokra vonatkozó Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutatóban előírt
tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségek ellátása.
A részletes feladat leírást a dokumentáció tartalmazza.
II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben)
igen
nem
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónap(ok)ban: • • vagy napokban: • • • • (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): • • • vagy: • • • és • • • között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések
esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét:
hónapokban: • •
vagy napokban: • • • • (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Az időtartam hónap(ok)ban: 28 vagy napokban: • • • • (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés
• • • • / • • /• •
(év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés
20…./…………
(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)
Késedelmes teljesítése esetén kötbér kerül megállapításra. Késedelmes teljesítése esetén a napi kötbér
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mértéke 100.000 Ft/nap. A teljes kötbér értéke a teljes bruttó díj összegére vetítve annak maximum
20%-a lehet.
Hibás teljesítési kötbér: 100.000 Ft/nap.
Meghiúsulási kötbér a nettó ajánlati ár min. 10 %-a.
A fenti feltételek elfogadásáról az ajánlatban kifejezetten nyilatkozni kell.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre
Fizetési feltételek: négy részszámla és egy végszámla benyújtására van lehetőség.
Az ajánlatkérő a beruházás finanszírozására pályázatot nyújtott be a KEOP-7.1.2.0-2008-0125 sz.
pályázati kiírásra. A beruházás megvalósítása és jelen közbeszerzési eljárásban leírt szolgáltatás
megrendelése csak ezen pályázat nyertessége esetén valósul meg. A beruházást ajánlatkérő a
támogatási szerződésben meghatározott részben támogatott forrásból finanszírozza a Kbt. 305. §-a
szerint. A támogatásra és a kifizetés feltételeire vonatkozó főbb jogszabályok: 4/2011 Korm. rend. (I.
28.), az adózás rendjéről szóló 2003. XCII. törvény 36/A. §-ának való megfelelés a pénzügyi teljesítés
feltétele.
Az ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő a szolgáltatás ellenértékét az igazolt teljesítésétől
számított 45 napon belül fizeti meg átutalással. A beruházás saját forrás hányadát az ajánlatkérő, míg a
támogatott részt a Közreműködő Szervezet az igazolt teljesítés és a számlák ajánlatkérő által a
Közreműködő Szervezethez történő benyújtását követően, a számla/számlák támogatástartalmának
megfelelő részét 30 napon (hiánypótlást nem számítva) belül utalja át a Vállalkozó számára.
A megbízott a pénzügyi-számlázási terv szerint, teljesítésarányosan nyújthat be félévente 1-1
(összesen 4 db) részszámlát, illetve 1 db végszámlát. A végszámla összegét, amely a bruttó vállalási ár
5 %-a az ajánlatkérő a projekt teljes lezárásáig visszatartja.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)
Nem követelmény, de a szerződésszerű teljesítésért egyetemlegesen kell a közös ajánlattevőknek
felelősséget vállalniuk.
III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) igen
nem
Ha igen, a különleges feltételek meghatározása
III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai
és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, vagy alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet
az, akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll. Az
eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, illetve erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben
a Kbt. 61. § (1) bek. d) pontja szerinti kizáró ok fennáll, illetve nem lehet ajánlattevő valamint a
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, illetve
erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bek. a)-c) pontja szerinti kizáró okok
fennállnak. Az eljárásból kizárásra kerül azon ajánlattevő, valamint a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, illetve erőforrást nyújtó szervezet, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1) bek. a)-b) pontban foglalt kizáró okok fennállnak.
Megkövetelt igazolási mód: A Kbt. 249. § (3) bekezdése alapján a 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 nyilatkoznia kell.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
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Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok
és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek és a teljesítésben a
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben
igénybe
venni
kívánt
alvállalkozójának a pénzügyi és gazdasági
alkalmasság
igazolására
az
alábbi
dokumentumokat kell becsatolnia.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1. Az összes számlavezető pénzügyi
intézményétől származó nyilatkozat a fizetési
kötelezettségek teljesítéséről és a sorban állásról
e hirdetmény megjelenését megelőző 1 évben;
Kbt. 66. § (1) bek. a.).

P.1. Az ajánlattevő, vagy a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni
kívánt
alvállalkozója
bármely
számlavezető pénzügyi intézménytől származó
nyilatkozat szerint fizetési kötelezettségeinek
határidőben nem tett eleget, továbbá e
hirdetmény megjelenését megelőző 1 évben
számláján 15 napot meghaladó mértékű sorban
állás fordult elő. (A közös ajánlattevők, az
ajánlattevő, és a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
valamennyi alvállalkozó ezen alkalmassági
követelménynek önállóan kell hogy megfeleljen.)

P.2. nyilatkozat az előírt időszak teljes nettó
árbevételéről (teljes forgalmáról) és a
közbeszerzés tárgya szerinti (PR és tájékoztatási
feladatok) nettó forgalmáról (Kbt. 66. § (1)
bekezdés c) pont).

P.2. Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó által a hirdetmény
megjelenését megelőző utolsó három lezárt üzleti
évben elért teljes nettó árbevételének (teljes
forgalmának) átlaga nem éri el a 20.000.000,- Ft
összeget és a közbeszerzés tárgya szerinti PR és
tájékoztatási feladatok ellátásából származó nettó
forgalmának átlaga nem éri el a 4.000.000,- Ft
összeget. Amennyiben az ajánlattevő nem
rendelkezik három lezárt üzleti év árbevételi
adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta
lezárt üzleti évek nettó árbevétele (teljes
forgalma) és a közbeszerzés tárgya szerinti PR és
tájékoztatási feladatok ellátásából származó nettó
forgalmának számtani átlagának kell elérnie az
előírt összeget (a nem teljes üzleti évet egy évnek
tekintve) (A közös ajánlattevők, az ajánlattevő és
a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt valamennyi
alvállalkozó ezen alkalmassági követelménynek
együttesen is megfelelhet.)
P.3 Az ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó üzemi/üzleti tevékenységének
eredménye a hirdetmény megjelenését megelőző
három lezárt üzleti év közül egynél több évben
negatív (A közös ajánlattevők, az ajánlattevő, és

P.3. a számviteli jogszabályok szerinti éves
beszámoló az előírt üzleti évekre vonatkozóan
(Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pont).

Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan,
ha az alább meghatározott feltételek közül
bármelyik fennáll:
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a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt valamennyi
alvállalkozó ezen alkalmassági követelménynek
önállóan kell hogy megfeleljen.)
Az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez
szükséges alkalmasság igazolása érdekében más
szervezet
(szervezetek)
erőforrására
is
támaszkodhat. Ebben az esetben a Kbt. 65. § (4)
bekezdésének megfelelően köteles igazolni azt is,
hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges
erőforrások rendelkezésre állnak majd a
szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 4. § 3.E. pontja alapján nem minősülhet
erőforrásnak a 66. § (1) a)-c) pontja szerinti
körülmény, kivéve, ha az ajánlattevő és az
erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári
Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok
és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek és a teljesítésben a
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak a
műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolására
az alábbi dokumentumokat kell becsatolnia. A
közös ajánlattevőknek, valamint az ajánlattevőnek
és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak
valamennyi igazolást együttesen kell megadnia és
az ennek megfelelő alkalmassági feltételeknek
együttesen is megfelelhetnek.
M.1. A hirdetmény megjelenését megelőző 36
hónapos időszakban végzett legjelentősebb
szolgáltatásainak ismertetése (az ismertetésnek ki
kell térnie az a) pontban meghatározott teljesített
(befejezett) szolgáltatások tekintetében az
alábbiakra: a teljesítés ideje, a szerződést kötő
másik fél megnevezése, a szolgáltatás tárgya, az
ellenszolgáltatás összege, hogy Európai Uniós
forrásból valósult-e meg, a szolgáltatás rövid
ismertetése a Kbt. 68. § (1) bek. szerinti
igazolással együtt. (Kbt. 67. § (3) bek. a) pont).

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az alábbi
pontokban meghatározott követelmények közül
bármelyiknek nem felel meg:

M.1. az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó együttesen nem rendelkezik a
hirdetmény megjelenését megelőző 36 hónapos
időszakban:
M.1.1 legalább 5 db, összértékben legalább nettó
8.000.000,értékű
teljesített
(befejezett)
szolgáltatási referenciával PR és tájékoztatási
tevékenység teljes körű megtervezése és
szervezése és lebonyolítása területén, melyből 2
db EU-s támogatásból valósult meg.
M.1.2 legalább 3 db, a KEOP pályázatokra
vonatkozó Kedvezményezettek tájékoztatási
kötelezettségei útmutatóban előírt III. vagy IV.
kommunikációs csomagban lévő kommunikációs
feladatok ellátása területén teljesített (befejezett)
szolgáltatási referenciák.
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Az ajánlatkérő akkor tekint befejezettnek egy
referenciát, ha a szerződést kötő másik fél a
szerződés teljesítését igazolta.

M.2.
Azoknak
a
szakembereknek
(szervezeteknek),
illetőleg
vezetőknek
a
megnevezése, végzettségének és képzettségének
ismertetése, és különösen azon személyek
végzettségének és képzettségének ismertetése,
akik a szolgáltatás teljesítéséért felelősek.
A szakemberek bemutatása során a képzettséget
alátámasztó
önéletrajz,
a
szakemberek
végzettségét igazoló dokumentumok, valamint az
adott szakemberek által a nyelvismeret és
rendelkezésre
állás
tekintetében
aláírt
nyilatkozatok csatolandók. (Kbt. 67. § (3) bek. d)
pont).

M.2. az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó együttesen nem rendelkezik
legalább az alábbi helyismerettel rendelkező
szakemberekkel:
Vezető PR menedzser (1 fő)
Végzettség
Egyetemi vagy főiskolai végzettség.
Nyelvismeret
Magyar nyelv tárgyalóképes ismerete.
Képzettség
1.
Legalább 5 éves tapasztalat
szolgáltatások PR és/vagy marketing
tevékenységében. Legalább 2 db olyan
projektben PR és/vagy kommunikációs
tanácsadóként szerzett tapasztalat, amelyek
környezetvédelmi beruházásokkal vagy
közszolgáltatással kapcsolatos lakossági
kommunikációra vonatkoztak, és amelyek
közül legalább az egyik becsült értéke
meghaladta az 5.000.000,- Ft-ot.
Sajtókapcsolatokért felelős szakértő (1 fő)
Végzettség
Egyetemi vagy főiskolai végzettség.
Nyelvismeret
2.
A magyar nyelv anyanyelvi szintű
ismerete
Képzettség
Legalább 5 éves újságírási és/vagy
sajtókapcsolatok
szervezésében
szerzett
tapasztalat.

Konfliktus-kezelési szakértő (1 fő)
Végzettség
Egyetemi vagy főiskolai végzettség.
Az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez
3.
Nyelvismeret
szükséges alkalmasság igazolása érdekében más
A magyar szakmai nyelv tárgyalóképes
szervezet
(szervezetek)
erőforrására
is
ismerete
támaszkodhat. Ebben az esetben a Kbt. 65. § (4) Képzettség
bekezdésének megfelelően köteles igazolni azt is,
4.
Lakossági
konfliktuskezelés
hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges
területén szerzett legalább 5 éves gyakorlat;
erőforrások rendelkezésre állnak majd a
5.
Környezeti nevelés szakértő (1
szerződés teljesítésének időtartama alatt.
fő)
A Kbt. 4. § 3/E. pontja alapján nem minősülhet
Végzettség
erőforrásnak a 67. § (3) bekezdésének a), d)-f) Egyetemi vagy főiskolai végzettség.
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pontja szerinti körülmény, kivéve, ha az
ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet
között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi
befolyás áll fenn.

Nyelvismeret
A magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismerete.
Képzettség
Legalább 5 éves tapasztalat környezeti oktatási
tevékenységben vagy projekt(ek)ben.

III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott

igen

igen
nem
nem

III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ
KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
nem
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:

igen

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
Súlyszám
Részszempont
1. Ajánlati ár (HUF)
40
2. meghiúsulási kötbér összege
20
(HUF)
3. Szakmai ajánlat minősége
20
IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e?

