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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

 

Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2012. április 25.-én megtartott üléséről. 

 

Helye: Polgármesteri Hivatal „B” épület emeleti nagytanácskozó terem 

 Mezőkövesd, Mátyás király út 114.  

 

Jelen vannak: 

Dr. Fekete Zoltán polgármester  Vámos Zoltán alpolgármester  

Bóta Gáspár    Molnár Istvánné    

Guti Árpád     Malatinszky Károly    

Takács József    Csiger Lajos      

Nyeste László    Csirmaz Zsolt      

Csirmaz József  

 

Igazoltan maradt távol:   Barsi László képviselő  

 

Polgármesteri Hivatal részéről 

Dr. Jakab Orsolya jegyző 

Dr. Kovács András aljegyző  

Dr. Hajdu András alpolgármester  

Bocsi Anna irodavezető 

Dr. Tóth Zsófia irodavezető  

Balog Lászlóné irodavezető 

Vigh Henrik irodavezető 

Toma Tibor főépítész 

Berecz Józsefné  munkatárs (érintett napirendnél) 

Derekas Sándorné Gyámhivatal vezető (érintett napirendnél) 

Pázmándi Tamás munkatárs (érintett napirendnél) 

Nagy István stratégiai referens (érintett napirendnél) 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet. Jelen 

van 11 fő képviselő. Barsi László képviselő igazoltan marad távol az ülésről. Jegyzőkönyv 

hitelesítőnek felkéri Bóta Gáspár és Csiger Lajos képviselőket.  
 

Bejelenti, hogy Joe Murányi dzsesszklarinétos, Mezőkövesd Város Díszpolgára 2012. április 20.-án 

életének 84. évében elhunyt. Bejelenti továbbá, hogy elhunyt Fügedi László a Széchenyi István 

Szakképző Iskola igazgató helyettese. Ismerteti életútjukat.  

 

Életének 84. évében április 20.-án New York-ban elhunyt Joe Murányi dzsesszklarinétos, a Louis 

Armstrong All Stars utolsó klarinétosa, Mezőkövesd Város Díszpolgára. 1928. január 14-én 

született. Szülei Mezőkövesdről vándoroltak ki Amerikába a 20-as évek közepén. A család később 

New Yorkba költözött, a középiskolát már Brooklynban végzete a rendkívül muzikális ifjú. Joe 

Murányi karrierjének csúcspontjaként 1967-71 között a Louis Armstrong All Stars utolsó 

klarinétosa volt. Az az öt év, amit Armstrong mellett töltött, életének és művészi pályájának csúcsa 
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volt. Bejárta Amerikát és a világot, s 1990-től egyre gyakrabban tűnt fel itthon is. Első 

lemezfelvételét itthon a Benkó Dixieland Banddel készítette. A kilencvenes évektől gyakran járt 

Magyarországon, játszott szinte az összes magyar tradicionális dzsessz-zenekarral. Joe Murányiról 

azonban kevesen tudják, hogy mezőkövesdi gyökerei vannak, hiszen szülei a matyó településről 

mentek ki Amerikába, ezért mindig második otthonaként szerette Mezőkövesdet. 2009. június 26-án 

átvehette Mezőkövesd Város Díszpolgári címét is. Joe Murányi 2012. január 14-én töltötte be 84. 

életévét és április 20-án hunyt el. 

 

Fügedi László a Széchenyi István Szakképző Iskola igazgató-helyettese: Matematika fizika szakos 

tanárként közvetlenül a Debreceni Egyetem elvégzését követően kiemelkedő hivatástudattal 

szolgálta a jövő nemzedékének racionális tudatformálását. Először Mezőcsáton tanított, majd 

igazgatóhelyettesi megbízást már ott is kapott munkája elismeréseként. Amint lehetőség adódott 

hazajött, és közel három évtizede nevelte, oktatta a tiszta jóra Mezőkövesd és vonzáskörzetének 

diákjait. 

Tanítványai több megyei és országos versenyre is bejutottak. Gondozta a megyei szintű helyi 

digitális középiskolai oktatást. Igazgatóhelyettesként a Széchenyi István Szakképző Iskola 

szerteágazó szakközépiskolai, szakiskolai tantárgyi és szakmai modulrendszerének gondozója, a 

legbonyolultabb órarendkészítésnek alkotója volt.  

Több évig vett részt nagy szorgalommal és felkészültséggel az iskola minőségirányítási 

rendszerének kidolgozásában és gondozásában. Ennek kapcsán végezte az iskola felnőttképzési és 

minőségirányítási rendszerének folyamatos fejlesztését, különféle felmérések, 

kompetenciafejlesztések szervezésével. Fáradságot nem kímélve, és rengeteg többletidőt áldozva, 

igaz példát adva dolgozott a városért, a diákokért, így a családokért és a jövőért. Munkájáért 2011. 

évben „Dr. Papp Zoltán kitüntető díj‖-ban részesült. 

Megkéri a Képviselő-testület tagjait, valamint a megjelenteket, hogy egy perces néma felállással 

adózzanak az elhunytak emlékének.  

 

Kiküldésre került: 

 Polgármesteri tájékoztató  

 4. napirendhez előterjesztés kiegészítés 

 4.b. napirendként: „A szociális nyári gyermekétkeztetés igényléséről‖ 

 5 napirend anyaga 

 10. napirendként: „a hivatásos önkormányzati tűzoltóság állami tűzoltósággá történő 

átalakulásával kapcsolatos vagyonátadás‖ 

 

Később került kiküldésre: 

 8/b. napirendként: „a Zsóry-fürdő szennyvíz-beruházásának megvalósításához szükséges 

hitelfelvételre vonatkozó 72/2012. (III.28.) önkormányzati határozat módosítása‖ 

 14. napirend anyaga 

 

Kiosztásra került: 

 5. napirendhez kiegészítő táblázat 

 5/b. napirendként: Pályázati önerő jóváhagyása a Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit 

Kft. Részére a Nemzeti Erőforrás Minisztérium „IFJ-GY-12-C‖ és „IFJ-GY-12-B-2‖ 

kódszámú pályázata kapcsán 

 

Sürgősségi indítványok:  

 Egri úti tagóvoda kapacitásbővítő fejlesztése – határozat módosítása 

 ZÁRT ülésen: László Károly u. 20. szám alatti népi ház hasznosítása 
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Dr. Fekete Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a sürgősségi indítványok elfogadását. 

 

 A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal elfogadja a sürgősségi 

 indítványok tárgyalását 

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester mivel a napirendhez a jelenlévők részéről hozzászólás, vélemény 

nem hangzik el, így azt szavazásra teszi fel.  

 

A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

87/2012. (IV.25.)  önkormányzati határozata  

 

Napirend megállapítása  

 

      1.1. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása 

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Balog Lászlóné  irodavezető 

 

1.2. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás szabályainak és díjának 

meghatározásáról szóló 20/2009.(VIII. 27.) ÖK. sz. rendelet módosítása 

Előadó: Dr. Jakab Orsolya jegyző 

   Referens: Vígh Henrik irodavezető 

 

1.3. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 6/2007. (III.01.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

Előadó: Dr. Jakab Orsolya jegyző 

   Referens: Dr. Tóth Zsófia irodavezető 

    Lengyel Erika munkatárs 

 

2. Beszámoló a Bayer Róbert Kollégium és Élelmezési Központ öt éves munkájáról 

  Előadó:  Barnóczky László igazgató 

 

3.1 Tájékoztató a Zsóry Camping Kft. nyári üzemelésre való felkészüléséről 

Előadó   : Berecz Lászlóné Kft. igazgató  

 

3.2. A Zsóry Camping Kft beszámolója a 2011. évi mérlegéről és a 2012. évi tervekről 

Előadó   : Berecz Lászlóné Kft. igazgató 

 

3.3. Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft. beszámolója a 2011. évi mérlegéről   és 

a 2012. évi tervekről 

    Előadó:  Dr. Fekete Zoltán polgármester  

Referens:  Kazárné Kalber Nikolett Kft. Igazgató 
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3.4. Beszámoló a Mezőkövesdi Városfejlesztési Kft. 2011. évi tevékenységéről és a 2012. évi 

terveiről  

Referens: Nagy István Kft. igazgató 

 

4. A tájházak felkészülése a turisztikai szezonra 

  Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

  Referens: Bocsi Anna irodavezető 

 

4/b. A szociális nyári gyermekétkeztetés igényléséről  

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

  Referens: Dr. Tóth Zsófia  irodavezető 

 

  5. Civil szervezetek, alapítványok, egyesületek, egyházak támogatására kiírt pályázatok 

elbírálása (később kerül kiküldésre) 

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

  Referens: Bocsi Anna irodavezető 

    Hajnerné Tóth Ágnes munkatárs 

 

5/b. Pályázati önerő jóváhagyása a Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft. Részére 

a Nemzeti Erőforrás Minisztérium „IFJ-GY-12-C” és „IFJ-GY-12-B-2” kódszámú 

pályázata kapcsán 

Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester 

  Referens: Bocsi Anna irodavezető 

 

6. Pályázat benyújtása a TÁMOP 5.6.1.B-12/2 kódszámú ifjúsági bűnmegelőzési 

pályázatra 

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

  Referens: Dr. Hajdu András alpolgármester 

    Hajnerné Tóth Ágnes 

 

7. Ovifoci program Mezőkövesden 

Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester 

   Referens: Nagy István stratégiai referens 

 

8. Közbeszerzési eljárás indítása az Észak-Déli városrészben megvalósítandó szennyvíz-

csatornázási munkák projektmenedzserének kiválasztására  

Előadó:  Dr. Fekete Zoltán polgármester  

Referens:  Vígh Henrik irodavezető 

Pázmándi Tamás munkatárs 

 

8.b. A Zsóry-fürdő szennyvíz-beruházásához szükséges hitelfelvételre vonatkozó 72/2012. 

(III.28.) önkormányzati határozat módosítása 

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Balog Lászlóné irodavezető 

 

9. Közvilágítás korszerűsítése  
Előadó:  Dr. Fekete Zoltán polgármester  

Referens:  Vígh Henrik irodavezető 

 

10. Indítványok, javaslatok 
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Sürgősségi indítványok:  

 Egri úti tagóvoda kapacitásbővítő fejlesztése – határozat módosítása 

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Nagy István stratégiai referens 

 

 

10. a hivatásos önkormányzati tűzoltóság állami tűzoltósággá történő átalakulásával 

kapcsolatos vagyonátadás 

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Balog Lászlóné irodavezető 

 

10.1. Tájékoztató az interpellációkra adott válaszokról 

       

      ZÁRT ÜLÉS 

11. Önkormányzati ingatlanok hasznosítása 

11.1. Szamóca u. 6. sz. alatti lakás lakásbérleti szerződésének hosszabbítása 

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Balog Lászlóné irodavezető 

  Berecz Józsefné munkatárs 

 

11.2. Mogyoró köz. 6. sz. alatti helyi védettségű emlékház használatának meghosszabbítása 

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

  Referens: Bocsi Anna irodavezető 

 

Sürgősségi indítvány:  

11.3. László Károly u. 20. szám alatti népi ház hasznosítása 

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

  Referens: Bocsi Anna irodavezető 

 

     12. Energetikai pályázatok közreműködőinek kiválasztása  

Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester 

   Referens: Nagy István stratégiai referens 

 

     13. Mátyás király úti járda kivitelezőjének kiválasztása 

Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester 

   Referens: Vígh Henrik irodavezető 

     Benke Ádám munkatárs 

 

14. Kivitelező kiválasztása a Zsóry-fürdő üdülőterület szennyvíz-csatornázására 

közbeszerzési eljárás keretében (később kerül kiküldésre) 

Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester 

   Referens: Vígh Henrik irodavezető 

     Pázmándi Tamás közbeszerzési referens 

 

15. A Mezőkövesdi Egészségügyi alapellátást érintő támogatási kérelem elbírálása 

Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester 

   Referens: Dr. Tóth Zsófia irodavezető 
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Felelős:  Polgármester  

Határidő:  értelem szerint  
 

 

 

Interpellációs szándékát jelezte 

Csiger Lajos és Takács József képviselő  

 

 

Polgármesteri tájékoztató  
 

Dr. Fekete Zoltán polgármester röviden ismerteti a polgármesteri tájékoztatóban foglaltakat, 

továbbá az Egri Főegyházmegye látogatásáról szóló tájékoztatót.  

 

Az Egri Főegyházmegye 9 fős küldöttsége látogatott el városunkba április 20-án, pénteken. 

A küldöttséget Dr. Ternyák Csaba egri érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia alelnöke 

vezette. Kíséretében volt többek között Ficzek László érseki irodaigazgató, Juhász Ferenc az 

Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság (EKIF) elnöke, Dr. Németh Zoltán jogász. Elkísérte a 

küldöttséget a Főegyházmegye főépítésze és kincstárnoka is. 

A látogatás elsődleges célja a Széchenyi István Szakképző Iskola fenntartói jogának átadásával 

kapcsolatos tájékozódás, ismerkedés volt. 

Ennek keretében a küldöttség tagjai találkoztak az intézmény pedagógusaival, dolgozóival a 

szülőkkel és néhány diákkal is. 

Számtalan kérdésre, dolgozókat és tanulókat érintő felvetésre adtak választ a küldöttség tagjai. 

