J E GYZ Ő K Ö NYV
Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott rendkívüli
üléséről.
Helye: Polgármesteri Hivatal „A” épület fsz. 13. tanácskozó terem
Mezőkövesd, Mátyás király út 112.

Jelen vannak:
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Vámos Zoltán alpolgármester
Bóta Gáspár
Molnár Istvánné
Malatinszky Károly
Csirmaz Zsolt
Igazoltan maradt távol:

Csirmaz József
Guti Árpád
Takács József
Nyeste László
Csiger Lajos
Barsi László

Polgármesteri Hivatal részéről
Dr. Kovács András aljegyző
Dr. Hajdu András alpolgármester
Bocsi Anna irodavezető
Dr. Tóth Zsófia irodavezető
Balog Lászlóné irodavezető
Vigh Henrik irodavezető
Pázmándi Tamás munkatárs
Dr. Fekete Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet. Jelen
van 10 fő képviselő. Igazoltan maradt távol Barsi László és Csiger Lajos képviselő. Jegyzőkönyv
hitelesítőnek felkéri Bóta Gáspár és Csirmaz József képviselőket.
Kiosztásra került:
 1 napirend anyaga: Mezőkövesd Város Önkormányzatának a szociális igazgatásról és
ellátásokról szóló 4/2007. (III.01) Ök. számú rendeletének módosítása
 5 napirendhez: a testületi határozati javaslat
Dr. Fekete Zoltán polgármester miután a napirendhez hozzászólás, vélemény nem hangzik el, így
szavazásra teszi fel a napirendi pontokat.
A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza
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Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
233/2011. (VII. 28) önkormányzati határozata
Napirend megállapítása
1.)Mezőkövesd Város Önkormányzatának a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló
4/2007. (III.01) Ök. Számú rendeletének módosítása
Előadó:
Dr. Kovács András aljegyző
Referens:
Dr. Tóth Zsófia irodavezető
2.)Támogató nyilatkozat megadása a szociális földprogram pályázat benyújtásához
Előadó:
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Dr. Hajdu András alpolgármester
3.) Kézdivásárhely meghívásra delegáció küldése
Előadó:
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Hajnerné Tóth Ágnes munkatárs
4.)Közbeszerzési eljárás indítása a Kavicsos-tavi szabadidőpark kialakításához
kapcsolódó talajcsere kivitelezésére
Előadó:
Dr. Fekete Zoltán polgármesteri
Referens:
Vígh Henrik irodavezető
Pázmándi Tamás munkatárs
ZÁRT ÜLÉS:
5.)Javaslat a
,,Mezőkövesd Város Díszpolgára” posztumusz kitüntető cím
adományozására
Előadó:
Dr. Fekete Zoltán polgármesteri
Referens:
Hajnerné Tóth Ágnes munkatárs

Dr. Fekete Zoltán polgármester javasolja, hogy az 1.) és 2.) a napirendet együtt tárgyalják meg,
mivel az szorosan összefügg. Az elhangzott javaslatát szavazásra teszi fel:
A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal a javaslatot elfogadja

1.)Mezőkövesd Város Önkormányzatának a szociális igazgatásról és ellátásokról
szóló 4/2007. (III.01) Ök. számú rendeletének módosítása és
2.)Támogató nyilatkozat
benyújtásához