Súlyszám

igen

nem

Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)
IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0027
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?
nem
Igen válasz esetén

igen
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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: …………./…………… (év/hó/nap )
Időpont: 11:00 óra
Kell-e fizetni a dokumentációért?
igen
nem
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 25.000 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A fizetés feltételei és módja: Az ajánlatkérő OTP Banknál vezetett 11734107-1535007110010000 számú bankszámlájára történő átutalással, ―Szennyvíz - PR‖ megjelöléssel. Az ár az
Áfát nem tartalmazza.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: …………/……………… (év/hó/nap)
Időpont:
11:00 óra
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI
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Egyéb:
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
• • • • / • • /• • -ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban: • • • vagy napokban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: ………../……………… (év/hó/nap)
Időpont: 11:00 óra
Helyszín :
Mezőkövesd Város Önkormányzata 3400 Mezőkövesd, Mátyás Király út 112. fsz. 13. terem
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80.§ (2) bekezdése alapján meghatározott személyek.
V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? (adott esetben)
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

igen

nem

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:
KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0027
V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
……………… …………... 09:00 óra
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V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
……………………… …………………….
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. ……………………. 11.00 óra, helye: 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112.,
Polgármesteri Hivatal „A‖ épület, fsz. 13. tárgyaló.
Ajánlattevő a tárgyaláson ajánlatának az értékelési az ajánlati ár és a teljesítési garancia
mértékére vonatkozó részét módosíthatja.
Ajánlatkérő az ajánlattevőkkel az ajánlatok beérkezésének sorrendjében tárgyal. Ajánlatkérő
külön-külön kíván tárgyalni az ajánlattevőkkel. A végső ajánlat megtételével beáll az ajánlati
kötöttség.
A tárgyalások arra irányulnak, hogy az ajánlatkérő a legkedvezőbb feltételekkel köthessen
szerződést.
V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele?
(adott esetben)
igen
nem
V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk:
(adott esetben)
A dokumentáció az ellenszolgáltatás az ajánlatkérő számlájára való átutalása után átvehető jelen
felhívás a meghatározott címen, előzetes, telefonon történt egyeztetést követően hétfőtől
csütörtökig 9:00-12:00 óra között (ajánlattétel napján: 9:00-11:00 óra között). Az átvételkor a
dokumentáció árának megfizetését igazoló dokumentumot be kell mutatni. Ajánlatkérő
bankszámlaszáma: OTP Bank 11734107-15350071-10010000, az átutalás közleményében meg
kell jelölni jelen közbeszerzési eljárás tárgyát. Egy ajánlattevő kizárólag egy dokumentáció
megvásárlására és átvételére 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:
1-100
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:
ponthatárok közötti pontszámot: az ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlata
kapja a maximális 100 pontot, a többiek pedig lineáris arányosítással arányosan kevesebbet. A 3.
részszempont esetében (szakmai ajánlat minősége) az ajánlatkérő a sorba rendezés (relatív
értékelési mód) módszerét alkalmazza a KT 2/2004. sz. 2008, 11. 28. napján módosított
ajánlásának megfelelően.
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 ajánlatkérő a Kbt. 83. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
2) Az ajánlattevő ajánlatában köteles nyilatkozni a Kbt. 70. § (2) és bekezdése, továbbá a 71. §
(1), 63. § (3) bekezdései és a 72. § vonatkozásában.
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3) Az ajánlatokra vonatkozó formai előírásokat az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
4) Ajánlatkérő az eljárás nyertesével illetve a Kbt. 91. § (2) bek. esetén a második
legkedvezőbbnek minősített ajánlattevővel köt szerződést.
5) Ajánlattevők a Kbt. 56. § szerint kiegészítő tájékoztatást kérhetnek a beadási határidőt
megelőző 10. napig. Az írásban feltett kérdésekre a Kiíró a beadási határidőt megelőző 6. napig
írásban megküldi a válaszokat.
6) Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevők együttműködéséről
szóló megállapodást, melyben a közös ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell arról, hogy a szerződés
teljesítéséért együttes kötelezettséget és egyetemleges felelősséget vállalnak, továbbá meg kell
jelölni a vezető céget.
7) A dokumentáció ellenértékének visszakövetelésére - a Kbt. 54. § (6) bekezdésében foglalt
eseteket kivéve - nincs lehetőség.
8) Az ajánlatba be kell csatolni az Ajánlattevő, közös ajánlattevők, a 10% feletti alvállalkozó(k)
és az erőforrást nyújtó szervezet cégkivonatának 60 napnál nem régebbi példányát.
9) Aláírási címpéldány, aláírás-minta: Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot ténylegesen jegyző
személy hatályos aláírási címpéldányát, eredetiben vagy másolatban. Amennyiben nem a
cégjegyzésre jogosultak az ajánlatot jegyző(k), akkor csatolandó a cégjegyzésre jogosulttól
származó meghatalmazás, valamint a meghatalmazást adó cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási
címpéldánya vagy aláírás-mintája.
10) Tekintettel arra, hogy az ajánlattétel nyelve magyar, minden idegen nyelven kiállított
igazolás mellé csatolni kell azok hiteles magyar nyelvű fordítását is, a szakfordításról és
tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI.26.) MT rendelet és a végrehajtására kiadott 7/1986. (VI.26.)
IM rendelet előírásainak megfelelően.
11) Azon szakemberek esetében, akiket nem saját állományú munkaviszonyban alkalmaznak az
ajánlatnak tartalmaznia kell olyan szerződést, vagy szándéknyilatkozatot, amelyben nevezett
szakember kötelezettséget vállal, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés
teljesítésében közreműködik.
12). Irányadó idő: A teljes ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott
határidő az ajánlatkérő székhelye szerinti helyi idő szerint értendő.
13) Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevők esetén minden tagnak) és a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, illetőleg az erőforrást
biztosító szervezetnek nyilatkozatot kell becsatolni arra vonatkozóan, hogy a nyilatkozatot tett
számlavezető pénzügyi intézményen túlmenően nem vezet több banknál számlát.
14) Az ajánlatokat a Kbt. 70/A § alapján 1 eredeti és 3 másolati, példányban kötve vagy fűzve,
kell benyújtani a dokumentációban foglaltaknak megfelelően. Az ajánlatokat CD/DVD
formátumban is be kell nyújtani.
15) Ajánlatkérő a beszerzéssel kapcsolatban felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 48. § (3-4)
bekezdésére.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, a Kbt. 82. § 99/A. § és 303. §-aira.

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

Telefon:

Címzett:
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):

Telefon:

Címzett:
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):

Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):
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Dr. Fekete Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a szennyvíz-csatornázáshoz kapcsolódó
projektmenedzseri és könyvvizsgálói tevékenység ellátására vonatkozó közbeszerzési ajánlati
felhívást.

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
211/2011. (VI. 29.) önkormányzati határozata
Észak-Déli városrészének szennyvíz-csatornázásához kapcsolódó
projektmenedzseri és könyvvizsgálói tevékenység ellátására
vonatkozó közbeszerzési ajánlati felhívás elfogadásáról

A Képviselő-testület a szennyvízberuházáshoz kapcsolódó, projektmenedzseri és
könyvvizsgálói tevékenységre vonatkozó ajánlati felhívást a mellékletben foglalt
tartalommal együtt elfogadja, hozzájárul a Közbeszerzési Értesítőben történő
megjelentetéshez.
E határozat elfogadásával a Képviselő-testület a 105/2010. (IV. 28.) ÖK sz. határozatát
visszavonja.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

202

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
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
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Pázmándi Tamás
E-mail:
polghiv@mezokovesd.hu
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):

Postai
Ország: Magyarország
irányítószám:
3400
Telefon: 49/511-515

Fax: 49/511-565

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
Általános közszolgáltatások
vagy szövetségi hatóság, valamint
Védelem
regionális és helyi szerveik
Közrend és biztonság
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Környezetvédelem
Regionális vagy helyi hatóság
Gazdasági és pénzügyek
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Egészségügy
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Közjogi szervezet
Európai intézmény/hatóság vagy
nemzetközi szervezet
Egyéb (nevezze meg):

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
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Megbízási szerződés a „Mezőkövesd város szennyvízcsatorna-hálózatának fejlesztése a lakosság
életminőségének javítása és a települési környezet védelme érdekében‖ tárgyú projekt
projektmenedzseri feladatainak teljeskörű ellátására.
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) Szolgáltatásmegrendelés
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen
eszközzel, módon, az
ajánlatkérő által
meghatározott
követelményeknek
megfelelően
A teljesítés helye
NUTS-kód
•••••

Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek
kombinációja/Egyéb

Szolgáltatási kategória

A teljesítés helye
NUTS-kód

A teljesítés helye
Mezőkövesd
NUTS-kód

11

(az 1–27. szolgáltatási
kategóriákat lásd a 2004/18/EK
irányelv II. mellékletében)

•••••
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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

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek
létszáma • • • VAGY, adott esetben, maximális
létszáma • • •
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):
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II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Megbízási szerződés a „Mezőkövesd város szennyvízcsatorna-hálózatának fejlesztése a lakosság
életminőségének javítása és a települési környezet védelme érdekében‖ tárgyú projekt
projektmenedzseri feladatainak teljeskörű ellátására.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő tárgy

79.41.10.00-8

• • • • -• • • • • -•

További
tárgy(ak)

71.24.80.00-8
79.21.20.00-3
79.00.00.00-4

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

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)
Teljes körű projektmenedzseri, illetve ehhez kapcsolódó jogi tanácsadói feladatok ellátása a KEOP
eljárásrendnek megfelelően. A részletes feladatleírást a dokumentáció tartalmazza.
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal):
Pénznem:
VAGY:
és
között
Pénznem:
II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben)
igen
nem
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónapokban: • • vagy napokban: • • • • (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): • • • vagy: • • • és • • • között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések
esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét:
hónapokban: • •
vagy napokban: • • • • (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: • • • • (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés
• • /• • /• • • •
(nap/hó/év)
befejezés
…31/03/ 2013(nap/hó/év)
III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓFELTÉTELEK
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Késedelmes teljesítése esetén kötbér kerül megállapításra. Késedelmes teljesítése esetén a napi kötbér
mértéke 100.000 Ft/nap. A teljes kötbér értéke a teljes bruttó díj összegére vetítve annak maximum
20%-a lehet.
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Hibás teljesítési kötbér: 100.000 Ft/nap.
Meghiúsulási kötbér a nettó ajánlati ár min. 10 %-a.
A fenti feltételek elfogadásáról az ajánlatban kifejezetten nyilatkozni kell.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre
Fizetési feltételek: négy részszámla és egy végszámla benyújtására van lehetőség.
Az ajánlatkérő a beruházás finanszírozására pályázatot nyújtott be a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0027 sz.
pályázati kiírásra. A beruházás megvalósítása és jelen közbeszerzési eljárásban leírt szolgáltatás
megrendelése csak ezen pályázat nyertessége esetén valósul meg. A beruházást ajánlatkérő a
támogatási szerződésben meghatározott részben támogatott forrásból finanszírozza a Kbt. 305. §-a
szerint. A támogatásra és a kifizetés feltételeire vonatkozó főbb jogszabályok: 4/2011. (I. 28.) Korm.
rendelet; Az adózás rendjéről szóló 2003. XCII. törvény 36/A. §-ának való megfelelés a pénzügyi
teljesítés feltétele.
Az ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő a szolgáltatás ellenértékét az igazolt teljesítésétől
számított 45 napon belül fizeti meg átutalással. A beruházás saját forrás hányadát az ajánlatkérő, míg a
támogatott részt a Közreműködő Szervezet az igazolt teljesítés és a számlák ajánlatkérő által a
Közreműködő Szervezethez történő benyújtását követően, a számla/számlák támogatástartalmának
megfelelő részét 30 napon (hiánypótlást nem számítva) belül utalja át a Vállalkozó számára.
A megbízott a pénzügyi-számlázási terv szerint, teljesítésarányosan nyújthat be negyedévente 1-1
részszámlát, illetve 1 db végszámlát. A végszámla összegét, amely a bruttó vállalási ár 5 %-a az
ajánlatkérő a projekt teljes lezárásáig visszatartja.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi
személy(adott esetben)
Nem követelmény, de a szerződésszerű teljesítésért egyetemlegesen kell a közös ajánlattevőknek
felelősséget vállalniuk.
III.1.4) Vonatkozónak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?
igen
nem
(adott esetben)
Ha igen, a különleges feltételek meghatározása
A KEOP-1.2.0/2F pályázati felhívás és pályázati útmutató előírásai.
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:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), akivel szemben
az alábbi feltételek bármelyike fennáll:
Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevő) bármely alvállalkozójával szemben a
Kbt. 60.§ (1) bekezdésének a)-i) pontjaiban és a Kbt. 61.§ (1) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott
kizáró okok bármelyike fennáll. Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt,
aki, illetőleg – a 71. (1) bekezdésének b) pontja esetében – akinek a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vagy a számára erőforrást nyújtó
szervezete esetében az Ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a) pontjában
megfogalmazottak fennállnak, illetve aki jelen eljárás során a Kbt. 62. § (1) bekezdésének b)
pontjában megfogalmazottakat elköveti.
Az igazolás módja:
Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő külön-külön), a teljesítésben a
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó és a
teljesítésbe bevonni kívánt erőforrást nyújtó szervezet a Kbt. 63. § (2)- (9) bekezdései szerint köteles
igazolni, illetve nyilatkozni arról, hogy nem tartozik a 60. § (1) bekezdésének, valamint a 61. § (1)
bek. a)-d) pontjainak hatálya alá.
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A közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozók tekintetében az ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában arról, hogy a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót; Kbt. 63. § (3) bek.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok
és a megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
(adott esetben):

