JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-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

Vámos Zoltán alpolgármester
Barsi László
Csirmaz József
Guti Árpád
Takács József
Nyeste 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
Toma Tibor főépítész
Pázmándi Tamás munkatárs (érintett napirendnél)
Dr. Fekete Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet.
Jelen van 12 fő képviselő. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Barsi László és Csiger Lajos
képviselőket.
Kiküldésre került:
 Polgármesteri tájékoztató
 10./1.) napirend anyaga: „Az egészségügyi alapellátás minőségi javítása érdekében
beadott pályázatok elbírálása”
 14 napirend anyaga: „Az Egri úti Óvoda tervezőjének kiválasztása”
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15. napirend anyaga: „Városi Rendelőintézet - Megvalósíthatósági Tanulmány
készítőjének kiválasztása”
Indítványokon belül sürgősségi indítvány: „Társadalmi szervezetek, alapítványok,
egyházak támogatására kiírt pályázatok elbírálása”
12/4. napirendként: „A Mezőkövesdi Polgárőr Egyesület részére nem lakáscélú helyiség
térítésmentes biztosítása”

Kiosztásra került:
 10./3. napirend: Bizottsági határozat az Október 23-ai ünnepség programjáról, valamint
testületi határozati javaslat
 8/6. napirendként: Sürgősségi indítvány: „Víziközmű Társulati Hitel felvételéhez
szükséges Képviselő-testületi határozatok meghozatala”
 10/4.) napirendként: Sürgősségi indítvány: Támogató nyilatkozat a mezőkövesdi
egyházak által beadandó TÁMOP. 5.5.1.B-11/2. pályázathoz
 10/5. napirendként: Sürgősségi indítvány: „Az önkormányzat korlátozottan
forgalomképes vagyonának üzemeltetéséről szóló szerződés megkötése, jelzálogjog
bejegyzéséhez történő testületi hozzájárulás megadása”
 12/5 napirendként: Sürgősségi indítvány: „A Mezőkövesd, Gaál István út 1. sz. alatti
önkormányzati tulajdonú nem lakáscélú helyiség hasznosítása”
 18. napirendként: Sürgősségi indítvány: „Piaccsarnok második ütemének megépítésére
vonatkozó vállalkozási szerződés módosítása”
 Az „EU Önerő pályázat benyújtása – szennyvíz-csatornahálózat fejlesztéséhez” című 7.
napirendi pont, valamint a 10./1.) napirendi pontot „Az egészségügyi alapellátás
minőségi javítása érdekében beadott pályázatok elbírálása” levételét javaslom.
Dr. Fekete Zoltán polgármester a felsorolt sürgősségi indítványok megtárgyalásának elfogadását
teszi fel szavazásra.
A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal elfogadta a sürgősségi indítványok
tárgyalását
Dr. Fekete Zoltán polgármester miután a napirendhez hozzászólás, vélemény nem hangzik el –
így az elhangzott kiegészítéssel, ill. javaslattal teszi fel szavazásra.

A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza

2

Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
239/2011. (VIII. 31.) önkormányzati határozata
Napirend megállapítása
1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA
1./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
Lengyel Erika munkatárs
Hornyák Attiláné munkatárs
1./2.) Mezőkövesd város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (I. 27.)
önkormányzati rendeletének módosítása a házasságkötések és a bejegyzett
élettársi kapcsolatok létesítésének engedélyezéséről és szolgáltatási díjairól
Előadó :
Dr. Kovács András aljegyző
Referens:
Dr. Tóth Zsófia irodavezető
Kiss Mónika munkatárs
1./3.) Mezőkövesd város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (II. 23)
önkormányzati rendeletének módosítása Mezőkövesd Város Önkormányzatának
Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról
Előadó :
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Dr. Kovács András aljegyző
2.) Tájékoztató az önkormányzat 2011. első féléves gazdálkodásáról
Előadó :
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Balog Lászlóné irodavezető
3.) BURSA HUNGARICA ösztöndíj pályázati rendszerhez csatlakozás
Előadó :
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Dr. Tóth Zsófia irodavezető
4/1.) A 2011/2012-es tanévben indítható osztályok számának meghatározása a Szent
László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolában
Előadó :
Juhász Jánosné intézményvezető
Referens:
Kiss László munkaszervezet vezető
4/2.)A 2011/2012-es tanévben indítható osztályok számának meghatározása a
Széchenyi István Szakképző Iskolában
Előadó :
Csirmaz István intézményvezető
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Referens:

Kiss László munkaszervezet vezető

4/3.)A 2011/2012-es tanévben a Bayer Róbert Városi Kollégium és Élelmezési
Központban indítható kollégiumi csoportok számának meghatározása
Előadó :
Barnóczky László intézményvezető
Referens:
Kiss László munkaszervezet vezető
5.)Tájékoztató a Mezőkövesdi Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat
munkájáról, terveiről
Előadó:
Balogh Zoltán elnök
6.) Közmeghallgatás napirendjének elfogadása
Előadó :
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Bocsi Anna irodavezető
8.) KÖZBESZERZÉSEK
8/1. Közbeszerzési Szabályzat módosítása
8/2.Közbeszerzési eljárás indítása hóeltakarítási és síkosság-mentesítési feladatok
ellátására a 2011./2012. és a 2012./2013. évi téli időszakban
8/3. Közbeszerzési eljárás indítása a Mező Ferenc Tagiskola nyílászáró-cseréjére
8/4.Közbeszerzési eljárás indítása az Észak-Déli városrész szennyvízcsatornázásához kapcsolódó jogi szolgáltatás igénybevételére
Előadó :
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Vígh Henrik irodavezető
Pázmándi Tamás munkatárs
8/5.Közbeszerzési eljárás indítása a Zsóry-fürdő
összefüggő ÖKIF-hitel felvételére
Előadó :
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Balog Lászlóné irodavezető
Pázmándi Tamás munkatárs

szennyvíz-csatornázásával

8/6.)Sürgősségi indítvány
Víziközmű Társulati hitel felvételéhez szükséges Képviselő-testületi határozatok
meghozatala
Előadó :
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Balog Lászlóné irodavezető
9.) A térfigyelő rendszerek üzemeltetéséről szóló a B.A.Z. Megyei Rendőrfőkapitánysággal kötött együttműködési megállapodás módosítása
Előadó :
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Vígh Henrik irodavezető
10.) Indítványok, javaslatok
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Sürgősségi indítvány
Társadalmi szervezetek, alapítványok, egyházak támogatására kiírt pályázatok
elbírálása
Előadó :
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Bocsi Anna irodavezető
10./2.) A Kárpátaljai Perecsin Város megkeresése kapcsolatfelvétel céljával
Előadó :
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Dr. Hajdú András alpolgármester
10./3.) Október 23-ai ünnepség programja
Előadó :
Molnár Istvánné bizottság elnöke
Sürgősségi indítvány
Támogató nyilatkozat a mezőkövesdi egyházak által beadandó TÁMOP 5.5.1.B-11/2
pályázathoz
Előadó:
Dr. Fekete Zoltán
10/4.) Sürgősségi indítvány
Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyonának üzemeltetéséről szóló
szerződés megkötése, jelzálogjog bejegyzéséhez történő testületi hozzájárulás
megadása
Előadó :
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Dr. Hajdú András alpolgármester
Bocsi Anna irodavezető
10./5.) Tájékoztató az interpellációkra adott válaszokról
ZÁRT ÜLÉS
11.) Lakásfenntartási támogatás ügyében hozott elutasító határozat ellen benyújtott
fellebbezés elbírálása
Előadó :
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Dr. Tóth Zsófia irodavezető
Lengyel Erika munkatárs
12.)ÖNKORMÁNYZATI INGATLANOK HASZNOSÍTÁSA
12./1.)Illyés Gyula út 8. 2/2. sz. bérlakás hasznosítása
12./2.)Megüresedett önkormányzati bérlakás hasznosítása (Illyés Gyula út 8. fsz. 3.)
Előadó :
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Balog Lászlóné irodavezető
Berecz Józsefné munkatárs
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12./3.) 48-as Hősök útja 14., 16., Anna köz 7., 9. szám alatti önkormányzati
ingatlanok megvásárlása
Előadó :
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Bocsi Anna irodavezető
12/4.)A Mezőkövesdi Polgárőr Egyesület részére nem lakáscélú helyiség térítésmentes
biztosítása
Előadó :
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Balog Lászlóné irodavezető
Berecz Józsefné munkatárs
12/5.)Sürgősségi indítvány
A Mezőkövesd, Gaál I.u.1. sz. alatti önkormányzati tulajdonú nem lakáscélú helyiség
hasznosítása
Előadó :
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Balog Lászlóné irodavezető
Berecz Józsefné munkatárs
13.)A Kavicsos-tavi szabadidőpark kialakításához kapcsolódó
kivitelezőjének kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében
Előadó :
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Vígh Henrik irodavezető
Pázmándi Tamás munkatárs

talajcsere

14.) Az Egri úti Óvoda tervezőjének kiválasztása
Előadó :
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Nagy István stratégiai referens
15.) Városi Rendelőintézet - Megvalósíthatósági
kiválasztása
Előadó :
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Nagy István stratégiai referens

Tanulmány

készítőjének

16.) Az önkormányzati vagyon biztosítójának kiválasztása
Előadó :
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Vígh Henrik irodavezető
18.) Sürgősségi indítvány
Piaccsarnok második ütemének megépítésére vonatkozó vállalkozási szerződés
módosítása
Előadó :
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Vígh Henrik irodavezető
Nagy István stratégiai referens
Pázmándi Tamás munkatárs
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17.) Jegyzői álláshelyre beérkezett pályázatok elbírálása
Előadó :
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Dr. Kovács András aljegyző
Felelős:
Határidő:

Polgármester
értelem szerint

Interpellációs szándékát jelezte
Nyeste László, Csirmaz Zsolt, Takács József és Csirmaz József képviselők
Kérdést kíván feltenni
Nyeste László, Takács József és Csirmaz József képviselő

Polgármesteri tájékoztató

Dr. Fekete Zoltán polgármester röviden ismerteti a polgármesteri tájékoztatóban foglaltakat.
Mivel a polgármesteri tájékoztatóhoz a jelenlévők részéről más hozzászólás, vélemény nem
hangzik el, így azt szavazásra teszi fel.

A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal a polgármesteri tájékoztatót
elfogadta

Jelentés a 2011. július 31-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 12 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza
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Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
240/2011. (VIII. 31.) önkormányzati határozata
Jelentés a 2011. július 31-ig lejárt határidejű képviselő-testületi
döntések végrehajtásáról
1.) A Képviselő-testület elfogadja a 16, 17, 18/2011. önkormányzati rendelet, valamint a
39, 58, 73, 137, 157, 164, 175, 182, 202, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215,
217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 226, 227, 228, 230, 231, 232, 236, 238/2011.
önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést azzal, hogy ezen
határozatok egyben hatályukat is vesztik.
2.) A 28, 205, 234/2011. 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.)Mezőkövesd város Önkormányzatának a szociális igazgatásról és
ellátásokról szóló 4/2007. (III.01.) Ök. számú rendeletének módosítása
Ügyrendi és Szociális Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló rendelet
módosításával egyetért, azt elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Nyeste László 2011. szeptember 1-től hatályba lépő változások miatt a gáz-ártámogatás kivételre
került. Helyébe lép a helyi lakásfenntartási támogatás, melynek jogosultsági köre kibővül a
rendelet szerint. A rendelet-tervezet 13. §. (3) bek. –ében leírtakat kérdezi, hogy az elismert
költség 50 %-át állapítja meg. Ez miért van?
Dr. Tóth Zsófia válaszában elmondja, hogy a költségvetési törvényben előre meghatározzák a
lakásfenntartási támogatás elismert havi költségét, amely 450.- Ft. A helyi rendeletben
meghatározásra került, hogy az elismert havi költség a költségvetési törvényben meghatározott
elismert havi költségnek az 50 %-a, amely 225.- Ft.
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Dr. Fekete Zoltán polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az önkormányzat saját maga
bevállalta a lakásfenntartási támogatáson kívüli plusz támogatást. A törvény által 71.250.- Ft, az
önkormányzatnál 255 %-nál kéri megállapítani, hogy helyi önként vállalt támogatásként ebbe
minél többen be tudjanak férni. A lakásfenntartási módosítással nagyon sokan bele fognak férni,
jogosultsági kör ki fog bővülni, kb. 10 MFt plusz kiadást jelent az önkormányzatnak. Eltörlésre
került, hogy lakásfenntartási támogatás költsége jövedelemhatár 30 %-át el kell, hogy érje. Ez
már nincs. Mezőkövesd esetében sokan hozzá fognak férni a támogatáshoz, de a támogatási
összeget nem tudják megmondani, mert jogszabály írja elő. Biztos benne, hogy jóval több
lakásfenntartási támogatást kell kifizetni, mint amit eddig terveztek.
Mivel a napirendhez a jelenlévők részéről módosító javaslat nem hangzik el, így a rendelettervezetben foglaltakat teszi fel szavazásra.
A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotja
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
19/2011. (IX.01.) 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 38. § (9) 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.) ÖK. számú rendelet ( továbbiakban: R.) 4.§ (2) bekezdés i./ pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
i./ A mezőkövesdi belterületi ingatlanon– kivéve egyéb belterület – szennyvízberuházás
megvalósítása érdekében lakás-takarékpénztári szerződést kötött személy támogatása (R
17/A. §-a).
2. §
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Az R. 4. § (2) bekezdés h./ pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
h./ Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szt.33-36. §)
3. §
Az R. 10. § (1) bek. h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
h) a mezőkövesdi belterületi ingatlanon – kivéve egyéb belterület – szennyvízberuházás
megvalósítása érdekében lakás-takarékpénztári szerződést kötött személy támogatásáról.
4. §
Az R. 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(2) A Szt. 17. § (4-5) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.
5. §
Az R. 11. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(5) A jövedelemszámításnál a jogosultság megállapításakor az Szt. 10. §-ban foglaltakat
kell
alkalmazni.
6. §
Az R. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A helyi lakásfenntartási támogatásra való jogosultság megállapítása vonatkozásában a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a
továbbiakban: Szt.) 38. §-nak rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a helyi
lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy
fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 255%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.
(2) Mezőkövesden a helyi lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyság:
a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm,
b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm,
c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm,
d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm,
e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d.) pontban megjelölt
lakásnagyság és minden további személy után 5-5 nm,
de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.
(3) A helyi lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége a
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helyben elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az
egy négyzetméterre jutó helyben elismert havi költség összege 2011. évben 225.- forint. A
2011. évet követően az egy négyzetméterre jutó helyben elismert havi költség összege, az
éves központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott egy négyzetméterre jutó
elismert havi költség 50 %-a.
(4) A helyi lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege 2.500.-forint.
(5) A kérelem az év folyamán bármikor benyújtható, a lakásfenntartási támogatást a
kérelem benyújtása hónapjának első napjától fél évre kell megállapítani.
(6) A lakásban tartózkodás jogcímét, az elismert lakásnagyságot hitelt érdemlő módon kell
igazolni. A lakásfenntartási támogatás megállapítása iránti kérelemhez mellékelni kell a
pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint
folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Kormány rendelet 20. §-ában
felsorolt iratokat.
(7) Helyi lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható
meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. A normatív
lakásfenntartási támogatásban részesülő személy nem jogosult helyi lakásfenntartási
támogatásra. A helyi lakásfenntartási támogatás folyósítására a pénzbeli és természetbeni
szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes
szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdésében és 24. §-ában
foglaltakat kell alkalmazni.
(8) A (7) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az
albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.
7. §
Az R. 17/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
17.A. §
A mezőkövesdi belterületi ingatlanon – kivéve egyéb belterület – szennyvízberuházás
megvalósítása érdekében lakás-takarékpénztári szerződést kötött személy támogatása
(1) A mezőkövesdi belterületi ingatlanon – kivéve egyéb belterület – szennyvízberuházás
megvalósítása érdekében lakás-takarékpénztári szerződést kötött személy támogatás
igénybevételére jogosult feltéve, hogy a családban az egy főre eső jövedelem nem haladja
meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum nyolcszorosát.
8. §
Az R. 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A települési önkormányzat polgármestere az Szt. 48. §-ban foglaltak szerint köztemetést
nyújt.
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9. §
Az R. 21. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(2) Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdő
napján az Szt. 37. § (1) bek. a)-c) pontjaiban foglaltak valamelyikének megfelel, vagy
a) aki családjában beteg hozzátartozót ápol vagy felügyel, és ápolási díjra nem jogosult,
feltéve, hogy a háziorvos igazolja a betegség fennállását, és az ápolás felügyeletét,
szükségességét,
b) aki a foglalkozás-egészségügyi szakvizsgával rendelkező orvos igazolása szerint –
egészségromlása, vagy mentális állapota miatt – munkavégzésre korlátozottan
alkalmas, vagy nem alkalmas,
c.) aki veszélyeztetett terhes, és ezt szakorvos által igazolja
a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként – az egészségkárosodott személy
kivételével – köteles együttműködni a Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti
Szolgálattal.
10. §
Az R. 12. § (1) bekezdésében, a 21/A. § (1) bekezdésében, a 21/A. § (2) bekezdésében, a
21/A. § (4) bekezdésében a bérpótló juttatás szövegrész helyébe a foglalkoztatást
helyettesítő támogatás szöveg lép.
11. §
Záró rendelkezések
A rendelet a 2.§, 5.§ 6.§ és a 10. § kivételével a kihirdetést követő napon lép hatályba. A
rendelet 2.§-a, 5. §-a, 6.§-a és 10. §-a 2011. szeptember 1. napján lép hatályba.