megadása

a

szociális

földprogram

pályázat
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Ügyrendi és Szociális Bizottság
Az Ügyrendi és Szociális Bizottság az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, és elfogadásra
javasolja a rendelet-tervezetet, valamint, a támogató nyilatkozatot.
Dr. Fekete Zoltán polgármester úr felkéri Dr. Hajdu András alpolgármestert, hogy ismertesse a
szociális földprogram pályázat lényegét.
Dr. Hajdu András alpolgármester szóban elmondja a program feltételeit, aminek fő része a rendelet
módosítás elfogadása is.
Dr. Fekete Zoltán polgármester kérdezi, hogy kinek van véleménye, hozzászólása az
elhangzottakhoz.
Takács József kérdezi van e olyan állami terület, amit be lehet vonni ebbe a programba.
Felvetette, hogy szankcionálni kellene az együttműködési megállapodásban foglaltak nem
teljesítését oly módon, hogy a támogatottól megvonják a bérpótló juttatást.
Javasolja, hogy a közfoglalkoztatásban résztvevők e program keretében legyenek beosztva parlagfű
irtására az önkormányzati tulajdonú területeken.
Csirmaz Zsolt szeretne több információt a program gyakorlati megvalósításáról.
Dr. Fekete Zoltán polgármester egyetért a parlagfű irtással, de ebbe a programba ezt nem lehet
megvalósítani, ennek a programnak a lényege, hogy a hátrányos helyzetű családokon segítsenek.
Továbbá elmondja, hogy teljes egészében önkormányzati tulajdonú terület került kijelölésre, ami
4,5 ha. Ezen a földrészleten fog a gyakorlatban megvalósulni 10 fő közfoglalkoztatott és 10 fő
pályázó részvételével a program.
Dr. Hajdu András alpolgármester elmondja még részletesebben a szociális földprogram gyakorlati
menetét.
Balogh Zoltán helyi Kisebbségi Önkormányzat Elnöke, örül ennek a kezdeményezésnek,
szeretnének részt venni ebben a programban, ill. szeretné ha javaslatot tehetnének a programban
résztvevők személyére.
Farkas Félix BAZ Megyei Területi Kisebbségi Önkormányzat elnök-helyettese elmondja, hogy
Borsod Megyében 30 települést keresett fel a programmal kapcsolatban, és kérte az ottani helyi
kisebbségi önkormányzatokat, hogy legyenek kezdeményezői a pályázat beadásának.
Nyeste László két kérdése van, milyen pályázati összeget lehet elnyerni, ill., hogy mennyi főt lehet
bevonni a programba. Kéri, hogy a Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat vállaljon szerepet
ebben.
Dr. Fekete Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy ebben a pályázatban legfeljebb 4 millió
Ft összeget lehet nyerni. Bízik abban, hogy sikeres lesz a pályázatunk, és minél több ember tudja
ezt a lehetőséget kihasználni.
Miután a jelenlévő képviselők részéről további hozzászólás, vélemény nem hangzik el – így először
a rendelet-tervezetben foglaltakat teszi fel szavazásra.
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A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, az alábbi rendeletet alkotja
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
18/2011. (VII.29.) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló
4/2007.(III.1.) Ök számú rendeletének módosításáról
Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 47. § (4)-(5) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Mezőkövesd város Önkormányzatának a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 4/2007.
((III.1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 5. § (2) bekezdése a következő b)
ponttal egészül ki:
„b) Szociális földprogram”
2. §
Az R. 10. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
„i) szociális földprogram”
3. §
Az R. 14. §-át követően a következő 14/A. §-al egészül ki:
„14/A. §
(1) Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociálisan rászorulók
részére természetbeni ellátásként szociális földprogramot indít.
A szociális földprogram célja:
a) az alacsony jövedelemmel rendelkező, vagy szociális ellátásban részesülő
háztartások szociális földprogramba való bekapcsolása jövedelemszerző
képességük növelésével,
b) munkanélküli családok megélhetési gondjainak csökkentése, hátrányos helyzetük
javítása, további társadalmi leszakadásuk megakadályozása,
c) munkavégzésre nevelés,
d) munkakedv növelésével jövedelemszerzési lehetőség, életvitel, szemléletmód
formálás,
e) szerepvállalás az aktív szociálpolitikai rendszerben.
(2) A szociális földprogrammal kapcsolatos hatáskört a polgármester gyakorolja, aki
döntésre jogosult az ellátás megállapítása és megszüntetése vonatkozásában.
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(3) Szociális földprogramban az a személy vehet részt, aki legalább három éve Mezőkövesd
városban állandó lakóhellyel rendelkezik és bérpótló juttatásban részesül, valamint nem
rendelkezik saját és családja szükségletét meghaladó mezőgazdasági művelésre alkalmas
földtulajdonnal, továbbá nem folytat egyéni vállalkozói tevékenységet.
(4) A szociális földprogramban kérelmet a közös háztartásban élő személyek közül csak egy
személy nyújthat be.
(5) A szociális földprogramban részt vevők (továbbiakban: támogatottak) önkéntes alapon,
együttműködési megállapodás megkötésével vállalhatják a részvételt.
(6) A szociális földprogram végrehajtására, a támogatottak általi ingyenes használatra a
Képviselő-testület az alábbi megművelhető, önkormányzati tulajdonú mezőkövesdi
földterületből az együttműködési megállapodásban meghatározott földrészletet biztosítja:
Mezőkövesd külterület 0136/68 hrsz.
(7) A szociális földprogramban való részvételi szándékot kérelem alapján a Polgármesteri
Hivatal Lakosságszolgálati Iroda és Gyámhivatalánál lehet bejelenteni az 1. sz. melléklet
kitöltésével 2011. évben folyamatosan, majd 2012. és az azt követő években január 31.
napjáig, aki véleményével együtt továbbítja a polgármesternek.
(8) A polgármester a Lakosságszolgálati Iroda és Gyámhivatal véleményének megismerését
követően megállapítja a programban való részvételi jogosultságot, és a (6) bekezdésben
meghatározott területből a kérelmező számára kijelöl egy meghatározott földrészletet, majd
együttműködési megállapodás megkötésére kerül sor a támogatottal. Az együttműködési
megállapodás:
a) a 2011. évben benyújtott kérelmek esetében legkorábban 2011. augusztus 10.
napjától - 2012. február utolsó napjáig terjedő határozott időtartamra,
b) a 2012. és az azt követő években benyújtott kérelmek esetében a kérelem
benyújtásának éve március 1. napjától a következő év február 28. napjáig terjedő
határozott időtartamra jön létre.
(9) A részvételi kérelem abban az esetben utasítható el, ha:
a) a kérelmező nem felel meg a (3) - (4) bekezdésben szereplő feltételeknek,
b) a szociális földprogram végrehajtásához megjelölt földterületek már nem adnak
lehetőséget a kérelem teljesítésére.
(10) Mezőkövesd város Önkormányzatának Képviselő-testülete a támogatott számára
biztosítja:
a) a program megvalósításához kijelölt földrészlet határozott időre szóló ingyenes
használatát,
b) szaktanácsadás ingyenes igénybevételét,
c) az együttműködési megállapodásban meghatározott földterületen megtermesztett
termények egészének tulajdonjogát,
d) a vetőmag térítésmentes igénybevételét.
(11) A támogatottsági jog, valamint az abból származó bármely más előny másra át nem
ruházható.
(12) A támogatott köteles:
a) a használatba adott földet jó gazda gondosságával művelni (beleértve a
talajmunkákat, a gyommentesítést, és a kártevők elleni védekezést)
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b) a terményt betakarítani.
(13) Amennyiben a támogatott a programban való részvétele során az együttműködési
megállapodásból eredő kötelezettségeit nem teljesíti, úgy a polgármester a megállapodást
jogosult azonnali hatállyal felmondani. Ebben az esetben a támogatott a programban való
részvételből 1 évi időtartamra kizárásra kerül.”
4. §
Záró rendelkezések
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Dr. Fekete Zoltán sk.
polgármester