P.1. Az összes számlavezető pénzügyi
intézményétől származó nyilatkozat a fizetési
kötelezettségek teljesítéséről és a sorban állásról e
hirdetmény megjelenését megelőző 1 évben. Kbt.
66. § (1) bek. a.) pont

P.1. Az ajánlattevő, vagy a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozója bármely számlavezető
pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat
szerint fizetési kötelezettségeinek határidőben
nem tett eleget, továbbá e hirdetmény
megjelenését megelőző 1 évben számláján 15
napot meghaladó sorban állás fordult elő.
P.2. a számviteli jogszabályok szerinti éves P.2. Az ajánlattevő vagy a közbeszerzés
beszámoló az előírt üzleti évekre vonatkozóan értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe
(Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pont).
venni
kívánt
alvállalkozó
üzemi/üzleti
tevékenységének eredménye a hirdetmény
megjelenését megelőző három lezárt üzleti év
közül egynél több évben negatív (A közös
ajánlattevők, az ajánlattevő, és a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt valamennyi alvállalkozó ezen
alkalmassági követelménynek önállóan kell hogy
megfeleljen.)
P.3. nyilatkozat az előírt időszak teljes nettó P.3. Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének
árbevételéről (teljes forgalmáról) és a 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni
közbeszerzés
tárgya
szerinti kívánt alvállalkozó által a hirdetmény
(projektmenedzsment és/vagy egyéb tanácsadói megjelenését megelőző utolsó három lezárt üzleti
tevékenység) nettó forgalmáról (Kbt. 66. § (1) évben elért teljes nettó árbevételének (teljes
bekezdés c) pont).
forgalmának) átlaga nem éri el a 60.000.000,- Ft
összeget és a közbeszerzés tárgya szerinti
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (3-4) projektmenedzsment és/vagy egyéb tanácsadói
bekezdése szerinti szervezetek (személyek), mint tevékenységből származó nettó forgalmának
erőforrást biztosítók bevonására a Kbt. 4. § 3/E. átlaga nem éri el a 25.000.000,- Ft összeget.
pontja szerint van lehetőség.
Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik
három lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a
tevékenysége megkezdése óta lezárt üzleti évek
nettó árbevétele (teljes forgalma) és a
közbeszerzés tárgya szerinti projektmenedzsment
és/vagy egyéb tanácsadói tevékenységből
származó nettó forgalmának számtani átlagának
kell elérnie az előírt összeget (a nem teljes üzleti
évet egy évnek tekintve) (A közös ajánlattevők,
az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
valamennyi alvállalkozó ezen alkalmassági
követelménynek együttesen is megfelelhet.)
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III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges
adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek, illetve a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozójának a
műszaki illetve szakmai alkalmasságának
igazolására az alábbi dokumentumokat kell
csatolnia:
M.1. A felhívás megjelenését megelőző 36
hónapban teljesített szolgáltatásokat a Kbt.
67.§ (3) bekezdés a) pontja szerint, a 68.§ (1)
bekezdése szerinti igazolással. Az igazolásnak
tartalmaznia kell a teljesítés helyét és idejét,
az
ellenszolgáltatás
összegét
vagy
mennyiségére utaló más adatot, a szerződést
kötő másik fél megnevezését, telefonszámát,
Európai Uniós forrásból való megvalósulást és
azt, hogy a teljesítés az előírásoknak és
szerződésnek megfelelően történt-e.
Folyamatban lévő szerződést csak az M 1.2.
pont tekintetében fogad el az ajánlatkérő,
amennyiben a projekt rendelkezik legalább 2
db teljesített/folyósított kifizetési kérelemmel.

M.2. A teljesítésbe
bevonni kívánt
szakemberek
megnevezése,
bemutatása
képzettségük,
szakmai
gyakorlatuk
ismertetésével és önéletrajzuk és okleveleik
másolatának csatolásával. Kbt. 67. § (3) bek.
d.) pont.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
(adott esetben):
Ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó alkalmatlan, ha együttesen
nem rendelkezik:
M.1. A felhívás megjelenését megelőző 36
hónapban legalább 2 db referencia, melyből
M1.1. 1 db Európai Uniós forrásból
megvalósult
legalább
40.000.000,Ft
szerződéses értékű projektmenedzseri és/vagy
egyéb tanácsadói tevékenység ellátására
vonatkozó referencia.
M1.2. legalább 4 db KEOP 7.1.2.0 pályázat 1.
fordulós
lebonyolításához
kapcsolódó
projektmenedzseri és/vagy egyéb tanácsadói
tevékenység
ellátására
vonatkozó
(rész)teljesítés.
M1.3 legalább 5 db KEOP 7.1.2.0 pályázat 1.
fordulós lebonyolításához kapcsolódó jogi
tanácsadói tevékenység ellátására vonatkozó
(rész)teljesítés
M.2. az ajánlattevő és a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó együttesen
nem rendelkezik legalább az alábbi
szakemberekkel:
Projektvezető (1 fő)
Végzettség:
Egyetemi
vagy
főiskolai
közgazdász
végzettség.
Nyelvismeret:
A magyar szakmai nyelv és az angol nyelv
tárgyalóképes ismerete.
Képzettség:
Legalább 5 éves szakmai tapasztalat EU-s
forrásból megvalósult projektek projektvezetői
feladatainak ellátása területén.
Mérnöki projekt asszisztens (1 fő)
Végzettség:
Egyetemi vagy főiskolai műszaki végzettség.
Nyelvismeret:
A magyar szakmai nyelv tárgyalóképes
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ismerete.
Képzettség:
Legalább 3 éves szakmai tapasztalat EU-s
forrásból
megvalósult
projektek
projektmenedzselési feladatainak ellátása
területén.
Pénzügyi vezető tanácsadó (1 fő)
Végzettség:
Egyetemi
vagy
főiskolai
közgazdász
végzettség.
Nyelvismeret:
A magyar szakmai nyelv tárgyalóképes
ismerete.
Képzettség:
Legalább 3 éves szakmai tapasztalat EU-s
forrásból
megvalósult
projektek
projektmenedzselési feladatainak ellátása
területén.
Jogi tanácsadó (1 fő)
Végzettség:
legalább 4 éve ügyvédként kamarai tagsággal
és európai uniós szakjogászi vagy azzal
egyenértékű végzettséggel is rendelkező
szakember
Nyelvismeret:
A magyar és az angol szakmai nyelv
tárgyalóképes ismerete.
Képzettség:
Legalább 5 éves szakmai tapasztalat EU-s
források felhasználása, ellenőrzése területén.
M.3 a minőség biztosítása érdekében tett
intézkedések igazolása a Kbt. 67. § (3) bek. f.)
pont szerint

M.3 ISO 14.001 vagy azzal egyenértékű
minőségbiztosítási
rendszerrel
vagy
a
minőségbiztosítás
érdekében
tett
intézkedésekkel

(Az ajánlattevőnek és a 10% feletti
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (3-4) alvállalkozónak ezen feltételnek együttesen kell
bekezdése szerinti szervezetek (személyek), megfelelnie)
mint erőforrást biztosítók bevonására a Kbt. 4.
§ 3/E. pontja szerint van lehetőség.
III.2.4) Fenntartott szerződések (adott esetben)
igen
nem
A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
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III. 3) SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSRE 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
Tárgyalásos

Gyorsított tárgyalásos

A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
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
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 ajánlattevők 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
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Részszempont
Súlyszám
Részszempont
1. Ajánlati ár (nettó HUF)
40
2. meghiúsulási kötbér (HUF20
ban megadva)
3. Szakmai ajánlat minősége
20
IV.2.2) Elektronikus árverést alkalmaznak-e?
igen
nem
Ha igen, további információk az elektronikus árverésről (ha szükséges)

Súlyszám

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
KEOP 1.2.0/2F/09-2010-0027
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: ……../…………../…… (nap/hó/év)
Időpont: 11:00 óra
Kell-e fizetni a dokumentációért?
igen
nem
Igen válasz esetén, Ár (számokkal): 50.000 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A fizetés feltételei és módja: Az ajánlatkérő OTP Banknál vezetett 11734107-1535007110010000 számú bankszámlájára történő átutalással, ―Szennyvíz- projektmenedzseri feladatok
ellátása‖ megjelöléssel. Az ár az Áfát nem tartalmazza.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
Dátum: ……../…………../……… (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
Egyéb:
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén)
• • /• • /• • • • -ig (nap/hó/év)
VAGY hónap(ok)ban: • • • vagy nap(ok)ban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
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IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: ……../…………../…….. (nap/hó/év )
Időpont: 11:00 óra
Hely (adott esetben):
Mezőkövesd Város Önkormányzata 3400 Mezőkövesd, Mátyás Király út 112. fsz. 13. terem
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? (adott esetben)
igen
nem
A Kbt. 80.§ (2) bekezdése alapján meghatározott személyek.
VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? (adott esetben)
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