1/2.) Mezőkövesd város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (I. 27.)
önkormányzati rendeletének módosítása a házasságkötések és a bejegyzett
élettársi kapcsolatok létesítésének engedélyezéséről és szolgáltatási díjairól
Ügyrendi és Szociális Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a házasságkötések és a bejegyzett élettársi
kapcsolatok létesítésének engedélyezéséről és szolgáltatási díjairól szóló rendelet-tervezetet
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
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Dr. Fekete Zoltán polgármester – miután a napirendhez hozzászólás, véleménye nem hangzik el –
így a rendelet-tervezetet teszi fel szavazásra.
A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotja
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
20/2011. (IX.01.) önkormányzati rendelete
a házasságkötések és a bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésének
engedélyezéséről és szolgáltatási díjairól szóló 1/2011. (I.27.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében, továbbá az anyakönyvekről, a házasságkötési
eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. tvr. 15/A. § (6) bekezdésében, 42/A. § (4)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a házasságkötések és a bejegyzett élettársi
kapcsolatok létesítésének engedélyezéséről és szolgáltatási díjairól a következőket rendeli
el:
1.§
A házasságkötések és a bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésének engedélyezéséről és
szolgáltatási díjairól szóló 1/2011. (I.27.) önkormányzati rendelet 2.§ (4) bekezdése
hatályát veszti.
2. §
Záró rendelkezés
Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1./3.) Mezőkövesd város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (II.
23.) önkormányzati rendeletének módosítása Mezőkövesd Város
Önkormányzatának Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról
Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság
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A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság javasolja elfogadásra a Mezőkövesd város
Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(II.
24.) önkormányzati rendeletének módosítását.
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2011. (II. 23) önkormányzati rendeletének módosítása Mezőkövesd Város
Önkormányzatának Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet
tervezetet a módosító javaslattal együtt elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság
Az Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság elfogadásra ajánlja a Mezőkövesd
Város Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról
szóló 5/2011.(II. 24.) önkormányzati rendeletének módosítását.
Ügyrendi és Szociális Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a rendelet-tervezetet az alábbi módosításokkal együtt
javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra:
- 4. § (3) bek. javasolja törölni, ezért onnét kezdve a bekezdés számozása változni fog
- (6) Az önkormányzat hivatalos honlapján közzétett tervezetről az ott megadott
elektronikus levélcímen vagy postai úton keresztül bárki véleményt nyilváníthat. A
közzétételre a Képviselő-testület tervezett ülését megelőző 13. napjáig kell sort
keríteni. A tervezettel kapcsolatos vélemény-nyilvánítására legkésőbb a tervezet
képviselő-testületi megtárgyalását megelőző 6. napon van lehetőség. A névtelenül
beérkezett véleményeket azok figyelembevétele nélkül törölni kell.
- (7) Az előterjesztő mérlegeli a beérkezett véleményeket és azokról írásban
tájékoztatást ad az Ügyrendi és Szociális Bizottság, valamint a Képviselő-testület
tagjai része.
- 6. § (1) AD-HOC Bizottság: előre meghatározott feladatokat ellátó bizottság,
melynek tagjai: a Polgármester és az állandó bizottságok elnökei. A bizottság
munkájában a civil kapcsolatokért felelős alpolgármester tanácskozási joggal részt
vesz.
Guti Árpád kérdezi, hogy a testület tagjai közül választott alpolgármester felelősségi körébe
tartozik a VG Zrt, melynél alkalmazottként van nyilvántartva. Itt nem áll fenn az
összeférhetetlenség?
Dr. Kovács András aljegyző válaszában elmondja, hogy nem összeférhetetlen.
Dr. Fekete Zoltán polgármester szerint sem áll fenn az összeférhetetlenség az alpolgármester
esetében. Az Ügyrendi és Szociális Bizottság javaslatát elfogadja és támogatja, és az előterjesztés
mellékletét képező rendelet-tervezetet a bizottság által javasolt módosításokkal együtt teszi fel
szavazásra.
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal – ellenvélemény és tartózkodás nélkül – az
alábbi rendeletet alkotja
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Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
21/2011. (IX.01.) önkormányzati rendelete
Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében és a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 103/B. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A.
§ (1) bekezdésének e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. §

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ)
5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § A képviselő-testület véleményt nyilvánít, és eljárást kezdeményez a feladat-és
hatáskörébe nem tartozó, de a városi közösséget érintő ügyekben. E jogával különösen
abban az esetben él, ha az ügy a településfejlesztéssel és az üzemeltetéssel, a lakossági
közszolgáltatások fejlesztésével áll szoros kapcsolatban. Ilyen ügyekben – a polgármester
indítványára – a képviselő-testület csak a közvetlenül érintett lakossági réteg,
érdekképviseleti szerv, vagy társadalmi szervezet meghallgatása után nyilvánít véleményt,
illetve tesz kezdeményezést.”
2. §
Az SZMSZ 16. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A zárt ülésen részt vevők személyére az Ötv. rendelkezései az irányadóak.”
3. §
Az SZMSZ 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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„(1) A képviselő-testületi ülés akkor határozatképes, ha az ülésen a megválasztott
képviselők közül 7 fő jelen van.”
4. §
Az SZMSZ 34. §-át követően a következő 34/A. §-sal egészül ki:
„34/A. §
(1)
A (2)-(3) bekezdésben foglalt kivételekkel az önkormányzati rendelet
tervezetét társadalmi egyeztetésre kell bocsátani.
Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani:

(2)
a)

az állami támogatásokról, a költségvetésről, a költségvetés végrehajtásáról
szóló önkormányzati rendelet tervezetét,

b)

a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályait
meghatározó, a köztisztviselői jogviszonyban állók munkavégzésével és
juttatásaival kapcsolatos önkormányzati rendelet tervezetét,

c)

helyi adóról szóló önkormányzati rendelet tervezetét,

d)

az önkormányzati rendeletet módosító rendelet tervezetét, ha az csak
magasabb szintű jogszabály módosítása miatt szükséges rendelkezéseket
tartalmaz, valamint

e)

az olyan rendelet-tervezetet, amelynek sürgős elfogadásához kiemelkedő
közérdek fűződik.

(3)

A társadalmi egyeztetés kötelező formája az önkormányzat hivatalos
honlapján található elérhetőségen történő véleményezés.

(4)

A társadalmi egyeztetés a polgármester döntése alapján történhet
a) lakossági fórumon,
b) a polgármester által bevont személyek, intézmények, szervezetek által
történő véleményezéssel.

(5)
Az önkormányzat hivatalos honlapján közzétett tervezetről az ott megadott
elektronikus levélcímen vagy postai úton keresztül bárki véleményt nyilváníthat. A
közzétételre a Képviselő-testület tervezett ülését megelőző 13. napjáig kell sort
keríteni. A tervezettel kapcsolatos vélemény-nyilvánításra legkésőbb a tervezet
képviselő-testületi megtárgyalását megelőző 6. napon van lehetőség. A névtelenül
beérkezett véleményeket azok figyelembevétele nélkül törölni kell.
(6)
Az előterjesztő mérlegeli a beérkezett véleményeket és azokról írásban
tájékoztatást ad az Ügyrendi és Szociális Bizottság, valamint a Képviselő-testület
tagjai részére. Az előterjesztőt a beérkezett véleményekkel kapcsolatosan egyedi
válaszadási kötelezettség nem terheli.”
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5. §
Az SZMSZ 41. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„41. § (1) A képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester a 3. számú
függelékben foglalt feladatokért felelős. A 3. számú függelékben foglalt feladatok
aktualizálásáról a polgármester gondoskodik.
(2) A nem képviselő-testületi tagok közül választott alpolgármester a 4. számú
függelékben foglalt feladatokért felelős. A 4. számú függelékben foglalt feladatok
aktualizálásáról a polgármester gondoskodik.
(3) Az alpolgármesterek 3. és 4. számú függelékben foglalt feladataikat a polgármester
irányítása alapján látják el.”
6. §
Az SZMSZ 6. számú mellékletének 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1./ AD-HOC Bizottság: előre meghatározott feladatokat ellátó bizottság, melynek tagjai:
a Polgármester és az állandó bizottságok elnökei. A bizottság munkájában a civil
kapcsolatokért felelős alpolgármester tanácskozási joggal részt vesz.
FELADATKÖRE:
Javaslatot tesz a társadalmi szervek, alapítványok, egyesületek, egyházak támogatására az
önkormányzat éves költségvetésében meghatározott kereten belül”
7. §
Az SZMSZ 2. számú függelékét követően, az e rendelettel megállapított 3. és 4. számú
függelékkel egészül ki.
8. §
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
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„3. számú függelék

A képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester felelős:
a) a polgármesteri hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Irodájának feladatkörébe
tartozó ügyek koordinálásáért, felügyeletéért,
b) a stratégiai és pályázati referens munkakörébe tartozó feladatok felügyeletéért,
koordinálásáért,
c) az önkormányzat 100%-os tulajdonát képező Mezőkövesdi Városgazdálkodási Zrt., Zsóry
Camping Kft., Mezőkövesdi Városfejlesztési Kft. működésének felügyeletéért,
d) a polgármester egyedi döntése alapján, a városban megvalósuló fejlesztések koordinálásáért,
felügyeletéért, azon feladatokért, amellyel a polgármester megbízza.”
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„4. számú függelék

A nem képviselő-testületi tagok közül választott alpolgármester felelős:
a) a polgármesteri hivatal Önkormányzati Szolgáltató és Okmányiroda feladatkörébe tartozó
ügyek koordinálásáért, felügyeletéért,
b) a lakás és ingatlankezelési referens munkakörébe tartozó feladatok felügyeletéért,
koordinálásáért,
c) a jogi referens munkakörébe tartozó feladatok felügyeletéért, koordinálásáért
d) az önkormányzat 100%-os tulajdonát képező KÖZKINCSTÁR Nonprofit Kft., és a
MÉDIA Nonprofit kft. működésének felügyeletéért,
e) az önkormányzat civil és testvérvárosi kapcsolatainak ápolásáért,
f) a polgármester egyedi döntése alapján a városban megvalósuló fejlesztések
koordinálásáért, felügyeletéért,
g) azon feladatokért, amellyel a polgármester megbízza.”

2.) Tájékoztató az önkormányzat 2011. első féléves gazdálkodásáról
Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság
A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság az Önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodásról szóló
tájékoztatót elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek.
Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság
Az Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság az Önkormányzat 2011. I. félévi
gazdálkodásáról készült tájékoztatót elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek.
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek.
Ügyrendi és Szociális Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot mellékleteivel együtt
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Kisebbségi Önkormányzat
A Mezőkövesdi Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat a Városi Önkormányzat 2011. I.
féléves gazdálkodásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, azt elfogadásra ajánlja a Képviselő19

testületnek, valamint megtárgyalta saját I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót is és azt a
melléklet szerint elfogadja.
Nyeste László a beszámolót megnézve a kiadási és bevételi oldal alulteljesítése látszik. Kiemeli,
hogy az iparűzési adóbevétel 68 %-ra változott, ami javítja a pozíciót, valamint az idegenforgalmi
adóbevétel, ami szintén pluszt jelent. Pozitív fellendülést lát. Lát azonban elmaradásokat is mint
pl. Zsóry fürdő bevételi díja, valamint a vagyon bérleti díjak területén. A dologi kiadások közel
77 %-ban realizálódtak az intézményeknél, így a II. félévre 23 % -os keret maradt. A
közmunkaprogramban foglalkoztatottak 200 főből, az I. félévben 120 fő vált foglalkoztatottá.
Aggódással tölti el, hogy likviditási gondot jelent a megkezdett beruházások támogatása, ami a
működésből adódik.
Balog Lászlóné bérleti díjakkal kapcsolatban elmondja, hogy a VG Zrt-vel augusztus hónapban
került sor a rendezésre. Valós volt a likviditási gond, de ezt már II. félévre tudják kezelni.
77 %-os növekedés halmozódás tükröződik, a teljesítés időarányossá fog válni. Technikai
elszámolásból adódó probléma, a rendelet-módosítás fogja kezelni. A közmunkaprogrammal
kapcsolatban Bocsi Anna irodavezető tudja a kérdésre megadni a választ. A likviditási
problémánál csak átmeneti 60 napos finanszírozás tapasztalható, ugyanis 60 napra jut a támogatás
összegéhez az önkormányzat.
Bocsi Anna tekintettel arra, hogy orvosi vizsgálaton sok alkalmatlan van munkavégzésre, ezért a
meglévő létszámból nem biztos, hogy megfelelő a munkavégzésre, vagy nem vállalja, ezért nem
tudják feltölteni a létszámot.
Dr. Fekete Zoltán polgármester mivel a jelenlévő képviselők részéről módosító javaslat nem
hangzik el, így a határozati javaslatot mellékleteivel együtt teszi fel szavazásra.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
241/2011. (VIII. 31.) önkormányzati határozata
Tájékoztató az önkormányzat 2011. I. féléves gazdálkodásáról
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodásáról készült tájékoztatót
elfogadja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester
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3.) BURSA HUNGARICA ösztöndíj pályázati rendszerhez csatlakozás
Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság
A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság javasolja a határozati javaslat „A” alternatíváját
elfogadásra.
Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság
Az Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság a határozati javaslat „A” alternatívában
foglaltakat javasolja elfogadásra.
Ügyrendi és Szociális Bizottság
A bizottság megtárgyalta a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, ill. felsőoktatási
tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához történő csatlakozásról szóló
előterjesztést, és a határozati javaslat „A” alternatívájában foglaltakat – (a csatlakozást) –
javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra.
Dr. Fekete Zoltán polgármester miután a napirendhez hozzászólás, vélemény nem hangzik el, így
a határozati javaslat „A” alternatívájában foglaltakat teszi fel szavazásra.
A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
242/2011. (VIII. 31.) önkormányzati határozata
A felsőoktatásban résztvevő hallgatók és felsőoktatási tanulmányokat kezdő
fiatalok számára kiírandó BURSA HUNGARICA Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához való csatlakozás
A Képviselő-testület megtárgyalta a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók,
illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához történő
csatlakozásról szóló előterjesztést.
Mezőkövesd város Önkormányzata - a felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási
tanulmányokat kezdő mezőkövesdi állandó lakos hátrányos helyzetű, szociálisan
rászoruló fiatalok szociális helyzetének javítása érdekében – csatlakozni kíván a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához, ezzel
egyidejűleg elfogadja az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat.
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Mezőkövesd város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása,
elbírálása és folyósítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben
foglaltaknak megfelelően jár el. A 2012. évi pályázati fordulóhoz szükséges pénzügyi
fedezetet az önkormányzat a 2012. évi költségvetésében biztosítani fogja.
Felkéri a Képviselő-testület a Polgármestert a Bursa Hungarica ösztöndíj-rendszer 2012.
évi fordulójához történő csatlakozással kapcsolatos további intézkedések megtételére.
Felelős:
Határidő:

Polgármester
azonnal, illetve értelem szerint

4/1.) A 2011/2012-es tanévben indítható osztályok számának meghatározása a
Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolában
Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság
Az Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság a 2011/2012-es tanévben a Szent
László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolában a kilencedik évfolyamon három
gimnáziumi, két szakközépiskolai, illetve a 13. szakképző évfolyamon két osztály indítását
javasolja engedélyezni.
Dr. Fekete Zoltán polgármester – miután a napirendhez hozzászólás, vélemény nem hangzik el –
így a határozati javaslatban foglaltakat teszi fel szavazásra.
A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
243/2011. (VIII. 31.) önkormányzati határozata
a 2011/2012-es tanévben indítható osztályok számának meghatározásáról
a Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolában
A Képviselő-testület a 2011/2012-es tanévben a Szent László Gimnázium és
Közgazdasági Szakközépiskolában a kilencedik évfolyamon három gimnáziumi, két
szakközépiskolai, illetve a 13. szakképző évfolyamon két osztály indítását engedélyezi.
Felelős:
Határidő:

intézményvezető
értelem szerint
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4/2.)A 2011/2012-es tanévben indítható osztályok számának meghatározása a
Széchenyi István Szakképző Iskolában

Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság
Az Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottsága a 2011/2012-es tanévben az indítható
osztályok számát a Széchenyi István Szakképző Iskolában az alábbiak szerint javasolja
meghatározni:
Hét osztály indítása a kilencedik évfolyamon:
-3 szakközépiskolai osztály
-4 szakiskolai osztály
Két osztály indítása 10. évfolyam érettségit adó felnőttképzési tagozatán:
-1osztály nappali tagozat
-1 osztály levelező tagozat (abban az esetben, ha a levelezős létszám eléri a 20 főt)
Három osztály indítása a szakiskolai szakképzés 1/11 évfolyamán.
Két osztály indítása az érettségi utáni szakképzés 13. évfolyamán, ha az osztályok átlaglétszáma
21,5 fő/osztályt meghaladja. A KT szerint a három szakmát két osztályra kell bontani, és az
osztályonkénti minimális 20 fős létszám meglesz.

Csirmaz István tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a bizottsági ülést követően létszámváltozások
következtek be, ezért a határozati javaslat módosítására szeretne javaslatot tenni. Elmondja, hogy
augusztus 26-án zárult le a javító vizsga, ill. mai napig folynak a jelentkezések az általános
iskolákból. Olyan nagy létszámú növekedés jelentkezett, hogy a szerkezetben szeretné, ha állást
foglalna a képviselő-testület. A problémát a nem kötelező iskolai foglalkozásra fordítható
órakeretből szeretnék megoldani, amit mindössze 20-22 órakeretet jelentene. Felhívja a
figyelmet, hogy a vonzáskörzetben lévő diákok felvétele kötelező. Ezért javasolja, hogy a 9.
évfolyamon nyolc osztály indulhasson, amiből 5 osztály szakiskolai lenne, valamint egy osztály
indítása 10. évfolyam érettségit adó felnőttképzési tagozatán.
Dr. Fekete Zoltán polgármester a maga részéről az elhangzott módosítást támogatja. Mivel a
jelenlévők részéről hozzászólás, vélemény nem hangzik el, így a határozati javaslatot teszi fel
szavazásra, az intézményvezető által elmondott módosítással együtt.
A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza
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Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
244/2011. (VIII. 31.) önkormányzati határozata
a 2011/2012-es tanévben indítható osztályok számának meghatározásáról
a Széchenyi István Szakképző Iskolában
A Képviselő-testület a 2011/2012-es tanévben az indítható osztályok számát a Széchenyi
István Szakképző Iskolában az alábbiak szerint határozza meg:
Nyolc osztály indítása a kilencedik évfolyamon:
- 3 szakközépiskolai osztály
- 5 szakiskolai osztály
Egy osztály indítása 10. évfolyam érettségit adó felnőttképzési tagozatán:
- 1 osztály nappali tagozat
Három osztály indítása a szakiskolai szakképzés 1/11. évfolyamán
Két osztály indítása az érettségi utáni szakképzés 13. évfolyamán, ha az osztályok
átlaglétszáma 21,5 fő/osztályt meghaladja. A KT szerint a három szakmát két osztályra
kell bontani, és az osztályonkénti minimális 20 fős létszám meglesz.
Felelős:
Határidő:

intézményvezető
értelem szerint

4/3.)A 2011/2012-es tanévben a Bayer Róbert Városi Kollégium és Élelmezési
Központban indítható kollégiumi csoportok számának meghatározása
(Vámos Zoltán képviselő elhagyja az üléstermet – 11 fő)
Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság
Az Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottsága a 2011/2012-es tanévben 3 kollégiumi
csoport szervezését javasolja engedélyezni a Bayer Róbert Városi Kollégium és Élelmezési
Központban.
Dr. Fekete Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a Bayer Róbert Kollégium és Élelmezési
Központban indítható kollégiumi csoportok számának meghatározásáról szóló határozati
javaslatot.
24

A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
245/2011. (VIII. 31.) önkormányzati határozata
a 2011/2012-es tanévben indítható kollégiumi csoportok számának
meghatározásáról a Bayer Róbert Városi Kollégium
és Élelmezési Központban.
A Képviselő-testület a 2011/2012-es tanévben 3 kollégiumi csoport szervezését
engedélyezi a Bayer Róbert Városi Kollégium és Élelmezési Központban.
Felelős:
Határidő:

intézményvezető
értelem szerint

5.)Tájékoztató a Mezőkövesdi Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat
munkájáról, terveiről
Ügyrendi és Szociális Bizottság
A bizottság előterjesztő hiányában a napirendet nem tárgyalta meg.
Balog Zoltán ismerteti a tájékoztatójában leírt terveket. Úgy látja, hogy az önkormányzat részéről
nem kapják meg a megfelelő segítségét, ezért kéri a közeljövőben Polgármester úrral beszéljék
meg a problémákat.
Takács József a Cigány Kisebbségi Önkormányzat Elnökéhez szól, hogy minél hatékonyabban,
megszervezve a rábízott közösséget, kulturális, oktatási szempontból a város és az ország részére
értékesebb közösséget hozzanak létre. Meg kell kérdezni az előző Kisebbségi Önkormányzattól,
hogy ők hogyan végezték a dolgukat. Értékes embert úgy lehet csinálni, hogy oktatási
intézményekkel fel kell venni a kapcsolatot. Meg kell kérdezni, hogy a diákok hogyan tanulnak,
szülői értekezletre járnak-e a szülők, ha nem, akkor számon kéri őket. Utána lehet ezeket a
gyerekeket jutalmazni pl. mikulás csomagot adni. Először számon kell kérni, és a teljesítmény
után jutalmazni. A következő évben kéri, hogy csináljanak valamit, szervezze meg a közösséget,
hogy értékes legyen a város és a társadalom számára. Hangsúlyozza, hogy nem a város
önkormányzatától kell várni a megoldást.
Csiger Lajos a pénzügyi helyzet határozza meg a programok minőségét. A tervek nem a
valóságtól elrugaszkodottak. A földmunka program a szegény családokat segítené, és azt a
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kisebbségi önkormányzatnak kell megszervezni. Az is jó terv, hogy a gyerekeknek megszervezik
a felzárkóztatást. A házak bontását a maga részéről támogatja abban az esetben, ha megfelelő
felügyelettel ellenőrzik a végzett munkát, és az elvitt anyag ténylegesen felújításra szoruló
házaknál került beépítésre. Egyetért azzal, hogy az anyagi helyzet behatárolja a tevékenységi
körüket. Kéri, hogy továbbra is próbálják folytatni a munkájukat és legyenek aktívak. A
Polgármester Úr is elmondta, hogy konkrét kidolgozott programot hoznak, akkor támogatást
fognak kapni. A programokhoz természetesen hozzájárul a képviselő-testület.
Csirmaz Zsolt két programot ajánl Balog Zoltán figyelmébe, a zenét és a sportot. A
zeneoktatásnak nagy hagyománya van, hiszen a cigányság köréből világhírű zenészek kerültek ki.
Érzékük van hozzá, fel kell kutatni őket. A sport utánpótlás nevelés a legnagyobb mértékben
most van, be kellene kapcsolódniuk. Ajánlja a labdarúgást és a kézilabdát is számukra.
Nyeste László úgy látja, hogy komoly problémával állnak szembe. Véleménye szerint a
problémákat maga előtt görgetve a cigányság saját maga nem tudja megoldani. A Cigány
Kisebbségi Önkormányzatnak is szoros kapcsolatot kell kialakítani. Szoros kapcsolat szükséges
az önkormányzattal, az alap- és középfokú intézményekkel, azok közül is főleg a Széchenyi
István Szakképző Iskolával. Azt látja, hogy a programok nagy része forrásigényes, amit
szeretnének megvalósítani. Szívesen részt vesz felzárkóztató programban, fel is ajánlotta, nem
voltak szervezett keretek. Csirmaz Zsolt képviselő hozzászólásával egyetért. Probléma, hogy a
sportegyesületnél edzési lehetőségekért havi szinten fizetni kell, amit a cigány gyerekek családja
nem tud megfizetni. Arra bátorítja, hogy dolgozzon ki programot, és a legtehetségesebb fiatalok
kerüljenek be a szakosztályokba.
Dr. Hajdu András alpolgármester elmondja, hogy az előző Cigány Kisebbségi Önkormányzat
kihasználta a pályázati lehetőséget, mert volt alkalmazottjuk. Felhívja a figyelmet, hogy
együttműködhetnek alapfokú művészet oktatási intézménnyel is.
Dr. Fekete Zoltán polgármester felhívja a figyelmet, hogy nem igaz, hogy a roma tehetséges
sportolók perifériákra szorulnak. Mezőkövesden is figyelemmel kísérik a szakemberek, hogy
van-e tehetséges közülük, és ha igen, akkor biztosítják számára a sportot. Ahhoz, hogy valaki
sportoló legyen kitartás kell. Ha kitartás nincs meg, akkor csinálhat bárki bármit. Ehhez az
otthoni támogatásra van nagy szükség. Példaként említi Burai Márkot, aki Felcsúton sportol.
Balog Zoltán Takács Józsefhez szól, hogy minden általános iskolában volt, személyesen ő adta át
a díjakat. Mindent megtesznek, mert keresik a kitörő pontot. Mezőkövesden legalább 5 tehetséges
gyerek van, de az nem megoldás, hogy saját költségen mennek versenyre. Az épületbontással
kapcsolatban elmondja, hogy nem eladni akarják, hanem akiknek szükségük volt rá, azoknak
adták oda bontásra. Hangsúlyozza, hogy költségvetés nélkül nem lehet semmit sem csinálni.
Népszámlálással kapcsolatban sem kérték fel őket. Minden segítséget megadnak, pl. fát is
ültetnek, minden számíthatnak rájuk.
Dr. Fekete Zoltán polgármester felhívja a figyelmet, hogy vannak pályázati lehetőségek, amit
meg kellene pályázni. Azt ne várják el, hogy a Polgármesteri Hivatal dolgozója figyeli a
pályázatot, és helyettük meg is fogja csinálni.
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Balog Zoltán pályáztak a feladatalapú pályázatra, de egy hivatali dolgozó azt mondta, hogy nem
kell lakossági fórumot tartani, az nem része a pályázatnak. Arról nem tehetnek, hogy a
pályázatnak az is része volt, így támogatásban nem részesültek.
Csirmaz József tiszteletét fejezi ki Farkas Félixnek, aki állami kitüntetésben részesült, az ő
tevékenysége példaértékű lehet a kisebbségi önkormányzat számára is. Véleménye szerint a
jelenlegi kisebbségi önkormányzat nem igazán veszi igénybe Farkas Félix által kialakított
szellemiséget és örökséget. A gondok megoldását mástól várják. Ahhoz, hogy eddig eljussanak,
önmagukkal szemben igényesebbnek kellene lenni. Problémaként említi meg, hogy a Gaál I. úti
lakók a hangos zenét nem tudják elfogadni, de ugyan ez a probléma van az Ádám utcában is. Mit
várnak el a többiektől, ha az elnök sem csinál semmit. Az alapfeltétel rendszert kellene csak
betartani. Az épületbontással kapcsolatban elmondja, hogy nemcsak kisebbségi önkormányzat
tagjai vannak rászorulva, hanem nagyon sok magyar ember életszínvonala az átlag alá csúszott.
Abba kell gondolkodni, hogy elősegítik az integrációt pl. a szociális földmunkaprogrammal.
Utána kell járni, mert sok ilyen program van. Hangsúlyozza, hogy Farkas Félix sokat tudna
segíteni, de ha nem veszik igénybe, akkor nélküle nem mennek semmire.
(Vámos Zoltán képviselő visszatér az ülésterembe – 12 fő)
Farkas Félix köszöni az elismerő szavakat, de megjegyzi, hogy a kitüntetést nem egyedül kapta.
A kisebbségi önkormányzattal kapcsolatban elmondja, hogy igyekezett az elmúlt 4 évben a
szemléletváltozásra, ami sok esetben sikerült is. Sokat pályáztak, ahol pozitív eredményeket értek
el, alkalmazottat vettek fel, iskolába küldték őket korrepetálni, ami mai napig is fennáll. Két
alkalmazottjuk van most is. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat legutóbbi ülésen részt vett, és
felajánlotta a segítségtét, számíthatnak rá, ami pozitív értéket hozhat a városnak. A Cigány
Kisebbségi Önkormányzat pozitívan fogadta a felajánlást, együttműködési megállapodást fognak
aláírni. Közös szervezettség keretén belül fogják végezni a munkát. Hangsúlyozza, hogy nagyobb
lelkesedéssel kell odafigyelni a munkára. Most volt labdarúgó bajnokság Nagyecseden, ahová
mezőkövesdi csapatot szeretett volna összeszedni, de nem mentek, ezért Körömről vitte a
csapatot, és jó eredményt értek el. Burai Márkkal kapcsolatban kérték az ő segítségét is, elment
beszélni az édesapjával, a gyerekkel. Összegezve felajánlja a segítséget a városért, megyéért,
országért.
Balog Zoltán Csirmaz József képviselőhöz szól, hogy a hangos zenével kapcsolatban szóljon
neki, és mindent megtesz. A problémát közösen megtudják oldani.
Dr. Fekete Zoltán polgármester az elhangzott hozzászólásoknál módosító javaslat nem hangzott
el, így az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozza
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Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
246/2011. (VIII. 31.) önkormányzati határozata
Tájékoztató a Mezőkövesdi Cigány
Települési Kisebbségi Önkormányzat munkájáról, terveiről
A Képviselő-testület megtárgyalta és tudomásul veszi a Mezőkövesdi Cigány Települési
Kisebbségi Önkormányzat munkájáról, terveiről szóló tájékoztatót.
Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal és folyamatos

6.) Közmeghallgatás napirendjének elfogadása
Ügyrendi és Szociális Bizottság
A bizottság megtárgyalta a közmeghallgatás napirendjének elfogadásáról szóló előterjesztést, és
javasolja a képviselő-testületnek a határozati javaslat elfogadását.
Dr. Fekete Zoltán polgármester miután a jelenlévők részéről hozzászólás, vélemény nem hangzik
el, így a határozati javaslatban foglaltakat teszi fel szavazásra.
A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
247/2011. (VIII. 31.) önkormányzati határozata
Közmeghallgatás napirendjének meghatározása

NAPIREND:
1.) Tájékoztató az Önkormányzat 2011. évben végzett fejlesztéseiről és a további
tervekről.
Előadó:
Dr. Fekete Zoltán polgármester
2.) Lakossági indítványok, vélemények, javaslatok
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Helye: Közösségi Ház (Mezőkövesd, Szent László tér 24.)
Ideje: 2011. november 17. (csütörtök) 17.00 óra
A közmeghallgatásról a lakosságot a Mezőkövesdi Újságon és a Mezőkövesdi Televízión
keresztül értesíteni kell.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerű

8/1. Közbeszerzési Szabályzat módosítása
Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság
A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság a Mezőkövesd Város Polgármesteri Hivatala
Ügyrendjének 3.sz.mellékletét képező Közbeszerzési Szabályzat módosítását javasolja
elfogadásra.
Ügyrendi és Szociális Bizottság
Javasolja, hogy a közbeszerzési szabályzat ne Mezőkövesd Város Polgármesteri Hivatal
Ügyrendjének 3. sz. melléklete legyen, hanem külön szabályzatként legyen kezelve.
VI. rész Ügyrendi és Szociális Bizottság feladatai közé kerüljön be beérkezett ajánlatok
jogi kiértékelése
VII. rész A Bíráló bizottság állandó tagja a Jegyző, illetve az általa erre kijelölt jogi
végzettségű személy.
XI. rész A beszerzés tárgyától függetlenül főszabályként legalább három ajánlat bekérése
szükséges. Az ajánlatok bekéréséről az illetékes szervezeti egységvezető, vagy –
érintettsége esetén – a Stratégiai és Pályázati Referens gondoskodik. A nettó 1 MFt
feletti beérkezett ajánlatokat a Képviselő-testület értékeli és bírálja el.

Dr. Kovács András aljegyző a közbeszerzési szabályzat XI. fejezet 2. bekezdését az alábbiak
szerint javasolja módosítani: „A beszerzés tárgyától függetlenül főszabályként legalább három
ajánlat bekérése szükséges nettó 1.000.000,- Ft becsült érték felett. Az ajánlatok bekéréséről az
illetékes szervezeti egységvezető, vagy –érintettsége esetén- a Stratégiai és Pályázati Referens
gondoskodik. A nettó 1.000.000,- Ft feletti értékű ajánlatokat a Képviselő-testület értékeli, és
bírálja el, kivéve a Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 5/2011. (II.23.) önkormányzati rendelete 7. sz. mellékletében a
Polgármesterre átruházott hatásköröket”.
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Dr. Fekete Zoltán polgármester – miután a jelenlévők részéről más módosító javaslat nem
hangzik el – így a határozati javaslatot az Ügyrendi és Szociális Bizottság, valamint az Aljegyző
által elmondott módosító javaslattal együtt teszi fel szavazásra.
A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza

Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
248/2011. (VIII. 31.) önkormányzati határozata
a Közbeszerzési Szabályzat módosításáról

A Képviselő-testület Mezőkövesd Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzat
módosítását elfogadja.

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
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Mezőkövesd Város Önkormányzatának

KÖZBESZERZÉSI
SZABÁLYZATA

31

Mezőkövesd Város Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény
(továbbiakban Kbt.) 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat
kiadásainak átláthatósága és széleskörű nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, a verseny
tisztaságának biztosítása érdekében az alábbi szabályzatot alkotja:
I.
A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, TARTALMA, HATÁLYA
1. A szabályzat célja, hogy rögzítse a Mezőkövesd Város Önkormányzatának
közbeszerzéseivel és tervpályázataival kapcsolatos feladatait, az eljárásba bevont személyek,
illetőleg szervezetek felelősségi körét és közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjét.
2. A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed minden olyan -a közbeszerzés tárgyát képezőárubeszerzés, építési beruházás, építési koncesszió, valamint szolgáltatás és szolgáltatási
koncesszió megrendelésére, (továbbiakban: közbeszerzés) amelyek vonatkozásában a
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény versenyeztetést ír elő, továbbá ha a
közbeszerzési értékhatárok azt kötelezővé teszik, továbbá azon beszerzésekre (továbbiakban:
beszerzés), amelyek nem érik el a közbeszerzési értékhatárt.
2.1. A szabályzat személyi hatálya kiterjed Mezőkövesd Város Önkormányzatának
(továbbiakban: ajánlatkérő) közbeszerzési eljárása kiírásával és elbírálásával kapcsolatos
tevékenységekben résztvevő és abban eljáró személyekre, szervezetekre.
2.2. A közbeszerzési eljárásokat a törvény általános rendelkezései szerint kell kiírni, és
lefolytatni az e szabályzatban meghatározottak figyelembe vételével. A jelen szabályzatban nem
részletezett kérdésekben a Kbt., illetve az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint
kell eljárni.
3. A közbeszerzések tárgyai:
a.) Árubeszerzés:
Az árubeszerzés -a Kbt. által a 29. és 243. §-ban meghatározott kivételekkel- olyan visszterhes
szerződés, amelynek tárgya forgalomképes és birtokba vehető ingó dolog tulajdonjogának vagy
használatára, illetőleg hasznosítására vonatkozó jognak -vételi joggal vagy anélkül történőmegszerzése az ajánlatkérő részéről. Az árubeszerzés magában foglalja a beállítást és üzembe
helyezést is.
b.) Építési beruházás:
Az építési beruházás -a Kbt. által a 29. és 243. §-ban meghatározott kivételekkel- olyan
visszterhes szerződés, amelynek tárgya a következő valamelyik munka megrendelése (és
átvétele) az ajánlatkérő részéről:
 A Kbt. 1. számú mellékletében felsorolt tevékenységek egyikéhez kapcsolódó munka
kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése együtt;
 Építmény kivitelezése vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott
tervezése együtt;
 Az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelő építmény bármilyen
eszközzel, illetőleg módon történő kivitelezése.
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A Kbt. 22. § (2) bekezdésének a) pontja alkalmazásában építési beruházás a Kbt. 1. melléklete
szerinti mélyépítési tevékenységek egyikéhez kapcsolódó munka, valamint kórház, sport-,
szórakozási és szabadidő-létesítmény, oktatási (iskolaépület, felsőoktatási épület) vagy közigazgatási
célokra használt épület kivitelezése (építési munkái).

c.) Építési koncesszió:
Az építési koncesszió -a Kbt. által a 29. és 243. §-ban meghatározott kivételekkel- olyan
építési beruházás, amely alapján az ajánlatkérő ellenszolgáltatása az építmény hasznosítási
jogának meghatározott időre történő átengedése vagy e jog átengedése pénzbeli
ellenszolgáltatással együtt.
d.) Szolgáltatás megrendelése:
A szolgáltatás -a Kbt. által a 29. és 243. §-ban meghatározott kivételekkel- árubeszerzésnek és
építési beruházásnak nem minősülő visszterhes szerződés, amelynek tárgya különösen valamely
tevékenység megrendelése az ajánlatkérő részéről.
e.) Szolgáltatási koncesszió:
Közösségi értékhatárokat elérő értékű közbeszerzések esetén a szolgáltatási koncesszió - a
Kbt. 23. §-ában foglaltak alapján - nem képezi a közbeszerzés tárgyát.
A szolgáltatási koncesszió -a Kbt. által a 243. §-ban meghatározott kivételekkel- a nemzeti
értékhatárokat elérő közbeszerzések esetén olyan szolgáltatás-megrendelés, amelynek alapján az
ajánlatkérő a szolgáltatás nyújtásának jogát (hasznosítási jog) meghatározott időre átengedi, és
ellenszolgáltatása a hasznosítási jog vagy e jog átengedése pénzbeli ellenszolgáltatással együtt.
II.
A KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉK ÉS AZ ÉRTÉKHATÁROK MEGHATÁROZÁSÁRA
VONATKOZÓ SZABÁLYOK
1. A közbeszerzés értékének meghatározása és értelmezése
A közbeszerzés értékén a közbeszerzés megkezdésekor annak tárgyáért általában kért, illetőleg
kínált -általános forgalmi adó nélkül számított, a Kbt. 36-40. §-ában, valamint a 245. §-ban
foglaltakra tekintettel megállapított- legmagasabb összegű teljes ellenszolgáltatást kell érteni
(továbbiakban becsült érték). A teljes ellenszolgáltatásba bele kell érteni a vételi jog átengedésének
értékét.
A közbeszerzés megkezdésén a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény feladásának
időpontját, a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetében vagy az egyszerűsített eljárás
meghatározott eseteiben pedig az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg bizonyos
esetekben (a Kbt. 125. § (2) bekezdés c.), a 135. § szerinti eljárásban) a tárgyalás megkezdésének
időpontját kell érteni.
A nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzések, az úgynevezett általános egyszerű
közbeszerzési eljárás esetén a közbeszerzések megkezdésén a közbeszerzési eljárást megindító
hirdetmény feladásának időpontját kell érteni.
2. A közbeszerzések értékhatárát
 a Kbt. 30-34. §-a (közösségi értékhatárok),
 a Kbt. 244. §-a (nemzeti értékhatárok) rögzítik.
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Az éves költségvetési törvény alapján módosuló értékhatárok összegét a szabályzat
mellékleteként kell kezelni.
Az értékhatár folyamatos figyelemmel követéséért és a szabályzaton történő átvezetéséért a
Közbeszerzési Referens a felelős.
3. Az értékhatárokat szervezeti szinten kell értelmezni. Ha a költségvetési szerv központból és
tőle földrajzilag teljesen elkülönült szervezeti egységből áll, akkor is egy költségvetési szervként
kell kezelni.
4. A Kbt. előírásainak megkerülése céljából tilos a közbeszerzést részekre bontani.
5. A becsült érték kiszámítása során mindazon árubeszerzések vagy építési beruházások, vagy
szolgáltatások értékét egybe kell számítani, amelyek
 beszerzésére egy költségvetési évben kerül sor (a Kbt. 39. § (1) bekezdés kivételével),
és
 beszerzésére egy ajánlattevővel lehetne szerződést kötni, továbbá
 amelyek beszerzési tárgya és rendeltetése azonos vagy felhasználásuk egymással
közvetlenül összefügg.
Az egybeszámítás fogalma alóli kivételeket, eltéréseket a Kbt. 40. § (3)-(7) bekezdése
tartalmazza.
III.
A KÖZBESZERZÉSEK TERVEZÉSI RENDJE, STATISZTIKAI ÖSSZEGZÉS
1. 2005. január 1-től – a jóváhagyott költségvetési előirányzatok figyelembevételével – a
Polgármesteri Hivatal irodavezetőinek adatszolgáltatása alapján a Közbeszerzési Referens a
költségvetési év elején, legkésőbb április 15. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet készít
az adott évre tervezett közbeszerzésekről. A közbeszerzési terv nyilvános.
A közbeszerzési tervet legalább 5 évig meg kell őrizni. A közbeszerzési terv megőrzéséért a
Közbeszerzési Referens a felelős. A közbeszerzési tervet, illetve annak módosítását a Képviselőtestület jogosult jóváhagyni.
2. A közbeszerzési terv elkészítése előtt lefolytatott közbeszerzési eljárásokat a közbeszerzési
tervben szerepeltetni kell. A közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben
foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárás akkor folytatható le, ha előre
nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az
esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás
felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.
A közbeszerzési terv módosításáért, aktualizálásáért a Közbeszerzési Referens a felelős.
A közbeszerzési tervet, valamint annak módosításait az Önkormányzat honlapján közzé kell
tenni a terv módosítása esetén a módosítás elfogadásától számított öt munkanapon belül. A
közbeszerzési tervnek a honlapon a tárgyévet követő évre vonatkozó közbeszerzési terv honlapon
történő közzétételéig elérhetőnek kell lennie.
A közbeszerzési tervet a Közbeszerzések Tanácsa vagy az illetékes ellenőrző szervek kérésére
meg kell küldeni.
3. Az Önkormányzat a költségvetési év kezdetét követően a Kbt. 42. §-ában meghatározottak
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szerint előzetes összesített tájékoztatót készíthet az adott évre, illetőleg az elkövetkező 12
hónapra vonatkozóan.
4. A tárgyévben lefolytatott közbeszerzésekről éves statisztikai összegzést kell készíteni,
amelyet legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig meg kell küldeni a Közbeszerzések
Tanácsa részére. Az éves statisztikai összegzés elkészítéséért és megküldéséért a Közbeszerzési
Referens a felelős.
IV.
AZ AJÁNLATKÉRŐ NEVÉBEN ELJÁRÓ ÉS AZ ELJÁRÁSBA BEVONT
SZEMÉLYEK
1. Az ajánlatkérő jogait és kötelezettségeit az ajánlatkérő nevében eljáró személy gyakorolja.
Közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő nevében eljáró személy a Polgármester.
2. Az Önkormányzat közbeszerzési eljárásával kapcsolatos -jelen szabályzatban részletezettfeladatokat
- a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság,
- az Ügyrendi és Szociális Bizottság
- a Bíráló Bizottság
- az érintett Irodák vezetői
- a Kincstári Iroda vezetője
- a Közbeszerzési Referens
- a a tervpályázatok elbírálására felállított eseti szakmai zsűri
- az eljárásba bevont külső szakértők (tanácsadók) látják el.
Ha a közbeszerzés tárgya, sajátossága, nagyságrendje, bonyolultsága különleges szakértelmet
igényel, vagy fokozott felelősséggel jár, a Polgármester közbeszerzés lebonyolítására külső
szervet kérhet fel vagy ideiglenes szervezetet hozhat létre.
3. A közbeszerzési eljárásban résztvevő
összeférhetetlenségi nyilatkozatot tenni.