A jó hangulatú, kötetlen eszmecsere során a Főegyházmegye képviselői elmondták többek között, 

hogy sikeres megállapodás esetén: 

 a Széchenyi István Szakképző Iskolát kizárólag szakiskolai, szakképzési célokra kívánják 

fenntartani, 

 nem kívánnak konkurensei lenni a Szent László Gimnáziumnak, ezért nem indítanak 

gimnáziumi osztályt, 

 a mezőkövesdi kistérségből valamennyi jelentkező 8. osztályt végzett tanköteles tanulót 

felvesznek, 

 a jelenlegi tanulóknak változtatás nélkül biztosítják a tanulmányaik befejezését, 

 a folyamatban lévő önkormányzati kötelezettségeket, feladatokat, terheket átvállalják, 

 az indítandó szakokkal, szakmákkal kapcsolatban (a jogszabályi előírásokat betartva) 

maximálisan figyelembe veszik a város érdekeit az önkormányzat véleményét, kérését, 

 valamennyi dolgozót a továbbiakban is foglalkoztatni kívánnak. 

Felmerült, az a kérdés is, hogy kik oktatják majd a szakmákat. A válasz egyszerűnek bizonyult: 

azok, akik eddig. 

A várható legfontosabb változásnak a jelenlévők alapvetően a légkör megváltoztatását tartották. 

Emelkedettebb légkört, jobb hangulatot, fegyelmezettebb oktatást és nevelést várnak a fenntartói 

jog átadását követően. 

 
 

Nyeste László kérdése, hogy a szakközépiskolai képzést és érettségi utáni szakképzést, felnőtt 

képzés nappali és levelező tagozaton való folytatását is vállalja az egyház amennyiben ő lesz a 

fenntartó? A Széchenyi István Szakképző iskolában a szakképzés szakközépiskolai képzést jelent 

majd? Mi lesz a takarítói alkalmazottakkal, akik a Városgondnokság állományában vannak?  
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Dr. Fekete Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy a takarítók alkalmazására is adtak 

választ a találkozón, még sor kerül a többi kérdés tisztázására is, mivel lesz még a tantestület, a 

szülők és diákok részére fórum. A fórumon elhangzott, hogy minden dolgozóra szükség van, 

minden dolgozót alkalmaznak. Közcélú foglalkoztatásban részt tudnak venni, amennyiben ők is 

akarnak.  

 

Nyeste László elmondja, hogy részt vett a fórumon, amely fél 4 órakor kezdődött 3 óra helyett. 

Véleménye szerint fontos kérdéseket érdemben nem lehetett megvitatni, mivel válaszok ezekre a 

kérdésekre nem voltak. Az előző kérdésére és számtalan kérdésre nem volt megnyugtató a válasz. 

Szólt a fórumon, hogy tisztázni kell mi az, ami változni fog, természetes, hogy lesz még fórum, 

hogy a konkrét kérdésekre választ kapjanak. 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester visszautasítja az MSZP szórólapok szórását. Leszögezi, helytelen 

dolog, ha félre tájékoztatják az embereket, 17 kérdésre megkapták a választ a pedagógusok. 

Határozottan leszögezi, hogy a hamis tájékoztatás senkinek nem jó, ezt visszautasítja. 

Szándéknyilatkozatot kell kitölteni a pedagógusoknak, valamint a közalkalmazottaknak is. Politikai 

pedofília körébe tartozik, hogy Nyeste képviselő a közösségi oldalon a diákokkal próbál saját 

érdekének megfelelő eredményt elérni, ezt határozottan visszautasítja. Ez a szándék nemesebb 

annál, hogy politikai érdekek mentén dőljenek el a dolgok. Kéri, a politikai meggyőződést félre kell 

tenni, a szándékra nyitott az egyházmegye, rá kell bízni a dolgot a pedagógusokra, szülőkre és 

diákokra. A polgármesteri tájékoztatóban az üggyel kapcsolatban felmerülő további kérdésekre nem 

kíván válaszolni.  

 

Csiger Lajos polgármesteri tájékoztatóhoz szól, 2012. április 23.–án a matyó hímzésnek egy új 

bemutatkozása történt a hagyományok útján. Divatbemutatón Hrivnák Tünde ruhatervező mutatta 

be a matyó mintás ruhákat, több mint 10 ruhát. Meg kell köszönni a Matyó Népművészeti 

Egyesületnek, akik elvégezték a hímzést a ruhákon. Megköszöni Berecz Lászlónénak és Zeleiné 

Papp Bettinának is. Politikusok fogják hordani a matyó hímzéses ruhákat, már más is felfigyelt rá, 

hogy az új divatos ruhákra teszik a mintát, ezzel újra élővé teszik a matyó hímzést. Kéri, hogy 

folytassák ezt a tevékenységet. 

Másik mai eseményről szól, mely a filmklubban működik. Ma a Kaméleon c. filmet vetítik le, Nagy 

Ervin színművész fog a filmvetítés után a filmről beszélgetést folytatni. Főszereplője több filmnek 

is, pl. Régimódi történetek c. filmben is szerepelt.  

 

Nyeste László a Széchenyi István Szakképző Iskolában történt felvetésére az igazgató és érsek úr 

választ adott, hozzáteszi, a szülő és diákfórumról jött el. A szándéknyilatkozat előtt sürgősségi 

indítvány formájában közölték az érintettekkel, hogy mi fog történni. A szóróanyagban leírtakat 

tartja. Nem mond mást az iskolában és facebook oldalon sem. Pedofíliát visszautasítja. Senki ne 

határozza meg, hogy mit gondol. Nincs arról szó, hogy politikai dolgok lennének. Más véleménye 

van, ez szerinte természetes. Szerinte nem volt személyeskedő, nem volt olyan információ, ami nem 

helytálló. Nem félretájékoztatás, hanem véleményformálás történt, a jövőben is meg fogják 

fogalmazni a saját véleményüket.  

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester elmondja, hogy a szórólapot nem írta alá, úgy veszik, hogy az 

MSZP álláspontja, így politikai kérdéssé vált az Önök számára. Elmúlt 50 év tapasztalata ez. Az 

iskolában nyilván elmondja a véleményét. A szándéknyilatkozathoz az kell, hogy mindenki őszintén 

viszonyuljon ehhez, ne bújjon fedőszervezet mögé. 

 

Takács József fórumon jelen volt, nyilvános oldalon kinek mi a véleménye, ha nem is nevezzük ezt 

politikai pedofíliának, de egy pedagógus és önkormányzati képviselő nem süllyedhet addig, hogy 
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nyilvános oldalon tájékoztatja a diákokat. Ez mélyre süllyedés az ő szemében. A fórumon egy 

betanult szöveget mondott el Nyeste képviselő úr. Mindig elhangzott már a válasz, amikorra ő 

feltette kérdéseit. Az egyház részéről 9 személy előadása mély hatással volt a pedagógusokra, 

könnyes volt a szemük, meghatódtak Ekkor két hozzászólás volt, a Hantosiné és Nyeste úré. 

Hantosiné megköszönte a válaszokat az érsek úrnak, 17 kérdésre kimerítő választ adtak, ne mondja 

azt képviselő úr, hogy nem kaptak választ. Minden válasz kimerítő volt. Ez amit produkál, a 

félrevezetés kategóriába tartozik. 

 

Csiger Lajos fontos dolognak tartja, hogy a Fidesz frakció támogatja az egyház szándékát, 

tisztességesen és nyíltan beszél mindenki a felvetett kérdésekről, nem érti miért támadja ezt a 

folyamatot az MSZP. Több városban is átadják az egyházi közösségnek az oktatási intézményeket. 

Felismerték, hogy vallási nevelés fontos a gyermekek számára, nem lesz világnézeti rákényszerítés 

sem diákokra, sem pedagógusokra. Döntés előtt, kéri rendkívüli ülés tartását, a 2012. május 31.-ei 

döntés megalapozott legyen.  

 

Guti Árpád úgy gondolja, ki kellene várni a dolog lecsengését, ebben a kérdésben más a 

véleményük. Minősíteni és olyan módon beállítani, hogy az elmúlt 50 év csökevénye, ez furcsa 

hangvétel. Nem volt jellemző ez az önkormányzati ülésekre, úgy próbáltak a város ügyeiben részt 

venni, hogy a várost szolgálja. Hangsúlyozza, hogy vannak olyan kérdések, amiben más a 

véleményük. Maga részéről azt tartja, hogy a vallás magánügy, ezt kötelezővé tenni, nem ért vele 

egyet. A tájékoztatóval nem ért egyet, mert jelenleg úgy tűnik, hogy a Széchenyi István Szakképző 

Iskolában eddig rossz volt a hangulat, rossz volt a nevelési tematika, változtatni úgy kell, hogy ezt 

csak az egyház tudja megoldani.   

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester elmondja, hogy Guti képviselő mondandója elejével egyetért, 

mindenkinek joga van megfogalmazni véleményét, mely felelősséget is jelent, a vélemény nem 

lehet hamis a valósághoz képest. Kéri Guti urat, hogy az állításának nincs semmi köze a 

valósághoz, a fórumon senki nem akart kötelezővé tenni semmit, nem akarják kötelezővé tenni a 

vallást. Haladni kell a korral, a vallás addig magánügy, amíg az MSZP nem csinál belőle politikai 

kérdést. Régen pártfegyelmit osztottak azoknak a pedagógusoknak, akik elmentek a templomba. 

Fenntartó váltásról lenne szó, ha szándéknyilatkozat alapján a megállapodás megkötésre kerül. 

Hamis tájékoztatást adni, ezt visszautasítja. A város dolgaival kell őszintén, becsületesen dolgozni, 

II. János Pál pápát idézi, „Ne féljetek és legyetek derűsek‖. Bejelenti, hogy Fidesz-KDNP frakció 

ülésen Csiger Lajos képviselő urat frakcióvezetőnek választották.  

Mivel a jelenlévők részéről más hozzászólás, vélemény nem hangzik el, így a polgármesteri 

tájékoztatóban foglaltakat teszi fel szavazásra.  

 

 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal és 2 tartózkodás mellett a polgármesteri 

tájékoztatót elfogadja 
 

 

Jelentés a 2012. március 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.  
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 A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

88/2012. (IV.25.)  önkormányzati határozata  

 

Jelentés a 2012. március 31-ig lejárt határidejű képviselő-testületi  

döntések végrehajtásáról 

 

 

 A Képviselő-testület elfogadja a 7-13/2012. önkormányzati rendelet, a 8, 11, 27, 28, 29, 30, 

31, 34, 41, 46, 49, 50, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 

81, 82/2012. önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést azzal, hogy ezen 

határozatok egyben hatályukat is vesztik. 

 

 Az 76, 77, 78, 79, 80, 83, 84, 85, 86/2012. önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló 

jelentést azzal fogadja el, hogy a végrehajtást követően a polgármester ismételten adjon 

tájékoztatást.  

 

 Felelős:  polgármester  

 Határidő:  azonnal és folyamatos 

 

 

1.1. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása 

 
Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság  

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-

testületnek. 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester – miután a napirendhez módosító javaslat nem hangzik el – így a 

rendelet-tervezetet a mellékleteivel együtt teszi fel szavazásra.  

 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal és 2 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet 

alkotja 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

14/2012. (IV.26.)  önkormányzati rendelete   

 

a 6/2012.(III.01.) költségvetési rendeletének módosításáról 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a 

köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat– és 

hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) – (4) bekezdésében, valamint a végrehajtása tárgyában 

kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján - a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljárva - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/C. § (2) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró (könyvvizsgáló) és a helyi önkormányzatokról 
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szóló 1990. évi LXV, törvény 92. § (13) bekezdés e) pontjában meghatározott Pénzügyi és 

Közbeszerzési Bizottság véleményének kikérésével és figyelembe véve a Magyarország 2012. évi 

központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény rendelkezéseit, a következőket 

rendeli el: 

 

 

1.§ 

A 6/2012.(III.01.) rendelet (a továbbiakban: R.) 1.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

1.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének 

 

 

a) Bevételi főösszegét  

 a 2.§. szerinti hitelfelvételből és a pénzforgalom nélküli 

tételekből származó bevételek nélkül 

7.175.528 eFt-ban 

b) Kiadási főösszegét  

 a 4. §. szerinti hiteltörlesztési kiadások nélkül 8.233.556 eFt-ban 

c) Hiányát 1.058.028 eFt-ban 

 

          melyből: 

ca) a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló   

       előző évek működési pénzmaradványa  

 

15.336 eFt 

cb) a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló  

       előző évek felhalmozási pénzmaradványa  

 

654.911 eFt 

cc) a költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló   

       működési célú hitelfelvétel (forráshiány)  

 

272.363 eFt 

cd) a költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló  

       felhalmozási célú hitelfelvétel (forráshiány)  

 

130.022 eFt 

állapítja meg. 

 

2.§ 

 

Az R. 1.-51. számú mellékletei helyébe az e rendelet 1.-51. számú mellékletei lépnek. 

 

 

3.§ 

 

E rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. január 1-től 

alkalmazni kell, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 

 

 

 

 Dr. Fekete Zoltán sk.                                                                 Dr. Jakab Orsolya sk. 

       Polgármester        jegyző 

 

 

Kiadmány hiteléül: 
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A rendelet kihirdetésének dátuma: 

2012. április 26. 

 

Dr. Jakab Orsolya sk. 

         jegyző 
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1.2. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás szabályainak és 

díjának meghatározásáról szóló 20/2009.(VIII. 27.) ÖK. sz. rendelet módosítása 

 
Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság  

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-

testületnek. 