igen

nem

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:
KEOP 1.2.0/2F/09-2010-0027
VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
1) Az ajánlatkérő a Kbt. 83. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
2) Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 2010. ……………….. Időpont: 11:00 óra
A szerződéskötés tervezett időpontja: 2010. ………………… nap.
3) Az ajánlat benyújtásának feltétele: A dokumentáció megvásárlása az ajánlat benyújtásának
feltétele. A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé. Közös ajánlattétel esetén
elégséges az ajánlati dokumentációt csak az egyik ajánlattevőnek megvásárolnia. Az ajánlat
összeállításának költsége az ajánlattevőt terheli.
4) Ajánlati biztosíték: Az ajánlatkérő az ajánlattételt 1.000.000,-Ft ajánlati biztosíték fizetéséhez
köti. A fentiekben meghatározott ajánlati biztosíték teljesíthető a Kbt. 59. § (2) bek. szerint,
amennyiben az ajánlattevő az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetéssel teljesít, úgy a
pénzösszeget a 11734107-15350071-10010000 számú számlára történő utalással/befizetéssel kell
teljesítenie. Az ajánlattételi határidő lejártáig, ―Szennyvíz - projektmenedzseri feladatok ellátása‖
megjelöléssel.
5) Az ajánlattevő ajánlatában köteles nyilatkozni a Kbt. 70. § (2) és bekezdése, továbbá a 71. §
(1), a 63. § (3) bekezdései és a 72. § vonatkozásában.
6) Az ajánlatokra vonatkozó formai előírásokat az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza
7) Ajánlatkérő az eljárás nyertesével illetve a Kbt. 91. § (2) bek. esetén a második
legkedvezőbbnek minősített ajánlattevővel köt szerződést.
8) Ajánlattevők a Kbt. 56. § szerint kiegészítő tájékoztatást kérhetnek a beadási határidőt
megelőző 10. napig. Az írásban feltett kérdésekre az ajánlatkérő a beadási határidőt megelőző 6.
napig írásban megküldi a válaszokat.
9) Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevők együttműködéséről
szóló megállapodást, melyben a közös ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell arról, hogy a szerződés
teljesítéséért együttes kötelezettséget és egyetemleges felelősséget vállalnak, továbbá meg kell
jelölni a vezető céget.
10) A dokumentáció ellenértékének visszakövetelésére - a Kbt. 54. § (6) bekezdésében foglalt
eseteket kivéve - nincs lehetőség.
10) Az ajánlatba be kell csatolni az Ajánlattevő, közös ajánlattevők, a 10% feletti alvállalkozó(k)
és az erőforrást nyújtó szervezet cégkivonatának 60 napnál nem régebbi példányát.
12) Aláírási címpéldány, aláírás-minta: Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot ténylegesen
jegyző személy hatályos aláírási címpéldányát, eredetiben vagy másolatban. Amennyiben nem a
cégjegyzésre jogosultak az ajánlatot jegyző(k), akkor csatolandó a cégjegyzésre jogosulttól
származó meghatalmazás, valamint a meghatalmazást adó cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási
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címpéldánya vagy aláírás-mintája.
13) Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy meglévő felelősségbiztosítása a projektre
érvényes, amennyiben nem úgy nyertessége esetén jelen szerződésre kiterjeszti. A nyilatkozat
benyújtása az érvényesség feltétele.
14) Tekintettel arra, hogy az ajánlattétel nyelve magyar, minden idegen nyelven kiállított
igazolás mellé csatolni kell azok hiteles magyar nyelvű fordítását is, a szakfordításról és
tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI.26.) MT rendelet és a végrehajtására kiadott 7/1986. (VI.26.)
IM rendelet előírásainak megfelelően.
15) Ajánlatkérő a Kbt. 20. § (3) bekezdésre való tekintettel előírja, hogy az ajánlattevő az
„eredeti‖ ajánlatban szereplő valamennyi nyilatkozatot, igazolást és dokumentumot eredeti, vagy
közjegyző által hitelesített formában nyújtsa be.
16) Azon szakemberek esetében, akiket nem saját állományú munkaviszonyban alkalmaznak az
ajánlatnak tartalmaznia kell olyan szerződést, vagy szándéknyilatkozatot, amelyben nevezett
szakember kötelezettséget vállal, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés
teljesítésében közreműködik.
17). Irányadó idő: A teljes ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott
határidő az ajánlatkérő székhelye szerinti helyi idő szerint értendő.
18) Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevők esetén minden tagnak) és a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, illetőleg az erőforrást
biztosító szervezetnek nyilatkozatot kell becsatolni arra vonatkozóan, hogy a nyilatkozatot tett
számlavezető pénzügyi intézményen túlmenően nem vezet több banknál számlát.
19) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó
határa 1, felső határa 100 pont.
20) A módszer ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a VI.3) 19. szerinti ponthatárok
közötti pontszámot: az ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlata kapja a
maximális 100 pontot, a többiek pedig lineáris arányosítással arányosan kevesebbet. A 3.
részszempont esetében (szakmai ajánlat minősége) az ajánlatkérő a sorba rendezés (relatív
értékelési mód) módszerét alkalmazza a KT 2/2004. sz. 2008, 11. 28. napján módosított
ajánlásának megfelelően.
21) Az ajánlatokat a Kbt. 70/A § alapján, 1 eredeti és 3 másolati, példányban kötve vagy fűzve,
kell benyújtani a dokumentációban foglaltaknak megfelelően. Az ajánlatokat CD/DVD
formátumban is be kell nyújtani.
22) Ajánlatkérő a beszerzéssel kapcsolatban felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 48. § (3-4)
bekezdésére.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, a Kbt. 82. § 99/A. § és 303. §-aira.
VI.4) JOGORVOSLATI ELJÁRÁS
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Margit krt. 85.
Város: Budapest
Postai
Ország: Magyarország
irányítószám:1024
E-mail: kapcsolat@kozbeszerzesekTelefon: 06-1-336-7776
tanacsa.hu
Internetcím (URL):
Fax: 06-1-336-7778
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
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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:
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől
szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Margit krt. 85.
Város: Budapest
Postai irányítószám:
Ország: Magyarország
1024
E-mail: kapcsolat@kozbeszerzesekTelefon: 06-1-336-7776
tanacsa.hu
Internetcím (URL):
Fax: 06-1-336-7778
VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: / /2010 (nap/hó/év)
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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):

Telefon:

Címzett:
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):

Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

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

Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:

Postai
irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):
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3/2.) Zsóry-fürdő szennyvíz-csatornázásával összefüggő közbeszerzési ajánlati
felhívás elfogadása
Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság
A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta. A Bizottság
javasolja a határozati javaslatban foglaltak elfogadását.
Ügyrendi és Szociális Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a Zsóry fürdő szennyvíz-csatornázásával összefüggő
közbeszerzési ajánlati felhívást elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Dr. Fekete Zoltán polgármester – mivel a jelenlévő képviselők részéről hozzászólás, vélemény
nem hangzik el – így szavazásra teszi fel a Zsóry-fürdő szennyvíz-csatornázásával összefüggő
közbeszerzési ajánlati felhívást.
A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
212/2011. (VI. 29.) önkormányzati határozata
Zsóry-fürdő szennyvíz-csatornázásával összefüggő közbeszerzési
ajánlati felhívás elfogadásáról

A Képviselő-testület a Zsóry-fürdő szennyvíz-csatornázásához kapcsolódó
munkálatok kivitelezőjének kiválasztására vonatkozó ajánlattételi felhívást
elfogadja, és hozzájárul a Közbeszerzési Értesítőben történő megjelentetéshez.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
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3. melléklet a …/2009. (… …) IRM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja
1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu
Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatás
Építési koncesszió
Szolgáltatási
koncesszió

X

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti
ki
A hirdetmény kézhezvételének
dátuma____________________
Azonosító
kód_______________________________________

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Hivatalos név:
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Postai cím:
Mátyás király u. 112.
Város/Község:
Mezőkövesd

Postai
Ország: HU
irányítószám:
3400
Telefon: 06-49/511-535

Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Pázmándi Tamás közbeszerzési
referens
E-mail: kozbeszerzes@mezokovesd.hu
Fax: 06-49/511-561
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási
ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási
ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
Azonos a fent említett kapcsolattartási
ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2.) AZ AJANLATKERO TIPUSA
Központi szintű

Közszolgáltató

Regionális/helyi szintű

Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]

Közjogi szervezet

Egyéb
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I.3.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TEVÉKENYSÉGI KÖRE
I.3.1) A KBT. VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN
Általános közszolgáltatások

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

Védelem

Szociális védelem

Közrend és biztonság

Szabadidő, kultúra és vallás

Környezetvédelem

Oktatás

Gazdasági és pénzügyek

Egyéb (nevezze meg):

I.3.2) A KBT. VII. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN
Víz
Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
[Kbt. 163. § (1) bek.. a) pont]
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Szén és más szilárd tüzelőanyagok
Vasúti szolgáltatások
feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy
Repülőtéri tevékenység
autóbusz szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Kikötői tevékenységek
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]
I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? igen
nem
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Zsóry-fürdő üdülőterület szennyvízcsatornázása
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –,
amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a) Építési beruházás
b) Árubeszerzés
c) Szolgáltatás
Kivitelezés
Adásvétel
Szolgáltatási kategória
Tervezés és kivitelezés
Lízing
••
Kivitelezés, bármilyen
Bérlet
(az 1–27. szolgáltatási
eszközzel, módon, az
Részletvétel
kategóriákat lásd a Kbt. 3.
ajánlatkérő által
Ezek
és 4. mellékletében)
meghatározott
kombinációja/Egyéb
követelményeknek
megfelelően
Szolgáltatási
koncesszió
Építési koncesszió
A teljesítés helye
A teljesítés helye
A teljesítés helye
Mezőkövesd
NUTS-kód
HU311
NUTS-kód
•••••
NUTS-kód
•••••
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása
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Keretmegállapodás megkötése
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek
keretszáma • • • VAGY, adott esetben, maximális
létszáma • • •
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: • • vagy hónap(ok)ban: • • •
A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak
számokkal és pénznem):
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire
lehetséges):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Vállalkozási szerződés/ Zsóry-fürdő üdülőterület szennyvízcsatornázása
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Kiegészítő szójegyzék (adott
Fő szójegyzék
esetben)
45232400-6
Fő tárgy
További
45232411-6
tárgy(ak)
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk
megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható)
igen
nem
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
egy vagy több részre
valamennyi részre
II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?
igen

nem

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
-5.229 fm DN 200 KG-PVC szennyvíz-gerincvezeték építése, meglévő átemelőre való
csatlakozással,
-4.332 fm DN 150 KG-PVC házi szennyvíz-bekötővezeték építése, gerincvezetékre történő
csatlakozással
-28 db műanyag tisztítóakna, 23 db vasbeton tisztítóakna, 79 db tisztítóidom építése,
-1 db átemelő részleges rekonstrukciója.
-1.153 m3 útalap bontása és építése, 574 m3 aszfaltburkolat bontása és építése
-érintett közművezetékek kiváltása, illetve védelembe helyezése.
A pontos mennyiségek a dokumentációban részletezve.
II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben)
igen
nem
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónap(ok)ban: • • vagy napokban: • • • • (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): • • • vagy: • • • és • • •
között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű
szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét:
hónapokban: • •
vagy napokban: • • • • (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje
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Az időtartam hónap(ok)ban: • • vagy napokban: • • • • (a szerződés megkötésétől
számítva)
VAGY: kezdés
2011/09/15 (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés
2011/11/15
(év/hó/nap)
III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1 ) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
-Teljesítési garancia: a szerződésszerű teljesítés biztosítékául szolgál, mértéke a nettó
vállalkozói díj 5%-a. A nyertes ajánlattevő a teljesítési bankgarancia, kötelezvény eredeti
példányát a szerződéskötéssel egy időben köteles ajánlatkérő részére átadni, illetve
ajánlatkérő bankszámlájára befizetni. Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződéskötéssel
egyidőben, továbbá az ezen kötelezettségének betartására is kiterjedő, nyertes ajánlatában tett
nyilatkozatában foglaltakkal ellentétben a teljesítési bankgaranciát, kötelezvényt az előírt
tartalommal és előírt módon és határidőn belül nem nyújtja be, illetve nem utalja át
ajánlatkérő számlájára, az ajánlatkérő a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített
ajánlattevővel szerződhet, aki/amely az ilyen tárgyú közléstől számított 5 napon belül köteles
ajánlatkérő részére átadni az előírásszerű teljesítési bankgaranciát, kötelezvényt, illetve
teljesíteni az átutalást. A teljesítési garanciának benyújtásakor érvényesnek, a szerződés
nyertes ajánlattevő és ajánlatkérő általi aláírásától kezdődően a teljesítés teljes idejére a
sikeres műszaki átadás-átvétel időpontjáig hatályosnak kell lennie.
-Késedelmi kötbér: a véghatáridőre vonatkozó késedelmi kötbér a szerződés nettó
ellenértékének 1%-a naponta, de maximum a szerződés nettó ellenértékének 10%-a.
-Jóteljesítési garancia: a garanciális kötelezettség teljesítése biztosítékául szolgál, az
ajánlatban vállalt garancia időtartamára, mértéke a nettó vállalkozói díj 5%-a. A jóteljesítési
garanciának a kivitelezés lezárását követően, a műszaki ellenőr és az ajánlatkérő képviselője
által igazolt sikeres műszaki átadás-átvétel időpontjától kell rendelkezésre állnia. Az érvényes
jóteljesítési garancia rendelkezésre állása a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáról
rendelkező jegyzőkönyv aláírásának a feltétele.
A teljesítési és jóteljesítési garancia nyújtható ajánlatkérő bankszámlájára történő befizetéssel,
bankgaranciával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított –készfizető kezességvállalást
tartalmazó- kötelezvénnyel.
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 15 napon belül teljesíti.
Ajánlatkérő 1 db végszámla benyújtására biztosít lehetőséget.
A végszámla az építési munkálatok 100 %-os műszaki készültségekor, a műszaki átadásátvételi eljárás sikeres lezárását követően nyújtható be.
A számlákat az ajánlatkérő által megbízott műszaki ellenőr ellenjegyzi. Ajánlatkérő csak a
műszaki ellenőr által leigazolt számlákat fogadja be.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott
esetben) III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott
esetben)
igen
nem
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
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Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Nem lehet ajánlattevő, a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó, vagy
alvállalkozó, illetve erőforrást nyújtó szervezet aki/amely a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-i)
pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Nem lehet ajánlattevő, a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó, vagy erőforrást
nyújtó szervezet, amellyel szemben a Kbt. 61. § (1) a)-c) pontjai, illetve a 62. § (1)
bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak.
Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozójának, valamint az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást
nyújtó szervezetnek a Kbt. 249. § (3) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állásáról
nyilatkoznia kell.
Az ajánlattevőnek a Kbt. 63. § (3) bekezdése szerint a közbeszerzés értékének tíz százalékát
nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében köteles nyilatkozni
ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 60. § (1) bekezdésében
meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
adatok és a megkövetelt igazolási mód:
(adott esetben):
Az Ajánlattevő és a 10% feletti alvállalkozó Alkalmatlan az Ajánlattevő, a közbeszerzés
vonatkozásában:
értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó:
P1. Valamennyi számlavezető pénzintézet
ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál
nem régebbi nyilatkozata az ajánlattevő
(alvállalkozó) pénzügyi helyzetéről (Kbt.
66.§ (1) bekezdés a) pont):
-vezetett számla száma
- mióta vezeti a bankszámláját,
- volt-e a számláján sorban állás az
ajánlattételi felhívás feladásától
visszaszámított két évben
P2. A számviteli törvény szerinti 2009. és
2010. évi beszámoló egyszerű másolatban
(Kbt. 66.§ (1) bekezdés b) pont).
P3. 2009. és 2010. évi teljes és
szennyvízcsatorna-építéssel kapcsolatos
árbevételéről szóló nyilatkozat (Kbt. 66. §
(1) bekezdés c) pont)
P4. A Kbt. 66. § (1) bekezdés d) pontja
alapján szakmai felelősségbiztosítás
fennállásáról szóló pénzintézeti igazolás.