személyek

az

eljárás

során

kötelesek

4. A közbeszerzési eljárás előkészítésébe a felhívás és a dokumentáció elkészítésébe, az
ajánlatok értékelésébe bevont személyeknek megfelelő - a közbeszerzés tárgya szerinti,
közbeszerzési, jogi és pénzügyi - szakértelemmel kell rendelkezniük.
5. Az ajánlatkérő akkor felel meg a 4. pontban foglalt követelménynek, ha az eljárásba
bevontak között legalább egy olyan személy van, aki megfelelő szakértelemmel rendelkezik.
V.
A PÉNZÜGYI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁG
1. A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság feladatai:
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Javaslatot tesz:
- az egyes közbeszerzési eljárások fajtájára, az ajánlati, ajánlattételi, részvételi felhívások
tartalmára
- árubeszerzés esetén a nettó 15 millió Ft-ot, építés esetén a nettó 25 millió Ft-ot, szolgáltatás
esetén a nettó 15 millió Ft-ot meg nem haladó közbeszerzések esetében a közbeszerzési
eljárás megindításáról, a hirdetmény tartalmáról a Polgármester a Pénzügyi és
Közbeszerzési Bizottság javaslatának beszerzése nélkül is jogosult dönteni,
- a két szakaszból álló eljárás során az ajánlattevők körére és számára,
- előzetesen elbírálja az ajánlatokat és döntési javaslatot készít a Képviselő-testület részére.
Véleményezi:
- az Önkormányzat éves közbeszerzési tervét és annak módosításait.
VI.
AZ ÜGYRENDI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG
1. Az Ügyrendi és Szociális Bizottság feladatai:
Véleményezi:
- az ajánlattételi, ajánlati, részvételi felhívásokat, valamint kapja meg a Bíráló Bizottság
jegyzőkönyvét, az ajánlatok jogi értékelését.
VII.
A BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG
1. Az Önkormányzat az ajánlatoknak a Kbt. 83-87. §-ainak alkalmazását követő vagy –ha ezen
rendelkezések egyikét sem kellett a közbeszerzési eljárásban alkalmazni, az eljárást lezáró
döntést megelőző– 81. § (3)-(4) bekezdése szerinti elbírálására legalább háromtagú Bíráló
Bizottságot köteles létrehozni, amely írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít a
közbeszerzési eljárást lezáró döntést meghozó Képviselő-testület részére.
A Bíráló Bizottsági munkájáról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek részét képezik a tagok
indokolással ellátott bírálati lapjai.
2. A Bíráló Bizottság állandó tagja a Jegyző, illetve az általa erre kijelölt, jogi végzettséggel
rendelkező személy. A Bíráló Bizottság további tagjainak kijelölésére a Polgármester jogosult. A
Bíráló Bizottságban résztvevő személyeket a Polgármester névre szóló megbízólevéllel kéri fel a
Bíráló Bizottság munkájában való részvételre. A Bíráló Bizottság tagjainak kiválasztása során
figyelembe kell venni a Kbt. 8. § (1) bekezdésében meghatározott (jelen szabályzat IV.4. és IV.5.
pontjában megjelölt) feltételeket.
3. A Bíráló Bizottságban résztvevő személyek az egyes közbeszerzési eljárások
megindításakor kötelesek összeférhetetlenségi nyilatkozatot tenni. A Bizottság tagjai nem
vehetnek részt az eljárást lezáró döntés meghozatalában.
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4. A Bíráló Bizottság munkáját a Közbeszerzési Referens szervezi és koordinálja. A
Közbeszerzési Referens a Bíráló Bizottság ülését követő 24 órán belül köteles a Polgármester
részére átadni a Bíráló Bizottság üléséről felvett jegyzőkönyv másolatát.
5. A tervpályázatok elbírálására a Kbt. 158. §. (1) bekezdésében meghatározott esetben
legalább 3 tagú eseti szakmai zsűrit kell létrehozni. A szakmai zsűri tagjainak kijelölésére a
Polgármester jogosult.
VIII.
A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK MENETE,
A POLGÁRMESTERI HIVATAL IRODÁI ÉS
A KÖZBESZERZÉSI REFERENS FELADATAI
1. Az ajánlati, részvételi felhívás (hirdetmény), dokumentáció (műszaki leírás) elkészítéséért,
annak szakmai tartalmáért a Közbeszerzési Referens, illetve a közbeszerzéssel érintett terület
(iroda, intézmény) vezetője a felelős. A hirdetményben mindig meg kell jelölni azt a személyt,
akitől az ajánlattevők írásban kiegészítő tájékoztatást kérhetnek.
2. A hirdetmény egy példányát a beszerzés pénzügyi fedezetét biztosító (Kincstári Iroda
vezetője által aláírt) igazolással együtt, ellenőrzés céljából Jegyzőnek kell továbbítani, aki a
hirdetmény jogszerűségéért felelős, és aki a hirdetmény jogszerűségét ellenjegyzésével igazolja.
3. A hirdetmény Közbeszerzési Értesítőben történő megjelentetéséért, illetve az ajánlattevők
részére történő megküldéséért a Közbeszerzési Referens a felelős, aki –a Kbt. által előírt
esetekben- gondoskodik a hirdetmény díjának pénzügyi átutalásáról.
4. A Közbeszerzési Referens gondoskodik az ajánlatok felbontásáról, ismertetéséről, és amennyiben sor kerül tárgyalásra- a tárgyalás lefolytatásáról, a Bíráló Bizottság összehívásáról. A
Közbeszerzési Referens gondoskodik a bontás, tárgyalás, bírálat, és egyéb eljárási cselekmények
során a jegyzőkönyvek felvételéről.
A jegyzőkönyvek tartalmi követelményei:
-A részvételi jelentkezések, illetve az ajánlatok felbontásáról készült jegyzőkönyvnek
tartalmaznia kell:
a) az ülés helye;
b) a közbeszerzési eljárás tárgya és fajtája;
c) a résztvevők neve; képviselt szervezetek neve
d) a bontás megkezdésének időpontja;
e) az ajánlattevők neve (székhelye, telephelye, lakóhelye);
f) az ajánlattevők által kért ellenszolgáltatás;
g) az ajánlatok azon főbb számszerűsíthető adatait, amelyek a bírálati szempont
(részszempontok) alapján értékelésre kerülnek.
h) az ajánlatokra vonatkozó esetleges egyéb körülményeket
i) a bontás berekesztésének időpontja;
j) a Közbeszerzési Referens aláírása
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-A tárgyalás során felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:
a) az ülés helye;
b) a közbeszerzési eljárás tárgya és fajtája;
c) a résztvevők neve; képviselt szervezetek neve
d) a tárgyalás megkezdésének időpontja;
e) a tárgyaláson megjelent ajánlattevők neve (székhelye, telephelye, lakóhelye);
f) a tárgyalás során módosított, vagy fenntartott ellenszolgáltatás;
g) az ajánlatoknak- a tárgyalás során módosított, vagy fenntartott- azon főbb
számszerűsíthető adatait, amelyek a bírálati szempont (részszempontok) alapján értékelésre
kerülnek.
h) az ajánlatokra vonatkozó esetleges egyéb körülményeket
i) a tárgyalás lezárásának időpontja;
j) a Közbeszerzési Referens, és a tárgyaláson megjelent ajánlattevők aláírása
-A Bíráló Bizottság üléséről készült jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:
a) az ülés helye;
b) az ülés megnyitásának időpontja;
c) a közbeszerzési eljárás tárgya és fajtája;
d) a résztvevők neve (jelenlétük minőségének feltüntetése);
e) a bírálóbizottság javaslata az egyes ajánlatok/részvételi jelentkezések
érvényességére/érvénytelenségére, az eljárás eredményességére/eredménytelenségére,
f) az elbírálás szerinti értékelés;
g) az ajánlatokra vonatkozó esetleges egyéb körülmények
h) az ülés berekesztésének időpontja;
i) a Bíráló Bizottság tagjainak aláírása.
5. Az ajánlat bontása, illetve a tárgyalás során készült jegyzőkönyv megküldéséről, illetve
átadásáról a Közbeszerzési Referens köteles gondoskodni.
6. Az ajánlatok elbírálásáról az eredményhirdetést megelőzően el kell készíteni az eljárást
lezáró döntésnek megfelelő összegzést Az összegzés elkészítése a Közbeszerzési Referens
feladata.
7. Az eljárás eredményét az összegzésben foglalt adatok ismertetésével –a Kbt.-ben
meghatározott esetekben- a Közbeszerzési Referens nyilvánosan hirdeti ki. Az összegzést a
jelenlévő ajánlattevő képviselőjének át kell adni, a távollevő ajánlattevőnek pedig 2
munkanapon belül meg kell küldeni. Az összegzés határidőben történő átadásáért a
Közbeszerzési Referens a felelős.
8. A közbeszerzési eljárások eredeti dokumentumait és a kapcsolódó iratanyagot a
Közbeszerzési Referens a Kbt. előírásainak megfelelően –az Önkormányzati és Szolgáltató
Iroda útján– 5 évig köteles megőrizni.
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9. A nyertes ajánlattevővel megkötött szerződés 1 példányát a Kincstári Iroda vezetőjének,
az érintett irodavezető(k)nek, és –amennyiben érintett az eljárásban- a Stratégiai és Pályázati
Referens részére is át kell adni.
10. Jogorvoslati eljárás esetén a Közbeszerzési Döntőbizottság (KDB) megkereséséről a
Közbeszerzési Referens a Polgármestert értesíti, és a vizsgálat lefolytatásának feltételeit a KDB
részére biztosítja.
11. Az eljárás lebonyolításával, szakértői vélemény elkészítésével külső személy
(természetes és jogi) is megbízható.
12. Az Önkormányzat -amennyiben a Kbt. erre lehetőséget biztosít-, előnyben részesíti a
helyben, illetve kistérségi szinten rendelkezésre álló kapacitásokat, anyagokat, a szolgáltatásmegrendelés, árubeszerzés, építési beruházás esetén a környezeti menedzsment rendszerrel
rendelkező beszállítókat, kivitelezőket, szervezeteket, a környezeti szempontból előnyösebb
anyag- és energiatakarékos technológiákat, termékeket, alapanyagokat, eljárásokat, eszközöket.
IX.
A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE, MÓDOSÍTÁSA, TELJESÍTÉSE
1. Az eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes ajánlattevővel kell az
ajánlat(tétel)i felhívás, a dokumentáció és az ajánlat tartalmának megfelelően megkötni. A
szerződés előkészítése a Közbeszerzési Referens feladata.
2. A felek a Kbt. 303. §-ban meghatározottak
szerződésnek a felhívás, a dokumentáció feltételei,
meghatározott részét, ha a szerződéskötést követően - a
következtében - beállott körülmény miatt a szerződés
sérti.

szerint csak akkor módosíthatják a
illetőleg az ajánlat tartalma alapján
szerződéskötéskor előre nem látható ok
valamelyik fél lényeges jogos érdekét

3. A szerződés módosításáról, illetve teljesítéséről tájékoztatót kell készíteni és hirdetmény
útján a Közbeszerzési Értesítőben közzétenni. A hirdetményt legkésőbb a szerződés
teljesítésétől, illetőleg a szerződés módosításától számított öt munkanapon belül kell feladni.
Az egy évnél hosszabb vagy határozatlan időre kötött szerződések esetében a szerződés
megkötésétől számítva évenként kell a szerződés részteljesítéséről tájékoztatót készíteni. A
tájékoztatóban az ajánlattevőként szerződő félnek nyilatkoznia kell, hogy egyetért-e az abban
foglaltakkal.
4. A szerződés módosításáról és teljesítéséről szóló hirdetmény elkészítéséről, az
ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozatának beszerzéséről a szakmai osztály vezetője, a
tájékoztató közzétételéről a Közbeszerzési Referens gondoskodik.
X.
A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS NYILVÁNOSSÁGA
Az ajánlatkérő köteles honlapján az alábbi adatokat haladéktalanul, közbeszerzési
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eljárásonként csoportosítva közzétenni:
− közbeszerzési eljárást megindító hirdetményt,
− a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződést, mely közérdekű adatnak minősül,
figyelembe véve a Kbt. 73. §.(1) bekezdésében foglaltakat
− az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos, a Kbt. 96/A. § (2) bekezdése szerinti adatokat
− a közbeszerzési eljárás kapcsán indult jogorvoslati eljárás vonatkozásában a kérelemnek a
Kbt. 396. § (1) f) pontjában meghatározott adatait, illetve a Közbeszerzési Döntőbizottság
szerződés megkötését engedélyező végzését, illetve
− az éves statisztikai összegzést.
A fenti adatokat az Önkormányzat a kötelező közzétételt követően a helyben szokásos módon
is közzéteheti.
XI.
A KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁROKAT EL NEM ÉRŐ BESZERZÉSEK
A mindenkori közbeszerzési értékhatárokat el nem érő beszerzések (építés, árubeszerzés,
szolgáltatás) megrendelése esetén a versenyeztetést egyszerű szabályok alkalmazásával kell
biztosítani.
A beszerzés tárgyától függetlenül főszabályként legalább három ajánlat bekérése szükséges
nettó 1.000.000,- Ft becsült érték felett. Az ajánlatok bekéréséről az illetékes szervezeti
egységvezető, vagy –érintettsége esetén- a Stratégiai és Pályázati Referens gondoskodik. A nettó
1.000.000,- Ft feletti értékű ajánlatokat a Képviselő-testület értékeli, és bírálja el, kivéve a
Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 5/2011. (II.23.) önkormányzati rendelete 7. sz. mellékletében a
Polgármesterre átruházott hatásköröket.
XII.
1. Jelen szabályzatot Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
248/2011. (VIII. 31.) határozatával fogadta el.
2. Jelen szabályzat 2011. szeptember 1. napján lép hatályba.

8/2. Közbeszerzési eljárás indítása hóeltakarítási és síkosság-mentesítési
feladatok ellátására a 2011./2012. és a 2012./2013. évi téli időszakban
Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság
A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság a 2011/2012. és a 2012/2013. évi téli időszakra
hóeltakarítási és síkosság-mentesítési feladatok ellátására vonatkozó ajánlattéti felhívást javasolja
elfogadásra, és hozzájárul annak Közbeszerzési Értesítőben történő megjelentéséhez az alábbi
módosítással:
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A II.2.1) pont (Teljes mennyiség) egészüljön ki azzal, hogy a szerződés szerinti mennyiség
tartalmazza az érdesítő anyag összegyűjtését és eltávolítását is.
Ügyrendi és Szociális Bizottság
A bizottság a téli időszak hó-eltakarítási és síkosság-mentesítési feladatok ellátására vonatkozó
előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot a mellékelt ajánlattételi felhívással együtt
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az alábbi módosítással:
II.2.1. pont egészüljön azzal, a teljes mennyiség körében tartozik az érdesítő anyag
összegyűjtése és elszállítása április 30. határidővel.
III.2.3.) M1 pontjában nettó 8 MFt helyett nettó 4 MFt értékű közúti hóeltakarítással és
síkosságmentesítéssel kapcsolatos befejezett, pozitív visszaigazolású referencia munkát
kell bemutatni.
Dr. Fekete Zoltán polgármester felkéri Pázmándi Tamás munkatársat, hogy tájékoztassa a
jelenlévőket arra vonatkozóan, hogy az érdesítő anyag összegyűjtését és eltakarítását hogyan
vezetik át a közbeszerzési kiíráson. Szeretné, ha a síkosságmentesítő anyag összegyűjtésére
vonatkozó árajánlat elkülönülne a többitől.
Pázmándi Tamás az ajánlati felhívás IV.2.1. bírálati szempontok közé fog bekerülni az érdesítő
anyag eltakarítása, és súlyszáma 10.
Dr. Fekete Zoltán polgármester mivel a napirendhez hozzászólás, vélemény nem hangzik el, így a
határozati javaslatot a módosított ajánlati felhívással együtt teszi fel szavazásra.
A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
249/2011. (VIII. 31.) önkormányzati határozata
a 2011./2012. és a 2012./2013. évi téli időszakban hóeltakarítási és
síkosság-mentesítési feladatok ellátására vonatkozó
közbeszerzési eljárásról
A Képviselő-testület a 2011./2012. és a 2012./2013. évi téli időszak hó-eltakarítási és
síkosság-mentesítési feladatok ellátására vonatkozó ajánlattételi felhívást elfogadja, és
hozzájárul annak a Közbeszerzési Értesítőben történő megjelentetéséhez.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
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1. sz. melléklet
A hó-eltakarításra, síkosság mentesítésre vonatkozó
vállalkozási szerződéshez
Hó-eltakarítási, síkosság mentesítési feladatok fontossági sorrendje:
-

Városi átvezető utak önkormányzati tulajdonú szakaszai
 Mátyás király út – a Széchenyi úttól a Dózsa György útig,
 Jegenyesor u.,
 Bogácsi út,
 Cseresznye út
A helyi tömegközlekedésben érintett önkormányzati utak

-

Lakótelepek gyűjtőútjai
 Kosztolányi u.,
 Radnóti u. – Kosztolányi úttól a Váci Mihály útig,
 Váci Mihály út,
 Kavicsos u.,
 Nagy Pál út a Mátyás király úttól a Dr. Papp Zoltán útig,
 Nagy Pál út és Dózsa György út közötti összekötő út,
 Gróf Zichy J. út a Bogácsi úttól a Széchenyi Szakképző Intézetig,
 Móra F. út,
 Martinovics u.,
 Madách út a Mátyás király úttól a Dr. Lukács Gáspár útig,
 Dr. Lukács Gáspár út,
 Harsányi Kálmán út
Helyi tömegközlekedésben érintett önkormányzati utak
 Kiss István út,
 Dávid u. a Kiss István úttól a Teréz útig,
 Teréz u,
 Szomolyai út a Teréz úttól a Jegenyesor útig
Önkormányzati tulajdonú és egyéb közintézmények
 iskolák,
 óvodák,
 bölcsőde,
 orvosi rendelők,
 Rendelőintézet,
 Posta,
 Polgármesteri Hivatal „A” és „B” épületei
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-

Egyéb városi gyűjtőutak
 Erzsébet Királyné út,
 Budai N. Antal út,
 Dohány út,
 Eötvös út,
 József A. út,
 Alkotmány u.,
 Szomolyai út a Teréz úttól a Mátyás király útig,
 Gaál I. út,
 Damjanich út,
 Jázmin út,
 Búzavirág út,
 Klementina

-

Egyéb városi utak
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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

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

Árubeszerzés
Szolgáltatás

X

Építési koncesszió

A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
Azonosító kód_______________________________________

Szolgáltatási koncesszió

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:
49/511-535

Ország:
Magyarország

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

Közszolgáltató

Regionális/helyi szintű

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
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és
elosztása

Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek.. a) pont]
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
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Szén és más szilárd tüzelőanyagok
feltárása és kitermelése

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

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy
autóbusz szolgáltatások

Repülőtéri tevékenység
[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
Hóeltakarítási és síkosság-mentesítési feladatok ellátása a 2011./2012. és a 2012./2013. évi téli
időszakban
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik
leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a) Építési beruházás

b) Árubeszerzés

c) Szolgáltatás

Kivitelezés

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 Kbt. 3. és 4.
mellékletében)

Részletvétel
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Ezek
kombinációja/Egyéb
Szolgáltatási koncesszió

Építési koncesszió
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A teljesítés helye

A teljesítés helye

A teljesítés helye
Mezőkövesd város közigazgatási
területe

NUTS-kód

•• •• •

NUTS-kód

• • •••
NUTS-kód

HU311

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása
létrehozása

Dinamikus beszerzési rendszer (DBR)

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
Szolgáltatási szerződés/ Hóeltakarítási és síkosság-mentesítési feladatok ellátása a 2011./2012. és a
2012./2013. évi téli időszakban
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Fő tárgy

90.62.00.00-9

További
tárgy(ak)

90.63.00.00-2

Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

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):
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egy részre

egy vagy több részre

valamennyi részre

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

igen

nem

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
Gépi hóeltakarítási és síkosságmentesítési feladatok 92,7 km helyi közúton (ebből 84,6 km burkolt,
8,1 km burkolatlan), összesen 345.300m2 felületen, érdesítő és sózóanyag beszerzése, szállítása,
deponálása, kiszórása, továbbá folyamatos rendelkezésre állás biztosítása. A teljes mennyiség körébe
tartozik az érdesítő anyag összegyűjtése és elszállítása április 30. határidővel.
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: • • vagy napokban: •••• (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés
2011/11/15 (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés
2013/04/30
(év/hó/nap)
III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
-Késedelmi kötbér: Ajánlatkérő által történő riasztás időpontjától 06.00-16.00 óráig 20 percen,
16.00-06.00 órától 40 percen belül Ajánlattevő köteles az Ajánlatkérő utasításainak megfelelően
megkezdeni a hóeltakarítást és a síkosság-mentesítési feladatok ellátátását, és a közlekedésre alkalmas
állapot megvalósításának folyamatos végzését (Ajánlattevő által kötelezően vállalandó feltétel).
Minden késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kötbér a rendelkezésre állási díj 10%-a.
-Teljesítési biztosíték: a teljesítési biztosíték mértéke a rendelkezésre állási díj bruttó értékének
500%-a.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
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rendelkezésekre
Ajánlatkérő a rendelkezésre állási időszak alatt (2011. 11. 15.-2012. 03. 15., illetve 2012. 11. 15.2013. 03. 15.) minden hónap első napján az igazolt szállítólevelek alapján kiállított számlát a
kézhezvételtől számított 15 napon belül átutalással egyenlíti ki. Az elszámolás egysége a forint.
Az ajánlatkérő előleget nem biztosít.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)
A közös ajánlattevők által a szerződés teljesítése érdekében gazdasági társaság létrehozása nem
követelmény, de a közös ajánlattevőknek egyetemleges felelősséget kell vállalniuk, és meg kell jelölni
az eljárásra teljes körűen feljogosított képviselőjüket, valamint a dokumentáció előírásainak megfelelő
konzorciumi megállapodást az ajánlathoz csatolni kell.
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:
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
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok
és a megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Az ajánlattevő (konzorciumi tag) és a 10% feletti
alvállalkozó vonatkozásában:

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)

P1. Amennyiben a pénzintézeti nyilatkozat(ok)
szerint a folyószámlá(ko)n az ajánlattételi
felhívás feladásától visszaszámított 2 évben
sorban állás fordult elő.
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pont):
- mióta vezeti a bankszámláját,
- volt-e a számláján sorban állás az ajánlattételi
felhívás feladásától visszaszámított 2 évben.
P2. A számviteli jogszabályok szerinti 2009.,
2010. évi beszámoló egyszerű másolatban (Kbt.
66.§ (1) bekezdés b) pont).