 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-

testületnek. 

 

Ügyrendi és Szociális Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a rendelet-tervezetet a mellékletével együtt elfogadásra 

ajánlja a képviselő-testületnek. 

 

 
Nyeste László 2011. évben döntés született, majd Kormány rendelet ezt hatályon kívül helyezte, 

mely végig ment a rendszeren, nem emelkedett a díj. Most újra emelkedik a díj, mozgásteret ad az 

önkormányzatnak, furcsa ez, szerinte ez kapkodás. A 2011-es rendeletet inflációval növelten 

fogadta volna el, akkor előrelátó gondolkodás lett volna, ezért kell újra dönteni.  

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester – miután a napirendhez módosító javaslat nem hangzik el – így a 

rendelet-tervezetet a mellékleteivel együtt teszi fel szavazásra.  

 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal és 2 nem ellenében az alábbi rendeletet alkotja 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

15/2012. (IV.26.)  önkormányzati rendelete   

 

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás szabályainak és díjának  

meghatározásáról szóló 20/2009. (VIII.27.) ÖK. sz. rendelet módosításáról  

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. 

évi XLIII. tv. 23. § f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el: 

 

1. § 

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás szabályainak és díjának 

meghatározásáról szóló 20/2009. (VIII.27.) ÖK. sz. rendelet 2. sz. melléklete helyébe az e rendelet 

melléklete lép.     

            

2. § 

Ez a rendelet 2012. május 1-én lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.  

  Dr. Fekete Zoltán sk.    Dr. Jakab Orsolya sk. 
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         polgármester                            jegyző 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

A rendelet kihirdetésének dátuma: 

2012. év  április hó 26.  nap 

 

dr. Jakab Orsolya 

        jegyző 

 

 

 

 

     Melléklet a 15/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez 

 

A SZOLGÁLTATÓ SZÁLLÍTÓESZKÖZÉHEZ, SZILÁRD HULLADÉK 

ELSZÁLLÍTÁSÁHOZ RENDSZERESÍTETT GYŰJTŐEDÉNYEK 

2012. ÉVI DÍJSZABÁSA 

 

Edényzet megnevezése Ürítési díj 

nettó Ft / alkalom 

60 literes gyűjtőedény  290.- 

110 és 120 literes gyűjtőedény  340.- 

120 literes, szolgáltatói jelzéssel ellátott műanyag zsák (Ft/db) 350.- 

240 literes gyűjtőedény  685.- 

1100 literes gyűjtőedény (gurulós konténer) 3 355.- 

5 m
3 

-es zárt konténer 11 500.- 

 

 

 

Hulladék átrakó telepen a települési szilárd hulladék  

közvetlen átadásának díja: (térítési díj)     Nettó 11.500,- Ft/tonna 

 mezőkövesdi állandó lakcímmel és/vagy ingatlantulajdonnal 

 rendelkezők részére 300 kg/év mennyiségig     ingyenes 

 

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

 

 lakosság részére:        Nettó 1.400,-Ft/tonna 

gazdálkodó szervezetek részére      Nettó 2.400,-Ft/tonna 

 

Tiszta föld díj nélkül lerakható! 

A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák! 
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1.3. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 6/2007. (III.01.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

 
Ügyrendi és Szociális Bizottság  

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a rendelet-tervezetet elfogadásra ajánlja a képviselő-

testületnek. 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester ismerteti a rendelet módosítást, mely szerint bölcsődei térítési díjat  

nem állapít meg az önkormányzat. Mezőkövesdi bölcsődések részére nincs térítési díj. 

Miután a napirendhez módosító javaslat nem hangzik el – így a rendelet-tervezetet a mellékleteivel 

együtt teszi fel szavazásra.  

 

A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotja 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

16/2012. (IV.26.)  önkormányzati rendelete   

 

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

 6/2007.(III.1.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ában és a 147.§ (1) 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 gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

6/2007. ((III.1.) ÖK. számú rendelet ( továbbiakban: R.) 11. §-a helyébe a következő rendelkezés 

lép: 

 

(1) A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetésért fizetendő térítési díjakat a 

Képviselő-testület évente külön rendeletben állapítja meg. 

 

(2) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményekben az alapellátások keretébe tartozó 

szolgáltatások közül csak az étkeztetésért kell térítési díjat fizetni. Az intézményi térítési díj alapja 

az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. 

 

(3) A bölcsődei gondozás napi intézményi térítési díja 0.-Ft. 

 

2. § 

  

Záró rendelkezések 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát 

veszti. 
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dr. Fekete Zoltán    dr. Jakab Orsolya 

          polgármester            jegyző 

 

Kiadmány hiteléül: 

 
A rendelet kihirdetésének dátuma: 

2012. év  április hó 26.  nap 

dr. Jakab Orsolya sk. 

        jegyző 

 
INDOKOLÁS 

 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

 

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXCI. törvény 155. §-a 2012. január 1-jei hatállyal átalakította a gyermekek napközbeni 

ellátását biztosító bölcsőde térítési díjára vonatkozó szabályokat.  

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 

továbbiakban: Gyvt.) 146. §-a értelmében a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 

alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért és gyermekek átmeneti 

gondozásáért, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátás keretében 

biztosított utógondozói ellátásért térítési díjat kell fizetni. A térítési díj szabályainak átalakításával 

olyan garanciális szabályok kerülnek bevezetésre, amelyek biztosítékot nyújtanak mind az 

intézmények, mind az igénybe vevők számára. A módosítás pontosan meghatározza az intézményi 

térítési díj fogalmát, ami a szolgáltatási önköltség és az állami normatíva különbözete. Az 

intézményi térítési díjat több szolgáltatás és ellátás nyújtása esetében is szolgáltatásonként 

(ellátásonként) kell meghatározni, a közös költségelemek szolgáltatásonkénti (ellátásonkénti) 

közvetlen költségeinek arányában történő megosztásával. A Gyvt. módosítása lehetőséget biztosít a 

fenntartó részére, hogy a bölcsődei gondozásra külön térítési díjat állapítson meg. Ez azt jelenti, 

hogy abban az esetben az intézményi térítési díjat külön meg kell állapítani a gondozásra – vagyis a 

gyermek gondozására, nevelésére, nappali felügyeletére, és a vele történő foglalkozásra -, és külön 

a gyermekek étkeztetésére. Ugyanakkor az önkormányzatoknak lehetőségük van arra is, hogy a 

rászoruló, a többgyermekes, illetve a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelő családok 

esetében, a törvényben meghatározottaknál kedvezőbb feltételeket írjanak elő a személyi térítési 

díjakra vonatkozóan. 2012. évben a bölcsődében a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjában 

már nem számolható el rezsiköltség, az intézményi térítési díj alapja a nyersanyagköltség. 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások 

térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. 

rendelet 9. §-ban foglaltak szerint a bölcsőde esetében a gyermek gondozására számított intézményi 

térítési díj az élelmezés nyersanyagköltségével csökkentett szolgáltatási önköltség és a normatív 

állami hozzájárulás összegének különbözete. A személyi térítési díj – a gyermekétkeztetés 

kivételével – nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. Ha az intézményi térítési díj 

számítása nem eredményez pozitív számot, a személyi térítési díj összege nulla. A személyi térítési 

díj összege – önkormányzati intézmény esetén – a fenntartó rendeletében foglaltak szerint 

csökkenthető, illetve elengedhető, ha a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokolttá 

teszik. A személyi térítési díj megállapításánál a gyermek családjában az egy főre jutó rendszeres 

havi jövedelmet kell figyelembe venni. Az étkeztetés és gondozás esetén a személyi térítési díj 

összege nem haladhatja meg a család egy főre jutó rendszeres havi jövedelmének 25%-át.  
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A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások 

térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. 

rendelet 9. § (2) bek. alapján ha a bölcsődében a gondozásért külön nem kívánnak személyi térítési 

díjat megállapítani, az intézményi térítési díj összegét nullában kell meghatározni és írásban 

dokumentálni. 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

 

Az 1. §-hoz 

 

Jelen szakasz a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított 

bölcsődei ellátásáért fizetendő gondozási térítési díj megállapításának részletes szabályait 

tartalmazza. 

A 2. §-hoz 

Jelen szakasz a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. 

 

 

2. Beszámoló a Bayer Róbert Kollégium és Élelmezési Központ öt éves 

munkájáról 

 
Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati-javaslatot elfogadásra javasolja a 

képviselő-testületnek. 

 

Dr. Hajdu András alpolgármester az anyag alaposan taglalja az elmúlt 5 év történéseit. Örömmel 

állapítja meg, hogy a zöldség és gyümölcs aránya folyamatosan nő az étkeztetésben. A telephelyek 

összevonása visszaköszön az eredményesebb gazdálkodásban. A kollégium létszámának helyzete 

mutatja, hogy olyan középfokú oktatási intézmények működhessenek a városban, amelyek 

biztosítják a kollégium létszámát. További jó munkát kíván a Kollégium és Élelmezési Központ  

munkájához. 

 

Csiger Lajos a kollégium fontos intézmény, két középfokú oktatási intézmény részére biztosítja az 

elhelyezést. Csökkent a kollégiumba járók száma, ez nem jó hír. Növelni kellene a bentlakók 

számát, 210 fő a maximum létszám, most 70 fő lakik benne. Nyílászárók, bútorok cseréje szükséges 

lenne, a kollégium felvállalja a konyhai szolgáltatás menedzselését is már öt éve. Az étkezés 

ellátásban sokat dolgoznak. Választ kér, hogy lát-e az igazgató úr fejlődést a kollégiumi létszámban, 

hogy többen jöjjenek a mezőkövesdi középiskolába, szükségesnek tartja-e a konyhai rész 

elválasztásának lehetőségét, valamint a Szent László Gimnázium és Szakközépiskola és kollégium 

fűtés elválasztását. Ebben gondolkozik-e. A Széchenyi István Szakképző Iskolát a katolikus egyház 

átveszi, akkor szélesebb beiskolázási lehetőség lesz, akik távolabbról jönnek és kollégiumot 

igényelnek, akkor őket el kell helyezni. Látni kell, hogy meg tudjuk-e oldani ezt a feladatot. 

 

Barnóczki László elmondja, hogy a gyereklétszám csökken, vagy stagnál. Már 4. éve megkeresték a 

megyében lévő általános iskolákat szórólappal, ahonnan már voltak kollégisták, a gimnázium nyílt 

napján is átadják a szórólapokat. A létszám megtartása és bővítése szempontjából jól jött a 

kollégium számára a kézilabda klub utánpótlása, akik a kollégiumban laknak, akik biztosítják a 

létszám megtartását. Nem tartja kizártnak, hogy a labdarúgó klub tagjai is lakhatnak a 

kollégiumban. Elmondja, hogy ez előtt 5 évvel volt kezdeményezése, melynek célja volt, hogy 

mivel Mezőkövesd katolikus település, akár az általános iskolák, akár a középiskolák, olyan 

gyerekek számára is elérhetők legyenek, akiket az egyház támogat, nem látja akadályát annak, hogy 

az ország más megyéiből is jöjjenek tanulók, kollégisták. A kollégium férőhelyét hogyan lehet 
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bővíteni, helyesen 120 főt jelent, így 36 szoba x 3, 108 fő. A főzés, fűtés is régi téma, már 2004-ben 

felmerült a lehetősége, hogy a főzést a kollégiumtól külön kellene választani, külön legyen víz- és 

gázfogyasztás. Ez nem kis beruházás az épület jellegéből adódóan, az épületet kellene átépíteni, át 

kellene építeni a hálózatot. Jó lenne, ha a kazánházban a gimnázium és kollégium fűtésére kevesebb 

gázt kellene fogyasztani. Az ott lévő berendezések 2004-ben a szavatossági időn bőven túl voltak, 

régi elavult berendezésekről van szó. Bízik az energetikai pályázatban. 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester miután a napirenddel kapcsolatban további hozzászólás nem 

hangzik el, szavazásra teszi fel a Képviselő-testület részére a határozat elfogadását azzal a 

kiegészítéssel, hogy megköszöni a dolgozók eddig végzett munkáját. 

 

  A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza 

 
Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

89/2012. (IV.25.)  önkormányzati határozata  

 

 

Beszámoló a Bayer Róbert Városi Kollégium és Élelmezési Központ 

öt éves munkájáról  

 

 

 

 Mezőkövesd Város Képviselő-testülete a Bayer Róbert Városi Kollégium és Élelmezési 

 Központ öt éves munkájáról készült beszámolóját elfogadja és megköszöni az intézmény 

 dolgozóinak eddig végzett munkáját. 

 

 

 Felelős:  intézmény igazgatója 

 Határidő: azonnal 

 

3.1 Tájékoztató a Zsóry Camping Kft. nyári üzemelésre való felkészüléséről 

 
Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati-javaslatot elfogadásra javasolja a 

képviselő-testületnek. 

 

Csiger Lajos a Zsóry Camping Kft Mezőkövesd Város Önkormányzat tulajdona, nincs nagy 

nyeresége a városnak, de szükség van a campingre, amelyet fejleszteni kellene. Faházakra nagyobb 

igény van, melyek folyamatosan feltöltésre kerülnek. Hozzáteszi a faházak, valamint a mosdó blokk 

is felújításra került. Véleménye szerint pályázat útján kellene a faházak bővítését elvégezni. Célja 

legyen a városnak, hogy fenntartja a campinget. Ha nem működne, akkor kevesebb vendég lenne a 

Zsóry fürdőben. Örül, hogy a cég nyereségessé vált és nyereséget tervez. Fontos, hogy kielégítő 

színvonalon működjön a városban.  