P1. Amennyiben a pénzintézeti nyilatkozat(ok)
szerint a folyószámlá(ko)n az ajánlattételi
felhívás feladásától visszaszámított két évben
sorban állás fordult elő.

P2. A 2009.-2010. évi beszámoló alapján a
mérleg szerinti eredménye bármely évben
negatív volt.
P3. Teljes nettó árbevétele 2009.-ben és 2010.ben évenként nem éri el a minimum
100.000.000,- Ft-ot, és szennyvízcsatornaépítéssel kapcsolatos árbevétele 2009.-ben és
2010.-ben összesen nem éri el a minimum
nettó 50.000.000 Ft-ot.
P4. Nem rendelkezik legalább 25 millió Ft/év
és 5 millió Ft/káresemény értékű szakmai
felelősségbiztosítással

Ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozónak a gazdasági és
221

pénzügyi alkalmasság P1. és P2. pontjában
meghatározott követelményeket különkülön, a P3.-P4. pontban meghatározott
követelményt együttesen kell igazolnia és az
annak megfelelő minimumkövetelményt
teljesítenie.
Erőforrást nyújtó szervezet bevonása esetén
–figyelemmel a Kbt. 4. § 3/E pontjára- az
ajánlattevő a Kbt. 65.§ (4) bekezdése szerint
köteles igazolni, hogy a szerződés
teljesítéséhez szükséges erőforrások
rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevő és a 10% feletti alvállalkozó
Az ajánlattevő és a 10% feletti alvállalkozó
alkalmatlan, ha:
vonatkozásában:
M1. 2009-2010. évben teljesített
szennyvízcsatorna-építési munkálatokról
kiállított, cégszerűen aláírt referencianyilatkozat, az ellenszolgáltatás összegének,
a teljesítés helyének, idejének, a másik
szerződő fél nevének, címének és
telefonszámának megadása, továbbá a
szerződést kötő másik féltől származó
referencia igazolás csatolása másolatban a
Kbt. 68.§ (2) bekezdése szerint (Kbt. 67. §
(2) bekezdés a) pontja). Mind az ismertetést,
mind a referenciaigazolásokat olyan
tartalommal kell csatolni, hogy azokból a
minimumkövetelmények fennállását az
ajánlatkérő meg tudja ítélni.
M2. A Kbt. 67. § (2) bekezdésének e) pontja
alapján azoknak a szakembereknek a
megnevezését, végzettségük és képzettségük
ismertetését, 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.

M1. 2009.-2010. évben nem tud ismertetni és
referenciaigazolással igazolni 2 db, egyenként
minimum nettó 25 millió Ft vállalkozói díjú
szennyvízcsatorna-építési referenciamunkát,
amit maga végzett, és a korábbi megrendelő
hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi
eljárással lezárt.

M2. Nem rendelkezik a munkákat a helyszínen
közvetlenül irányító, az illetékes kamara
névjegyzékébe igazoltan felvett, legalább
-1 fő MV-VZ/A, vagy MV-VZ/B
szakterületen nyilvántartott felelős műszaki
vezetővel, aki megfelel a 244/2006. (XII.5.)
Korm. rendeletben megfogalmazott felelős
műszaki vezetői kritériumoknak, és legalább 5
éves, szakterületén szerzett felelős műszaki
vezetői gyakorlattal rendelkezik.
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M3. Nyilatkozat a szerződésszerű
teljesítéshez rendelkezésre álló
munkagépekről, berendezésekről (db szám,
műszaki paraméter megjelölésével),
valamint a rendelkezésre állást igazoló
dokumentum (bérleti, adásvételi, lízing
szerződés, eszköznyilvántartás)

M4. Nyilatkozat az előző két év (2009.2010.) vonatkozásában az éves átlagos
statisztikai állományi létszámáról (Kbt. 67. §
(2) d pont)
M5. ISO 14001 szabványnak megfelelő
környezetirányítási rendszer tanúsítvány
egyszerű másolati példánya, vagy a Kbt. 68.
§ (4) bekezdése szerinti egyéb ezzel
egyenértékű dokumentumot.
Ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek és a
közbeszerzés értékének 10%-t meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak a műszaki illetve szakmai
alkalmasság M1-M5. pontjában
meghatározott követelményeket együttesen
kell igazolnia és az annak megfelelő
minimumkövetelményt teljesítenie.
Erőforrást nyújtó szervezet bevonása esetén
–figyelemmel a Kbt. 4. § 3/E pontjára- az
ajánlattevő a Kbt. 65.§ (4) bekezdése szerint
köteles igazolni, hogy a szerződés
teljesítéséhez szükséges erőforrások
rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt.

M3. Nem rendelkezik legalább az alábbi
üzemképes eszközökkel:
-min. 1 db, min. 8.000 kg tömegű kotrórakodó-bontógép;
-min. 1 db, min. 8.000 kg tömegű
homlokrakodógép;
-min. 1 db min. 10.000 kg tömegű úthenger;
-min. 2 db min. 5 tonna teherbírású
tehergépkocsi, melyből legalább 1 db önrakodó
darus
M4. Nem rendelkezik az előző két évben
(2009.-2010.) évente átlagosan 30 fő
statisztikai állományi létszámmal, melyből a
fizikai állomány létszáma eléri a 20 főt fizikai
állomány
M5. Nem rendelkezik mélyépítési
tevékenységre vonatkozó bármely nemzeti
rendszerben akkreditált környezetirányítási
rendszer működtetését igazoló (pl.: ISO 14001)
tanúsítvánnyal, vagy az Európai Unió más
tagállamában bejegyzett szervezettől származó
ezzel egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy az
Európai Unió más tagállamában bejegyzett
szervezettől származó ezzel egyenértékű
tanúsítvánnyal, vagy a Kbt. 68. § (5) bekezdése
szerinti egyéb bizonyíték(ok)kal.

III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott

igen
igen

nem
nem

III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ
KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e
kötve? igen nem
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
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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
Súlyszám
Részszempont
Súlyszám
1. Ajánlati ár (nettó HUF)
70
2. Garanciavállalás ideje
20
(min. 2, max. 8 év)
3. Teljesítési határidő
10
(naptári nap, min.: 45, max.:
60)
IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e?
igen
nem
Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)
IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?
igen
nem
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
Hirdetmény száma a KÉ-ben: • • • • • /• • • • (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: • • • • /• • /• • (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
Hirdetmény száma a KÉ-ben: • • • • • /• • • • (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: • • • • /• • /• • (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2011/07/25 (év/hó/nap )
Időpont: 10.00 óra
Kell-e fizetni a dokumentációért?
igen
nem
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 62.500 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
Ajánlattevő a dokumentáció ellenértékét ajánlatkérő OTP 11734107-15350071-10470002 sz.
számlájára, „Zsóry-szennyvíz - dokumentáció‖ megjelöléssel köteles befizetni. Az ár az áfa-t
tartalmazza.
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IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2011/07/25 (év/hó/nap )

Időpont: 10.00 óra

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
HU
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: 2011/07/25 (év/hó/nap )
Időpont: 10.00 óra
Helyszín : 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112., Polgármesteri Hivatal „A‖ épület, fsz.
13. tárgyaló
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek a Kbt. 80. § (2) bekezdése szerint
V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
V.1) A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben)
igen
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