P2. A 2009., 2010. évek valamelyikében a mérleg
szerinti eredménye negatív volt.

P3. 2008.-2009.-2010. évi, a közbeszerzés
tárgyával (közúti hóeltakarítás és
síkosságmentesítés) kapcsolatos árbevételéről
szóló nyilatkozat.

P3. A közbeszerzés tárgyával (közúti
hóeltakarítás és síkosságmentesítés) kapcsolatos
árbevétele 2008.-2009.-2010. évben együttesen
nem éri el a nettó 6.000.000,- Ft-ot

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, a P3. 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 adatok
és a megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Az ajánlattevő (konzorciumi tag) és a 10% feletti
alvállalkozó vonatkozásában:

Az ajánlattevő (konzorciumi tag) és a 10% feletti
alvállalkozó alkalmatlan, ha:

M1. 2008.-2009.-2010. évben teljesített, közúti
hóeltakarításról és síkosságmentesítésről
kiállított, cégszerűen aláírt referencia-nyilatkozat,
legalább az ellenszolgáltatás összegének, a
teljesítés helyének, idejének, a másik szerződő fél
nevének, címének és telefonszámának, illetve a
szolgáltatás keretében ellátott útfelület
mértékének megadásával, továbbá a szerződést
kötő másik féltől származó referencia igazolás

M1. 2008.-2009.-2010. évben nem rendelkezik
összesen nettó 4.000.000,- Ft értékű, közúti
hóeltakarítással és síkosságmentesítéssel
kapcsolatos, befejezett, pozitív visszaigazolású
referencia munkával
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csatolása másolatban a Kbt. 67.§ (3) a) pontja
szerint.
M2. A teljesítésbe bevonni eszközök 30 napnál
nem régebbi cégszerűen hitelesített járműtörzslappal
Ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek és a
közbeszerzés értékének 10%-t meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak
a műszaki illetve szakmai alkalmasság M1-M2.
pontjában meghatározott követelményeket
együttesen kell igazolnia és az annak megfelelő
minimumkövetelményt teljesítenie.

M2. Nem rendelkezik a teljesítésbe bevonandó
legalább 3 db tolólapos hótoló géppel, amelyből
legalább 1 db az eszköztartón keresztül
hidraulikusan emelhető és süllyeszthető
tolólappal rendelkezik, illetve legalább 2 db sóés szilárdanyag kijuttatására és hótolásra egyaránt
alkalmas, továbbá 1 db homokrakodó, valamint 1
db minimum 5 tonna hasznos teherbírású
szállítójárművel.

III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott

igen

nem

A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott

igen

nem

III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ
KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
igen
nem
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA
IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli
Tárgyalásos
IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli
Tárgyalásos
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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 szerint (a részszempontokat
súlyozással kell megadni)
Részszempont
1. Rakodógép üzemóra díj (nettó
Ft/óra)
2. Szállítójármű üzemóra díj
(nettó Ft/óra)
3. Tolólapos szórógépkocsi
üzemóra díj (nettó Ft/óra)
4. Ipari só anyag díj (nettó
Ft/tonna)
5. Érdesítő anyag díj (KZ 2/4
zúzottkő vagy azzal
egyenértékű) (TH 0/4) (nettó
Ft/tonna)

Súlyszám

Részszempont

Súlyszám

6. Rendelkezésre állási díj (nettó
Ft/nap)
7. Riasztástól számított időtartam
a feladat megkezdéséig (perc, 0616 óráig, maximum 20)
8. Riasztástól számított időtartam
a feladat megkezdéséig (perc, 1606 óráig, maximum 40)

10
10
10
10

9.Érdesítő anyag összegyűjtése,
ártalmatlanítása (nettó Ft/m2)

10

IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e?

igen

10
10

10
10

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)
1-1275-2011.
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)
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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: 2011/10/04 (év/hó/nap )

Időpont: 10.00

Kell-e fizetni a dokumentációért?
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 10.000

igen

nem

Pénznem: HUF

A fizetés feltételei és módja: Ajánlattevő a dokumentáció ellenértékét ajánlatkérő OTP
11734107-15350071-00000000 sz. számlájára, „Hóeltakarítás - dokumentáció” megjelöléssel
köteles befizetni. Az ár az áfa-t tartalmazza.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2011/10/04 (év/hó/nap)

Időpont: 10.00

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:

2011/10/04 (év/hó/nap)

Időpont: 10.00

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
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V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ

JELLEGŰ-E?

(adott esetben)

igen

nem

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) A SZERZŐDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL
KAPCSOLATOS?
igen
nem
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb
hivatkozási alapot:
V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
2011. október 27. A Kbt. 250. § (3) h) pontja alapján az eredményhirdetés alatt az eljárás
eredményéről szóló összegzés megküldésének napja értendő.
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2011. november 7.
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. október 12. 10.00 óra, helye: 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út
112., Polgármesteri Hivatal „A” épület, fsz. 13. tárgyaló.
Ajánlattevő a tárgyaláson az értékelési szempontokra adott ajánlatát 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 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
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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:
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 „Hóeltakarítás – 2011.-2013.”, 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.
3.) Az ajánlat – tartalomjegyzéket megelőző – első oldalaként az ajánlati adatlap (felolvasólap)
szerepeljen, amelyen 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 és igazolást;
- a kizáró okokkal kapcsolatos összes nyilatkozatot,
- ajánlattevő ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi cégkivonatát vagy egyéni
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vállalkozói igazolványát /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.
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.) Amennyiben nem érkezik a rendelkezésre álló forrás mértékének megfelelő érvényes
ajánlat, az eljárást Ajánlatkérő a Kbt. 92. § c) pontjára tekintettel eredménytelennek
nyilváníthatja.

V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 2011/09/01 (év/hó/nap)
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8/3. Közbeszerzési eljárás indítása a Mező Ferenc Tagiskola nyílászárócseréjére
Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság
A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság javasolja a Mező Ferenc Tagiskola nyílászáró-cseréjére
vonatkozó ajánlattételi felhívásban foglaltak elfogadását, és hozzájárul az alábbi cégek részére
történő megküldéséhez, valamint az ablakok esetében nemcsak műanyag, hanem
fa
nyílászárókra is lehessen ajánlatot adni.
Fenstherm Kft (3390 Füzesabony, Hunyadi út 72.)
Hevestherm Kft. (3360. Heves, Egri u. 18.)
Rola Plus Kft. (3300. Eger, Faiskola, utca 10.)
Wiktori Kft. (3400. Mezőkövesd, Dohány u. 5.)
Vámos Bau (3400.Mezőkövesd, Ágnes u. 2.)
Pikó Sándorné (3400. Mezőkövesd, Veréb u. 55.)
Csirmazbútor Kft. (3400 Mezőkövesd, Magdolna u. 92.)
Ügyrendi és Szociális Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, azt az
ajánlattételi felhívással együtt elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az alábbi
kiegészítésekkel:
A határozati javaslatot javasolja kiegészíteni:
 Vámos Bau Kft 3400 Mezőkövesd, Ágnes u. 2.
 Pikó Sándorné egyéni vállalkozó 3400 Mezőkövesd, Veréb u. 55
 Csirmaz Bútor Kft 3400 Mezőkövesd, Magdolna u. 92.
Ajánlattételi felhívás II.1.7. pontjában lehetővé kell tenni a változatok (alternatív
ajánlatok) benyújtását is, ill. a II.2.1. pontban a teljes mennyiségnél két változatot javasol
a bizottság.
1. változat a felhívásban szereplő mennyiségekre vonatkozik
2. változat
-119 db meglévő ablak cseréje konszignációban megadott műszaki paraméterekkel
rendelkező felületvédelemmel ellátott fa ablakra
-1 db alumínium bejárati szakipari fal (2 db kifelé nyíló kétszárnyú bejárati ajtóval, 2 db
ablakkal, 4 db fix elemmel),
-3 db alumínium kétszárnyú osztott bejárati ajtó,
-ajtók, ablakok cseréje nyílászárók bontásával, újak elhelyezésével, kőműves- és festésjavítással a kávák mentén, belső könyöklők és külső párkányok elhelyezése, a törmelék
elszállításával, lerakásával, a bontott nyílászárók 3 km-en belüli, Ajánlatkérő által
megjelölt helyre történő szállításával.
A mennyiségek a költségvetési kiírásban részletezve.
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Dr. Fekete Zoltán polgármester – mivel a jelenlévő képviselők részéről hozzászólás, vélemény
nem hangzik el, így a határozati javaslatot, valamint annak mellékletét képező ajánlati felhívást
az Ügyrendi és Szociális Bizottság módosító javaslatával együtt teszi fel szavazásra.
A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
250/2011. (VIII. 31.) önkormányzati határozata
a Mező Ferenc Tagiskola nyílászáró-cseréjére vonatkozó
közbeszerzési eljárás indításáról

A Képviselő-testület a Mező Ferenc Tagiskola nyílászáró-cseréjére vonatkozó ajánlattételi
felhívást elfogadja, és hozzájárul az alábbi cégek részére történő megküldéséhez:
- Fenstherm Kft. (3390, Füzesabony, Hunyadi út 72.)
- Hevestherm Kft. (3360 Heves, Egri út 18.)
- Rola Plus Kft. (3300 Eger, Faiskola utca 10)
- Wiktori Kft. (3400 Mezőkövesd, Dohány út 5.)
-Vámos Bau Kft (3400 Mezőkövesd, Ágnes u. 2.)
-Pikó Sándorné egyéni vállalkozó (3400 Mezőkövesd, Veréb u. 55.)
-Csirmaz Bútor Kft (3400 Mezőkövesd, Magdolna u. 92.)
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
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Pázmándi Tamás közbeszerzési
referens
E-mail:
kozbeszerzes@mezokovesd.hu
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):

Postai
irányítószám:
3400
Telefon:
49/511-535

Ország:
Magyarország

Fax: 49/511-561

A felhasználói oldal címe (URL):

További információk a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási
ponttal/pontokkal
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási
ponttal/pontokkal
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
Azonos a fent említett kapcsolattartási
ponttal/pontokkal
I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA
Regionális/helyi szintű
I.3.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TEVÉKENYSÉGI KÖRE
I.3.1) A KBT. VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN
Általános közszolgáltatások
I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást?
igen
nem
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II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
A Mező Ferenc Tagiskola nyílászáróinak cseréje
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
a) Építési beruházás

b) Árubeszerzés

c) Szolgáltatás

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 Kbt. 3. és 4.
mellékletében)

Részletvétel
Ezek
kombinációja/Egyéb

Építési koncesszió

Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye
Mező Ferenc Tagiskola
Mezőkövesd, Építők útja 1.
NUTS-kód

A teljesítés helye

A teljesítés helye
•• •••

NUTS-kód

NUTS-kód

HU311

HU311

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
Vállalkozási szerződés / A Mező Ferenc Tagiskola nyílászáróinak cseréje
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Fő tárgy

Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

45.42.11.32-8
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További
tárgy(ak)
II.1.6) Részekre történő ajánlattétel )

igen

II.1.7.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?

nem
igen

nem

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
Teljes mennyiség:
1. sz. változat
-119 db meglévő ablak cseréje műanyag ablakra a konszignációk szerint,
-1 db alumínium bejárati szakipari fal (2 db kifelé nyíló kétszárnyú bejárati ajtóval, 2 db ablakkal, 4 db
fix elemmel),
-3 db alumínium kétszárnyú osztott bejárati ajtó,
-ajtók, ablakok cseréje nyílászárók bontásával, újak elhelyezésével, kőműves- és festés-javítással a
kávák mentén, belső könyöklők és külső párkányok elhelyezése, a törmelék elszállításával,
lerakásával, a bontott nyílászárók 3 km-en belüli, Ajánlatkérő által megjelölt helyre történő
szállításával.
2. sz. változat
-119 db meglévő ablak cseréje konszignációban megadott műszaki paraméterekkel rendelkező
felületvédelemmel ellátott fa ablakra
-1 db alumínium bejárati szakipari fal (2 db kifelé nyíló kétszárnyú bejárati ajtóval, 2 db ablakkal, 4 db
fix elemmel),
-3 db alumínium kétszárnyú osztott bejárati ajtó,
-ajtók, ablakok cseréje nyílászárók bontásával, újak elhelyezésével, kőműves- és festés-javítással a
kávák mentén, belső könyöklők és külső párkányok elhelyezése, a törmelék elszállításával,
lerakásával, a bontott nyílászárók 3 km-en belüli, Ajánlatkérő által megjelölt helyre történő
szállításával.
A mennyiségek a költségvetési kiírásban részletezve.
II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
kezdés
befejezés

2011/10/12
2011/11/30

(év/hó/nap)
(év/hó/nap)

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
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III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
-Teljesítési garancia: a szerződésszerű teljesítés biztosítékául szolgál, mértéke a nettó vállalkozói díj
2,5%-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 2,5%-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
Az ellenszolgáltatás összegét az ajánlatkérő saját forrásból és az önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatásból biztosítja.
Előleget ajánlatkérő nem fizet. A végszámla az eredményes átadás-átvételi eljárást követően nyújtható
be. Megrendelő az ellenszolgáltatást az igazolt teljesítést követően 15 napon belül átutalással teljesíti a
Vállalkozó számlájára. A megkötésre kerülő szerződésben az ellenszolgáltatás teljesítése az adózás
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § (2) bekezdése alapján az Art. 36/A. §
szakaszának hatálya alá esik.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)
A közös ajánlattevők által a szerződés teljesítése érdekében gazdasági társaság létrehozása nem
követelmény, de a közös ajánlattevőknek egyetemleges felelősséget kell vállalniuk, és meg kell jelölni
az eljárásra teljes körűen feljogosított képviselőjüket, valamint a dokumentáció előírásainak megfelelő
konzorciumi megállapodást az ajánlathoz csatolni kell.
III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben)
igen
nem
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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:
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.
Igazolási mód:
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
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok
és a megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Az ajánlattevő (konzorciumi tag) és a 10% feletti
alvállalkozó vonatkozásában:

Alkalmatlan az Ajánlattevő, a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó:

P1. A Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja alapján
valamennyi pénzügyi intézménytől (ahol több
folyószámlája van, az összes folyószámláról)
származó, az ajánlattételi határidőhöz képest 30
napnál nem régebbi nyilatkozatot, amely
tartalmazza:
- a vezetett bankszámla számát
- mióta vezeti ajánlattevő 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 2 évben sorban állás
fordult elő.

P2. A Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja alapján a P2. A 2009., 2010. évek valamelyikében a mérleg
2009. és 2010. évi beszámoló benyújtása szerinti eredménye negatív volt.
egyszerű másolatban.
P3. 2009. és 2010. évi teljes és magasépítéssel P3. Teljes nettó árbevétele 2009.-ben és 2010.kapcsolatos árbevételéről szóló nyilatkozat
ben összesen nem éri el a minimum 20.000.000,(Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pont)
Ft-ot, és magasépítéssel kapcsolatos árbevétele
2009. és 2010. évben összesen nem éri el a
minimum nettó 10.000.000 Ft-ot.
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P4. A Kbt. 66. § (1) bekezdés d) pontja alapján P4. Nem rendelkezik legalább 10 millió Ft/év és 5
szakmai felelősségbiztosítás, vagy annak millió
Ft/káresemény
értékű
szakmai
fennállásáról szóló pénzintézeti igazolás eredeti felelősségbiztosítással
vagy egyszerű másolati példánya
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, a P3. és P4.
pontokban 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 adatok
és a megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Az ajánlattevő (konzorciumi tag) és a 10% feletti
alvállalkozó vonatkozásában:

Az ajánlattevő (konzorciumi tag) és a 10% feletti
alvállalkozó alkalmatlan, ha:

M1. 2009. és 2010. évben teljesített magasépítési
munkálatokról kiállított, cégszerűen aláírt
referencia-nyilatkozat,
az
ellenszolgáltatás
összegének, a teljesítés helyének, idejének, a
másik szerződő fél nevének, címének és
telefonszámának megadása, továbbá a szerződést
kötő másik féltől származó referencia igazolás
csatolása másolatban a Kbt. 68.§ (2) bekezdése
szerint (Kbt. 67. § (2) bekezdés a) pontja)

M1. 2009.-2010. évben nem rendelkezik összesen
nettó 10.000.000,- Ft értékű, nyílászáró-cserére
vonatkozó, befejezett, pozitív visszaigazolású
referencia munkával

M2. A Kbt. 67. § (2) bekezdésének e) pontja
alapján
azoknak
a
szakembereknek
a
megnevezése, végzettségük és képzettségük
ismertetésével, akiket ajánlattevő be kíván vonni
a teljesítésbe, a szakemberek végzettségét és
képzettségét igazoló okiratok, valamint a
szakemberek saját kézzel aláírt szakmai

M2. Nem rendelkeznek legalább az alábbi
szakemberekkel:
-1 fő MV-Ép/A vagy MV-ÉP/B
szakterület jelű felelős műszaki vezetői
jogosultsággal rendelkező, és legalább 3 éves
felelős műszaki vezetői szakmai gyakorlattal
rendelkező szakemberrel.
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önéletrajzának egyszerű másolata. 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.
Ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek és a
közbeszerzés értékének 10%-t meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak
a műszaki illetve szakmai alkalmasság M1-M2.
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.
III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott

igen

nem

A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott

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
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
Az alábbiakban megadott részszempontok szerint
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Részszempont

Súlyszám

1. Ajánlati ár (bruttó HUF)
2. Teljesítési határidő (naptári nap, maximum 50
3.Garanciavállalás ideje (min. 24 hónap, a 120
hónapnál hosszabb garanciavállalásra ajánlatkérő
a maximális pontszámot adja)

70
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IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e?

igen

nem

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
1-1276-2011.
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?
igen
nem
IV.3.3) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2011/09/21 (év/hó/nap)

Időpont: 10.00

IV.3.4) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
HU
IV.3.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum:

2011/09/21 (év/hó/nap)

Időpont: 10.00

Helyszín : 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112., Polgármesteri Hivatal „A” épület, fsz. 13.
tárgyaló
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80. § (2) bekezdése szerint.
V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ

JELLEGŰ-E?