Dr. Fekete Zoltán polgármester miután a napirenddel kapcsolatban további hozzászólás nem 

hangzik el, szavazásra teszi fel a Képviselő-testület részére a határozati javaslat elfogadását. 
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  A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza 

 
Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

90/2012. (IV.25.)  önkormányzati határozata  

 

 

 
Tájékoztató a Zsóry Camping Kft.  

nyári üzemelésre való felkészüléséről 

  

 

A Képviselő-testület a Zsóry Camping és Üdülőházak nyári üzemelésre való felkészüléséről szóló 

tájékoztatóját elfogadja. 

 

Felelős: Kft ügyvezető 

Határidő: azonnal, illetve értelem szerint 

 

 

3.2. A Zsóry Camping Kft beszámolója a 2011. évi mérlegéről és a 2012. évi 

tervekről 

 
Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozatot elfogadásra javasolja a képviselő-

testületnek. 

  

Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati-javaslatot elfogadásra javasolja a 

képviselő-testületnek. 

 

Berecz Lászlóné megköszöni az bizottságoknak a határozat elfogadását. Beszámolóját kiegészíti 

azzal, valójában a turistáknak egyre több, színvonalasabb szálláshely kínálat van Mezőkövesden és 

országszerte, meg kell küzdeni a vendégekért. Nem szabad lemondani azokról, akik sátorral vagy 

más komolyabb berendezéssel érkeznek. Szeretik a vendégek, hogy zöld felületen tölthetik a 

napokat, amikor nem mennek el kirándulni. Egyetért azzal, hogy komoly beruházás is ráférne a 

campingre. Az elmúlt év nem volt olyan, hogy nagy munkákat végeztek volna. 40 éves 

építményeket komoly beavatkozással lehetne színvonalasabbá tenni. Pályázat még nem tette 

lehetővé a felújítást. Azért, hogy a cég nyereséges legyen, mindent megtesz. Bevételből a támogató 

cégeknek 10 %-ot juttat, a nyereségérdekeltség a fő szempont, valamint a mezőkövesdiek részére 

ingyenes legyen a szállás.  

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester miután a napirenddel kapcsolatban további hozzászólás nem 

hangzik el, szavazásra teszi fel a Képviselő-testület részére a határozati javaslat elfogadását. 

 

  A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

91/2012. (IV.25.)  önkormányzati határozata  
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A Zsóry Camping Kft. beszámolója a 2011. évi mérlegéről  

és a 2012. évi tervekről 

 

 Mezőkövesd Város Képviselő-testülete a Zsóry Camping Kft. 2011. évi mérlegéről és a 

 2012. évi tervekről készült beszámolóját elfogadja. 

 Felelős: polgármester, Zsóry Camping Kft. igazgatója 

 Határidő: azonnal, ill. folyamatos 

 

3.3. Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft. beszámolója a 2011. évi 

mérlegéről   és a 2012. évi tervekről 
 
Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati-javaslatot elfogadásra javasolja a 

képviselő-testületnek. 

 

Takács József részletes beszámolót olvashatunk, kérdése, hogy az intézményben a mellékhelyiségek 

állapota kifogásolható, ebben milyen előrelépés van.  

 

Csiger Lajos a Kft fontos szerepet tölt be a város életében. Kiegészült a Sportcsarnok 

üzemeltetésével, de már ez január 1-től a Sportegyesületé, a Könyvtári szolgáltatás, a Galéria 

épülete is idetartozik. Felújítás történt a Közösségi Házban, a mosdót meg lehetett volna csináltatni. 

Az építkezés miatt voltak programváltozások. Kérdése, elegendő-e a létszám a kulturális 

feladatokra, megfelelő végzettséggel rendelkező létszám van-e. Közcélúak és közalkalmazottak is 

dolgoznak, ezeket a lehetőségeket ki kell használni. Pályázatok lesznek, kérdése még milyen 

feladatokat lát a Galéria üzemeltetése terén. Takács István kiállítás lesz, ide létszám kell. Kérdése 

továbbá, sok programot szerveznek, terveznek-e az idén újdonságot a városi programokban. 

 

Kazárné Kalber Nikolett mosdók állapotával kapcsolatban elmondja, hogy szeptemberben a 

visszaköltözéskor már értesítették a Vg Zrt-t, 4-5-ször voltak kint a dolgozók, folyamatosan javítják 

a mosdót. Figyelembe kell venni, hogy a ház 50-60 éves, a vezetékek már nem megfelelőek. A 

pályázati lehetőséget figyelik, hogy a mosdót fel tudják újítani. Jelenleg a Kft költségvetése ezt nem 

teszi lehetővé, hogy saját forrásból újítsák fel. Létszámmal kapcsolatban elmondja, hogy a 

jelenlegivel próbálja megoldani. Abból gazdálkodnak amik van, a pályázati lehetőséget 

kihasználják. TÁMOP pályázat keretében van több ember felvéve, akik főiskolai végzettségű 

kollégák. Galéria épület felújítása megtörtént, már volt házasságkötés, telefon és internet bekötésre 

kerültek. Jövő héten már elkezdik a Takács I. képeket visszaszállítani a galériába. A kiállítás 

berendezése nem egy-két hét lesz, hanem egy-két hónap, ezért kéri a Képviselő-testület türelmét. 

Igyekeznek minél jobban megoldani. Létszám tekintetében elmondja, hogy 2012. december 31-ig 

vannak alkalmazva a közfoglalkoztatottak, 2 v. 3 főt tudnak átcsoportosítani a galériába. Programok 

tekintetében kiemeli a város napja rendezvényt, mely tavaly volt először, illetve augusztus 20.-án a 

Honfoglalás c. darabbal jelentkeznek. Folyamatosan figyelik a pályázati lehetőségeket.  

 

Dr. Hajdu András alpolgármester kiegészítésként elmondja, a foglalkoztatás és létszámigényeket 

ismerik, pályázat került benyújtásra az önkormányzat részéről, közfoglalkoztatott diplomások 

alkalmazására. Gratulál és megköszöni a dolgozók munkáját, és a részletes beszámolót. 

 

Vámos Zoltán alpolgármester, települési képviselő elhagyja az üléstermet - jelen van 10 fő.  
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Dr. Fekete Zoltán polgármester miután a napirenddel kapcsolatban további hozzászólás nem 

hangzik el, szavazásra teszi fel a Képviselő-testület részére a határozati javaslat elfogadását. 

 

 

  A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza 

 
Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

92/2012. (IV.25.)  önkormányzati határozata  

 

A Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft. beszámolója a 2011. évi mérlegéről és a 

2012. évi tervekről 

 

 

1. Mezőkövesd Város Képviselő-testülete a Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft. 

2011 évi számviteli törvény szerinti normál egyszerűsített éves beszámolóját elfogadja. Az 

eszközök és források oldalán 6.001 eFt-os egyező mérleg főösszeggel és -6.179 eFt mérleg 

szerinti eredménnyel jóváhagyja. 

2. A 2011. évi -6.179 eFt eredményt az eredménytartalékba át kell vezetni. Ennek 

következtében a saját tőke -4.045 eFt lett. A saját tőke rendezésének érdekében a 

tulajdonosoknak 90 napon belül a szükséges intézkedéseket meg kell tenniük.  

3. A Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft. 2012 évi tervét elfogadja és megköszöni a 

dolgozók munkáját azzal, hogy további sikeres és eredményes munkát kíván.  

 

 

 

Felelős: Kazárné Kalber Nikolett ügyvezető 

Határidő: azonnal és értelem szerint. 

 
 
 

3.4. Beszámoló a Mezőkövesdi Városfejlesztési Kft. 2011. évi tevékenységéről és 

a 2012. évi terveiről  

 
 

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozatot elfogadásra javasolja a képviselő-

testületnek. 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester miután a napirenddel kapcsolatban további hozzászólás nem 

hangzik el, szavazásra teszi fel a Képviselő-testület részére a határozati javaslat elfogadását. 

 

 

  A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza 
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Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

93/2012. (IV.25.)  önkormányzati határozata  

 

 

Beszámoló a Mezőkövesdi Városfejlesztési Kft. 2011. évi tevékenységéről és a 2012. évi 

terveiről 

 

 

Mezőkövesd Város Képviselő-testülete a Mezőkövesdi Városfejlesztési Kft. 2011. évi mérlegét és a 

2012. évi tervekről készült beszámolóját elfogadja. 

 

 

Felelős: Mezőkövesdi Városfejlesztési Kft. ügyvezetője 

Határidő: azonnal, illetve értelem szerint 

 
 
4. A tájházak felkészülése a turisztikai szezonra 

 
Vámos Zoltán alpolgármester, települési képviselő megérkezett  - jelen van 11 fő.  

 

 

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozatot elfogadásra javasolja a képviselő-

testületnek azzal, hogy a Képviselő-testület a Mezőkövesd, Mogyoró-köz 6. sz. alatt lévő Gari 

Takács Margit Emlékház és Zeneház tájház állékonysági – statikai problémáinak megoldására, a 

felújításra a 2012. évi költségvetésből 1.600.000 Ft összeget biztosítson.  

  

Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozatot elfogadásra javasolja a képviselő-

testületnek azzal, hogy a Képviselő-testület a Mezőkövesd, Mogyoró-köz 6. sz. alatt lévő Gari 

Takács Margit Emlékház és Zeneház tájház állékonysági – statikai problémáinak megoldására, a 

felújításra a 2012. évi költségvetésből 1.600.000 Ft összeget biztosítson.  

 

Csiger Lajos László K. u. 20. tájházban voltak problémák, saját tulajdonban lévő és önkormányzati 

tulajdonban lévő tájházak tulajdonosainak és üzemeltetőinek megköszöni a munkájukat. Kitartást 

kér továbbra is tőlük, ahhoz, hogy a Hadas élő bemutató legyen. Élővé a bentlakók teszik a Hadast. 

Kérdése, van-e új ötlet a tájházak, v. táncpajta fenntartására, működtetésére, amely új színt vihet a 

Hadasba, amely új látogatók érkezését idézi elő. Milyen munkát kellene végezni ahhoz, hogy a 

nyáron nyitva tartó tájházak látogatottak legyenek.  

 
Takács József Hadas területe a saját körzetében van, a járdák és utak állapota nem méltó ahhoz, ha 

skanzen részt szeretnének kialakítani. Kérdése, hogy milyen pályázati lehetőségek vannak arra, 

hogy méltó legyen az utak, járdák állapota a skanzen kialakításhoz. 

 

Dr. Hajdu András alpolgármester pályázati felhívás jelent meg, melyen elindulnak és ez minden 

kérdést megoldana. Előzetes dolgok már megtörténtek, jelenleg a cél, a projektötlet támogatást 
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kapjon a kormánynál, hozzáteszi a pályázat az alapinfrastruktúrát magában foglalja.  

 

 
Dr. Fekete Zoltán polgármester kiegészíti az elmondottakat, hogy milliárdos nagyságrendű 

pályázatról van szó.  

 

Csirmaz Zsolt iskolatörténeti gyűjtemény épületével kapcsolatban kérdése, mely nem a Hadas-ban 

van, ez látszik is. 258 látogató volt, mely kevés, az osztálykirándulókat ide kellene beszervezni, 

iskolákkal fel kellene venni a kapcsolatot. Kéri történjen ebben változás. 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester megköszöni a tájházak üzemeltetőinek részvételét, majd szavazásra 

teszi fel a határozati javaslat elfogadását azzal, hogy a 2012. évi költségvetésből a Gari Takács 

Margit Emlékház és Zeneház felújítására 1.600.000.-Ft összeg kerüljön biztosításra az általános 

tartalék terhére. 

 

 A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hoz 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

94/2012. (IV.25.)  önkormányzati határozata  

 

 

 Tájházak felkészülése a turisztikai szezonra 

 
 

1.) A Képviselő-testület jóváhagyja a „Tájházak felkészülése a turisztikai szezonra‖ c. 

előterjesztést, elfogadja a látogathatóság biztosításáról, valamint a marketing 

tevékenységről szóló tájékoztatót. 

 

2.) A Képviselő-testület a Mezőkövesd, Mogyoró köz 6. szám alatt lévő Gari Takács Margit 

Emlékház és Zeneház tájház állékonysági – statikai problémáinak megoldására, a  

felújításra az önkormányzat 2012. évi költségvetéséből 1.600.000.-Ft összeget biztosít az 

általános tartalék terhére, mely munkálatokat a turisztikai szezon beindulása előtt el kell 

végezni. 

 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

4.b.A szociális nyári gyermekétkeztetés igényléséről 
 

Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok 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 elfogadásra ajánlja a képviselő-

testületnek. 
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Dr. Fekete Zoltán polgármester miután a napirenddel kapcsolatban további hozzászólás nem 

hangzik el, szavazásra teszi fel a Képviselő-testület részére a határozati javaslat elfogadását. 