nem

V.2) a szerződés EU-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos?
igen
nem
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb
hivatkozási alapot
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
A Kbt. 250. § (3) h) pontja alapján az eredményhirdetés alatt az eljárás eredményéről szóló
összegzés megküldésének napja értendő.
Időpont: 2011. szeptember 1.
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2011. szeptember 12.
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: 2011. augusztus 9. 10.00 óra, helye: 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út
112., Polgármesteri Hivatal „A‖ épület, fsz. 13. tárgyaló.
Ajánlattevő a tárgyaláson ajánlatának az árra, a garancia időtartamára, és a teljesítési határidőre
vonatkozó részét módosíthatja.
Ajánlatkérő az ajánlattevőkkel az ajánlatok beérkezésének fordított 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.
információk: (adott esetben)
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A dokumentáció munkanapokon 9-12 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9-10
óráig a 49/511-535 telefonszámon történő időpont-egyeztetést követően vehető át a dokumentáció
ellenértékének befizetését igazoló dokumentum bemutatásával.
A dokumentáció megküldésére a Kbt. 54. § (8) bekezdése az irányadó. (Közös ajánlattétel esetén
elegendő egy dokumentáció megvásárlása). A dokumentáció át nem ruházható, közzé nem tehető.
Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattétel érdekében a dokumentációt ajánlatonként legalább egy
ajánlattevőnek vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozónak meg kell vásárolnia.
V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén
az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám
alsó és felső határa:
Az adható pontszám részszempontonként: 1-100.
V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén
a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.5.1) pont
szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
Valamennyi részszempont esetében a legelőnyösebb ajánlat 100 pontot, a többi ajánlat a
legelőnyösebb ajánlathoz viszonyítva arányosítás alapján kevesebb pontot kap (lineáris
arányosítás módszere).
V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz
képest
szigorúbb(ak)-e?
igen
nem
V.7) Egyéb információk:
1.) Az érvényes ajánlattétel feltétele, hogy az ajánlatokat zárt borítékban (csomagolásban),
állagsérelem nélkül bonthatatlanul, fűzve vagy kötve (az eredeti példányt zsinórral átfűzve és
átkötve, majd címkével leragasztva, a címkét cégbélyegző lenyomattal ellátva), 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 két, az eredeti példányról készült másolatban, magyar nyelven, három
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 borítékon (csomagoláson) a „Zsóry-szennyvíz - kivitelezés‖, valamint a „Nem bontható fel az
ajánlatok hivatalos bontási eljárásának megkezdése előtt!‖ feliratot kell feltüntetni.
2.) A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti az ajánlattételi határidőben
benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül.
Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt
terheli.
Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos összes költség az ajánlattevőt terheli.
3.) Az ajánlat – tartalomjegyzéket megelőző – első oldalaként az ajánlati adatlap (felolvasólap)
szerepeljen, amelyben közölni kell az alábbi adatokat: ajánlattevő nevét, székhelyét, a kért
ellenszolgáltatás összegét és mindazon számszerűsíthető adatokat, melyek a bírálati szempontok
alapján értékelésre kerülnek. A felolvasólap mintáját a dokumentáció tartalmazza.
4.) Az ajánlathoz csatolni kell:
- ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 70. § (2) bekezdésre vonatkozóan, amelynek tartalmaznia kell az
ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a felhívás valamennyi feltételére, a szerződés teljesítésére és a
kért ellenszolgáltatásra.;
- ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 71. § (1) a), b)c) és d)pontjaira (a nemleges nyilatkozatot is
csatolni kell);
- az alkalmasság megállapítására szolgáló összes nyilatkozatot (eredetiben) és igazolást
(eredetiben vagy egyszerű másolatban);
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- a kizáró okokkal kapcsolatos összes nyilatkozatot (eredetiben),
- ajánlattevő ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonatát (eredetiben
vagy egyszerű másolatban) vagy egyéni vállalkozói igazolványát (egyszerű másolatban)
/amennyiben változásbejegyzési eljárás van folyamatban, úgy csatolandó a változásbejegyzési
kérelem példánya,
- nyilatkozatot arról, hogy a III.2.2) P1. pontban meghatározottakon kívül más pénzintézetnél
nem vezet számlát,
- nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő mely gazdálkodó szervezet felett gyakorol a
Ptk. szerinti többségi befolyást, illetőleg felette mely gazdálkodó szervezet gyakorol többségi
befolyást,
- az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányát.
Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult
képviselőjének meghatalmazása alapján más személy szignálja, illetve írja alá, a cégjegyzésre
jogosult személy által aláírt meghatalmazást szintén csatolni kell.
5.) Ajánlattevőnek jelen ajánlati felhívásban, dokumentációban meghatározott tartalmi és formai
követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania, ellenkező esetben az
ajánlat érvénytelen.
6.) Amennyiben Ajánlatkérő az összegezésben a második legkedvezőbbnek minősített
Ajánlattevőt is meghatározza, az eljárás nyertesének visszalépése esetén vele köthet szerződést.
7.) Az ajánlattételi felhívással kapcsolatban az Ajánlattevők tájékoztatást a Kbt. 250. § (3) b) pont
szerint kérhetnek.
8.) Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 83. §-ban foglaltak szerint biztosítja.
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.) A Kbt. 55. § (3) bekezdése alapján az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon a
munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről,
amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Az ajánlattevő az
ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy az ajánlattétel során figyelembe vette-e a
munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos
kötelezettségeket.
12.) Az ajánlathoz árazott költségvetést kell csatolni. Az árazott költségvetés szerkezete nem
térhet el a kiadott árazatlan költségvetés szerkezetétől.
13.) Ajánlattevőnek ajánlati árát a felolvasólapon kell megadnia nettó és bruttó értékben. Az
ajánlati árnak a nyertes ajánlattevő által jelen szerződés alapján teljesítendő valamennyi feladat
ellenértékét tartalmaznia kell, így ezeken túlmenően semmilyen jogcímen nem jogosult
Megrendelőtől további díj- vagy költségtérítés igénylésére. Ajánlattevő ezen felül a szerződés
időtartama alatt semmilyen költség elszámolására nem jogosult.
Az ajánlati árat magyar forintban (HUF) kell megadni, s az nem köthető semmilyen más külföldi
fizetőeszköz árfolyamához.
Ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a nettó árat veszi figyelembe.
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14.) Amennyiben nem érkezik a rendelkezésre álló forrás mértékének megfelelő érvényes ajánlat,
az eljárást Ajánlatkérő a Kbt. 92. § c) pontjára tekintettel eredménytelennek nyilváníthatja.
15). A nyertes Ajánlattevő előteljesítésre jogosult.
16). Ajánlatkérő az ajánlattételt 500.000 Ft összegű ajánlati biztosíték nyújtásához köti a Kbt. 59.
§-a alapján.
Az ajánlati biztosíték nyújtható ajánlatkérő bankszámlájára történő befizetéssel, bankgaranciával
vagy biztosítási szerződés alapján kiállított –készfizető kezességvállalást tartalmazókötelezvénnyel.
Az ajánlati biztosítékról szóló dokumentum másolatát csatolni kell az ajánlathoz. Amennyiben
Ajánlattevő befizetéssel kívánja rendezni az ajánlattételi biztosítékot, úgy Ajánlatkérő OTP
11734107-15350071-10470002 sz. számlájára, „Zsóry-szennyvíz - biztosíték‖ megjelöléssel kell
teljesítenie.
17). Az ajánlattevőnek (konzorciumi tagnak) rendelkeznie kell független szervezet által kiállított
tanúsítvánnyal az ISO 9001:2001 vagy ezzel egyenértékű minőségirányítási szabványoknak való
megfelelőségről mélyépítési tevékenységre vonatkozóan, ellenkező esetben az ajánlat
érvénytelennek minősül. Az ajánlathoz csatolandó a tanúsítvány egyszerű másolata.

V.8) E hirdetmény feladásának dátuma: 2011/06/

(év/hó/nap)
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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:

Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
E-mail:

Ország:
Telefon:
Fax:

Internetcím (URL):

II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ BESZEREZHETŐ
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:

Postai
irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Telefon:

Címzett:
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):

Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):
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B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma • • •
1) A rész meghatározása

meghatározás

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Fő tárgy
További tárgyak

• • .• • .• • .• • -•
• • .• • .• • .• • -•
• • .• • .• • .• • -•
• • .• • .• • .• • -•
• • .• • .• • .• • -•

Kiegészítő szójegyzék (adott
esetben)
• • • • -• • • • • -•
• • • • -•
• • • • -•
• • • • -•
• • • • -•

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

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

3/3.) A Városi Bölcsőde eszközbeszerzéséhez kapcsolódó közbeszerzési ajánlati
felhívás elfogadása

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság
A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta. A Bizottság
a Városi Bölcsőde kapacitásbővítéséhez kapcsolódó eszközbeszerzésre vonatkozó ajánlattételi
felhívást javasolja elfogadni és hozzájárul az alábbi cégek részére történő megküldéséhez.
1.rész játékok
-KIDS GYERMEKDIVAT-JÁTÉK 3400 Mezőkövesd, Mátyás kir. 123.
-Bababolt – 3400 Mezőkövesd, Mátyás kir. 147.
-Copix Kft -3400 Mezőkövesd, Juharfa u. 4.
-MICI MACKÓ BABA BOLT 3400 Mezőkövesd, Rákóczi u. 10.
2.rész bútorok, használati eszközök
-Magán Bútoráruház -3400 Mezőkövesd, Dohány u. 8.
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-Mezőkövesdi Bútoripari Kft – 3400 Mezőkövesd, Széchenyi u. 10.
-Murányi Bútor -3400 Mezőkövesd, Zsófia u. 19.
3.rész műszaki cikkek
-Gelkalux Kf. -3400 Mezőkövesd, Szt. László tér 8.
-Mentor Computer Kft. -3400 Mezőkövesd, Diófa u. 2.
-Imi Márkabolt -Mezőkövesd, Mátyás kir. 165.
Ügyrendi és Szociális Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a Városi Bölcsőde kapacitásbővítéséhez kapcsolódó
eszközbeszerzésre vonatkozó határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Dr. Fekete Zoltán polgármester – miután az előterjesztéshez módosító javaslat nem hangzik el –
így a Városi Bölcsőde kapacitásbővítéséhez kapcsolódó eszközbeszerzésre vonatkozó
közbeszerzési eljárás indításáról szóló határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
213/2011. (VI. 29.) önkormányzati határozata
a Városi Bölcsőde kapacitásbővítéséhez kapcsolódó eszközbeszerzésre
vonatkozó közbeszerzési eljárás indításáról
A Képviselő-testület a Városi Bölcsőde kapacitásbővítéséhez kapcsolódó
eszközbeszerzésre vonatkozó ajánlattételi felhívást elfogadja, és hozzájárul az alábbi
cégek részére történő megküldéséhez:
1. rész (játékok)
-KIDS GYERMEKDIVAT-JÁTÉK - 3400 Mezőkövesd, Mátyás király u. 123
-Bababolt – 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 147.
-Copix Kft. – 3400 Mezőkövesd, Juharfa út 4.
-MICI-MACKÓ BABA BOLT - 3400 Mezőkövesd, Rákóczi út 10.
2. rész (bútorok, használati eszközök)
-Magán Bútoráruház – 3400 Mezőkövesd, Dohány út 8.
-Mezőkövesdi Bútoripari Kft. -3400 Mezőkövesd, Széchenyi út 10.
-Murányi Bútor – 3400 Mezőkövesd, Zsófia út 19.
3. rész (műszaki cikkek)
-Gelkalux Kft. – 3400 Mezőkövesd, Szt. László tér 8.
-Mentor Computer Kft. - 3400 Mezőkövesd, Diófa út 2.,
-Imi Márkabolt – 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 165.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
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AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
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
Ország: HU
irányítószám:
3400
Telefon: 06-49/511-535

Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Pázmándi Tamás közbeszerzési
referens
E-mail: kozbeszerzes@mezokovesd.hu
Fax: 06-49/511-561
További információk a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási
ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási
ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
Azonos a fent említett kapcsolattartási
ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2.) AZ AJANLATKERO TIPUSA
Központi szintű

Közszolgáltató

Regionális/helyi szintű

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
Általános közszolgáltatások

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

Védelem

Szociális védelem

Közrend és biztonság

Szabadidő, kultúra és vallás

Környezetvédelem

Oktatás

Gazdasági és pénzügyek

Egyéb (nevezze meg):

I. 3.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? igen
nem
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Eszközbeszerzés a Városi Bölcsőde kapacitásbővítéséhez
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II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
a) Építési beruházás

b) Árubeszerzés

c) Szolgáltatás

Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen
eszközzel, módon, az
ajánlatkérő által
meghatározott
követelményeknek
megfelelően
Építési koncesszió
A teljesítés helye

Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek
kombinációja/Egyéb

Szolgáltatási kategória
••
(az 1–27. szolgáltatási
kategóriákat lásd a Kbt. 3.
és 4. mellékletében)
Szolgáltatási

koncesszió

A teljesítés helye
A teljesítés helye
Mezőkövesd
NUTS-kód
•••••
NUTS-kód
HU311
NUTS-kód
•••••
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása
Keretmegállapodás megkötése
II.1.4) A szerződés meghatározása/tárgya
Szállítási szerződés/ Eszközbeszerzés a Városi Bölcsőde kapacitásbővítéséhez
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Kiegészítő szójegyzék (adott
Fő szójegyzék
esetben)
39150000-8
Fő tárgy
37500000-3
39220000-0
39710000-2
További
tárgy(ak)
II.1.6) 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:
egy részre
egy vagy több részre
valamennyi részre
II.1.7.) 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)
1. rész (játékok): 584 db játék, 9 db kültéri játszóeszköz (rúgós játék: 4, mászóka: 4, csúszda:
1) szállítással, a kültéri játszóeszközök esetében szállítással és telepítéssel.
2. rész (bútorok, használati eszközök): 342 db bútor, 365 db evő és konyhai eszköz, 8 db
szőnyeg, 60 m abrosz, 120 m függöny, 80 m sötétítő függöny, 120 db törülköző (felnőtt és
gyermek)
3. rész (műszaki cikkek): 7 db (hűtő: 3, mosógép: 1, porszívó: 1, digitális személyi mérleg: 1,
CD lejátszós magnó: 1)
A pontos mennyiségek a dokumentációban részletezve.
II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben)
igen
nem
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II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje
A teljesítés határideje:
2011/10/25
(év/hó/nap)
III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1 ) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
-Késedelmi kötbér: a véghatáridőre vonatkozó késedelmi kötbér a szerződés nettó
ellenértékének 1%-a naponta, de maximum a szerződés nettó ellenértékének 10%-a.
-Jóteljesítési garancia: a garanciális kötelezettség teljesítése biztosítékául szolgál. Garancia
időtartama: kültéri játékok esetében 2 év, bútorok esetében 2 év, műszaki cikkek esetében 3
év.
Mértéke a nettó szállítói díj 5%-a. A jóteljesítési garanciának a szállítást követően,
ajánlatkérő képviselője által igazolt sikeres átadás-átvétel időpontjától kell rendelkezésre
állnia. Az érvényes jóteljesítési garancia rendelkezésre állása az átadás-átvételi eljárás
lezárásáról rendelkező jegyzőkönyv aláírásának a feltétele.
A jóteljesítési garancia nyújtható Ajánlatkérő bankszámlájára történő befizetéssel,
bankgaranciával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított –készfizető kezességvállalást
tartalmazó- kötelezvénnyel.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás saját forrásból fizetendő összegét a Kbt. 305.§ (3) bekezdése
szerint a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítéstől számított 45
napon belül teljesíti.
A benyújtott számlák finanszírozását az Ajánlatkérő és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
(Támogató) végzi, 34,6-65,4% arányban.
A számlák támogatott részének kiegyenlítése támogatói finanszírozással történik.
Ajánlatkérő 1 db végszámla benyújtására biztosít lehetőséget; a végszámla a sikeres szállítást
követően, az átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását követően nyújtható be.
A számlákat az ajánlatkérő képviselője ellenjegyzi. Ajánlatkérő csak a leigazolt számlákat
fogadja be.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott
esetben) III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott
esetben)
igen
nem
III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Nem lehet ajánlattevő, a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó, vagy
alvállalkozó, illetve erőforrást nyújtó szervezet aki/amely a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-i)
pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Nem lehet ajánlattevő, a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó, vagy erőforrást
nyújtó szervezet, amellyel szemben a Kbt. 61. § (1) a)-c) pontjai, illetve a 62. § (1)
bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak.
Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozójának, valamint az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást
nyújtó szervezetnek a Kbt. 249. § (3) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állásáról
nyilatkoznia kell.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
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Az alkalmasság megítéléséhez szükséges
adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az Ajánlattevő és a 10% feletti alvállalkozó
vonatkozásában:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
(adott esetben):
Alkalmatlan az Ajánlattevő, a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó:

P1. Valamennyi számlavezető pénzintézet
ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál
nem régebbi nyilatkozata az ajánlattevő
(alvállalkozó) pénzügyi helyzetéről (Kbt.
66.§ (1) bekezdés a) pont):
- mióta vezeti a bankszámláját,
- volt-e a számláján sorban állás az
ajánlattételi felhívás feladásától
visszaszámított két évben

P1. Amennyiben a pénzintézeti nyilatkozat(ok)
szerint a folyószámlá(ko)n az ajánlattételi
felhívás feladásától visszaszámított két évben
sorban állás fordult elő.