(adott esetben)

igen

nem

V.2) A SZERZŐDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL
KAPCSOLATOS?
igen
nem
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V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
2011. szeptember 29. A Kbt. 250. § (3) h) pontja alapján az eredményhirdetés alatt az eljárás
eredményéről szóló összegzés megküldésének napja értendő.
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja: 2011. október 10.
V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai,
az első tárgyalás időpontja :
Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban foglaltak szerint benyújtott ajánlat
alapján a szerződés feltételeiről tárgyal. Ajánlatkérő egy tárgyalási fordulót tart. A tárgyalás
időpontja: 2011. szeptember 26. 10.00 óra, helye: 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112.,
Polgármesteri Hivatal „A” épület, fsz. 13. tárgyaló.
Ajánlattevő a tárgyaláson az értékelési szempontokra adott ajánlatát 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 átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? igen
nem
V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk:
Az ajánlattételi felhívást és a dokumentációt ajánlatkérő papírformában küldi meg az
ajánlattevőknek. Az I.1. pontban megadott email-címre küldött elektronikus levél alapján
ajánlatkérő a dokumentációt elektronikus formában is rendelkezésre bocsátja.
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:
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
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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 „Mező Ferenc Tagiskola nyílászáró-csere – 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.
3.) Az ajánlat – tartalomjegyzéket megelőző – első oldalaként az ajánlati adatlap (felolvasólap)
szerepeljen, amelyen 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 és igazolást;
- a kizáró okokkal kapcsolatos összes nyilatkozatot,
- ajánlattevő ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi cégkivonatát vagy egyéni
vállalkozói igazolványát /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.
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.
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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 bruttó árat veszi figyelembe.
14.) Amennyiben nem érkezik a rendelkezésre álló forrás mértékének (nettó 21.800.000,- Ft)
megfelelő érvényes ajánlat, az eljárást Ajánlatkérő a Kbt. 92. § c) pontjára tekintettel
eredménytelennek nyilváníthatja.
15). Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított
előirányzatból származó támogatás 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 Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, az
Államkincstár, az Állami 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
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fennálló kötelezettségét, illetve tűrniük kell, hogy a fent nevezett szervek ellenőrzést
végezhessenek mind a vállalkozónál, mind az alvállalkozóinál.
16. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a munkaterület csak korlátozottan biztosítható az
alábbiak szerint:
Hét közben munkaidőben a munkavégzés üzemeltetővel egyeztetve történhet termenként, ezen
időszakban a munkavégzés korlátolt. Hétvégi munkavégzés üzemeltetői felügyelettel korlátlan.
17. A nyertes Ajánlattevő előteljesítésre jogosult.

V.8) E HIRDETMÉNY MEGKÜLDÉSÉNEK DÁTUMA: 2011/09/01 (év/hó/nap)

8/4.)Közbeszerzési eljárás indítása az Észak-Déli városrész szennyvízcsatornázásához kapcsolódó jogi szolgáltatás igénybevételére
Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság
A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság az Észak-Déli városrész szennyvíz-csatornázáshoz
kapcsolódó jogi szolgáltatás igénybevételére vonatkozó ajánlattételi felhívást javasolja
elfogadásra az alábbi ajánlattevők részére történő megküldéséhez:
Fodróczy Ügyvédi Iroda (1056.Budapest, Bajcsy zs. u. 36-38.)
Loványi és Nagy Ügyvédi Iroda (1111.Budapest, Bartók B. út 36-38.)
Polányi Ügyvédi Iroda (1074. Budapest, Dohány u. 20.)
Ügyrendi és Szociális Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot az egyszerű ajánlattételi
felhívással együtt elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Dr. Fekete Zoltán polgármester – miután a napirendhez módosító javaslat nem hangzik el – így a
határozati javaslatban foglaltakat teszi fel szavazásra.
A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza

70

Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
251/2011. (VIII. 31.) önkormányzati határozata
az Észak-Déli városrész szennyvíz-csatornázásához kapcsolódó jogi
szolgáltatás igénybevételére vonatkozó közbeszerzési eljárás indításáról

A Képviselő-testület az Észak-Déli városrész szennyvíz-csatornázásához kapcsolódó
jogi szolgáltatás igénybevételére vonatkozó ajánlattételi felhívást elfogadja, és hozzájárul
az alábbi ajánlattevők részére történő megküldéséhez:
- Fodróczy Ügyvédi Iroda (1056. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 36-38.),
- Loványi és Nagy Ügyvédi Iroda (1111. Budapest, Bartók Béla út 36-38.),
- Polányi Ügyvédi Iroda (1074. Budapest, Dohány u. 20.).
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

A Kbt. 251. § (2) bekezdés alapján
EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
Szolgáltatás:X
I. AJÁNLATKÉRŐ:
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Mezőkövesd Város Önkormányzata
Postai cím: Mátyás király út 112.
Város/Község: Mezőkövesd
Postai irányítószám: 3400.
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Pázmándi Tamás
Telefon: 49/511-535
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E-mail: kozbeszerzes@mezokovesd.hu
Fax: 49/511-561
További információk a következő címen szerezhetők be:
XAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:
XAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
XAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
II. A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA ÉS TÁRGYA :
Megbízási szerződés Mezőkövesd Város szennyvízcsatorna-hálózatának
kivitelezéséhez kapcsolódó jogi szakértői feladatok ellátására

építésének

A teljesítés helye
Mezőkövesd Város Önkormányzata
3400. Mezőkövesd,
Mátyás király út 112.
NUTS-kód HU311
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
79100000-5
Fő tárgy:
II.1.
II.1.1.)
Részekre történő ajánlattétel: nem megengedett
II.1.2.)
Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem
II.2. Teljes mennyiség vagy érték
Mezőkövesd Város szennyvízcsatorna-hálózatának építésének kivitelezéséhez kapcsolódó
jogi szakértői feladatok ellátása.
Jogi szakértő/tanácsadó:
-

Teljes munkaidőben heti min. 1 munkanap jogi szakértő biztosítása.

-

A szerződések, illetve a feladatok végrehajtásának jogszerűségéért felel. Feladata a
projektre vonatkozó speciális jogi kötelezettségek ellátása, támogatási és beszállítói
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szerződések előkészítése, megkötése, módosítása, a projekt előkészítése és megvalósítása
során a Kedvezményezett és a Kivitelező között kialakuló jogi jellegű konfliktusok
kezelésére való javaslattétel.
A jogi szolgáltatás további részletezése a közbeszerzési dokumentációban található.
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje:
befejezés 2014/02/02 (év/hó/nap)
III. A szerződésre vonatkozó feltételek
III.1. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér: késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke a késedelmes teljesítéssel
érintett szolgáltatás szerződéses árára vetítve a késedelem napi 1 % százalék, legfeljebb azonban
20 százalék.
III.2. Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre
Ajánlatkérő előleget nem fizet. A beadott ajánlat a szerződés teljesítésének hatálya alatt fix és az
semmilyen körülmények között nem módosítható.
Ajánlatkérő az elvégzett szolgáltatás igazolt teljesítése után kiállított számla alapján a vételárat
negyedévente, átutalással fizeti meg Megbízottnak a Kbt. 305. § (3) bekezdésben foglaltak
szerint.
III.3) Részvételi feltételek
III.3.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai
és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is.
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a
Kbt. 60. § (1) bekezdésének a)-i) pontjaiban felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékű
alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-c)
pontjaiban felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel
szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró ok fennáll.
- Kizárásra kerül az eljárásból az az ajánlattevő, aki, illetőleg akinek a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, vagy a számára erőforrást
nyújtó szervezet a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)-b) pontjaiban meghatározott kizáró okok
hatálya alá esik.
Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt. 249. § (3)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően kell nyilatkoznia, hogy a Kbt. 60. § (1) bekezdés, a 61.
(1) bekezdés és a 62. § (1) bekezdésben meghatározott kizáró okok vele szemben nem állnak
fenn.
Az ajánlattevő a Kbt. 63. § (3) bekezdése alapján - a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében - köteles nyilatkozni
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ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót.
III.3.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója
vonatkozásában:
P1.) A Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pontja alapján nyilatkozata az ajánlattételi határidőt megelőző
év (2010.) nettó árbevételéről, ill. ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából származó
nettó árbevételről.
Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 65. § (3) bekezdése szerint a pénzügyi gazdasági alkalmassági
követelményeknek más szervezet (szervezetek) erőforrásaira való támaszkodással kíván
megfelelni, úgy az adott erőforrás meglétét (az alkalmasság fent meghatározott követelményét)
az erőforrásként igénybe venni szándékozott szervezetnek a fent meghatározottak szerint, az
Ajánlattevővel azonos módon kell igazolnia, továbbá csatolni kell az erőforrásként igénybe venni
szándékozott szervezetre vonatkozóan a Kbt. 65. § (4) bekezdésében meghatározott
igazolás(oka)t.
A Kbt. 4. § 3/E. pontja szerint nem minősülhet erőforrásnak a 66. § (1) bekezdés a)-d) pontja
szerinti körülmény, kivéve, ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári
Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn.
Ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozónak a gazdasági és pénzügyi alkalmasság P1. pontjában
meghatározott követelményeket külön-külön kell igazolnia és az annak megfelelő
minimumkövetelményt teljesítenie.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja
szerinti alvállalkozója:
P1.) amennyiben, nyilatkozata alapján, az ajánlattételi határidőt megelőző év (2010.) nettó
árbevétele nem érte el a nettó 20 millió forintot, ill. ugyanezen időszakban a közbeszerzés
tárgyából származó nettó árbevétele nem érte el legalább a nettó 15 millió forintot.
III.3.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozójának műszaki
alkalmasságát igazoló okmányok a következő módon:
M1.) az ajánlattételi határidőt megelőző három év legjelentősebb, jelen közbeszerzés tárgyával
megegyező szállításaink ismertetését, a Kbt. 67. § (1) bek. a) pontja alapján az alkalmassági
minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal, (legalább a teljesítés ideje, a
szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, továbbá az ellenszolgáltatás összege vagy a korábbi
szállítás mennyiségére utaló más adat megjelölésével) a Kbt. 68. § (1) bekezdésében
meghatározott formában.
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Ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozónak a műszaki és szakmai alkalmasság M.1.pontjában
meghatározott követelményt együttesen kell igazolnia és együttesen kell az annak megfelelő
minimumkövetelményt teljesítenie.
A műszaki és szakmai alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (3) bekezdése szerinti szervezetek
(személyek), mint erőforrást biztosítók bevonására a Kbt. 4. § 3/E. pontja szerint van lehetőség
amely a Kbt. 65. § (4) bekezdés alapján igazolandó.
A Kbt. 4. § 3/E. pontja szerint nem minősülhet erőforrásnak a 67. § (1) bekezdésének a), d)-f)
pontja szerinti körülmény, kivéve, ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a
Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn.
A Kbt. 69. § (8) bekezdés alapján az alkalmassági minimum követelményeknek az ajánlattevő a
közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozóval együtt is megfelelhet. Ebben az esetben az ajánlatnak tartalmaznia kell ezen - a
közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó nevét, címét, továbbá az ajánlattevő alkalmasságának igazolásához szükséges - a
67. § (1) bekezdése szerinti - igazolásokat, nyilatkozatokat is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
Ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója alkalmatlan
amennyiben:
M1. nyilatkozata alapján az ajánlattételi határidőt megelőző három évben nem rendelkezik
legalább egy darab a beszerzés tárgyában megadott jogi szolgáltatás nyújtásáról szóló
referenciával.
IV.1) Az eljárás típusa
IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti
Hirdetmény nélküli egyszerű eljárás a Kbt. 251. § (2) bekezdés alapján.
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás alapján X
IV.3.1) A dokumentáció beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2011/09/21
Időpont: 10:00
Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást papírformátumban postai úton, illetve elektronikus úton is
megküldi az ajánlattevők részére.
IV.3.2) Az ajánlattételi határidő
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Dátum: 2011/09/21 Időpont: 10:00
IV.3.3) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
HU
IV.3.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
60 nap (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2011/09/21
Időpont: 10:00
Helyszín : Mezőkövesd Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala fsz. 13. sz. tárgyaló
Cím: 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott
személyek, továbbá a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, illetőleg személyek
lehetnek jelen.
V. Kiegészítő információk
V.1)
A szerződés EU-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos? Igen
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."
V.2) További információk
V.2.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
2011. szeptember 29. A Kbt. 250. § (3) h) pontja alapján az eredményhirdetés alatt az eljárás
eredményéről szóló összegzés megküldésének napja értendő.
V.2.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2011. október 10.
Az összegzés megküldésének napját követő naptól számított 10 nap.
V.2.3.) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? igen
V.2.4.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és
felső határa: V.3)
A III.3.2) és a III.3.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest
szigorúbb(ak)-e? igen
V.4) Egyéb információk:
1.) Az Ajánlattevőnek ajánlata részeként csatolnia kell:
— Az ajánlatot aláíró személy aláírási címpéldányának egyszerű másolati példányát, ill.
meghatalmazását,
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- Ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 70. § (2) bekezdésre vonatkozóan.
— Ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 71. § (1) bekezdés a)-d) pontjai vonatkozásában. (A nemleges
nyilatkozatot is csatolni kell.),
— Ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 63. § (3) bekezdés vonatkozásában,
— Ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az ajánlattal érintett a Kbt. 65.§ (3)
bekezdése szerinti szervezetnek az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 60 napnál nem régebbi
keltezésű cégkivonatát egyszerű másolati példányban (az aláírási jogosultság ellenőrzése
céljából).
— Ajánlatkérő a dokumentáció részeként szerződéstervezetet bocsát Ajánlattevők rendelkezésre.
— Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük
támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak
minősül-e.
— Az ajánlatban az oldal-számokkal ellátott tartalomjegyzéket követően a cégjegyzésre jogosult
személy aláírásával ellátott felolvasólapot kell becsatolni, amelyen szerepeltetni kell az
ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő), illetőleg a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó nevét, székhelyét,
telefon és telefax számát, email címét, valamint az ellenszolgáltatás összegét.
- A felolvasólap Ajánlatkérő által elvárt, kötelezően alkalmazandó formáját az ajánlattételi
dokumentáció tartalmazza. Ajánlattevőnek a felolvasólapon meg kell adnia ajánlati árát 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
Ajánlatkérőtől 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.
— Az ajánlatot az Kbt. 70/A. § (1) a) pontjában foglaltak szerinti formában kell benyújtani.
Az ajánlatokat három (egy eredeti és kettő másolat) példányban, sérülésmentes, állagsérelem
nélkül nem bontható kötésben (szalaggal átfűzve, leragasztva és lebélyegezve), folyamatos
(minden tartalommal bíró oldalon feltüntetett) oldalszámozással és a cégjegyzésre jogosult, vagy
az általa írásban, az ajánlatban csatolt nyilatkozat alapján meghatalmazott munkavállaló
kézjegyével ellátva, zárt csomagolásban, magyar nyelven kell benyújtani a felhívásban megjelölt
helyen és időpontig. A zárt csomagon „Mezőkövesd – jogi szolgáltatások nyújtása”
megjelölést kell feltüntetni. Az ajánlaton szerepelnie kell az „eredeti", vagy a „másolat"
megjelölésnek. Eltérés esetén az eredeti példány tartalma az irányadó. Az ajánlatokat az
oldalszámokat is feltüntető tartalomjegyzékkel kell ellátni.
— Az ajánlattételi dokumentációban előírt egyéb nyilatkozatok és dokumentumok.
2.) Az ajánlatkérő a dokumentációban előírt szerződést az eljárás nyertesével köti meg.
A Kbt. 91. § (2) bekezdés alapján az ajánlatkérő az eljárás nyertesével köti meg a szerződést,
vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során [81. § (4) bekezdés] a
következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt a 93. §
(2) bekezdése szerinti összegezésben megjelölte.
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3.) Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot. Ebben az esetben a közösen benyújtott ajánlatban
rögzíteni kell, hogy a szerződés megkötésére az ajánlattevők közül melyikük bír felhatalmazással.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 70. § (6) bekezdésben foglaltakra, amely
szerint ha egy személy (szervezet) a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó
mértékben fog részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni,
hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell hogy szerepeljen.
4.) Az ajánlathoz és az eljáráshoz kapcsolódó összes levelezést és egyéb anyagokat magyar
nyelven kell elkészíteni. Amennyiben idegen nyelvű iratok, dokumentumok kerülnek
becsatolásra, magyar nyelvű fordítás mellékelése kötelező. Ajánlattevőnek, közös ajánlattevők és
a Kbt. 71.§ (1) bekezdés szerinti alvállalkozónak és erőforrást nyújtó szervezetnek ajánlatában
büntetőjogi felelősségének tudatában nyilatkoznia kell, hogy az idegen nyelvű iratok magyar
nyelven benyújtott fordítása tartalmában és jelentésében teljes egészében megegyezik az idegen
nyelvű irattal.
5.) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig
az ajánlatoknak be kell érkezniük a IV.3.5. pontban megadott címre, amely azonos a bontás
helyszínével. A postai kézbesítésből eredő késedelmet, ill. jogkövetkezményeket ajánlatkérőnek
nem áll módjában magára vállalni.
6.) Az ajánlatok összeállításával kapcsolatos összes költség az ajánlattevőt terheli.
7.) Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el.
8.) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 253. § (1) bekezdését.
9.) Ajánlatkérő biztosítja a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 83.§-ban foglaltak szerint.
10.) A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírásai
szerint kell eljárni.
V.5)
Az Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma: 2011. szeptember 1.

8/5.) Közbeszerzési eljárás indítása a Zsóry-fürdő szennyvíz-csatornázásával
összefüggő ÖKIF-hitel felvételére
Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság
A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság a Zsóry-fürdő szennyvíz-csatornázásával összefüggő
önkormányzati infrastruktúrafejlesztési hitel felvételére vonatkozó ajánlattételi felhívást javasolja
elfogadásra és hozzájárul a Közbeszerzési Értesítőben történő megjelentetéséhez.
Ügyrendi és Szociális Bizottság
A bizottság a Zsóry-fürdő szennyvíz-csatornázásával összefüggő ÖKIF-hitel felvételével
kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta és a mellékelt határozati javaslatban foglaltakat
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
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Dr. Fekete Zoltán polgármester – mivel a jelenlévő képviselők részéről hozzászólás, vélemény
nem hangzik el – így a határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
252/2011. (VIII. 31.) önkormányzati határozata
a Zsóry-fürdő szennyvíz-csatornázásával összefüggő ÖKIF-hitel
felvételére vonatkozó közbeszerzési eljárás indításáról

A Képviselő-testület a Zsóry-fürdő szennyvíz-csatornázásával összefüggő önkormányzati
infrastrukúrafejlesztési hitel felvételére vonatkozó ajánlattételi felhívást elfogadja, és
hozzájárul a Közbeszerzési Értesítőben történő megjelentetéshez.
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

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

Árubeszerzés
Szolgáltatás

X

Építési koncesszió

A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
Azonosító kód_______________________________________

Szolgáltatási koncesszió

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):

Postai
irányítószám: 3400
Telefon:
49/511-535

Ország:
Magyarország

Fax:
49/511-561

A felhasználói oldal címe (URL):

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

I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA
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Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet

Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]
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
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és
elosztása

Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek.. a) pont]
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és
kitermelése

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

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz
szolgáltatások

Repülőtéri tevékenység
[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
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II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Beruházási hitel felvétele a Zsóry-fürdő üdülőterület szennyvíz-csatornázásának megvalósításához
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

Kivitelezés

Adásvétel

Tervezés és kivitelezés

Lízing

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

Bérlet

c) Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória

6

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

Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb

Építési koncesszió

Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye

A teljesítés helye

A teljesítés helye
Mezőkövesd

NUTS-kód

•••••

•••••

NUTS-kód

NUTS-kód

HU311

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):
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II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Hitelszerződés/ Beruházási hitel felvétele a Zsóry-fürdő üdülőterület szennyvíz-csatornázásának megvalósításához
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő szójegyzék
66.11.30.00-5

Fő tárgy
További tárgy(ak)

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség
szerint több példány használható)
igen
nem
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre

egy vagy több részre

valamennyi részre

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

igen

nem

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
130.022 eFt értékű ÖKIF-hitel felvétele 20 év futamidőre, 3 év türelmi idővel
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: 240 vagy napokban:
VAGY: kezdés
befejezés

• •• • / • • /• •
• •• • /• • /• •

•••• (a szerződés megkötésétől számítva)
(év/hó/nap)

ÉS/VAGY

(év/hó/nap)
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III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
A Kbt. 305. §-ban foglaltaknak megfelelően, a hitelszerződésben meghatározott feltételek szerint. Az ajánlatkérő az
ellenszolgáltatás részletekben történő teljesítésében kíván megállapodni. Kamatfizetés: naptári negyedévente utólag,
minden kamatperiódus utolsó napján. Tőketörlesztés: a türelmi idő lejártát követően, negyedévente egyenlő részletekben,
az első törlesztés a türelmi idő lejártát követő napon esedékes, a további törlesztések pedig ehhez képest negyedévente
esedékesek. Az utolsó törlesztő részlet a kerekítések miatt eltérhet. A hitel nyújtója a tőke és kamattörlesztés esedékessége
előtt 5 munkanappal értesíti az adóst az esedékes törlesztő részlet összegéről, valamint az esedékesség utolsó napjáról.
Az ajánlatkérő az előtörlesztés lehetőségét fenntartja.
A hitel fedezete jelzálogjog bejegyzése az Önkormányzat által felkínált ingatlanokra vagy a saját bevétel engedményezése.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)
Ajánlatkérő közös gazdasági társaság létrehozását nem követeli meg, de az ajánlatban a közös ajánlattevőknek
nyilatkozniuk kell az egyetemleges felelősségvállalásról és meg kell nevezniük a közös ajánlattevők nevében eljáró,
nyilatkozattételre és szerződéskötésre feljogosított ajánlattevőt.
III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben)
Ha igen, a különleges feltételek meghatározása

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 ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben Kbt. 60. § (1)
bekezdés a)-i) pontjában foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Kizárásra kerül az eljárásból az az ajánlattevő aki, illetőleg akinek a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vagy a számára erőforrást nyújtó szervezet a Kbt. 62. § (1) bekezdésben
meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
A megkövetelt igazolási mód:
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 a Kbt. 249.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján.
Ajánlattevő egyszerű nyilatkozata arról, hogy nem vesz igénybe olyan alvállalkozót, aki a Kbt. 60.§ (1) bekezdésében
meghatározott kizáró okok bármelyikének hatálya alatt áll. (Kbt. 63.§ (3) bekezdés)
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10% -át
meghaladó
mértékben
igénybe
venni
kívánt
alvállalkozójának a szerződés teljesítéséhez szükséges
pénzügyi és gazdasági alkalmassága igazolható:

Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének
10% -át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó, ha
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P1. A Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja szerint saját vagy
jogelődje utolsó lezárt év (2010.) számviteli jogszabályok
szerinti beszámolójának (mérleg- és eredmény-kimutatás, a
könyvvizsgálói záradék és kiegészítő melléklet nélkül)
egyszerű másolati példányban történő benyújtásával.
Az Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10% -át
meghaladó
mértékben
igénybe
venni
kívánt
alvállalkozójának önállóan kell megfelelnie.
Amennyiben ajánlattevő alkalmassága igazolása érdekében
más
szervezet(ek)
erőforrására
támaszkodik,
az
alkalmassági követelmény igazolásán túl a Kbt. 65. § (3) és
(4) bekezdésben foglaltak is megfelelően alkalmazandók,
figyelembe véve a Kbt. 4. § 3/E pontját.