 

 

  A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

95/2012. (IV.25.)  önkormányzati határozata  

 

Szociális nyári gyermekétkeztetés igényléséről  

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. évben is részt kíván venni a 

szociális nyári gyermekétkeztetési programban, ezért támogatási kérelmet nyújt be a szociális nyári 

gyermekétkeztetés biztosításához 5.170.000.-Ft összegben. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 
5. Civil szervezetek, alapítványok, egyesületek, egyházak támogatására kiírt 

pályázatok elbírálása  

 
AD-HOC Bizottság javaslatát a kiküldött táblázat tartalmazza! 

 

 

Dr. Hajdu András alpolgármester kiegészítésként elmondja, hogy a teremhasználattal kapcsolatos  

kimutatás kiküldésre került, a civil szervezetek támogatásaként a város a rezsiköltség fizetéséhez is 

hozzájárul.  

 

Csiger Lajos civil szervezetek több éve kapnak támogatást Mezőkövesd Város Önkormányzatától, 

ez 10 MFt a rendezvényekre, 15 MFt körüli összeg egyéb dolgokra. Sok civil szervezet több pénzt 

igényelt, az elv az volt, az Ad-hoc bizottság tagjai, a bizottsági elnökök és polgármester javaslata, 

tavalyi támogatást növeljük, valamint az újonnan kérők részére olyan támogatást kapjanak, hogy 

meg tudják valósítani elképzeléseiket. Polgárőr Egyesület, a Mazsorett Egyesület és a 

Népművészeti Egyesület legjobban támogatott egyesületek. Kiemelt városi feladatokat valósítanak 

meg. Több támogatás szükséges részükre is. Az év folyamán keresni kell a lehetőséget milyen 

pályázati úton tudják a támogatást biztosítani. MK rendszer is átalakult, a források is elapadnak, 

újra kell az egyesületeknek a tevékenységüket értékelni, nem lenne jó ha tevékenységük 

megszűnne. További tárgyalásokat, illetve lehetőségeket fognak számba venni. Azt gondolja, hogy a 

város értékét meg kell őrizni, a város értéke a civil munkában komolyan megjelenik, a városban 

élők jó kedvét jelentősen befolyásolja, kéri a civil szervezeteket, hogy a tevékenységüket továbbra 

is folytassák. 

 

Berecz Lászlóné elmondja, a Matyó Népművészeti Egyesület 20 éves tevékenységéről, hogy a 

szerencsétlen embert támogatni kell, a sikerest pedig érdemes. 21 éven keresztül szerény 

önkormányzati támogatás mellett tevékenykedett, példaértékű országszerte a Matyó Népművészeti 
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Egyesület tevékenysége. Két év gazdasági válság után az egyesület forrásai kiapadtak. 

Önkormányzati segítséget kért, viszont ezt a segítséget már nem szakmai sikerek után, hanem a 

mezőkövesdi matyó kultúra ápolása, fejlesztése, megőrzése érdekében kéri. Világörökségi 

megbecsülést is fontosnak tartja. Mezőkövesd matyó kultúrájának jövőjéről kéri, hogy 

gondolkozzunk. 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester hozzáteszi, több milliárdos pályázat kerül benyújtásra, mely erről 

szól, hogy a Képviselő-testület felelősséget érez, célja a matyó hagyományok megőrzése, 

fejlesztése. A pályázat kidolgozására van még néhány hónap, minden érdekelt részt fog benne 

venni. Civil szervezetként felvállalt valamit, a működéséhez nyújt támogatást a képviselő-testület. A 

képviselő-testület a. költségvetési rendelet keretösszegén belül fogja a támogatási igényeket 

megítélni, ill. a szűkös keretet szétosztani, minden egyéb egy külön témának a része lesz, melyre a 

következő hetekben egyeztetések után eredményesen sor fog kerülni.  

Miután a napirenddel kapcsolatban további hozzászólás nem hangzik el, így szavazásra teszi fel a 

határozati javaslatot - mellékleteivel együtt – elfogadásra a Képviselő-testület részére.  

 
 
 A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

96/2012. (IV.25.)  önkormányzati határozata  

 
Civil szervezetek, egyesületek, alapítványok, egyházak támogatására kiírt pályázatok 

elbírálása 

 

  

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. évre a civil szervezetek, 

alapítványok, egyházak támogatására kiírt pályázatokat a mellékelt  (1., 2. melléklet)  tartalommal 

hagyja jóvá. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésnek megfelelően a szervezetekkel a 

támogatási szerződést kösse meg. 

 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal, ill. értelem szerint 
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5/b. Pályázati önerő jóváhagyása a Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit 

Kft. Részére a Nemzeti Erőforrás Minisztérium „IFJ-GY-12-C” és „IFJ-GY-12-

B-2” kódszámú pályázata kapcsán 
 

 

Ügyrendi és Szociális Bizottság  

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és mindkét határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 

képviselő-testületnek. 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester miután a napirenddel kapcsolatban hozzászólás nem érkezik, 

szavazásra teszi fel a képviselő-testület részére a Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft 

részére a Nemzeti Erőforrás Minisztérium ―IFJ-GY-12-C‖ kódszámú pályázata kapcsán a pályázati 

önerő jóváhagyásáról szóló határozati javaslat elfogadását.   

 

 A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

97/2012. (IV.25.)  önkormányzati határozata  

 

 

Pályázati önerő jóváhagyása a Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft. részére a 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium „IFJ-GY-12-C” kódszámú pályázata kapcsán. 

 

 

A Képviselő-testület biztosítja a Közkincstár Nonprofit Kft. részére „IFJ-GY-12-C” kódszámú 

pályázat önerejét 50.000 Ft-ot, Mezőkövesd Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetése, 

általános tartalékának terhére. 

 

 

 

Felelős: Kazárné Kalber Nikolett ügyvezető 

Határidő: értelem szerint. 

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a képviselő-testület részére a Mezőkövesdi 

KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft részére a Nemzeti Erőforrás Minisztérium ―IFJ-GY-12-B-2‖ 

kódszámú pályázata kapcsán a pályázati önerő jóváhagyásáról szóló határozati javaslat elfogadását.   

 

 A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

98/2012. (IV.25.)  önkormányzati határozata  

 

 

Pályázati önerő jóváhagyása a Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft. részére a 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium „IFJ-GY-12-B-2” kódszámú pályázata kapcsán. 
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A Képviselő-testület biztosítja a Közkincstár Nonprofit Kft. részére „IFJ-GY-12-B-2” kódszámú 

pályázat önerejét 60.000 Ft-ot, Mezőkövesd Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetése, 

általános tartalékának terhére. 

 

Felelős: Kazárné Kalber Nikolett ügyvezető 

Határidő: értelem szerint. 

 

6. Pályázat benyújtása a TÁMOP 5.6.1.B-12/2 kódszámú ifjúsági bűnmegelőzési 

pályázatra 
 

 

Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati-javaslatot elfogadásra javasolja a 

képviselő-testületnek. 

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester miután a napirenddel kapcsolatban hozzászólás nem hangzik el, 

szavazásra teszi fel a Képviselő-testület részére a határozati javaslat elfogadását. 

 

 

  A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

99/2012. (IV.25.)  önkormányzati határozata  

 

 

Pályázat benyújtása a TÁMOP 5.6.1.B-12/2 kódszámú ifjúsági bűnmegelőzési pályázatra 

 

 

A Képviselő-testület támogatja a TÁMOP 5.6.1.B-12/1 pályázat benyújtását. 

Felkéri a Polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges feladatok elvégzéséhez, a pályázat 

benyújtására. 

 

 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 
 
 
7. Ovifoci program Mezőkövesden 

 

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság  

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozatot elfogadásra javasolja a képviselő-

testületnek. 
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Dr. Fekete Zoltán polgármester miután a napirenddel kapcsolatban hozzászólás nem hangzik el, 

szavazásra teszi fel a Képviselő-testület részére a határozati javaslat elfogadását. 

 

 

  A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza 

 
Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

100/2012. (IV.25.)  önkormányzati határozata  

 

 

Ovifoci program Mezőkövesden 

 

 

Az Önkormányzat elfogadja az OVI-FOCI Közhasznú Alapítvány támogatására 

vonatkozó előterjesztést és kötelezettséget vállal arra, hogy az Alapítvánnyal 60 

napon belül támogatási szerződést köt.  

Az Önkormányzat az OVI-FOCI Közhasznú Alapítvány rendelkezésére bocsátja a 

kijelölt óvodák pontos nevét, címét, hrsz.-át, valamint a földhivatali nyilvántartási 

lap másolatát és gondoskodik olyan tartalmú igazolás beszerzéséről, mely szerint a 

pálya kialakítás nem építési engedély köteles. 

Az Önkormányzat támogatja és az OVI-FOCI Közhasznú Alapítvánnyal 

együttműködve megvalósítja az Alapítvány kizárólagos rendelkezési körébe tartozó 

OVI-FOCI, OVI-SPORT PROGRAMOT.  

Önkormányzat a Program megvalósításához Alapítványon keresztül önrészt biztosít. 

Az önrész bruttó 2.300.000-2.850.000 Ft/Program/óvoda közötti támogatási összeget 

jelent, melyet a Képviselő- Testület Mezőkövesd város Önkormányzatának 2012 évi 

költségvetésének céltartalékában szereplő Zsóry fürdő fejlesztésére meghatározott 

keretösszegből történő átcsoportosítással biztosít.  

A pontos összeg az alapítvány pályázatának elbírálását követően, a pontos TAO 

összeg ismeretében, az első kuratóriumi ülésen kerül meghatározásra, melyet az 

önkormányzat elfogad. 

 
 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal, illetve értelem szerint 

 

 
 
8. Közbeszerzési eljárás indítása az Észak-Déli városrészben megvalósítandó 

szennyvíz-csatornázási munkák projektmenedzserének kiválasztására  

 
Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozatot elfogadásra javasolja a képviselő-

testületnek. 
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Ügyrendi és Szociális Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-

testületnek. 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester miután a napirenddel kapcsolatban hozzászólás nem hangzik el, 

szavazásra teszi fel a Képviselő-testület részére a határozati javaslat elfogadását. 

 

 

  A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

101/2012. (IV.25.)  önkormányzati határozata  

 

 

Közbeszerzési eljárás indítása az Észak-Déli városrészben megvalósítandó szennyvíz-

csatornázási munkák projektmenedzserének kiválasztására 

 

 

A Képviselő-testület a szennyvízberuházáshoz kapcsolódó, projektmenedzseri tevékenységre 

vonatkozó ajánlattételi felhívást elfogadja, hozzájárul a Közbeszerzési Értesítőben történő 

megjelentetéshez. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester
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3. számú melléklet az 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez  

 

 KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ 

A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja 

 

  

 

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS 

 

 

A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás 

 
 Építési beruházás 

 Árubeszerzés 

X Szolgáltatásmegrendelés 

 Építési koncesszió 

 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 

Postai 

irányítószám:   

3400                  

Ország: Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok): 

 

Címzett: Pázmándi Tamás, közbeszerzési 

referens 

Telefon: +36 49 511515 

E-mail: kozbeszerzes@mezokovesd.hu 
 

Fax: +36 49 511565 

Internetcím(ek) (adott esetben) 

Az ajánlatkérő általános címe (URL): 

 

A felhasználói oldal címe (URL):  

 

 

  

További információ a következő címen szerezhető be  

  A fent említett kapcsolattartási pont(ok) 

X Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet) 

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók 

is) a következő címen szerezhetők be:  

  A fent említett kapcsolattartási pont(ok) 

X Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) 

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani 

  A fent említett kapcsolattartási pont(ok) 

X Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet) 
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I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA 

Központi szintű  Közszolgáltató  

Regionális/helyi szintű X 
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]

   

Közjogi szervezet  Egyéb  

 
I.3.) FŐ TEVÉKENYSÉG 

I.3.1) KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK 

X Általános közszolgáltatások   Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 

 Honvédelem                                           Szociális védelem 

 Közrend és biztonság   Szabadidő, kultúra és vallás 

 Környezetvédelem   Oktatás 

 Gazdasági és pénzügyek  Egyéb (nevezze meg):                      

 Egészségügy   

 

 
I.3.2) KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐK 

 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása  

 

 Villamos energia  

 

 Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése  

 

 Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és 

kitermelése  

 

 Víz  

 

 Postai szolgáltatások  

 Vasúti szolgáltatások  

 

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz 

szolgáltatások                            

              

 Kikötői tevékenységek  

 

 Repülőtéri tevékenységek 

 

 Egyéb (nevezze meg):                      

  

 

 
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében 

 

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést:            igen  X nem  

 

(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat 

meg.) 

 

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

II.1) MEGHATÁROZÁS 
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II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés: 

Megbízási szerződés a „Mezőkövesd város szennyvízcsatorna-hálózatának fejlesztése a 

lakosság életminőségének javítása és a települési környezet védelme érdekében‖ tárgyú 

projekt projektmenedzseri feladatainak teljeskörű ellátására. 