Dr. Kovács András sk.
aljegyző

A rendelet kihirdetésének dátuma:
2011. július 29.
Dr. Kovács András
aljegyző
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1. sz. melléklet a 4/2007. ((III.1.) önkormányzati rendelethez
KÉRELEM
A szociális földprogramban való részvételhez
Alulírott……………………………………..........………………………….(név,
születési
hely, idő,
anyja neve)………………………………………………………….szám alatti lakos azzal a
kéréssel
fordulok a Polgármester Úrhoz, hogy a Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselőtestületének szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 4/2007. ((III.1.) önkormányzati
rendelet 14/A. §-ban foglaltak alapján szíveskedjen támogatásban részesíteni. Szeretnék
részt venni a 2011/2012. évi szociális földprogramban, és vállalom a rendeletben foglaltak
teljesítését.
Családomban élő közeli hozzátartozók:
Név:
Születési idő:

Foglalkozás:

A családban az egy főre jutó havi jövedelem:………………………….Ft/hó/fő
Az alábbiakról nyilatkozom:
 legalább három éve Mezőkövesd városban lakóhellyel rendelkezem,
 bérpótló juttatásban részesülök,
 nem rendelkezem saját és családom szükségletét meghaladó mezőgazdasági művelésre
alkalmas földtulajdonnal,
 nem folytatok egyéni vállalkozói tevékenységet,
2.) a kérelem kedvező elbírálása esetén vállalom az együttműködési megállapodásban
foglaltakat,
3.) tudomásul veszem, hogy a programban résztvevő kedvezményezetteket a polgármester
választja ki.
Mezőkövesd, …………………………….
……………………………
kérelmező
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INDOKOLÁS
Általános indokolás
A szociális földprogram általános célja a mezőgazdasági termelésre alkalmas környezetben
élő, azonban mezőgazdasági termelésre alkalmas feltételekkel nem, vagy azzal nem
elégséges mértékben rendelkező és azt hatékonyan kihasználni nem tudó, szociálisan
hátrányos helyzetű emberek megélhetésének, életminőségének javítása a mezőgazdasági
termelésre alkalmas területek bevonásával. Elősegítve ezzel az önellátást, a kertkultúra
kialakítását és megerősítését, az önfoglalkoztatóvá, őstermelővé válást, a munkaerőpiacra
való bekerülést.
A helyi szociális földprogram bevezetésének célja a szociálisan hátrányos helyzetű bérpótló
juttatásban részsülők megélhetésének elősegítése érdekében mezőgazdasági munkavégzés
szervezése, a megműveletlen termőföld hasznosítása növénytermesztési célokra,
működőképes családi gazdaságok kialakításának és a fenntartható gazdálkodás feltételeinek
elősegítése, konyhakerti zöldségtermesztés szervezése. A szociális földprogram
bevezetésének valódi jelentősége abban rejlik, hogy pozitívan befolyásolja a
kedvezményezettek későbbi munkaerőpiaci esélyeit. Egyrészt rendszeres aktív
tevékenységre ösztönzi a résztvevőket, valamint a munkavégzéssel kapcsolatos morális
elemeket is „visszacsempészi” az életükbe. Az egyik legfontosabb hozadéka a programnak,
hogy a kedvezményezett családok támogatás igénybevétele nélkül is képes válnak
megélhetésük biztosítására.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A szociális rászorultságtól függő természetbeni ellátások köre bővült a szociális
földprogrammal, ezért az 5. § (2) bekezdése a b) ponttal egészült ki.
A 2. §-hoz
A hatásköri szabályokról rendelkező 10. § (1) bekezdése az i) ponttal egészül ki, mely
szerint a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester dönt a szociális
földprogram iránti kérelmek tárgyában.
A 3. §-hoz
Jelen rendelet tervezet a szociális földprogram részletes szabályait tartalmazza.
A 4. §-hoz
A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.
Dr. Fekete Zoltán polgármester – miután a jelenlévők képviselők részéről hozzászólás,
vélemény nem hangzik el – így másodszor a Támogató nyilatkozat megadása a szociális
földprogram pályázat benyújtásával kapcsolatos határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
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A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
234/2011. (VII. 28) önkormányzati határozata
Támogató nyilatkozat megadása a szociális földprogram
pályázat benyújtásához
1. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Mezőkövesd Város Önkormányzata
pályázatot nyújtson be a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium megbízásából a
Wekerle Sándor Alapkezelő által kiírt szociális földprogramok megvalósítására.
(SZOC-FP-11.)
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázatba bevont BAZ
Megyei Területi Kisebbségi Önkormányzattal, valamint a közfoglalkoztatottakkal
kötött együttműködési megállapodások aláírására.
3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat benyújtásával és
lebonyolításával kapcsolatos intézkedéseket megtegye.
Felelős:
Határidő:

Polgármester
értelem szerint

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Amely
létrejött
egyrészről
………………………………………
(név),
…………………………………………………………………………………. (lakcím) utcai lakos,
mint közfoglalkoztatott
más részről
Mezőkövesd Város Önkormányzata, mint a SZOC-FP-11 számú Szociális Földprogram
(továbbiakban: SZF) kedvezményezettje között az alábbi feltételekkel:

1.) Kedvezményezett – annak érdekében, hogy a közigazgatási területén élő, hátrányos helyzetű
emberek munkaerő-piaci integrációját, ezen keresztül öngondoskodását értékteremtő
közfoglalkoztatás révén biztosítsa – pályázatot nyújt be a Wekerle Sándor Alapkezelőhöz a SZF-ban
megfogalmazott célok megvalósítása érdekében.
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2.) Kedvezményezett célja, hogy a pályázaton nyert források segítségével elősegítse a
közfoglalkoztatott saját háztartás gazdaságának, kertkultúrájának kialakítását, megerősítését, ezzel
lehetővé tenni, az önellátási képességet, és a közfoglalkoztatott foglalkoztathatóságának javítását.
3.) Kedvezményezett a SZF megvalósításához önkormányzati tulajdonú, mezőgazdasági művelésre
alkalmas földterületet biztosít.
4.) Kedvezményezett megszervezi és szakmailag segíti az első és második pontokban foglalt célok
megvalósulását.
5.) Kedvezményezett a közfoglalkoztatott számára vetőmag, továbbá a háztartási kertműveléshez
szükséges eszközök átadásával lehetővé teszi, hogy a közfoglalkoztatott a projekt során megszerzett
ismeretei, tapasztalatai alapján megkezdhesse az önellátó életmódra történő átállást, esetlegesen
törekedve a piaci értékesítésre is.
6.) Kedvezményezett a projekt idő elteltét követően – közfoglalkoztatott előzetesen bejelentett
igénye alapján- lehetővé teszi, hogy a közfoglalkoztatott az SZF-re kijelölt önkormányzati tulajdonú
földterületen saját, és háztartása ellátásához szükséges mértékben mezőgazdasági termelést
folytasson.
7.) Közfoglalkoztatott vállalja, hogy a közfoglalkoztatás időtartama alatt a kedvezményezett által
meghatározott munkahelyen és munkaidőben megjelenik, munkát végez, ill. rendelkezésre áll.
8.) Közfoglalkoztatott vállalja, hogy a részére átadott munkaeszközöket rendeltetésüknek
megfelelően használja, azokat a munkahelyről kedvezményezett engedélye nélkül el nem viszi,
továbbá a munkavédelmi előírásokat – a munkavédelmi oktatás alapján betartja.
9.) Közfoglalkoztatott vállalja, hogy az SZF projekt idejének leteltét követően saját háztartási
gazdaságában, kertkultúrájában mezőgazdasági termelést folytat, amelynek megalapozását a
projektidő alatt átadott vetőmag, és termelési eszköz képezi.
10.)Amennyiben közfoglalkoztatott a 7. és 8. pontban foglalt kötelezettségeit megszegi, írásbeli
figyelmeztetésben részesül, majd a második alkalommal közfoglalkoztatási jogviszonya
megszüntethető.
11.) Amennyiben közfoglalkoztatott 9. pont szerinti kötelezettségét megszegi, úgy elveszíti
jogosultságát a 6. pontban foglaltakra.