P1. A becsatolt beszámolókból megállapítható, hogy 2010.
évben a mérleg szerinti eredménye negatív volt.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10% -át
meghaladó
mértékben
igénybe
venni
kívánt
alvállalkozójának továbbá a Kbt. 69. § (8) bekezdése
szerinti esetben a közbeszerzés értékének 10% -át nem
meghaladó
mértékben
igénybe
venni
kívánt
alvállalkozójának a szerződés teljesítéséhez szükséges
műszaki illetve szakmai alkalmassága igazolható:

Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének
10% -át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó, továbbá a Kbt. 69. § (8) bekezdése szerinti
esetben a közbeszerzés értékének 10% -át nem meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha
együttesen:

M1. A Kbt. 67. § (3) bekezdés a) pontja alapján az előző
legfeljebb három év (2008., 2009, 2010,) legjelentősebb, a
közbeszerzés tárgyával azonos tárgyú szolgáltatásainak
ismertetésével (Önkormányzati hitelfolyósítási szolgáltatás)
a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél megnevezése,
a szerződés tárgya, az ellenszolgáltatás összege vagy
korábbi szolgáltatás mennyiségére vonatkozó más adat
megjelölésével a Kbt. 68. § (1) bekezdés szerint igazoltan.
Az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10% -át
meghaladó
mértékben
igénybe
venni
kívánt
alvállalkozónak, továbbá a Kbt. 69. § (8) bekezdése szerinti
esetben a közbeszerzés értékének 10% -át nem meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak
valamennyi igazolást együttesen kell megadnia és az ennek
megfelelő alkalmassági feltételeknek együttesen is
megfelelhetnek.

M1. Nem rendelkezik az előző három évben (2008., 2009.,
2010.) összesen legalább 100 millió Ft összegű
önkormányzat részére folyósított beruházási hitelnyújtási
referenciával.

M2. A Kbt. 67. § (3) bekezdés d) pontja alapján azoknak a
szakembereknek a bemutatása, akiket be kíván vonni a
szolgáltatás teljesítésébe.
Ajánlattevőnek nyilatkozatban be kell mutatnia a
szolgáltatás teljesítésébe bevonni kívánt szakembert,
továbbá csatolnia kell a bemutatott szakember által saját
kezűleg aláírt, szakmai önéletrajzát.
Az önéletrajznak legalább a következőket kell tartalmaznia:
 név,
 iskolai végzettség,
 anyanyelv, vagy nyelvtudás,

M2. Ha nem rendelkezik az eljárás tárgyát képező
szolgáltatás (hitelnyújtás) teljesítésébe bevonni kívánt,
legalább 1 (egy) fő felsőfokú végzettséggel, és
önkormányzati finanszírozás területén legalább 1 (egy) éves
szakmai gyakorlattal rendelkező, magyar anyanyelvű vagy
felsőfokú magyar nyelvtudással rendelkező, munkaviszony
vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében
foglalkoztatott szakemberrel.
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 önkormányzati
finanszírozásban
szerzett
szakmai gyakorlata ideje, helye, ellátott feladat
megjelölése.
Amennyiben ajánlattevő alkalmassága igazolása érdekében
más
szervezet(ek)
erőforrására
támaszkodik,
az
alkalmassági követelmény igazolásán túl a Kbt. 65. § (3) és
(4) bekezdésben foglaltak is megfelelően alkalmazandók,
figyelembe véve a Kbt. 4. § 3/E pontját.

III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott

igen

nem

A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott

igen

nem

III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK
III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?

igen

nem

Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA
IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli
Tárgyalásos
IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli
Tárgyalásos
IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni)
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Részszempont

Súlyszám

Részszempont

Súlyszám

1. Kamat mértéke mértéke (%)

50

6. Szerződésmódosítási díj (%)

5

2. Kezelési költség mértéke (%)

20

7. Előtörlesztési díj (%)

5

3.Rendelkezésre tartási díj mértéke (%)

20

4.Projektvizsgálati díj mértéke (%)

20

5. Folyósítási jutalék (%)

5

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)
1-1280-2011.
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?

igen

nem

Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató
Hirdetmény száma a KÉ-ben:

• • • • • /• • • •

Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
(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: 2011/10/06 (év/hó/nap )
Kell-e fizetni a dokumentációért?

Időpont: 10.00
igen

nem

Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 10.000 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja: Ajánlattevő az ajánlattételi dokumentáció ellenértékét az Ajánlatkérő OTP Bank Nyrt.nél vezetett 11734107-15350071-00000000 számlájára történő átutalással egyenlítheti ki. Az ár az áfa-t tartalmazza.
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IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2011/10/06 (év/hó/nap)

Időpont: 10.00

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: 3 vagy napokban:

•••

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum:

2011/10/06 (év/hó/nap)

Időpont: 10.00

Helyszín : 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112., Polgármesteri Hivatal „A” épület, fsz. 13. tárgyaló
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80. § (2) bekezdése szerint.

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? (adott esetben)

igen

nem

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) A SZERZŐDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
igen
nem
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot:

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. október 27.
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2011. november 10.
V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás
időpontja :(kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)
V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben)
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igen

nem

V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
A befizetés igazolását követően az ellenérték (bruttó 40.000.- Ft) visszavonhatatlan átutalására vonatkozó banki
igazolás A. melléklet II. pontban szereplő e-mail címre vagy fax számra történő megküldését követően elektronikus
úton (e-mail) megküldésre kerül.
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:
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 - hitel”, 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, amelyen 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 és igazolást;
- a kizáró okokkal kapcsolatos összes nyilatkozatot,
- ajánlattevő ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi cégkivonatát /amennyiben változásbejegyzési
eljárás van folyamatban, úgy csatolandó a változásbejegyzési kérelem példánya/,
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- 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.
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.

V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 2011/09/01 (év/hó/nap)

Sürgősségi indítvány:
Víziközmű Társulati Hitel
határozatok meghozatala

felvételéhez

szükséges

Képviselő-testületi

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslat elfogadását javasolja a
képviselő-testületnek.
Dr. Fekete Zoltán polgármester a Viziközmű Társulati hitel felvételével kapcsolatos határozati
javaslatot teszi fel szavazásra.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 nem ellenében az alábbi határozatot hozza
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Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
253/2011. (VIII. 31.) önkormányzati határozata
Viziközmű Társulati hitel felvétele
A Képviselő-testület egyetért az éven túli beruházási hitel felvételével, és az alábbi
kötelezettségvállalásokat teszi:
1. Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Víziközmű Társulat
által kérelmezett 59.600 eFt összegű Viziközmű-társulati hitel visszafizetéséért és
a hitel járulékainak megfizetéséért készfizető kezességet vállal. A Képviselőtestület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a
kezességvállalással érintett hitel törlesztését és járulékainak megfizetését - a
felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően - a költségvetésbe betervezi és
jóváhagyja.
2. Az 1. pontban kért hitelt a Viziközmű-társulat 2012. február 1. napjától kívánja
igénybe venni és 2018. július 5-ig visszafizeti.
3. Az önkormányzat, a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1999. évi
LXV. tv. 88. §. alapján a már meglévő és az igényelt hitelből (egyéb
kötelezettségvállalásból) adódó kötelezettségeket figyelembe véve nem tartozik a
tv. tiltó hatálya alá.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társberuházói megállapodás
aláírására.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Polgármester

TÁRSBERUHÁZÓI MEGÁLLAPODÁS

mely létrejött egyrészről
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MEZŐKÖVESD Város Önkormányzata, 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112.
adószáma : 15350071-2-05 képviseli : Dr. Fekete Zoltán polgármester (továbbiakban:
Önkormányzat)
másrészről a
Mezőkövesdi Víziközmű-társulat, 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112.
adószáma:13417781-1-05 képviseli : Vámos Zoltán elnök (továbbiakban: Társulat)
között a
Mezőkövesd Zsóry-fürdő szennyvízcsatorna-hálózatának fejlesztésére tervezett
beruházás
tárgyában
1.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a fentiekben megnevezett
szennyvízcsatorna-hálózat megépítése érdekében, a források finanszírozása során ezen
szerződésben szabályozott módon egymással együttműködnek.
2.)A beruházás műszaki tartalmát a KEVITERV AKVA Mérnöki Vállalkozási Kft. (5002
Szolnok Ságvári krt.4. sz.) „Zsóry-fürdő településrész szennyvízcsatorna hálózatának
fejlesztése” megnevezésű, 39/2010. munkaszámú kiviteli tervdokumentációja tartalmazza.
3.) A Mezőkövesd Zsóry-fürdő területén megvalósuló szennyvíz-elvezetés beruházás
lebonyolítója Mezőkövesd Város Önkormányzata.
4.) A beruházás kivitelezője a közbeszerzési eljárást követően kerül kiválasztásra
5.) A számla kollaudálását a Polgármesteri Hivatal által kiválasztott műszaki ellenőr végzi
6.) A beruházás kezdete 2011. december 01. befejezése 2012. december 31. A konkrét
ütemezés a kiviteli szerződés függvényében változhat.
7.) A beruházás teljes költségelőirányzata: nettó 215.000 eFt, amelyből:
Megnevezés
Társulat
által
biztosított
források
Lakossági
érdekeltségi
hozzájárulás
Intézményi
érdekeltségi
hozzájárulás
Víziközmű társulati hitel
Társulat Összesen:
Önkormányzat által biztosított
források:
ÖKIF hitel

2011. évben
eFt

23.000

2012. évben
eFt

Összesen
eFt

2.378

25.378

0
23.000

59.600
61.978

59.600
84.978

0

130.022

130.022

0
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Önkormányzat összesen:
Beruházás mindösszesen:

0
23.000

130.022
192.000

130.022
215.000

8.) Az együttműködés keretében az Önkormányzat
biztosítja a beruházás megvalósításához szükséges – vízjogi létesítési-, és esetleges egyéb
hatósági engedélyeket is tartalmazó – műszaki- kiviteli tervek elkészítését, valamint ezen
dokumentumokba és mindazon mellékleteibe való betekintést, melyekre a Társulat igényt
tart
biztosítja - a Társulat által kiadott igazolás alapján - a társulati tagok részére külön díj
megfizetése nélkül a beruházás keretében megvalósuló közműre való rácsatlakozást.
vállalja a beruházás keretében megvalósuló beruházás önkormányzati törzsvagyonba
sorolását és annak elidegenítési tilalmát;
fedezi az esetlegesen szükségessé váló szolgalmi jogok biztosításával kapcsolatban
felmerülő költségeket;
biztosítja a Társulat képviselője számára a beruházással kapcsolatos értekezleteken,
bejárásokon, átadásokon való részvételt, a folyamatos és rendszeres tájékoztatást.
kötelezettséget vállal, hogy a projekt keretében megvalósuló csatorna hálózatra a Társulat
megszűnése után a nem Társulati tag rácsatlakozóktól – a jogszabályban szabályozott
módon- befizetett hozzájárulásokat elkülönítetten kezeli és azt a projekt keretében
megépült csatornahálózat karbantartására és rekonstrukciójára fordítja.
9.)Az együttműködés keretében a Társulat
végzi az érdekeltségi hozzájárulások kivetését az érdekeltek (tagjai) felé, és gondoskodik
a kivetés alapján befizetett összegek számviteli törvény szerint történő kezeléséről,
köteles a tőle elvárható legnagyobb gondossággal eljárni annak érdekében, hogy tagjai
rendszeresen fizessék az érdekeltségi hozzájárulás esedékes részleteit. Ennek érdekében
szigorú nyilvántartási rendszert működtet és a késedelmesen fizetőket a lehető
leghamarabb felszólítja.
A tagjaitól beszedett érdekeltségi hozzájárulásból a beruházás költségeinek fedezetéül
szolgáló összegeket átutalja az Önkormányzat 11734107-15350071-10470002 számú
bankszámlájára a beruházás finanszírozási igényéhez igazodóan
döntést hoz a szükséges hitelfelvétel ügyében
együttműködik az Önkormányzattal a beruházás előkészítése és megvalósítása, valamint a
megvalósuló beruházás ellenőrzése során.
10.) Társberuházók vállalják, hogy a viziközmű társulati hitel céljellegű felhasználását a
bank felé a műszaki ellenőr által kollaudált, kifizetésre vonatkozó számlamásolatok
benyújtásával igazolják.
11.) A szerződő felek kinyilvánítják a beruházás időben és jó minőségben történő
befejezése érdekében a gyors operatív együttműködési szándékukat
12.) Ezen társberuházói megállapodás a Társulat megszűnéséig marad hatályban.
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13.) Ezen együttműködési megállapodás 5 (öt) eredeti példányban készült, melyek közül
egy-egy véglegesen a szerződő feleknél marad, további három példány a banki
finanszírozáshoz használható fel.
Kelt: Mezőkövesd, 2011. szeptember …..

…......................................................
Vámos Zoltán
elnök
Mezőkövesdi Víziközmű-társulat

…...............................................
Dr. Fekete Zoltán
polgármester
Mezőkövesd város Önkormányzat

Ellenjegyezte:

……………………………
Dr. Kovács András
aljegyző

Dr. Fekete Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a Viziközmű Társulati hitel felvételéhez
önkormányzati nyilatkozattal kapcsolatos határozati javaslatot teszi fel szavazásra.

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozza

Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
254/2011. (VIII. 31.) önkormányzati határozata
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Viziközmű Társulati hitel felvételéhez önkormányzati nyilatkozat
A Képviselő-testület a Víziközmű Társulati hitel felvételéhez, az alábbi nyilatkozatot
teszi:
1. Mezőkövesd Város Önkormányzata a szennyvízberuházás megvalósítása során ÁFA
visszaigénylésre jogosult.
2. Mezőkövesd Város Önkormányzata igazolja, hogy a beruházás költségei nem
haladják meg a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által meghatározott, az
Önkormányzatok Közlönye szerinti fajlagos költségeket, valamint a tervező a
beruházás tervezésénél szintén e közlöny fajlagos költségeit vette figyelembe.
3. Mezőkövesd Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy a Zsóry - fürdőben megépülő
szennyvízcsatorna-hálózat új beruházásként jön létre.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Polgármester

9.) A térfigyelő rendszerek üzemeltetéséről szóló a B.A.Z. Megyei Rendőrfőkapitánysággal kötött együttműködési megállapodás módosítása
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a térfigyelő rendszerek üzemeltetéséről szóló a
B.A.Z. Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött együttműködési megállapodás módosítását
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Ügyrendi és Szociális Bizottság
A bizottság a térfigyelő rendszer működtetésére vonatkozó „Együttműködési megállapodás”
módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatban foglaltakat elfogadásra
ajánlja a képviselő-testületnek.
Dr. Fekete Zoltán polgármester az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatban
foglaltakat teszi fel szavazásra, mivel a jelenlévő képviselők részéről hozzászólás, vélemény nem
hangzik el.
A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
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255/2011. (VIII. 31.) önkormányzati határozata
Térfigyelő rendszer működtetésére vonatkozó
„Együttműködési megállapodás” módosításáról
A Képviselő-testület a hozzájárul a Mezőkövesd Város Önkormányzata által a Kavicsostavi Szabadidő Parkban kiépített térfigyelő rendszer működtetésére a Borsod-AbaújZemplén Megyei Rendőrkapitánysággal 2008. decemberében kötött együttműködési
megállapodás módosításához az alábbiak szerint:
- az 1) pontban szereplő „6 végponton kialakított” szövegrész helyébe „9
végponton kialakított” szöveg kerül
- a 6) pontban szereplő „Mezőkövesd Város Önkormányzata részéről Dr. Fekete
Zoltán aljegyző” szövegrész helyébe „Mezőkövesd Város Önkormányzata
részéről az aljegyző” szöveg kerül
- a feladat ellátásához az MRFK részére birtokba adott az együttműködési
megállapodás mellékletében felsorolt ingóságok az alábbiakkal egészülnek ki:
1 db digitális vezérlőegység
3 db végponti egység
3 db 33K-n kültéri speed dome kamera
helyszínei: Jézus Szíve templom déli oldala
Kavicsos-tavi játszótér nyugati oldala
Kavicsos-tavi Színpad-tér keleti oldala
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

Sürgősségi indítvány:
Társadalmi szervezetek,
pályázatok elbírálása

alapítványok,

egyházak

támogatására

kiírt

Az előterjesztést bizottság nem tárgyalta
Dr. Fekete Zoltán polgármester a mezőkövesdi Női Labdarúgó Szakosztály részére 350.000.- Ft
támogatást javasol elfogadni.
Mivel a napirendhez más módosító javaslat nem hangzik el, így a határozati javaslatot teszi fel
szavazásra azzal, hogy a Női Labdarúgó Szakosztály részére 350.000.- Ft támogatást ítéljen meg
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a képviselő-testület.
A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
256/2011. (VIII. 31.) önkormányzati határozata
Társadalmi szervezetek, egyesületek, alapítványok, egyházak
támogatására

1.) Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. évre a társadalmi
szervezetek, alapítványok, egyházak támogatására 350.000.- Ft összeget biztosít a
Mezőkövesdi Sportegyesület Női labdarúgó szakosztály részére.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésnek megfelelően a
Mezőkövesdi Sportegyesület Női labdarúgó szakosztályának képviselőjével Kaló Péter
szakosztályvezető úrral a támogatási szerződést kösse meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, ill. értelem szerint

10/2.) A Kárpátaljai Perecsin Város megkeresése kapcsolatfelvétel céljával
Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság
Az Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottsága javasolja a határozati javaslatban
foglaltak elfogadását.
Ügyrendi és Szociális Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslat 2.) pontjánál az alábbi
módosítást javasolja:
2.) Mezőkövesd Város Önkormányzata felhatalmazza Dr. Fekete Zoltán polgármestert az
együttműködési megállapodás aláírására, szükség szerinti módosítására, az abban
foglaltak, továbbá a küldöttség fogadásának előkészítésére.
Dr. Fekete Zoltán polgármester a határozati javaslatot teszi fel szavazásra az Ügyrendi és
Szociális Bizottság módosító javaslatával együtt.
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A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
257/2011. (VIII. 31.) önkormányzati határozata
Kárpátaljai Perecsin Város megkeresése
kapcsolatfelvétel céljával

1. Mezőkövesd Város Önkormányzata meghívást küld a Kárpátaljai Perecsin Város
részére, amelyben három napos szeptemberi látogatásra hívja a település küldötteit.
2.