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye 

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

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

Építési beruházás                         Árubeszerzés                             X Szolgáltatás megrendelés                           

Kivitelezés 

Tervezés és kivitelezés 

Kivitelezés, bármilyen 

eszközzel, módon, az ajánlatkérő 

által meghatározott 

követelményeknek megfelelően 

 

Építési koncesszió 

 

 

 

 

 

 

 

Adásvétel 

Lízing 

Bérlet 

Részletvétel 

Ezek kombinációja 

 

 

 

 

 

Szolgáltatási kategória száma:        

11 
 

(az 1–27. szolgáltatási 

kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. 

mellékletében) 

 

 

 

Szolgáltatási koncesszió               

A teljesítés helye: 

Mezőkövesd  

NUTS-kód                HU  311                                                      NUTS-kód               ••••• 

II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó 

információk 

XA hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul                                                

 A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul                        

 A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul   

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) 

Keretmegállapodás több ajánlattevővel                               

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma •••  

VAGY 

(adott esetben)  maximális létszáma ••• 

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel         

A keretmegállapodás időtartama:  

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

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak 

számokkal) 

Becsült érték áfa nélkül:                 Pénznem:            

VAGY:    

                  és                    között  Pénznem:            
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A keretmegállapodás alapján megkötendő  szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):                  

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya: 

Megbízási szerződés a „Mezőkövesd város szennyvízcsatorna-hálózatának fejlesztése a 

lakosság életminőségének javítása és a települési környezet védelme érdekében‖ tárgyú 

projekt projektmenedzseri feladatainak teljeskörű ellátására. 

II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)  

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy 79411000-8  

 

További 

tárgy(ak) 

71248000-8 

79212000-3 

79000000-4 

 

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

szükség szerint több példányban is használható)                                                                      igen      Xnem  

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

II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk 

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok):                                                                   igen    X  nem  

 

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG  

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

Teljes körű projektmenedzseri, tanácsadói feladatok ellátása a KEOP eljárásrendnek 

megfelelően. A részletes feladatleírást a dokumentáció tartalmazza. 

 

Projektmenedzsment feladatok: 

A projektmenedzsment team áll 

teljes munkaidőben heti min. 3 munkanap (heti 24 óra) szükséglettel 1 fő projektvezető menedzser, 

teljes munkaidőben heti min. 2 munkanap (heti 16 óra) 1 fő pénzügyi vezető/tanácsadó, 

teljes munkaidőben heti min. 2,5 munkanap (heti 20 óra)  1 fő projekt asszisztens, 

 

A projektmenedzsment szervezettől elvárt feladatok ellátása a projekt zárásának, azaz a záró 

elszámolási csomag elfogadásának napjáig történő rendelkezésre állással. 

A teljes körű projektmenedzsment tevékenység ellátásán belül elvégzendő feladatok különösen a 

projektvezetés, a teljes projekt koordináció, a kapcsolattartás, a szakmai koordináció a pályázó 

intézmény és a Közreműködő Szervezet között, a teljes adminisztratív, pénzügyi és műszaki 

feladatok, valamint jogi szakértői feladatok ellátása, kivéve, mérnök, műszaki ellenőri szolgáltatások 

ellátása. Ajánlatkérő kérelemre biztosítja a műszaki dokumentációiba történő betekintés lehetőségét. 
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 (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül:                       Pénznem:              

VAGY:                          és                           között         Pénznem:            

II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)                                                     

Vételi jog (opció):   igen      X nem  

(Igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása:   

(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: 

hónapban: ••     vagy    napban: ••••    (a szerződés megkötésétől számítva) 

II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben) 

A szerződés meghosszabbítható:  igen       nem 

A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert):   •••   vagy:    •••   és  •••   között   

(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések 

esetében a további  szerződések tervezett ütemezése: 

    

hónapban: ••      vagy    napban: ••••   (a szerződés megkötésétől számítva) 

 

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE 

A (tervezett) időtartam hónapban: 24  vagy  napban: ••••  (a szerződés megkötésétől számítva)  

VAGY:   

Kezdés           •••• /  •• /••      (év/hó/nap)    

Befejezés       •••• /•• /••       (év/hó/nap)  

 

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

III.1) A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS FELTÉTELEK  

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

Késedelmes teljesítése esetén kötbér kerül megállapításra. Késedelmes teljesítése 

esetén a napi kötbér mértéke 100.000 Ft/nap. A teljes kötbér értéke a teljes bruttó díj összegére 

vetítve annak maximum 20%-a lehet. 

Hibás teljesítési kötbér: 100.000 Ft/nap, a hiba kijavításáig terjedő időszakra, de maximum a 

nettó szerződéses ár 5%-a. 

Meghiúsulási kötbér a nettó ajánlati ár 5 %-a. 

A fenti feltételek elfogadásáról az ajánlatban kifejezetten nyilatkozni kell. 

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

(adott esetben) 

Az ajánlatkérő a beruházás finanszírozására pályázatot nyújtott be a KEOP-1.2.0/09-11-2011-

0008 sz. pályázati kiírásra. A beruházás megvalósítása és jelen közbeszerzési eljárásban leírt 

szolgáltatás megrendelése csak ezen pályázat nyertessége esetén valósul meg. A beruházást 
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ajánlatkérő a támogatási szerződésben meghatározott részben támogatott forrásból 

finanszírozza a Kbt. 130. §-a szerint. A támogatásra és a kifizetés feltételeire vonatkozó főbb 

jogszabályok: 

4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet; Az adózás rendjéről szóló 2003. XCII. törvény 36/A. §-ának 

való megfelelés a pénzügyi teljesítés feltétele. 

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a forint. 

Az ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő a szolgáltatás ellenértékét az igazolt 

teljesítésétől számított 30 napon belül fizeti meg átutalással. A beruházás saját forrás hányadát 

az ajánlatkérő, míg a támogatott részt a Közreműködő Szervezet az igazolt teljesítés és a 

számlák ajánlatkérő által a Közreműködő Szervezethez történő benyújtását követően, a 

számla/számlák támogatástartalmának megfelelő részét 30 napon (hiánypótlást nem számítva) 

belül utalja át a Vállalkozó számára. 

A megbízott a pénzügyi-számlázási terv szerint, teljesítésarányosan nyújthat be negyedévente 

1-1 részszámlát, illetve 1 db végszámlát. A végszámla összegét, amely a bruttó vállalási ár 5 

%-a az ajánlatkérő a projekt teljes lezárásáig visszatartja. 

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

esetben) 

Nem követelmény, de a szerződésszerű teljesítésért egyetemlegesen kell a közös 

ajánlattevőknek felelősséget vállalniuk. 

III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben)              igen    nem  

(igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:  

A KEOP-1.2.0/09-11 pályázati felhívás és pályázati útmutató előírásai. 

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 

III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), 

ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben) 

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság 

igazolásában olyan gazdasági szereplő:  

- akivel szemben a Kbt. 56.§ (1) bekezdés a)-k) pontjaiban felsorolt kizáró okok állnak fenn; 

 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő: 

—- akivel szemben a Kbt. 56.§ (2) bekezdésben felsorolt kizáró okok állnak fenn, 

 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság 

igazolásában olyan gazdasági szereplő:  

— akivel szemben a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) és f) pontjaiban felsorolt kizáró okok állnak 

fenn, 

 

A Kbt. 56.§ (1)-(2) bekezdés, valamint a 57.§ (1) bekezdés a)-c) és f) pontjaiban felsorolt 

kizáró okok a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2-10. § szerint igazolandók úgy, hogy a Kbt. 

szerinti igazolások egyszerű másolatban is benyújthatók. 

 

Igazolási mód:  

A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § i) pont ib) alpontja: a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) 

pont kc) alpontja tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak 
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minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy amelyet szabályozott tőzsdén 

jegyeznek; ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a 

terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. 

törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja szerint definiált 

valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó 

nyilatkozatot szükséges benyújtani; amennyiben a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja 

szerinti tényleges tulajdonos nincsen, az ajánlattevő erre vonatkozó nyilatkozatát;  

 Az alvállalkozó valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő 

tekintetében az ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában, arról, hogy a szerződés 

teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső 

alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőt. (Kbt. 58. 

§ (3) bekezdés)  

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges 

adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

 

P/1. Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) 

Korm. r. 14. § (1) bekezdésének a) pontja 

alapján csatolnia kell az ajánlati felhívás 

feladásának napján fennálló számlái 

tekintetében az összes számlavezető pénzügyi 

intézményétől származó nyilatkozatot - attól 

függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, 

illetve mikor kezdte meg tevékenységét, 

amennyiben ezek az adatok rendelkezésre 

állnak - legalább az alábbi tartalommal:  

 a bankszámla száma, 

- mióta vezeti a pénzügyi intézmény a 

számláját,  

 volt-e a számlán 15 napot meghaladó 

sorban állás az ajánlati felhívás 

feladásától visszaszámított 24 hónapban. 

P/2. Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) 

Korm. r. 14. § (1) bekezdésének b) pontja 

alapján csatolnia kell saját vagy jogelődje 

utolsó három pénzügyileg lezárt évre 

vonatkozó, számviteli jogszabályok szerinti 

beszámolója mérlegét és eredménykimutatását, 

ha a letelepedése szerinti ország joga előírja 

közzétételét. Ha a közzététel nem kötelező, 

akkor a mérleg szerinti eredmény összegéről 

szóló cégszerű nyilatkozatot évenkénti 

bontásban. 

Ha a mérleg és az eredménykimutatás a 

céginformációs szolgálat honlapján 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

 

P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az 

ajánlati felhívás feladásának napján 

fennálló bármelyik bankszámláján, a 

számlavezető pénzügyi intézményétől 

származó nyilatkozat alapján az ajánlati 

felhívás feladásának napjától 

visszaszámított 24 hónapban 15 napot 

meghaladó sorban állás mutatkozott.  

 

 

 

 

 

 

P/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha 

számviteli jogszabályok szerinti éves 

beszámolójának eredménykimutatása és 

mérlege alapján: 

- a mérleg szerinti eredménye egy évnél 

több üzleti évben negatív volt, vagy  

a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § 

(2) bekezdése esetén alkalmatlan a később 

létrejött ajánlattevő, ha működésének ideje 

alatt a közbeszerzés tárgyából származó – 

általános forgalmi adó nélkül számított – 

árbevétele nem éri el az 40.000.000 HUF-

ot. 
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megismerhető, annak csatolása nem szükséges.  

Ha az ajánlattevő a kért mérleggel és 

eredménykimutatásokkal azért nem rendelkezik 

az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, 

mert az időszak kezdete után kezdte meg 

működését, az alkalmasságát a közbeszerzés 

tárgyából származó árbevételről szóló 

nyilatkozattal jogosult igazolni. [310/2011. 

(XII. 23.) Korm. r. 14. § (2) bek.] 

 

P/3. Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) 

Korm. r. 14. § (1) bekezdésének c) pontja 

alapján csatolnia kell az előző három évi teljes, 

továbbá a közbeszerzés tárgyából származó – 

általános forgalmi adó nélkül számított – 

árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, 

hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve 

mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben 

ezek az adatok rendelkezésre állnak. 

 

P.4. szakmai felelősségbiztosítás fennállásának 

igazolása a biztosítási kötvény másolatának 

benyújtásával a Kr. 14. § (1) bekezdés d) pontja 

alapján. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P/3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az 

előző három évben a teljes - általános 

forgalmi adó nélkül számított – árbevétele 

nem éri el évenként a nettó 60 millió 

forintot, a közbeszerzés tárgyából 

(projektmenedzsment tevékenység) 

származó – általános forgalmi adó nélkül 

számított – árbevétele pedig évenként nem 

éri el a nettó 40 millió forintot. 

 

P.4. Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) 

együttesen nem rendelkezik legalább 

20.000.000,-HUF/káresemény és 

40.000.000,- HUF/éves limit értékű 

szakmai felelősségbiztosítással. 

 

Az előírt alkalmassági követelményeknek a 

közös ajánlattevők együttesen is 

megfelelhetnek, illetve azon, gazdasági és 

pénzügyi helyzetre meghatározott 

követelményeknek, amelyek 

értelemszerűen kizárólag egyenként 

vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, 

elegendő, ha közülük egy felel meg. 

 

Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 55. § (5 ) 

bekezdés 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 
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erőforrásként igénybe venni szándékozott 

szervezetre vonatkozóan a  Kbt. 55. § (6) 

bekezdésében meghatározott 

nyilatkozatokat. 

 

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 

megkövetelt igazolási mód: 

M/1. Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) 

Korm. r. 15. § (3) bekezdésének a) pontja 

alapján csatolnia kell az ajánlati felhívás 

feladásától visszafelé számított 3 év 

legjelentősebb, a közbeszerzés tárgyával 

kapcsolatos szolgáltatásainak igazolását a 

310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 16. § (1)-(2) 

bekezdése szerint.  

A Korm. r. 16.§ (2) bekezdésében 

meghatározottakon túl a referencialevél, vagy 

nyilatkozat tartalmazzon minden olyan adatot, 

mely az alkalmasság megítéléséhez, a 

minimumkövetelményekben megfogalmazásra 

került. Referenciaként sikeres műszaki átadás-

átvétellel lezárt, vagy részműszaki átadással 

átadott szerződések vehetők figyelembe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

M2.) Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) 

Korm. r. 15. § (3) bekezdésének d) pontja 

alapján csatolnia kell azoknak a 

szakembereknek (szervezeteknek) a 

megnevezését, képzettségük, szakmai 

tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván 

vonni a teljesítésbe. Csatolandók a 

képzettséget, végzettséget igazoló 

dokumentumok másolatai, aláírt eredeti 

önéletrajzok, valamint a szakemberek szakmai 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

 

 

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem 

rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától 

visszafelé számított 3 évben az alábbi 

legalább 4 db referenciával, melyből:  

 

a) 1 db Európai Uniós forrásból 

megvalósult, legalább 500 millió forint 

értékű, már megvalósult, ill. pénzügyileg 

lezárt környezetvédelmi infrastruktúra 

fejlesztéshez kapcsolódó 

projektmenedzseri, tevékenység ellátására 

vonatkozó referencia. 