Felek a megállapodás tartalmát megismerték, és akaratukkal egyezik.

Mezőkövesd, 2011....................................

Kedvezményezett

Közfoglalkoztatott
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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Amely létrejött egyrészről a Borsod Abaúj Zemplén Megyei Területi Cigány Kisebbségi
Önkormányzat, székhelye: Miskolc, Selyemrét 1., képviseli Farkas Félix elnök-helyettes,
(mint a pályázatba bevont kisebbségi önkormányzat),
más részről:
Mezőkövesd Város Önkormányzata, mint a SZOC-FP-11 számú Szociális Földprogram
(továbbiakban: SZF) kedvezményezettje között az alábbi feltételekkel:
1. Kedvezményezett – annak érdekében, hogy a közigazgatási területén élő, hátrányos
helyzetű emberek munkaerőpiaci integrációját, ezen keresztül öngondoskodását
értékteremtő közfoglalkoztatás révén biztosítsa – pályázatot nyújt be a Wekerle
Sándor Alapkezelőhöz a SZF-ban megfogalmazott célok megvalósítása érdekében.
2. Kedvezményezett célja, hogy a pályázaton nyert források segítségével elősegítse a
közfoglalkoztatott saját háztartás gazdaságának, kertkultúrájának kialakítását,
megerősítését, ezzel lehetővé tenni az önellátási képességet, és a közfoglalkoztatott
foglalkoztathatóságának javítását.
3. Kedvezményezett a fenti célokat hátrányos helyzetű, alacsony jövedelmű személyek
bevonásával tervezi, amelynek során előnyben részesíti a roma származású
munkavállalókat.
4. Kedvezményezett a SZF megvalósításához önkormányzati tulajdonú, mezőgazdasági
művelésre alkalmas földterületet, valamint a gazdálkodáshoz szükséges szakértelmet
biztosít.
5. Kedvezményezett a pályázat lebonyolításához, így különösen a foglalkoztatásba
bevont személyek kiválasztáshoz, munkájuk szervezéséhez, irányításához, valamint
a pályázat által is célzott, az önellátást, önfoglalkoztatást elősegítő saját kertgazdaság
kialakításához, gondozásának ellenőrzéséhez a BAZ Megyei Területi Cigány
Kisebbségi Önkormányzat képviselőjének segítségét kéri.
6. A BAZ Megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat elősegíti, hogy a
programba bevont roma származású személyek a projekt időszakának leteltét
követően is hasznosítsák saját kertgazdaságukban a megszerzett tudásukat, a
számukra a gazdálkodás megkezdéséhez szükséges, a pályázat terhére átadott
vetőmagot rendeltetésének megfelelően felhasználják, kertjüket rendszeresen
gondozzák.
7. Kedvezményezett kijelenti, hogy valamennyi, a projekt megvalósítása során
felmerülő, a foglalkoztatottakat érintő probléma, konfliktus esetén tájékoztatja a
BAZ Megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselőjét és a felek
közösen törekednek a kérdések megoldására.
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Felek a megállapodás tartalmát megismerték, és akaratukkal egyezik.

Mezőkövesd, 2011....................................

Kedvezményezett

BAZ Megyei Területi
Cigány Kisebbségi Önkormányzat

3.) KÉZDIVÁSÁRHELY MEGHÍVÁSRA DELEGÁCIÓ KÜLDÉSE
Ügyrendi és Szociális Bizottság:
Az Ügyrendi és Szociális Bizottság az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, és azt elfogadásra
javasolja.
Dr. Fekete Zoltán polgármester – miután a jelenlévők képviselők részéről hozzászólás, vélemény
nem hangzik el – így a határozatot felteszi szavazásra.
A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
235/2011. (VII. 28.) önkormányzati határozata
Kézdivásárhely meghívásra delegáció küldése
Kézdivásárhely testvérváros meghívását a Képviselő-testület elfogadja, és a 2011. augusztus
25-28. között megrendezésre kerülő Őszi Sokadalom elnevezésű rendezvényen Mezőkövesd
Város Önkormányzatát 4 fős delegációval kívánja képviseltetni, fellépő csoportként a
Mezőkövesdi Hang-Stúdió tagjai vesznek részt a rendezvényen.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a delegáció összeállítására.

