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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 6-án  

megtartott rendkívüli üléséről. 

 

Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati  Hivatal „B” ép. félemeleti tanácskozó terem 

 Mezőkövesd, Mátyás király út 114.  

 

Jelen vannak: 

Dr. Fekete Zoltán polgármester  Vámos Zoltán alpolgármester  

Csiger Lajos     Takács József   

Malatinszky Károly    Csirmaz Zsolt     

Molnár Istvánné   Csirmaz József   

Guti Árpád      

 

Igazoltan maradt távol:   Nyeste László       

     Bóta Gáspár 

Barsi László   

 

Mezőkövesdi Közös Önkormányzati  Hivatal részéről: 

Dr. Jakab Orsolya jegyző  

Vigh Henrik irodavezető 

Nagy István stratégiai referens  

 

 

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

A 12 fő képviselőből jelen van 9 fő. Igazoltan maradt távol Barsi László, Bóta Gáspár és 

Nyeste László képviselő. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Malatinszky Károly és Molnár 

Istvánné képviselőket.  A meghívón szereplő napirendi pontot teszi fel szavazásra. 

 

 

A 12 fő Képviselő-testületi tagból 9 fő vett részt a szavazásban, és 9 igen 

szavazattal az alábbi határozatot hozza 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

273/2014. (X.6.) önkormányzati határozata 

 

Napirend megállapítása  

 

1.) „Közvilágítás fejlesztése Mezőkövesden” – pályázat benyújtása és közreműködők 

kiválasztása  

  Előadó:  Dr. Fekete Zoltán polgármester  

  Referens:  Vigh Henrik irodavezető  

    Nagy István stratégiai referens  

  

Felelős:  Polgármester  

 Határidő:  értelem szerint  
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1.)„Közvilágítás fejlesztése Mezőkövesden” – pályázat benyújtása és 

közreműködők kiválasztása (Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság  

A 9 fő Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottsági tagból 5 fő vesz részt a szavazásban, 

melyen 5 fő igen szavazatával a Képviselő-testület felé a határozati javaslatban foglaltakat 

annak mellékletével együtt elfogadásra javasolja azzal a kiegészítéssel, hogy a táblázatban 

szereplő „beruházás összes költsége, elszámolható költség és igényelt támogatás 

összesen”soraiba maximum bruttó 350 millió Ft kerüljön. 

A 9 fő Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottsági tagból 5 fő vesz részt a szavazásban, 

melyen 5 fő igen szavazatával a Képviselő-testület felé a határozati javaslatban foglaltakat 

elfogadásra javasolja azzal, hogy a közbeszerzési feladatok ellátásával a Köz-Ber 

Közbeszerzési Tanácsadó és Beruházás Lebonyolító Kft.-t székhely: 6000 Kecskemét, Dsida 

Jenő u. 13. bízza meg 2.000.000 Ft + Áfa összeggel. 

A 9 fő Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottsági tagból 5 fő vesz részt a szavazásban, 

melyen 5 fő igen szavazatával a Képviselő-testület felé a határozati javaslatban foglaltakat 

elfogadásra javasolja azzal, hogy a kiviteli tervek elkészítésével a Selectric Bt.-t székhely: 

3400 Mezőkövesd, Lenke út 8. bízza meg 4.600.000 Ft + Áfa összeggel. 

A 9 fő Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottsági tagból 5 fő vesz részt a szavazásban, 

melyen 5 fő igen szavazatával a Képviselő-testület felé a határozati javaslatban foglaltakat 

elfogadásra javasolja azzal, hogy a kivitelezési feladat ellátásához műszaki ellenőrként a Gre-

Lud Energetikai Kft.-t székhely: 3200 Gyöngyös, Jószerencsét út 13. bízza meg 3.800.000 Ft 

+ Áfa összeggel. 

A 9 fő Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottsági tagból 5 fő vesz részt a szavazásban, 

melyen 5 fő igen szavazatával a Képviselő-testület felé a határozati javaslatban foglaltakat 

elfogadásra javasolja azzal, hogy a nyilvánosság biztosítási feladatok ellátásával a 

Mezőkövesdi Média NKft.-t székhely: 3400 Mezőkövesd, Szent László tér 17. bízza meg 

1.000.000 Ft + Áfa összeggel. 

A 9 fő Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottsági tagból 5 fő vesz részt a szavazásban, 

melyen 5 fő igen szavazatával a Képviselő-testület felé a határozati javaslatban foglaltakat 

elfogadásra javasolja azzal, hogy a projektmenedzseri feladatainak ellátásával a Nord-Tender 

Kft.-t székhely: 3525 Miskolc, Kossuth u. 3. bízza meg 5.000.000 Ft + Áfa összeggel. 