 

b) legalább 3 db KEOP 7.1.2.0 pályázat 1. 

fordulós lebonyolításához kapcsolódó 

projektmenedzseri, vagy projektmenedzseri 

tevékenységhez kapcsolódó tanácsadói 

tevékenység (pl. RMT készítés) ellátására 

vonatkozó (rész)teljesítés. 

  

A benyújtott referenciák között átfedés 

nem lehetséges. 

 

M2.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem 

rendelkezik legalább a következő 

szakemberekkel: 

 

a) Projektvezető (1 fő) 

- végzettség: Egyetemi vagy főiskolai 

környezetmérnöki végzettség  

- nyelvismeret: magyar szakmai nyelv 

tárgyalóképes ismerete 

- legalább 5 éves szakmai tapasztalat EU-s 

forrásból megvalósult projektek 

projektvezetői feladatainak ellátása 

területén, amelyből legalább 1 darab olyan 
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minősítésére előírt minimumfeltételeket 

igazoló dokumentumok másolatai. Az 

önéletrajznak igazolnia kell minden feltételt, 

melyet a szakemberek vonatkozásában az 

alkalmassági minimumkövetelmények 

előírnak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

környezetvédelmi nagyberuházáshoz 

kapcsolódott, amely elszámolható 

összköltsége elérte legalább a 2 milliárd 

forintot.  

 

b) Projekt asszisztens (1 fő) 

Végzettség: 

Egyetemi vagy főiskolai közgazdasági 

végzettség. 

Nyelvismeret: 

 A magyar szakmai nyelv tárgyalóképes 

ismerete. 

Képzettség: 

Legalább 3 éves szakmai tapasztalat EU-s 

forrásból megvalósult projektek 

projektmenedzselési feladatainak ellátása 

területén. 

 

d) Pénzügyi vezető/tanácsadó (1 fő) 

Végzettség: 

Egyetemi vagy főiskolai közgazdász 

végzettség. 

Nyelvismeret: 

 A magyar szakmai nyelv tárgyalóképes 

ismerete. 

Képzettség: 

Legalább 4 éves szakmai tapasztalat EU-s 

forrásból megvalósult projektek 

projektmenedzselési feladatainak ellátása 

területén, amelyből legalább 1 darab olyan 

nagyberuházáshoz kapcsolódott, amely 

elszámolható összköltsége elérte legalább 

a 400 millió forintot.  

 

e) Jogi szakértő (1 fő) 

- végzettség: jogi és európai jogi 

szakirányú végzettség 

- nyelvismeret: a magyar és angol szakmai 

nyelv tárgyalóképes ismerete. 

- képzettség: legalább 5 éves ügyvédi 

kamarai tagság; legalább 4 év 

közigazgatási tapasztalat; és legalább 3 db, 

uniós forrásból finanszírozott 

környezetvédelmi, vagy vízügyi 

projektben részvétel jogi tanácsadóként. 

 

Egy szakértő több feladatot is elláthat, de 

legalább 3 szakértőt kell ajánlattevőknek 

biztosítani.  
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M/3 Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) 

Korm. r. 15. § (3) bekezdésének f) pontja 

alapján csatolnia kell azoknak a minőség 

biztosítása érdekében tett intézkedéseknek a 

tanúsítványát, illetve leírását, amelyeket az 

ajánlattevő a teljesítés során alkalmazni tud. 

 

 

M/3 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha 

együttesen nem csatolnak 

"Környezetirányítási rendszer‖ - EMAS 

vagy ISO 14001 -, vagy ezzel egyenértékű, 

az Európai Unió más tagállamában 

bejegyzett szervezettől származó 

tanúsítványát,vagy olyan nyilatkozatot, 

amely tartalmazza a minőség biztosítása 

érdekében tett intézkedéseinek és azoknak 

a környezetvédelmi intézkedéseknek a 

leírását, amelyeket alkalmaz a teljesítése 

során, és amellyel a ―Környezetirányítási 

rendszer‖ - EMAS vagy ISO 14001 – 

követelményeinek megfelel. 
 

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)  

A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott                                                          igen   Xnem  

 

A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott                                                   igen   X nem  

 
III. 3) SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK 

 

III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk 

A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve       igen Xnem  

(igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:  

 

III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek 

A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és 

képzettségét        igen    nem           

 

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA 

IV.1.1) Az eljárás fajtája   

Klasszikus ajánlatkérők  Közszolgáltató ajánlatkérők  
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A Kbt. Második Részében meghatározott 

szabályok szerinti eljárás az alábbiak 

szerint:   

Nyílt  

Meghívásos  

Gyorsított meghívásos , alkalmazásának 

indokolása:                           

Versenypárbeszéd  

Hirdetmény közzétételével induló 

tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:                           

Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának 

indokolása:                            

Keretmegállapodásos, az eljárás első 

részében nyílt  

Keretmegállapodásos, az eljárás első 

részében meghívásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás első 

részében hirdetménnyel induló tárgyalásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás első 

részében hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 

  A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok 

szerinti eljárás az alábbiak szerint:   

 Nyílt 

Meghívásos 

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt  

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 

meghívásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 

hirdetménnyel induló tárgyalásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 

hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 

 

 

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és 

tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) 

A gazdasági szereplők tervezett száma               

VAGY:  

Tervezett minimum            és (adott esetben) maximális létszáma           ••   

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:  

IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos 

eljárás, versenypárbeszéd) 

Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó 

megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:       igen    nem           

 

 

IV. 2) ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK  

IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) 
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 A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás                                                                              

VAGY 

X    Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján                                                 

Részszempont 

1. Nettó ajánlati ár (nettó 

összege) 

 2. Szakmai ajánlat 

2.1. projektmenedzsment 

tevékenység lépései és a 

munka módszertana 

2.2. kockázatkezelési terv 

részletessége, illeszkedése a 

projekt tartalmához 

2.3. projektmenedzsment 

szoftver jellemzői 

 

Súlyszám 

60 

 

40 

 

10 

 

 

14 

 

16 

Részszempont 

 

 

Súlyszám 

 

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk  

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni:                                                                              igen    X nem  

(igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről: 

 

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK 

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

                                                                                      

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

(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat) 

 Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás   

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 31581/2011 (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény közzétételének dátuma: 2011/12/19  (év/hó/nap)                 

Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)         

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: ••••• /••••  (KÉ-szám/évszám) 

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

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: ••••• /••••  (KÉ-szám/évszám) 
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A hirdetmény közzétételének dátuma: •••• /•• /••   (év/hó/nap)               

 

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben) 

A dokumentáció beszerzésének határideje  

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

A dokumentációért fizetni kell                                                                                                    igen      nem  

(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár:50.000,-   Pénznem: HUF 

A fizetés feltételei és módja:  

 A fizetés feltételei és módja: Az ajánlatkérő OTP Banknál vezetett 11734107-15350071-

10010000 számú bankszámlájára történő átutalással, ―Szennyvíz- projektmenedzseri feladatok 

ellátása‖ megjelöléssel. Az ár az Áfát nem tartalmazza. 

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő  

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

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén) 

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

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

 Az EU bármely hivatalos nyelve 

 Az EU következő hivatalos nyelve(i): Magyar 

 Egyéb:                                          

 

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén) 

 •••• / •• /•• -ig   (év /hó/nap ) 

VAGY  

Az időtartam hónapban:  •••  vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 

IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei  

Dátum:     •••• /•• /••    (év/hó/nap)                                  Időpont: 10 óra  

Hely : EUNITAS Kft. (1074.  Budapest, Dohány u. 20.)  

Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek                  X    igen      nem 

(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: 

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: a Kbt. 62.§ (2) bekezdése alapján 

meghatározott személyek. 
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V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK  

V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ  JELLEGÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK (adott esetben)                                        

A közbeszerzés ismétlődő jellegű  igen     nem  

(igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:  

V.2) EURÓPAI UNIÓS ALAPOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

 

A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos   X   igen    nem  

(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:  

KEOP-1.2.0/09-11-2011-0008 

V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) 

V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás 

időpontja :( ha az eljárás tárgyalásos)- 

 

V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való 

részvétel feltétele? (adott esetben) 

      X     igen     nem  

V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos 

további információk: (adott esetben)  

Az ajánlattételre az jogosult, aki megvásárolta a dokumentációt. A fizetés feltételei és módja: 

Az ajánlatkérő OTP Banknál vezetett 11734107-15350071-10010000 számú bankszámlájára 

történő átutalással, ―Szennyvíz- projektmenedzseri feladatok ellátása‖ megjelöléssel. Az ár az 

Áfát nem tartalmazza. 

A dokumentáció átvehető személyesen vagy meghatalmazott útján, illetve a Kbt. 50. § (3) 

bekezdésében foglaltaknak megfelelően. Az átvétel helye: 1074. Budapest, Dohány u. 20. 

I.em.)  

A dokumentáció személyesen átvehető munkanapokon hétfőtől-péntekig 9.00-15.00 óra 

között, az ajánlattételi határidő napján 9.00-10.00 óra között. Az átvételkor a befizetést 

igazoló dokumentum bemutatása szükséges. Megküldés kérése esetén a kérelemhez a 

befizetést igazoló dokumentumot csatolni kell. Ajánlatkérő a megvásárlást megelőzően a 

dokumentáció előzetes megtekintésére az átvétel helyszínén lehetőséget biztosít. 
 

V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok 

részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:  

1-100 

 
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer 

(módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti 

pontszámot: 

az 1. részszempont esetében a legelőnyösebb ajánlat maximális pontszámot, a többi ajánlat a 

legelőnyösebb ajánlathoz viszonyítva arányosítás (értékarányosítás módszere) alapján 

kevesebb pontot kap. A pontozás módszere a 2. részszempont vonatkozásában: pontkiosztás 

módszere a Dokumentációban meghatározottak szerint. 
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Az egyes részszempontokra adott pontszámok ezt követően az adott részszemponthoz tartozó 

súlyszámmal felszorzásra kerülnek. Amennyiben a fenti részpontszámok értékelésekor 

törtszám keletkezik, úgy két tizedes jegyig történik a kerekítés. 
 

V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők 

hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak   

 X    igen     nem  

Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a 

minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési 

szempontokhoz képest szigorúbbak:              

A felhívás III.2.2. és III.2.3. pontjaiban megadott alkalmassági követelmények. 

V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben) 

Az ajánlatkérő az ajánlattételt 1.000.000,-Ft ajánlati biztosíték fizetéséhez köti. A fentiekben 

meghatározott ajánlati biztosíték teljesíthető a Kbt. 59. § (2) bek. szerint, amennyiben az 

ajánlattevő az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetéssel teljesít, úgy a pénzösszeget a 

11734107-15350071-10010000 számú számlára történő utalással/befizetéssel kell teljesítenie 

az ajánlattételi határidő lejártáig, ―Szennyvíz - projektmenedzseri feladatok ellátása‖ 

megjelöléssel. 
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra:X    igen     nem  

V.4) Egyéb információk: 

1.) Ajánlatkérő a Kbt. 49.§ (6) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlattétel érdekében a 

dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy alvállalkozónak meg kell 

vásárolnia. 

 

2.) Az ajánlatokat írásban és zártan, 4 pld-ban (1 eredeti, 3 másolat, megjelölve, hogy melyik 

példány az eredeti), valamint 2 példányban elektronikus úton (CD-n vagy DVD-n) - amely az 

aláírt ajánlat szkennelt változatát tartalmazza - kell közvetlenül vagy postai úton benyújtani az 

ajánlattételi határidő lejártáig.  

 

3.) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 7. §-a alapján a folyamatban lévő változásbejegyzési 

eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési 

kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 

 

4.)Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges 

felelősségvállalásról szóló megállapodást (konzorciumi szerződés) másolatban, mely 

tartalmazza a közös ajánlattevők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök 

bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a konzorciumot az eljárás során képviseli, illetve a 

közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatokat tehet. A megállapodásnak azt is 

tartalmaznia kell, hogy az ajánlattevők nyertességük esetére a szerződésben vállalt 

valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak. 

5.) A Kbt. 36.§ (5) bekezdése alapján az ajánlattevőnek vagy az alkalmasság igazolásában 

részt vevő szervezetnek nem kell igazolnia azokat a tényeket, adatokat, amelyek ellenőrzésére 

az ajánlatkérő magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági vagy közhiteles 

nyilvántartásból ingyenesen jogosult, ilyennek minősülnek a szolgáltatási tevékenység 

megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti nyilvántartások 

is. 

6.) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 60.§ (6) bekezdése szerint. 
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7.) Az ajánlatban meg kell jelölni a Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontjában foglaltakat. 

 

8.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 55.§ (5) 

bekezdésére; az 55.§ (6) bekezdés a)-b) pontjára, valamint a 60. § (3) és (5) bekezdésére 

vonatkozóan. 

 

9.) Ajánlatkérő az alkalmasság megállapításához szükséges pénzügyi adatokat – annak 

szükségessége esetén – a Magyar Nemzeti Banknak az ajánlati felhívás feladásának napján 

érvényes hivatalos deviza középárfolyama alapján számítja át magyar forintra. 