Mezőkövesd Város Önkormányzata felhatalmazza Dr. Fekete Zoltán polgármestert az
együttműködési megállapodás aláírására, szükség szerinti módosítására, az abban
foglaltak, továbbá a küldöttség fogadásának előkészítésére.

Felelős: polgármester
Határidő: értelem szerint

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről
Mezőkövesd Város Önkormányzata, Mezőkövesd Mátyás király út 112. (képviseli: Dr.
Fekete Zoltán polgármester) másrészről
Perecsin Városa, Perecsin....... (képviseli: Percev Anatolij Valagyimirovics)
részéről az alábbiak szerint:
Felek kinyilvánítják, hogy a jövőben törekednek arra, hogy településük kulturális életét,
hagyományait, népművészeti értékeit egymással megismertessék, egymás lakossága
körében népszerűsítsék.
Felek az első pontban foglalt célok elősegítése érdekében arra törekednek, hogy a jövőben
kiadott, saját településük történetét, turisztikai, idegenforgalmi vonzerejét, programjait
népszerűsítő prospektusokban az együttműködő partner anyanyelvén is szerepeljen
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szöveges leírás.
Felek kölcsönösen elősegítik – a lakosság, és a turisták érdeklődésének felkeltése
érdekében –, hogy a partner települést népszerűsítő nyomtatott, vagy elektronikus
kiadványok a rendelkezésükre álló médiafelületeken, illetve a turizmussal kapcsolatos az
adott település által, vagy hozzájárulásával szervezett rendezvényeken megjelenhessenek.
Felek kölcsönösen elősegítik, hogy a másik fél idegenforgalomban, kultúrában illetékes
szereplői egymással a kapcsolatot felvehessék.
Felek nyitottak arra, hogy az első pontban írtakkal összhangban saját, kiemelt
rendezvényeiken a lehetőségek szerint a másik fél kultúráját bemutató fellépő csoportot
fogadjanak, illetve meghívás esetén másik félhez fellépő csoportot küldjenek.
Felek célul tűzik, hogy egymás között – különösen az adott településen működő
gazdálkodók, vállalkozók, gazdálkodó szervezetek – olyan kapcsolatokat hozzanak létre,
amelyek az igények részletes felmérésén, és a kölcsönös érdekeltségen alapulnak.
Felek jelen megállapodásban foglaltakat megismerték, és mint akaratukkal egyezőt
aláírták.
Mezőkövesd, 2011...................

….............................................
Dr. Fekete Zoltán
Mezőkövesd Város Polgármestere

…..................................................
Percev Anatolij Valagyimirovics
Perecsin Polgármest

10/3.)Október 23-ai ünnepség programja
Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság
Az Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság megtárgyalta és elfogadja a
Mezőkövesdi Színészeti Egyesület mellékelt ünnepi műsor programtervezetét az 1956-os
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Forradalom és Szabadságharc 55. évfordulójának megemlékezéséről. Ünnepi szónoknak Dr.
Hende Csaba Honvédelmi Miniszter Urat javasolja.
Guti Árpád nincs kifogása az ünnepi szónok személye ellen, de amennyiben nem érne rá, akkor
városunk új díszpolgárát Nagy István nyugalmazott gimnáziumi igazgatót javasolja felkérni.
Dr. Fekete Zoltán polgármester Guti Árpád módosító javaslatát teszi fel szavazásra, hogy
amennyiben a miniszter úr nem ér rá, akkor Nagy István mondja az ünnepi beszédet.
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 3 nem ellenében, és 6 tartózkodás mellett a
módosító javaslatot nem fogadta el
Dr. Fekete Zoltán polgármester a határozati javaslatban foglaltakat teszi fel szavazásra azzal,
hogy ünnepi szónoknak Dr. Hende Csaba Honvédelmi Miniszter Úr legyen felkérve.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 nem ellenében, és 2 tartózkodás mellett az
alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
258/2011. (VIII. 31.) önkormányzati határozata
Tájékoztató az október 23-i ünnepség programtervezetéről
Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a
Mezőkövesdi Színészeti Egyesület programtervezetét az 1956-os Forradalom és
Szabadságharc 55. évfordulójának megemlékezéséről, mely 2011. október 22-én kerül
megrendezésre. Ünnepi szónoknak Dr. Hende Csaba Honvédelmi Miniszter úr személyét
kéri fel.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármester Urat a szükséges intézkedések megtételéhez.

Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen
OKTÓBER 23-i ÜNNEPI MŰSOR
2011.

Himnusz
Ünnepi beszéd
100

Műsor
 Árnyékdal (dal – Mozart) 3’20
 MEFESZ ülés a Műegyetemen (jelenet) 2’20
 Aki magyar, velünk tart (dal – Kormorán) 4’15
 Szabó László Dezső: Október 23. (vers 1. vsz) 1’40
 Követelések a tüntetésen (jelenet) 0’25
 Szabó László Dezső: Október 23. (vers 2. vsz.) 0’55
 Szólj, amíg szólhatsz (dal – Kormorán, + video) 4’00
 Bayer Zsolt: 1956 „…Hogy jel legyen” (vers 1. vsz.) 1’35
 Mért van (dal – Valahol Európában) 3’45
 Jáger László: A lyukas zászló (vers) 1’15
 Áldott légy (dal – Nyomorultak) 3’00
 Bayer Zsolt: 1956 „…Hogy legyen jel” (vers 3. vsz.) 1’55
 Sírodon a fénykép (dal – Kormorán) 4’00
Összesen: 32’25
- Szózat

Dienes Jánosné
elnök

Sürgősségi indítvány
Támogató nyilatkozat a mezőkövesdi egyházak által beadandó TÁMOP
5.5.1.B-11/2 pályázathoz
Az előterjesztést bizottság nem tárgyalta.
Dr. Fekete Zoltán polgármester szóban ismertette az előterjesztést. Miután a napirendhez a
jelenlévő képviselők részéről hozzászólás, vélemény nem hangzik el – így a határozati javaslatot
teszi fel szavazásra.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
259/2011. (VIII. 31.) önkormányzati határozata
Támogató nyilatkozat a mezőkövesdi egyházak által beadandó
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TÁMOP 5.5.1.B-11/2 pályázathoz
1. Mezőkövesd Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Magyar
Katolikus Egyház képviseletében a mezőkövesdi Szent László Plébánia, valamint a
Jézus Szíve Plébánia – mint konzorciumi partnerek – pályázatot nyújtsanak be a
Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében hirdetett, a családi közösségi
kezdeményezések és programok megerősítését célzó, TÁMOP-5.5.1.B-11/2 kódszámú
pályázaton.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatói nyilatkozat aláírására, és az
abban foglaltak szerinti intézkedések megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: értelem szerint
TÁMOGATÓI NYILATKOZAT
Mezőkövesd Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Magyar Katolikus
Egyház képviseletében a mezőkövesdi Szent László Plébánia, valamint a Jézus Szíve
Plébánia – mint konzorciumi partnerek (pályázó) – pályázatot nyújtsanak be a Társadalmi
Megújulás Operatív Program keretében hirdetett, a családi közösségi kezdeményezések és
programok megerősítését célzó, TÁMOP-5.5.1.B-11/2 kódszámú pályázaton.
A támogatás keretében az Önkormányzat:
-

elősegíti, hogy a pályázat benyújtásához szükséges közérdekű adatok a pályázó
rendelkezésére álljanak,
a pályázati célkitűzéssel összhangban megvalósuló rendezvényeit a pályázóval
együttműködve szervezi.

Mezőkövesd Város Önkormányzata nevében:
Mezőkövesd, 2011. augusztus 31.
Dr. Fekete Zoltán
polgármester

Sürgősségi indítvány:
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Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyonának üzemeltetéséről
szóló szerződés megkötése, jelzálogjog bejegyzéséhez történő testületi
hozzájárulás megadása
Az előterjesztést bizottság nem tárgyalta.
Dr. Hajdu András alpolgármester röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.
Bocsi Anna tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a társasági adótörvényben olyan változás lett,
amiben lehet támogatni a sporttal foglalkozó egyesületeket. Beletartozik a kézilabda és a
labdarúgás. Ahhoz, hogy az egyesület tudjon pályázni, szükséges egy sportcélú kft létrehozása.
Ezért alapították meg a kft-t, ami a mai napon cégbíróságnál bejegyzésre került. Ezért tudnak a
beruházásra pályázni és a bérleti díjat igénybe venni.
Nyeste László érdeklődik, hogy a hasznosítás mit jelent a szerződés 3. pontjában, miért a Zsóry
Futball Club Kft-vel köt szerződést?
Bocsi Anna válaszában elmondja, hogy teljesen független jogi személyiségű kft lesz. Csak olyan
kft tud pályázni, aki sportcélú tevékenységgel van felruházva. Lehetőség nyílik az MKC-nak is,
mert másképp nem tudják a pályázatot benyújtani.
Dr. Fekete Zoltán polgármester felhívja a figyelmet, hogy a kft a mezőkövesdi Kézilabda
Klubnak is biztosítja a sportcsarnokot, és a társasági adóból élvezi az előnyt is. Két kft-re viszont
nincs szükség. Az egész társasági adó kedvezmény lényege, hogy utánpótlás céljára lehet
felhasználni.
Bocsi Anna alapvetően dönthet a képviselő-testület, hogy külön kft-t hoz létre, de akkor
megszűnik a lehetőség, hogy támogatáshoz jussanak. Az önkormányzatnak kell bevállalni pl. a
sportcsarnok felújításánál a 30 %-os önerőt, míg az a kft-ben megoldott. Az önkormányzatnak
nem kell támogatást, ill. önerőt biztosítani.
Takács József lényeg, hogy a társasági adó 70 %-át le tudják hívni, fejleszteni tudjanak.
Működésre nem lehet felhasználni, csak fejlesztésre. Ezek vannak felsorolva.
Dr. Fekete Zoltán polgármester – mivel az elhangzott hozzászólásoknál nem hangzott el
módosító javaslat, így a határozati javaslatban foglaltakat teszi fel szavazásra.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
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Képviselő-testületének
260/2011. (VIII. 31.) önkormányzati határozata
Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyonának
üzemeltetéséről szóló szerződés megkötése, jelzálogjog
bejegyzéshez történő testületi hozzájárulás megadása
1.)Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 2. pontjában
szereplő ingatlanokra kötött üzemeltetési szerződéseket visszavonja.
2.) Mezőkövesd Város Önkormányzata a korlátozottan forgalomképes vagyona körébe tartozó:
Név

alapterület

fekvés/cím
Mezőkövesd 5382

Sportpálya

3 ha 7148 m2

hrsz.
Mezőkövesd,
Széchenyi u. 9.

„Tűzoltópálya”

1 ha 6769 m2

Mezőkövesd 0160/3
hrsz.
Mezőkövesd 5383

Sportcsarnok

2748 m2

hrsz.
Mezőkövesd,
Kavicsos tó u. 11.

Hadnagy úti terület

1 ha 3809 m2

Mezőkövesd, 7324

ingatlanokra – a mellékelt üzemeltetési szerződés szerinti tartalommal - a Mezőkövesd Zsóry
Futball Club Kft-vel kiemelten sport célú hasznosításra üzemeltetési szerződést köt.
3.) Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a társasági
adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/c § szerint megvalósuló beruházás
esetén a Magyar Állam javára az ingatlan nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény és
kamatai mértékéig jelzálogjog kerüljön bejegyzésre és a pályázatban megkövetelt
időintervallumra elidegenítési tilalmat jegyezzen be 30 napon belül.
4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az üzemeltetési szerződés aláírására, és a
3. pont szerinti tulajdonosi hozzájárulás megadására.
Felelős: polgármester
Határidő: értelem szerint

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS
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Amely létrejött egyrészről:
MEZŐKÖVESD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA , 3400Mezőkövesd, Mátyás király u.
112. képviseletében eljár Dr. Fekete Zoltán polgármester
Másrészről:
MEZŐKÖVESD ZSÓRY FUTBALL CLUB Korlátolt Felelősségű Társaság,
székhelye: 3400 Mezőkövesd, Széchenyi út. 9.
Adószáma: 23497801-2-05
Cégjegyzékszáma: Cg.05-09-022536
Statisztikai számjele: 23497801-9312-113-05
képviseletében eljár Hagyacki József ügyvezető
között alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett:
1./
Szerződő felek rögzítik, hogy Mezőkövesd Város Önkormányzata korlátozottan
forgalomképes vagyonát képezik az alábbi ingatlanok:
1. Sportpálya

3 ha 7148 m2

Mezőkövesd, 5382. hrsz.
Mezőkövesd, Széchenyi út 9.

2. Tűzoltópálya

1 ha 6769 m2

Mezőkövesd, 0160/3. hrsz.

3. Sportcsarnok

2748 m2

4. Hadnagy úti terület

1 ha 3809 m2

Mezőkövesd 5383. hrsz.
Mezőkövesd, Kavicsos tó u. 11.
Mezőkövesd, 7324. hrsz.

2./
Mezőkövesd Város Önkormányzata az 1./ pontban részletesen felsorolt korlátozottan
forgalomképes vagyon körébe tartozó ingatlanokat üzemeltetésre, kiemelt sportcélú
hasznosításra átadja a Mezőkövesd Zsóry Futball Club Korlátolt Felelősségű
Társaságnak. Az üzemeltetés – Mezőkövesd Önkormányzatának az önkormányzati
vagyonról és vagyongazdálkodásról szóló 12/2007. (III. 29.) ÖK számú rendelete
értelmében - az ingatlanok hasznosításának, bérbeadásának jogát jelenti Mezőkövesd
Város Önkormányzata érdekeinek és a vagyon rendeltetésének megfelelően.
3./
A Mezőkövesdi Zsóry Futball Club Korlátolt Felelősségű Társaság kötelezettséget
vállal arra, hogy az üzemeltetést az Önkormányzat érdekeinek figyelembe vételeivel,
a legelőnyösebb módon végzi. Kötelezettséget vállal az üzemeltető arra, hogy a fenti
ingatlanok hasznosítása során elősegíti Mezőkövesd város lakosságának és ifjúságának
egészséges és mozgás gazdag életmódra történő nevelését.
4./
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A Mezőkövesd Zsóry Futball Club Korlátolt Felelősségű Társaság a tevékenysége során
köteles Mezőkövesd Város Önkormányzatának „Az önkormányzati vagyonról és
vagyongazdálkodásról” szóló 12/2007. (III. 29.) ÖK számú rendelet vonatkozó
rendelkezéseit betartani.
5./
Jelen szerződésben foglalt üzemeltetői jog átadását a 12/2007. (III. 29.) ÖK számú
rendelet 13. § (3) bekezdése szabályozza, illetve teszi lehetővé a törzsvagyon üzemeltető
részére történő használatba adását annak érdekében, hogy az 1./ pontban részletesen
körülírt korlátozottan forgalomképes vagyontárgyakat a rendeltetésének megfelelően, az
önkormányzati elvárással összhangban működtesse, illetve hasznosítsa az üzemeltető.
6./
Üzemeltető az 1./ pontban meghatározott ingatlanokon – az önkormányzattal kötött külön
megállapodás alapján – jogosult felújítást, beruházást végrehajtani.
Felek jelen üzemeltetési szerződést átolvasás, értelmezés és megértés után azzal írták alá,
hogy az abban foglaltak az ügyleti akaratukkal mindenben megegyeznek.
Mezőkövesd, 2011. augusztus 30.

-----------------------------------------------------------Mezőkövesd Város Önkormányzata

-----------------------------------------------------------Mezőkövesd Zsóry Futball Club kft.

10/5.) Tájékoztató az interpellációkra adott válaszokról
Csirmaz József és Csirmaz Zsolt képviselők elfogadják az interpellációjukra adott választ, míg
Takács József képviselő nem tudja elfogadni.
Dr. Fekete Zoltán polgármester szavazásra teszi fel Takács József interpellációjára adott választ.
A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 3 nem ellenében, és 7 tartózkodás mellett az
interpellációra adott választ nem fogadja el
Dr. Fekete Zoltán polgármester javasolja, hogy a Városfejlesztési és Városüzemeltetési
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Bizottsági következő ülésen az interpelláció kerüljön megtárgyalásra, szakemberek bevonásával.
SZÓBELI INTERPELLÁCIÓ
---NYESTE LÁSZLÓ interpellációjában a Bogácsi úton a Kelemen úttal, valamint az Antal úttal
szemben lévő buszmegálló problémáját említi, hogy várakozásra alkalmassá kellene tenni, mivel
a közlekedés intenzív, és esőben áznak az emberek.
Kérdés: Zsóry fürdővel kapcsolatban elmondja, hogy hullámfürdőnek a napozó terasza rossz
állapotban van, a javítására nem került sor. Betondarabok vannak a napozón, lépcsőszinteken
bomlik. Kérdezi, hogy lehet-e intézkedni a balesetveszély elhárítására.
Dr. Fekete Zoltán polgármester az interpelláció kivizsgálására és megválaszolására felkéri Vigh
Henrik irodavezetőt, míg a kérdés felvetésének kivizsgálására a VG Zrt-t kéri fel.
---TAKÁCS JÓZSEF interpellációjában elmondja, hogy a Nyárfa u. 21. sz. előtt víziközmű vagy
gázprobléma merült fel, viszont az úttesten és a járdán a helyreállítás nincs megvalósítva.
Kérdése: a József A. úton elindult a járdaaszfaltozás, és egy ház előtt kimaradt az aszfaltréteg.
Véleménye szerint a vállalkozó kapott annyi munkát az önkormányzattól, hogy a 15 m-es hossz
ne okozzon már nagy problémát számára.
Nyárfa u. 5. sz. alatti romos ház szemétlerakó telep lett, ahol az OTP-nek van jelzálogjoga.
Javasolja, hogy mint tulajdonost fel kellene szólítani, hogy tegyen rendet.
Dr. Fekete Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy a József A. úton a járda azért nincs
leaszfaltozva, mert egyik végén a vállalkozó megemelte a járdát. Vállalta, hogy megcsinálja a
következő héten. Interpelláció kivizsgálására és megválaszolására Vigh Henrik irodavezetőt,
valamint a VG Zrt-t kéri fel.
---CSIRMAZ JÓZSEF a Matyó Múzeum előtt lévő két térfigyelő kamara problémáját említi
meg, hogy nem működik. Amennyiben a jelenleg üzemelő rendszernek vannak hiányossága,
akkor vegyék fel a kapcsolatot az illetékessel és tegyenek meg mindent a működés érdekében. A
Múzeumot megvilágító 3 db reflektor nem működik. Kéri az üzemeltető megkeresését a
probléma megoldása érdekében, a reflektorok kerüljenek megjavításra.
Kérdés: a László K 3. sz. elé zúzalék leterítésével megoldható lenne a parkolás. Az utcában
nehéz megállni, az óvodánál nagy az igénybevétel. Véleménye szerint a zúzalék leszórásával
parkolóhelyek kerülhetnének kialakításra.
Dr. Fekete Zoltán polgármester a felvetett interpelláció kivizsgálására és megválaszolására Vigh
Henrik irodavezetőt kéri fel, míg a képviselő úr által említett kérdés a Városfejlesztési és
Városüzemeltetési Bizottság hatásköre.
---CSIRMAZ ZSOLT Mátyás úti artézival kapcsolatban elmondja, hogy a lakók anyagilag is
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segítenének a kút megnyitásához. Kéri, hogy árajánlatot kérjenek be, hogy milyen költséggel
járna, van-e értelme hozzáfogni, a lakosság körében gyűjtést kezdeni.
Dr. Fekete Zoltán polgármester képviselő úr írásban fogja megkapja a választ, és felkéri Vigh
Henrik irodavezetőt az artézi kút megnyitásával kapcsolatban tegye meg a szükséges
intézkedéseket.
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

Barsi László
települési képviselő

Csiger Lajos
települési képviselő
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