P2. A számviteli törvény szerinti 2009. és
2010. évi beszámoló a kiegészítő
mellékletek nélkül, egyszerű másolatban
(Kbt. 66.§ (1) bekezdés b) pont).

P2. A 2009.-2010. évi beszámoló alapján a
mérleg szerinti eredménye bármely évben
negatív volt.

Ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozónak a gazdasági és
pénzügyi alkalmasság P1. és P2. pontjában
meghatározott követelményeket külön-külön
kell igazolnia és az annak megfelelő
minimumkövetelményt teljesítenie.
Erőforrást nyújtó szervezet bevonása esetén
–figyelemmel a Kbt. 4. § 3/E pontjára- az
ajánlattevő a Kbt. 65.§ (4) bekezdése szerint
köteles igazolni, hogy a szerződés
teljesítéséhez szükséges erőforrások
rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt.
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III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevő és a 10% feletti alvállalkozó
Az ajánlattevő és a 10% feletti alvállalkozó
alkalmatlan, ha:
vonatkozásában:
M1. A Kbt. 67. §. (1) bekezdés d) pontja
alapján Ajánlattevőnek nyilatkozatban be
kell mutatnia az általa szállítandó
eszközöket, berendezéseket (a beszerzendő
áru leírásával, illetőleg fényképének
bemutatásával, amelynek eredetiségét az
ajánlatkérő felhívására igazolni kell; a
dokumentációban
szereplő
árulista
megbontása alapján).

M1.
Ajánlatához
nem
csatolja
a
dokumentációban szereplő specifikációnak
megfelelő eszközök, berendezések részletes
leírását, fényképét.

Ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek és a
közbeszerzés értékének 10%-t meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak a műszaki illetve szakmai
alkalmasság M1. pontjában meghatározott
követelményeket együttesen kell igazolnia és
az annak megfelelő minimumkövetelményt
teljesítenie.
Erőforrást nyújtó szervezet bevonása esetén
–figyelemmel a Kbt. 4. § 3/E pontjára- az
ajánlattevő a Kbt. 65.§ (4) bekezdése szerint
III.2.4)
Fenntartott
köteles igazolni,
hogyszerződések
a szerződés
teljesítéséhez
szükséges
erőforrások
A szerződés védett
foglalkoztatók
számára fenntartott
rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének
A
szerződés a időtartama
Kbt. 253. §alatt.
szerint fenntartott

igen

nem

igen

nem

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA
IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli
Tárgyalásos
IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e?

igen

nem

Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)
IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
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IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?
igen
nem
IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei: a dokumentációt ellenszolgáltatás nélkül
küldi meg Ajánlatkérő az Ajánlattevőknek.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2011/08/01 (év/hó/nap )
Időpont: 10.00 óra
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
HU
Egyéb: IV.3.6) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2011/08/01 (év/hó/nap )
Időpont: 10.00 óra
Helyszín : 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112., Polgármesteri Hivatal „A‖ épület, fsz.
13. tárgyaló
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek a Kbt. 80. § (2) bekezdése szerint
V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
V.1) A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben)
igen
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

nem

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: ÉMOP 4.2.1/B-09 "Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális
fejlesztése és kapacitásának bővítése"
V.3) További információk
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
A Kbt. 250. § (3) h) pontja alapján az eredményhirdetés alatt az eljárás eredményéről szóló
összegzés megküldésének napja értendő.
Időpont: 2011. szeptember 1.
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2011. szeptember 12.
V.3.31) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén
az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám
alsó és felső határa:
Az adható pontszám részszempontonként: 1-100.
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén
a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.5.1) pont
szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
Valamennyi részszempont esetében a legelőnyösebb ajánlat 100 pontot, a többi ajánlat a
legelőnyösebb ajánlathoz viszonyítva arányosítás alapján kevesebb pontot kap (lineáris
arányosítás módszere).
V.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz
képest
szigorúbb(ak)-e?
igen
nem
V.7) Egyéb információk:
1.) Az érvényes ajánlattétel feltétele, hogy az ajánlatokat zárt borítékban (csomagolásban),
állagsérelem nélkül bonthatatlanul, fűzve vagy kötve (az eredeti példányt zsinórral átfűzve és
átkötve, majd címkével leragasztva, a címkét cégbélyegző lenyomattal ellátva), folyamatos
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oldalszámozással, minden tartalommal rendelkező oldalt kitörölhetetlen tintával, vagy géppel
elkészítve, minden lapot az ajánlat fedlapjától kezdődően a cégjegyzésre jogosult szignójával
ellátva, egy eredeti és két, az eredeti példányról készült másolatban, magyar nyelven, három
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 borítékon (csomagoláson) a „Bölcsőde - eszközbeszerzés‖, valamint a „Nem bontható fel az
ajánlatok hivatalos bontási eljárásának megkezdése előtt!‖ feliratot kell feltüntetni.
2.) A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti az ajánlattételi határidőben
benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül.
Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt
terheli.
Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos összes költség az ajánlattevőt terheli.
3.) Az ajánlat – tartalomjegyzéket megelőző – első oldalaként az ajánlati adatlap (felolvasólap)
szerepeljen, amelyben közölni kell az alábbi adatokat: ajánlattevő nevét, székhelyét, a kért
ellenszolgáltatás összegét és mindazon számszerűsíthető adatokat, melyek a bírálati szempontok
alapján értékelésre kerülnek. A felolvasólap mintáját a dokumentáció tartalmazza.
4.) Az ajánlathoz csatolni kell:
- ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 70. § (2) bekezdésre vonatkozóan, amelynek tartalmaznia kell az
ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a felhívás valamennyi feltételére, a szerződés teljesítésére és a
kért ellenszolgáltatásra.;
- ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 71. § (1) a), b)c) és d)pontjaira (a nemleges nyilatkozatot is
csatolni kell);
- az alkalmasság megállapítására szolgáló összes nyilatkozatot (eredetiben) és igazolást
(eredetiben vagy egyszerű másolatban);
- a kizáró okokkal kapcsolatos összes nyilatkozatot (eredetiben),
- ajánlattevő ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi cégkivonatát (eredetiben
vagy egyszerű másolatban) vagy egyéni vállalkozói igazolványát (egyszerű másolatban)
/amennyiben változásbejegyzési eljárás van folyamatban, úgy csatolandó a változásbejegyzési
kérelem példánya,
- nyilatkozatot arról, hogy a III.2.2) P1. pontban meghatározottakon kívül más pénzintézetnél
nem vezet számlát,
- nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő mely gazdálkodó szervezet felett gyakorol a
Ptk. szerinti többségi befolyást, illetőleg felette mely gazdálkodó szervezet gyakorol többségi
befolyást,
- az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányának eredeti vagy egyszerű
másolati példányát.
Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult
képviselőjének meghatalmazása alapján más személy szignálja, illetve írja alá, a cégjegyzésre
jogosult személy által aláírt meghatalmazást szintén csatolni kell.
5.) Ajánlattevőnek jelen ajánlati felhívásban, dokumentációban meghatározott tartalmi és formai
követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania, ellenkező esetben az
ajánlat érvénytelen.
6.) Amennyiben Ajánlatkérő az összegezésben a második legkedvezőbbnek minősített
Ajánlattevőt is meghatározza, az eljárás nyertesének visszalépése esetén vele köthet szerződést.
7.) Az ajánlattételi felhívással kapcsolatban az Ajánlattevők tájékoztatást a Kbt. 250. § (3) b) pont
szerint kérhetnek.
8.) Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 83. §-ban foglaltak szerint biztosítja.
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
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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.) A Kbt. 55. § (3) bekezdése alapján az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon a
munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről,
amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Az ajánlattevő az
ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy az ajánlattétel során figyelembe vette-e a
munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos
kötelezettségeket.
12.) Az ajánlathoz árazott költségvetést kell csatolni. Az árazott költségvetés szerkezete nem
térhet el a kiadott árazatlan költségvetés szerkezetétől.
13.) Ajánlattevőnek ajánlati árát a felolvasólapon kell megadnia nettó és bruttó értékben. Az
ajánlati árnak a nyertes ajánlattevő által jelen szerződés alapján teljesítendő valamennyi feladat
ellenértékét tartalmaznia kell, így ezeken túlmenően semmilyen jogcímen nem jogosult
Megrendelőtől további díj- vagy költségtérítés igénylésére. Ajánlattevő ezen felül a szerződés
időtartama alatt semmilyen költség elszámolására nem jogosult.
Az ajánlati árat magyar forintban (HUF) kell megadni, s az nem köthető semmilyen más külföldi
fizetőeszköz árfolyamához.
Ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a bruttó árat veszi figyelembe.
14.) Amennyiben nem érkezik a rendelkezésre álló forrás mértékének megfelelő érvényes ajánlat,
az eljárást Ajánlatkérő a Kbt. 92. § c) pontjára tekintettel eredménytelennek nyilváníthatja.
15). Az Észak-magyarországi Operatív Program ÉMOP 4.2.1/B-09 pályázat kedvezményezettje
Mezőkövesd Város Önkormányzata, 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, az Államkincstár, az Állami Számvevőszék, az Európai Bizottság
illetékes szervezetei és az Európai Számvevőszék.
Ajánlattevő 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 szállítónál, mind az alvállalkozóinál.
16). A nyertes Ajánlattevő előteljesítésre jogosult.

V.8) E hirdetmény feladásának dátuma: 2011/06/

(év/hó/nap)
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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:

Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
E-mail:

Ország:
Telefon:
Fax:

Internetcím (URL):

II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ BESZEREZHETŐ
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:

Postai
irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Telefon:

Címzett:
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):

Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):
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B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma • • •
1) A rész meghatározása

meghatározás

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Fő tárgy

• • .• • .• • .• • -•

További tárgyak

• • .• • .• • .• • -•
• • .• • .• • .• • -•
• • .• • .• • .• • -•
• • .• • .• • .• • -•

Kiegészítő szójegyzék (adott
esetben)
• • • • -• • • • • -•
• • • • -•
• • • • -•
• • • • -•
• • • • -•

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

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

4/1.) Társadalmi szervezetek támogatása
Az előterjesztést az AD-HOC Bizottság tárgyalta.
Dr. Hajdu András alpolgármester röviden tájékoztatja a jelenlévőket az Ad-Hoc bizottság
állásfoglalásáról, ill. a javasolt támogatás megitéléséről.
Dr. Fekete Zoltán polgármester ezt követően az határozati javaslatot mellékletben feltüntetett
támogatási összeggel együtt teszi fel szavazásra
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozza
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Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
214/2011. (VI. 29.) önkormányzati határozata
Társadalmi szervezetek, egyesületek, alapítványok, egyházak támogatására
Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. évre a társadalmi
szervezetek, alapítványok, egyházak támogatására kiírt pályázatokat a mellékelt (1.sz.
melléklet) tartalommal hagyja jóvá.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésnek megfelelően a
szervezetekkel a támogatási szerződést kösse meg.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, ill. értelem szerint

TÁRSADALMI SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK,EGYÉNI ÉS TÁRSAS
VÁLLALKOZÁSOK ÁLTAL KÖZMŰVELŐDÉSI MEGÁLLAPODÁS ÚTJÁN
MEGVALÓSÍTHATÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDEZVÉNYEKRE BENYÚJTOTT
PÁLYÁZATOK 2011. ÉVRE
2.sz. Melléklet
Kódszám
-

20

32

Szervezet neve

2010. évre
kapott támogatás

2011. kért
támogatás

Jóváhagyott

Szent László
Gimnázium

Március 15
műsor

Március 15
műsor

150.000 Ft

150.000 Ft

15/2011. (I.26.)ÖK.
sz. Határozatával
döntött a képviselőtestület

Matyóföldi
Idegenforgalmi
Egyesület

Matyó Húsvét

Matyó Húsvét

350.000,-

350.000,-

a.) Mezőkövesdi
KÖZKINCS-TÁR
Nonprofit Kft.