Felelős:
Határidő:

Polgármester
azonnal és értelem szerint
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4.)Közbeszerzési eljárás indítása a Kavicsos-tavi szabadidőpark kialakításához
kapcsolódó talajcsere kivitelezésére
Pénzügyi és közbeszerzési Bizottság:
A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, és azt
elfogadásra javasolja.
Ügyrendi és Szociális Bizottság:
Az Ügyrendi és Szociális Bizottság az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, és azt elfogadásra
javasolja.
Dr. Fekete Zoltán polgármester röviden ismerteti az előterjesztést.
Miután a jelenlévő képviselők részéről hozzászólás, vélemény nem hangzik el – így a határozati
javaslatot felteszi szavazásra.
A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
236/2011. (VII. 28.) önkormányzati határozata
Közbeszerzési eljárás indítása a Kavicsos-tavi szabadidőpark
kialakításához kapcsolódó talajcsere kivitelezésére

A Képviselő-testület a Kavicsos-tavi szabadidőpark kialakításához kapcsolódó talajcsere
kivitelezésére vonatkozó ajánlattételi felhívást elfogadja, és hozzájárul a Szilvási Építő Kft.
(3400 Mezőkövesd, Eper út 51.) és a Zöfe Kft. (1119 Budapest, Than Károly u. 3.-5.) által
alkotott konzorcium részére történő megküldéshez.

Határidő:
Felelős:

azonnal
Polgármester

13

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
Tisztelt Ajánlattevő!
Mezőkövesd Város Önkormányzata (3400. Mezőkövesd, Mátyás király út 112.) mint Ajánlatkérő,
„Kavicsos-tavi szabadidőpark kialakítása - talajcsere” tárgyában hirdetmény közzététele nélküli
tárgyalásos közbeszerzési eljárást indít a Kbt. 252.§. (1) bekezdés e) pontja alapján.
Kérem, szíveskedjen ajánlatot tenni a feladat elvégzésére jelen ajánlattételi felhívásban írtak szerint,
és az abban foglalt adatok, feltételek figyelembevételével.
1.1) Az ajánlatkérő hivatalos megnevezése és címe:
Szervezet :
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Cím:
Mátyás király út 112.
Város/Község:
Mezőkövesd
Telefon:
06/49/511-535
E-mail:
kozbeszerzes@mezokovesd.hu

Postai irányítószám
3400
Ország
Magyar
Telefax
06/49/511-561
Internet cím (URL)
Címzett
Pázmándi Tamás közbeszerzési referens

1.2) További információk a következő címen szerezhetők be:
Azonos az 1.1) pontban megadottal
1.3) Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
Azonos az 1.1) pontban megadottal
2.) A tárgyalásos eljárás jogcíme: Kbt. 252. §. (1) e) kiegészítő építési beruházás
A Kavicsos-tavi szabadidőpark kialakítására Ajánlatkérő 2010. február 26.-án, KÉ-30662/2009.
sz. alatt a Kbt. IV. fejezete szerinti nyílt eljárást indított.
A vállalkozási szerződést felek 2010. szeptember 27.-én kötötték meg.
A lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen a nyertes Ajánlattevő az eredetileg becsült,
a pályázat alapján megítélt ellenértéknél alacsonyabb vállalási áron végzi el a projekt
megvalósítását. A különbözet biztosítja az előírt többletmunkák megvalósításának fedezetét.
A munkaterület átadására 2011. március 1.-én került sor.
A kivitelezési munkák utolsó fázisaként volt tervezve a növénytelepítés, 2011. május hónapban.
A kivitelezés során a földmunkák végzése közben világossá vált, hogy a meglévő talaj messze
alulmúlja az elvárt kertészeti minőséget. A területen meglévő, korábbi feltöltésből származó talaj
nem tiszta humusztartalmú, hanem kevert meddő, jelentős mennyiségű követ, kavicsot, feltöltő
anyagot is tartalmaz. Ez a kavicsos talaj altalajnak elfogadható, a vízháztartás szabályozására
megfelelő, azonban mivel alacsony a tápanyagtartalma, a füvesítéshez nem alkalmas, továbbá a fák
megeredését is nehezíti, ezekhez humuszban gazdag termőföld szükséges. A meglévő föld
megtisztítása és tápanyag-pótlása gazdaságtalan, az érintett területen 10 cm vastagságú
termőföldterítés szükséges.
Jelen helyzetben a korábban megkötött szerződésben nem szereplő, de előre nem látható
körülmények miatt kiegészítő építési beruházás megrendelése szükséges az eredeti építési beruházás
teljesítéséhez, és bár a kiegészítő építési beruházást el lehet választani a korábbi szerződéstől, de ennek
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elvégzése feltétlenül szükséges az eredeti építési beruházás, mint pályázati cél teljesítéséhez, illetve
mivel a becsült érték nem haladja meg az eredeti építési beruházás értékének felét, fennáll a Kbt. 252. §
(1) e) pontjában megjelölt, a 125. § (3) a) pontjában meghatározott feltétel, Ajánlatkérő hirdetmény
nélküli tárgyalásos eljárást indít „Kavicsos-tavi szabadidőpark kialakítása – talajcsere” tárgyban.
Jelen közbeszerzési eljárás során az ajánlattételi felhívással megkeresett szervezet a korábbi
nyertes Ajánlattevő; a Szilvási Építő Kft. (3400 Mezőkövesd, Eper út 51.) és a Zöfe Kft. (1119
Budapest, Than Károly u. 3.-5.) mint közös ajánlattevő.