 

10.) Ajánlatkérő a Kbt. 54.§ (1) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlattevőnek 

tájékozódnia kell a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan 

kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell 

felelni. 

 

11.) Az ajánlattevőknek ajánlatukhoz a projekt teljesítéséhez kapcsolódó pénzügyi ütemtervet 

kell csatolniuk. A pénzügyi ütemtervben meg kell jelölni, hogy ajánlattevő kéri-e előleg 

biztosítását és ha igen, milyen mértékben. 

 

12.) Környzetvédelem: az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő részére előírja, hogy a szerződés 

teljesítése során a környezetvédelmi szempontok érvényesítése és a papírfelhasználás, 

valamint a keletkezett hulladék csökkentése érdekében a felek közötti kommunikáció 

kizárólag elektronikus úton történik. A szerződés teljesítése során a dokumentálás is 

elektronikus adathordozókon történik, nyomtatott formában csak a végleges, a felek által 

elfogadott utolsó verziók kerülnek kinyomtatásra. A nyertes ajánlattevőnek köteles vállalni, 

hogy a megbízás ellátása során a nyomtatáshoz legalább 15%-ban újrahasznosított papírt 

használ. 

 

13.) Esélyegyenlőség: ajánlatkérő az ajánlattevők részére előírja esélyegyenlőségi terv vagy 

annak megfelelő koncepció kidolgozását és annak megfelelő módon történő munkavégzést, 

mely tartalmazza legalább egy fő esélyegyenlőségi munkatárs, felelős biztosítását. Az 

esélyegyenlőségi terv meglétéről az ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell. 

14.) Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a közbeszerzési eljárás nyelve a 

magyar. Ennek megfelelően az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, az eljárás során 

mindennemű levelezés és kapcsolattartás csak ezen a nyelven történik. Joghatás kiváltására 

csak a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak. Amennyiben bármely ajánlathoz 

csatolt okirat, igazolás nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy annak a 

Kbt. 36.§ (3) bekezdés alapján az ajánlattevő általi felelős fordítását be kell nyújtani.  

 

15.) A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján valamennyi dokumentum egyszerű másolatban is 

benyújtható. 

16.) Az ajánlatokkal szemben támasztott formai követelmények 

- Az ajánlatot tollal vagy géppel kell kitölteni. 

- Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával a 

részvételi jelentkezés első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy a 

jelentkező részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás 
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legalább egy része a matricán legyen. 

- Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a 

szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem 

kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. 

- Az ajánlatban lévő, minden - a jelentkező vagy alvállalkozó, vagy a kapacitásait 

rendelkezésre bocsátó szervezet által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell 

írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy 

személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. 

- Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - a jelentkezés beadása előtt - módosítást hajtottak 

végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is 

kézjeggyel kell ellátni 

 

V.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA:   •••• /•• /••  (év/hó/nap) 

 

A. MELLÉKLET 

TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK 

I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETŐ BE 

Hivatalos név: 

EUNITAS Kft. 

Postai cím: 

Város/Község: Postai irányítószám:      Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok):  

 

Címzett:  

Telefon:       

 

 

E-mail:       Fax:       

Internetcím (URL): 

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

 BESZEREZHETŐK  

Hivatalos név: 

EUNITAS Kft. 

Postai cím: 

Város/Község: Postai irányítószám:      Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok):  

 

Címzett:  

Telefon:       

 

 

E-mail:       Fax:       

Internetcím (URL): 

 

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

Hivatalos név: 

EUNITAS Kft. 

Postai cím: 

Város/Község: Postai irányítószám:      Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok):  

 

Címzett:  

Telefon:       

 

 

E-mail:       Fax:       

Internetcím (URL): 
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IV) A MÁSIK AJÁNLATKÉRŐ CÍMEI, AMELY NEVÉBEN AZ AJÁNLATKÉRŐ A BESZERZÉST VÉGZI 

 

Hivatalos név: 

Postai cím: 

Város/község: Postai irányítószám: Ország: 

--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)------------------ 

 

 
 

8/b. „a Zsóry-fürdő szennyvíz-beruházásának megvalósításához szükséges 

hitelfelvételre vonatkozó 72/2012. (III.28.) önkormányzati határozat 

módosítása” 

 
Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság rendkívüli ülésén tárgyalta 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a 

képviselő-testületnek. 

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester miután a napirenddel kapcsolatban hozzászólás nem hangzik el, 

szavazásra teszi fel a Képviselő-testület részére a határozati javaslat elfogadását. 

 

 

  A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza 

 
Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

102/2012. (IV.25.)  önkormányzati határozata  

 

 

a Zsóry-fürdő szennyvíz-beruházásának megvalósításához szükséges 

hitelfelvételre vonatkozó 72/2012. (III.28.) önkormányzati határozat módosításáról 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és a 

következő határozatot hozza: 

 

 

  A 72/2012. (III.28.) önkormányzati határozat 3. pontját az alábbiak szerint módosítja:  

„ Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2012. május 14.‖ 

 

 Felkéri a polgármestert, hogy a határidő módosításáról az érintett pénzintézeteket 

tájékoztassa. 
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Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 
 
9. Közvilágítás korszerűsítése  
 

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozatot elfogadásra javasolja a képviselő-

testületnek azzal, hogy a határozati javaslat 1. pontja egészüljön ki az alábbiakkal:  

„A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és egyetért a jelenlegi közvilágítási rendszer 

korszerűsítésének szükségességével, a LED-es és egyéb energia megtakarítást eredményező 

technológia bevezetésével.‖  

   

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozatot elfogadásra javasolja a képviselő-

testületnek. 

 

Csiger Lajos fontos az energiatakarékosság, véleménye szerint meg kellene vizsgálni mikor lesz 

haszna az önkormányzatnak. Szemünk fénye programnál is nem tudni, hogy hasznos volt-e a 

lámpacsere. Közvilágításnál sokkal energiatakarékosabb megoldás kell, ha a LED-es technológia 

bevezetésével 20-30 évig nem lesz haszna az önkormányzatnak, nem sok érdeke van az 

önkormányzatnak a megvalósításában. Vannak mágneses technológiák is, mely az 

önkormányzatnak energiamegtakarítást eredményez, ez lenne a fontos, ne csak a cégnek, aki ezt 

felszereli.  

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester csak olyan technológia jöhet számításba, amelynek referenciája van 

az országban, a várost nem teszi ki kísérleti terepnek, dolgoknak.  

Miután további hozzászólás nem hangzik el, így szavazásra teszi fel a Pénzügyi és Közbeszerzési 

Bizottság módosító javaslatával együtt a határozati javaslat elfogadását, mely szerint a Képviselő-

testület egyetért a jelenlegi közvilágítási rendszer korszerűsítésének szükségességével, a LED-es és 

egyéb energia megtakarítást eredményező technológia bevezetésével. 

 

 A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza 

 
Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

103/2012. (IV.25.)  önkormányzati határozata  

 

a városi közvilágítás korszerűsítéséről 

 

1. A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és egyetért a jelenlegi közvilágítási 

rendszer korszerűsítésének szükségességével, a LED-es és egyéb energia megtakarítást 

eredményező technológia bevezetésével. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a beruházás megvalósításának 

előkészítésére kérjen több ajánlatot, mind az alkalmazott technológiára, mind a 

finanszírozásra vonatkozóan.  
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Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 
 
 
 

10. Indítványok, javaslatok 

 

Sürgősségi indítvány:  

 Egri úti tagóvoda kapacitásbővítő fejlesztése – határozat módosítása 
 

 

 

Nagy István elmondja, hogy a VÁTI Nonprofit Kft Miskolc, e-mailes értesítése alapján nem felel 

meg a határozat az előírt követelményüknek. A képviselő-testületi határozatban mezőkövesdi szó 

szerepel, a pályázati anyagban viszont nem szerepelt a mezőkövesdi szó, csak az Egri úti óvoda. 

Ezért kéri a határozat módosítását. 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester miután a napirenddel kapcsolatban további hozzászólás nem 

hangzik el, szavazásra teszi fel a Képviselő-testület részére a határozati javaslat elfogadását. 

 

 

  A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza 

 
Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

104/2012. (IV.25.)  önkormányzati határozata  

 

Pályázat benyújtása az Egri úti tagóvoda kapacitásbővítő fejlesztésére 

 

 

Mezőkövesd Város Képviselő-testülete a „Pályázat benyújtása az Egri úti tagóvoda 

kapacitásbővítő fejlesztésére” tárgyú 64/2012. (III.28) önkormányzati határozatában foglalt 

tartalmat az alábbiak szerint módosítja: 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata elhatározza, hogy az „ÉMOP-4.3.1/A-11 Nevelési intézmények 

fejlesztése” című pályázati kiírás keretében megvalósuló „Az Egri úti tagóvoda kapacitásbővítő 

fejlesztése” című fejlesztési célú pályázatot kíván benyújtani. 

 

A pályázat alapadatai: 

- A projekt megnevezése: „Az Egri úti tagóvoda kapacitásbővítő fejlesztése” 

- A projekt megvalósítási helyszínének címe, helyrajzi száma  

o Városi Napközi-otthonos óvoda és Bölcsőde – Egri úti Tagóvoda (3400 

Mezőkövesd, Egri u. 3, 515/6 Hrsz.) 

- A pályázati konstrukció száma: ÉMOP-4.3.1/A-11 

 

A fejlesztés pénzügyi forrásainak összetétele: 



50 

        

Fejlesztés költsége (Ft) Bruttó Ft 

Beruházás összes költsége  246.616.705.- Ft 

Elszámolható költség 246.616.705.- Ft 

Igényelt támogatás összesen (81,097507%) 200.000.000.- Ft 

Fejlesztéshez szükséges önerő összesen  46.616.705.- Ft 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának képviselőtestülete kötelezettséget vállal arra, hogy a 

ROP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét, 

illetve a beruházáshoz szükséges többletköltségeket a 2012 évi költségvetés 34. sz. 

mellékletében az „Egri úti tagóvoda bővítése” keret terhére bruttó 30 MFt-al, illetve a 

fennmaradó részt (bruttó 16.616.705 Ft-ot) a 2013. évi költségvetésében biztosítja 

összességében bruttó 46.616.705 Ft összegben. 

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a pályázat - ÉMOP-4.3.1/A-11 pályázati 

konstrukcióban történő - benyújtására, és sikeres pályázat esetén a pályázati kiírásnak megfelelően 

a beruházás bonyolítására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal, illetve értelem szerint 

 
 

10. A hivatásos önkormányzati tűzoltóság állami tűzoltósággá történő 

átalakulásával kapcsolatos vagyonátadás 

 
 
Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozatot elfogadásra javasolja a képviselő-

testületnek. 

 

 

 

Ügyrendi és Szociális Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-

testületnek. 

 

Guti Árpád elmondja, hogy az Ügyrendi és Szociális Bizottság ülésén felvetődött, sok pénzt adott 

az önkormányzat eszközbeszerzésre a tűzoltóság részére. Az állam úgy veszi át tulajdonba és 

rendelkezik felette, melyhez nincs beleszólása az önkormányzatnak. A XXI. sz. tűzoltás célját 

szolgálják ezek a berendezések, a tulajdonjoga e felett megszűnt a városnak. 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester hozzáteszi, az állam lett a fenntartója a tűzoltóságnak, 

Mezőkövesdet szolgálják ezek az eszközök. Amikor önkormányzati tűzoltóság lett, az 

önkormányzat sem fizetett érte, a korszerű felszerelések itt maradtak, Mezőkövesdet és 

környékének biztonságát szolgálják.  

Miután a napirenddel kapcsolatban további hozzászólás nem hangzik el, szavazásra teszi fel a 

Képviselő-testület részére a határozati javaslat elfogadását. 
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  A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza 

 
Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

105/2012. (IV.25.)  önkormányzati határozata  

 

a hivatásos önkormányzati tűzoltóság állami tűzoltósággá történő átalakulásával 

kapcsolatos vagyonátadásról 

 

 

 Mezőkövesd Város Képviselő Testülete megtárgyalta és elfogadta a hivatásos 

 önkormányzati tűzoltóságok állami tűzoltósággá történő átalakulásáról szóló tájékoztatót és 

 a következő határozatot hozza: 

 

 

 A Képviselő Testület tudomásul veszi, hogy Mezőkövesd Város Önkormányzata Hivatásos 

 Önkormányzati Tűzoltósága által használt Mezőkövesd, Szent László tér 12. szám alatt lévő 

 1585 hrsz-ú ingatlan, valamint a Tűzoltóság használatában lévő 227.998 ezer forint értékkel 

 nyilvántartott vagyon a katasztrófavédelemről és a hozzá  kapcsolódó egyes törvények 

 módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 84. §-a  értelmében 2012. január 1. 

 napjával az állam tulajdonába kerül. Az 5.660 ezer forint  pénzmaradvány a BAZ Megyei 

 Katasztrófavédelmi Igazgatóságot illeti meg. 

 

 Felelős: polgármester, jegyző 

 Határidő:        2012. április 30. 

 
 
 
 
 

            A képviselő-testület zárt ülés keretében folytatja tovább a tanácskozást, melyről külön                             

            jegyzőkönyv készül.  

 

 

K.m.f.  

 

 

 Dr. Jakab Orsolya  Dr. Fekete Zoltán  

       jegyző   polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

 

 

 Bóta Gáspár  Csiger Lajos  

 települési képviselő  települési képviselő  
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