Mátyás király
Reneszánsz
hétvége és Város
Napja

Matyó EXPO
2.500.000.-

38/2011 (II.23.)ÖK.
sz. Határozatával
döntött a képviselőtestület
118/2011. (IV.27.)
önkormányzati
határozatával döntött
a testület

2.500.000
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10

19

Mezőkövesdi Fúvós
és Mazsorett
Együttesért
Alapítvány

Nemzetközi
Fesztivál

Nemzetközi
Fesztivál

3.015.000.-

3.097.350

Matyó Népművészeti
Egyesület

Folklór
Fesztivál

Folklór Fesztivál

3.015.000 Ft

2.750.000 Ft

3.000.000
2.750.000
32

Mezőkövesdi
KÖZKINCS-TÁR
Nonprofit Kft.

Augusztus 20-ai
ünnepség

Augusztus 20-ai
ünnepség

2.505.000

2.250.000

Mezőkövesdi
Lovas Nap

2.250.000 Ft

Lovas Nap
530.000

530.000

Gépésztalálkozó

600.000 Ft

300.000
11

Mezőgazdasági Gépmúzeum K.h.
Alapítvány
Gépésztalálkozó

830.000

600.000
Mezőkövesdi
Színészeti Egyesület

Október 23-i
ünnepség

150.000

150.000 Ft

2.500.000

2.500.000

150.000
Mezőkövesdi
KÖZKINCS-TÁR
Nonprofit Kft.

Zsóry Fesztivál
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TÁRSADALMI SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK, EGYESÜLETEK TÁMOGATÁSI KÉRELME 2011.
1.sz. melléklet
Kódszám

Kérelmező

1

Úszással Mezőkövesd
Egészséges Ifjúságáért
MSE Úszó szakosztály

2

2010 évi
Jóváhagyot
támogatás
t
105.000

Kért

2011 évi támogatás
Adhoc bizottság javaslata

Jóváhagyott

500.000

300.000

300.000

800.000

300.000

300.000

900.000

780.000

780.000

1.000.000

350.000

350.000

500.000
3

MSE Sakk szakosztály
780.000

4

MSE Ökölvívó szakosztály
350.000

5
6
7
8

Mezőkövesdi Amatőr Röplabda
Egyesület
Lungo Drom
Mezőkövesdi Nyugdíjasokért
Alapítványok
Kolping Család Egyesület

157.000

30.000

30.000

30.000
100.000

100.000

100.000

100.000

350.000

350.000

350.000

350.000

30.000

30.000

30.000
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 Sürgősségi indítvány - Szent László Plébánia támogatása
Dr. Fekete Zoltán polgármester – miután a napirendhez módosító javaslat nem hangzik el – így a
határozati javaslatban foglaltakat teszi fel szavazásra.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
215/2011. (VI. 29.) önkormányzati határozata
Társadalmi szervezetek, egyesületek, alapítványok, egyházak
támogatására

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. évre a társadalmi
szervezetek, alapítványok, egyházak támogatására 200.000,- Ft összeget biztosít a
mezőkövesdi Szent László Plébánia részére.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésnek megfelelően a
mezőkövesdi Szent László Plébániával a támogatási szerződést kösse meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, ill. értelem szerint

4/2.) Tájékoztató a Szent István királyunk tiszteletére rendezendő városi
ünnepség előkészületeiről

Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság
Az Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság javasolja megbízni a Közkincstár
Nonprofit Kft.-t a Szent István király tiszteletére megrendezésre kerülő Városi ünnepség
szervezésével és javasolja elfogadásra az előterjesztett programjavaslatot továbbá 2.250.000.-Ft
anyagi támogatást.
Az ünnepi beszéd megtartására Tállai András Államtitkár Urat javasolja felkérni.
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Dr. Fekete Zoltán polgármester a határozati javaslatot teszi fel szavazásra azzal, hogy ünnepi
szónoknak Tállai András Államtitkár Urat javasolja felkérni.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
216/2011. (VI. 29.) önkormányzati határozata
Tájékoztató a Szent István királyunk tiszteletére rendezendő
Városi ünnepség előkészületeiről
A Képviselő-testület megbízza a Közkincstár Nonprofit Kft.-t a Szent István király
tiszteletére megrendezésre kerülő Városi ünnepség szervezésével és elfogadja az
előterjesztett programjavaslatot, biztosítja a szükséges anyagi támogatást 2.250.000 Ft-ot.
Az ünnepi beszéd megtartására Tállai András Államtitkár Urat javasolja felkérni.
Felelős:
Határidő:

Kazárné Kalber Nikolett ügyvezető
értelem szerint.
Államalapító Szent István Királyunk Ünnepe
2011. augusztus 20.
Rendezvényterv

07.00: Zenés ébresztő (a Mezőkövesdi Városi Fúvószenekar közreműködésével)
9.00: Koszorúzás a Szentek-szobránál (Szent László tér)
- térzene (a Mezőkövesdi Városi Fúvószenekar közreműködésével)
- szavalat
- Szent István király szobrának megkoszorúzása
10.00: Mise a Jézus Szíve templomban
11.00: Ünnepi megemlékezés a Jézus Szíve templom előtti téren:
- ünnepi köszöntő
- újkenyér szentelése, megáldása és megszegése
- önkormányzati elismerések, kitüntetések átadása,
12.00-tól: Fogadás
Ünnepi gálaműsor (a Kavicsos tó partján):
20.00 Zséda 90 perces elő koncert
21.30 Tűzijáték
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Tervezett Költségek:
- az ünnepi megemlékezést követő fogadás:
- Zsédaconcert hangosítással együtt
- Tűzijáték:
- Marketing költségek (plakát, meghívó, hirdetés…):
Összesen:

100.000.- Ft
1.677.500.- Ft
500.000.- Ft
100.000.- Ft
2.377. 500.- Ft

4/3.) Tájékoztató az interpellációkra adott válaszokról
Csirmaz Zsolt képviselő az interpellációjára adott választ elfogadja.
SZÓBELI INTERPELLÁCIÓ
---CSIRMAZ ZSOLT interpellációjában az Alkotmány út - Erzsébet királyné utca sarkán lévő
területről szól. Nagyobb esőzés alkalmával a két telekre befolyik a víz. Tisztában van vele, hogy
az önkormányzat költségvetéséből a problémát nem tudják megoldani, ezért javasolja, hogy az
árokban lévő szűkületet szüntessék meg.
Kérdése: a Kavicsos-tó Szabadidőpark szép létesítménnyel gazdagodott. Tapasztalhattuk, hogy a
gyerekek igénybe is vették a játszóteret. Sajnos olyan emberek is megjelentek, akik nem
rendeltetésszerűen használták. Kérdése, hogy hogyan készültek fel a játszótér megóvására, a
képviselő-testület hoz-e olyan határozatot, ami kizárja azokat, akik nem oda valók.
Dr. Fekete Zoltán polgármester az interpelláció intézéséért és megválaszolásáért a
Városüzemeltetési Osztály a felelős.
A felvetett kérdésre válasza, hogy rendeletet, ill. határozatot nem lehet erre alkotni, ill. hozni..
Felhívja a figyelmet, hogy a Szabadidő parknak az üzemeltetője és fenntartója a VG Zrt lesz. A
pályázatban az önkormányzat 3 főállású foglalkoztatását vállalta.. A parkőrnek semmi
jogosítványa nincs, csak jelenlétével riaszt. Igéri, hogy a VG Zrt alapos előkészülettel meg fogja
oldani a problémát.
---CSIRMAZ JÓZSEF Gaál I. u. - Kiss I. út járhatatlan, ezért átmeneti megoldást kér, mivel
örömmel vette tudomásul, hogy a szennyvízberuházás munkálatai hamarosan beindulnak.
Kérdése: a Harsányi K. – Madách I. - Lukács G. úti játszótérre már régebben hulladékgyűjtő
kihelyezését kérte, ami a mai napig nem került elhelyezésre.
Dr. Fekete Zoltán polgármester az interpelláció intézéséért és megválaszolásáért a
Városüzemeltetési Osztály a felelős, a szemétgyűjtő edények kihelyezéséért forduljon
bizalommal a VG Zrt-hez.
---TAKÁCS JÓZSEF interpellációjában a csapadékvíz elvezetéséről szól. Problémaként említi
meg, hogy az orvosi ügyelet előtti horgászboltos lakást újra elöntötte a víz. Amennyiben az ott
lakók bejelentik az igényüket az önkormányzatnak igen sokba fog kerülni. A kisebb átmérőjű
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csövet javasolja kicserélni egy nagyobbra, ami elvezetné a HADAS-ból lejövő vizet is. A másik
problémája, hogy az Eötvös úti árok nem tudja elvezetni a Cserfa közből lejövő nagymennyiségű
csapadékvizet. A László K. úton a Makkai ház előtt le van szűkítve, amit meg kellene bontani,
hogy a Hoór-patakba vezesse a vizet.
Kérdése: az új játszótéren lévő kosaras hintába nagyon sokan ülnek, javasolja táblával jelölni,
hogy max 2 fő ülhet bele. Véleménye szerint a hintának is van teherbíró képessége. A képviselőtestületet rendeletet alkotott a dohányzással kapcsolatban. Kéri „Dohányozni tilos!’ tábla
kihelyezését, mert az említett területen szülők, gyerekek dohányoznak.
Dr. Fekete Zoltán polgármester a csapadékvíz elvezetésével kapcsolatos interpelláció
megválaszolását továbbítani fogják a VG Zrt felé – Póta Lászlónak – aki ismeri a problémát. A
játszótérrel kapcsolatos kérdése jogos. Hangsúlyozza, hogy kutyát a játszótérre nem lehet
bevinni. A dohányzást tiltó tábla készítése folyamatban van, hogy dohányozni tilos. Jogos a
probléma, biztos benne, hogy meg tudják oldani a helyzetet.
---MALATINSZKY KÁROLY Nem tartja helyesnek a sport közötti nagymértékű
különbségtételt. Kiemelt sportágnak tekintik a labdarúgást, kézilabdát, úszást, atlétikát, sakkot, de
az ökölvívást nem. Az Ad-Hoc bizottság antiszociális hajlamot erősítő sportnak tekinti. Mivel
támogatást nem kapnak, nem tudnak elmenni fontos versenyekre. Nem tudják megtartani a
tehetséges sportolóikat, karbantartani felszereléseiket, nem tudják megtartani a Matyó Kupát.
Úgy vállalta a sportszakosztály vezetését, hogy megpróbált segíteni a működésükön. Ezt ilyen
hátszéllel nem lehet csinálni, mivel nem tudja segíteni őket. A szakosztály felé benyújtja
lemondását.
Dr. Fekete Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy nem önálló klubról van szó, hanem
szakosztályról. Tóth Józseffel beszélt, és amit kért, meg is kaptak. Foglalkozni kell a
problémával, és szakosztályonként, sportolóként mennyi támogatást kaptak kimutatást fog
készíttetni. Az interpellációra a választ írásban meg fogja kapni a képviselő úr.
A Képviselő-testület zárt ülés keretében folytatja tovább a tanácskozást, melyről külön
jegyzőkönyv készül.

K.m.f.
Dr. Kovács András
aljegyző

Dr. Fekete Zoltán
polgármester
Jegyzőkönyv hitelesítő

Malatinszky Károly
települési képviselő

Molnár Istvánné
települési képviselő
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