3.) A szerződés típusa/meghatározása:
Típusa: Vállalkozási szerződés
Meghatározása: „Kavicsos-tavi szabadidőpark kialakítása – talajcsere”
4.) A szerződés mennyisége:
-Talajelőkészítés növénytelepítéshez, termőföld terítés 10 cm vtg-ban: 5.229,8 m3
A mennyiségek pontos meghatározása a költségvetési kiírásban részletezve.
5.) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV):
Fő szószedet
Fő tárgy

45112330-7

Kiegészítő tárgy(ak)
6.) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
A késedelmi kötbér a teljesítési határidő eredménytelen lejárta utáni első naptól jár, mértéke
10.000,- Ft/nap, maximális összege a nettó vállalási ár 5%-a.
7.) A teljesítés helye:
Mezőkövesd, hrsz: 5403/6
NUTS-kód: HU311
8.) A teljesítés határideje: 2011. 10. 14.
9.) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetve a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás:
A Kbt. 305. §.-ban foglaltakkal összhangban, a tárgyaláson kialakított feltételek szerint.
10.) Többváltozatú ajánlat és részajánlat tételének lehetősége:
Kizárt
11.) A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott: nem
12.) Az ajánlatok elbírálása:
Ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 57. § (2) bekezdés a) pontban meghatározottak alapján bírálja el
(legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás).
13.) Kizáró okok:
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Nem lehet Ajánlattevő, 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
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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. előírásai alapján a kizáró okok fenn nem állásáról nyilatkoznia kell.
14.) Alkalmassági feltételek:
14.1.) Pénzügyi –gazdasági alkalmasság:
a) Pénzügyi, gazdasági szempontból alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az előző lezárt üzleti évben, a
számviteli jogszabályok szerinti beszámolója alapján a mérleg szerinti eredménye negatív.
Igazolási mód: A Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja alapján az utolsó lezárt üzleti év vonatkozásában
a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámoló benyújtása egyszerű másolatban, a kiegészítő
mellékletek nélkül.
b) Pénzügyi, gazdasági szempontból alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 5
millió Ft/év, 0,5 millió Ft/káresemény értékű szakmai felelősségbiztosítással.
Igazolási mód: A Kbt. 66. § (1) bekezdés d) pontja alapján szakmai felelősségbiztosítás
fennállásáról szóló igazolás eredeti, vagy egyszerű másolati példányát.
14.2.) Műszaki-szakmai alkalmasság:
a) Műszaki-szakmai szempontból alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárás tárgyát
képező építési beruházás teljesítésébe bevonni kívánt, legalább
-2 db, egyenként minimum 5 tonnás tehergépkocsival, amiből legalább 1 billenős
-1 db kotró-rakodó munkagéppel
-1 db mini rakodó munkagéppel
15.) Hiánypótlás:
Ajánlatkérő teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét egy alkalommal. Amennyiben a
hiánypótlási felhívás kiküldését követően Ajánlatkérő a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem
szereplő hiányt észlel, újabb hiánypótlást fog elrendelni. A korábban megjelölt hiányok a későbbi
hiánypótlások során nem pótolhatóak, de önkéntes hiánypótlás az ezzel nem érintett körben, a Kbt.
83. § (2) bekezdés keretei között ekkor is teljesíthető (a Kbt. 83. § (5) bekezdés).
16. ) Az ajánlattételi határidő (mely időpontig az ajánlatnak be kell érkeznie ajánlatkérő
címére):
2011. augusztus 15. 10 óra
17.) Az ajánlat benyújtásának címe:
Azonos az 1.1) pontban megadottakkal.
18.) Az ajánlattétel nyelve:
Magyar
19.) Az ajánlatok felbontásának helye, ideje:
Helye: Polgármesteri Hivatal, 3400. Mezőkövesd, Mátyás király út 112. sz. fsz. 13. terem
Ideje: 2011. augusztus 15. 10 óra
20.) Az ajánlat felbontásán jelenlétre jogosultak:
Az ajánlat felbontásánál a Kbt. 80. §. (2) bekezdése alapján az Ajánlatkérő és az Ajánlattevő
képviselői, az általuk meghívottak, valamint az Ajánlatkérő közbeszerzési szabályzatában
meghatározott személyek lehetnek jelen.
16

21.)Az első tárgyalás időpontja, helyszíne, a tárgyalás lefolytatásának menete és az
ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai
21.1. Az első tárgyalási forduló időpontja: 2011. augusztus 18. 10 óra
21.2. A tárgyalás helyszíne: Polgármesteri Hivatal, 3400. Mezőkövesd, Mátyás király út 112. sz. fsz.
13. tárgyaló
21.3. Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártát követően az ajánlattételi felhívásban megjelölt
napon és időponttól kezdődően folytatja le a tárgyalást Ajánlattevővel. Az ajánlatkérő egy tárgyalási
fordulót tervez, de fenntartja magának a jogot, hogy az első tárgyalási forduló végén további
tárgyalási forduló megtartásáról szabadon döntsön indokolt esetben. A tárgyaláson a felek a Kbt.
127.§. (2) bekezdésének keretei közt a szerződéses feltételekről szabadon tárgyalnak.
Ajánlattevőnek a tárgyaláson az ajánlattételre teljes jogkörrel rendelkező személlyel (személyekkel)
kell képviseltetnie magát. Amennyiben a képviseleti jogosultság az ajánlatból kétséget kizáró
módon nem állapítható meg, úgy Ajánlattevőt képviselő személynek közokiratba vagy teljes
bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást kell eredeti példányban becsatolnia, amely
szerint az Ajánlattevő képviseletében eljárva az ajánlattételre teljes jogkörrel rendelkezik,
jognyilatkozata az Ajánlattevőt teljes hatállyal kötelezi. A meghatalmazást mind a
meghatalmazottnak, mind a meghatalmazónak alá kell írnia. A tárgyaláson jegyzőkönyv készül,
melyet Ajánlattevő aláír. A tárgyalások befejezésekor Ajánlattevő írásban végső ajánlatot tesz, mely
felolvasásra kerül. A végső ajánlattételi határidő lejártakor beáll az ajánlati kötöttség.
22.) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
Helye: Polgármesteri Hivatal, 3400. Mezőkövesd, Mátyás király út 112. sz. fsz. 13. terem
Várhatóan 2011. szeptember 1. 10 óra
23.) A szerződéskötés tervezett időpontja: 2011. szeptember 12.
24.) Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2011. augusztus 5.
25.) Egyéb információk:
25.1. Ajánlatkérő a Kbt. 13. § (4) bekezdése alapján felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy az
alkalmassági követelményeket a Kbt. 12. § (2) bekezdése alapján meghatározott minősítési
szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.
25.2. Az érvényes ajánlattétel feltétele, hogy az ajánlatot a Kbt. 70/A. § (1) bekezdésében foglaltak
szerint zárt borítékban (csomagolásban), állagsérelem nélkül bonthatatlanul, fűzve vagy kötve
(minden példányt zsinórral átfűzve és átkötve, majd címkével leragasztva, a címkét cégbélyegzőlenyomattal ellátva), folyamatos oldalszámozással (eggyel kezdve, és oldalanként növekedjen;
minden, tartalommal rendelkező és tartalom nélküli oldalt számozva), 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 „Kavicsos-tavi szabadidőpark - talajcsere”, valamint a „Nem
bontható fel az ajánlatok hivatalos bontási eljárásának megkezdése előtt!” feliratot kell feltüntetni.
25.3. Az ajánlat –tartalomjegyzéket megelőző– első oldalaként az ajánlati adatlap (felolvasólap)
szerepeljen amelyen fel kell tüntetni az Ajánlattevő megnevezését, székhelyét, értesítési címét,
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elérhetőségeit (telefonszám, faxszám, e-mail cím), a kapcsolattartó megnevezését, elérhetőségeit
(telefonszám, faxszám, e-mail cím), az ajánlatnak a 9.) pontban meghatározott elemeit.
25.4. Az ajánlathoz csatolni kell:
- Ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 70. § (2) bekezdésre vonatkozóan, amelynek tartalmaznia kell az
Ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a felhívás valamennyi feltételének elfogadására, a szerződés
teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra,
- Ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 71. § (1) a)-d) pontjaira (a nemleges nyilatkozatot is csatolni
kell!),
- az alkalmasság megállapítására szolgáló összes nyilatkozatot és igazolást,
- a kizáró okokkal kapcsolatos összes nyilatkozatot,
- Ajánlattevő ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi cégkivonatát,
- nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy Ajánlattevő mely gazdálkodó szervezet felett gyakorol a Ptk.
szerinti többségi befolyást, illetőleg felette mely gazdálkodó szervezet gyakorol többségi befolyást,
- nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy Ajánlattevő a a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük
támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e,
- 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, amelynek tartalmaznia kell a meghatalmazott
aláírás-mintáját is).
Az ajánlathoz csatolandó dokumentumok pontos felsorolását, illetve a csatolandó nyilatkozatok
mintáit az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
25.5. 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 ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség és kockázat az
Ajánlattevőt terheli.
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

Bóta Gáspár
települési képviselő

Csirmaz József
települési képviselő
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