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester a „Pályázat benyújtása – Közvilágítás fejlesztése 

Mezőkövesden” tárgyú határozati javaslat „fejlesztés pénzügyi forrásainak összetételénél” 

max. 400 MFt-ot javasol elfogadni. Elmondja, hogy mezőkövesdiek tervezik, így 

helyismeretben reméli nem lesz hiány. 

Mivel a napirendhez a jelenlévő képviselők részéről hozzászólás, vélemény nem hangzik el, 

így a határozati javaslatot egyenként teszi fel szavazásra.  

 

Szavazásra teszi a „Pályázat benyújtása – Közvilágítás fejlesztése Mezőkövesden” tárgyú 

határozati javaslatot az általa elmondott módosítással, hogy a fejlesztés költsége max. 400 

MFt-ben kerüljön elfogadásra.  

 

 

A 12 fő Képviselő-testületi tagból 9 fő vett részt a szavazásban, és 9 igen 

szavazattal az alábbi határozatot hozza 
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Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

274/2014. (X.6.) önkormányzati határozata 

 

Pályázat benyújtása - Közvilágítás fejlesztése Mezőkövesden 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-2014-5.5.0/K 

azonosítószámú pályázati kiírásban pályázni kíván a mezőkövesdi közvilágítási 

hálózat fejlesztésére. 

 

A Képviselő-testület vállalja, hogy a pályázat megvalósításához szükséges önerő összegét 

– amennyiben a pályázatban elnyerni kívánt összegen felül a projekt megvalósításához 

további összegekre lesz szüksége – az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében 

elkülöníti, s azt kizárólag a projekt megvalósítás céljára használja fel (tekintettel arra, 

hogy a pályázati támogatás 100%-os) 

 

- A projekt címe: „Közvilágítás fejlesztése Mezőkövesden”  

- A fejlesztés helyszínei:  

 Épület megnevezése Hrsz. 

1. 
Mezőkövesd város 

közigazgatási területe 
1 sz. melléklet alapján 

A fejlesztés pénzügyi forrásainak összetétele: 

Fejlesztés költsége (Ft) Bruttó Ft 

Beruházás összes költsége  max. 400.000.000.- 

Elszámolható költség max. 400.000.000.- 

Igényelt támogatás összesen max. 400.000.000.- 

Saját erő összesen  0  Ft 

 

A Képviselő-testület vállalja, hogy sikeres pályázat esetén a pályázati kiírás szerinti 

fenntartási feltételeknek eleget tesz. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásával 

kapcsolatos intézkedéseket megtegye, a benyújtáshoz szükséges dokumentumokat, 

együttműködési megállapodásokat aláírja, illetve a pályázatot benyújtsa. 

 

 Felelős:  polgármester 

 Határidő:  azonnal, illetve értelem szerint 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester szavazásra teszi fel, hogy a közbeszerzési feladatok 

ellátásával a Köz-Ber Közbeszerzési Tanácsadó és Beruházás Lebonyolító Kft-t bízzák meg 

2.000.000 Ft + ÁFA összeggel. 

 

A 12 fő Képviselő-testületi tagból 9 fő vett részt a szavazásban, és 9 igen 

szavazattal az alábbi határozatot hozza 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

275/2014. (X.6.) önkormányzati határozata 

 

Közbeszerző kiválasztása a KEOP-2014-5.5.0/K számú „Közvilágítás 

fejlesztése Mezőkövesden című pályázathoz 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP-2014-5.5.0/K 

azonosító számú, Közvilágítás fejlesztése Mezőkövesden című pályázatban foglalt 

közbeszerzési feladatok ellátásával a  Köz-Ber Közbeszerzési Tanácsadó és Beruházás 

Lebonyolító Kft-t (székhely: 6000 Kecskemét, Dsida Jenő u. 13.) bízza meg 2.000.000 

Ft + Áfa összeggel, melyet az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében elkülönít. 

A Szerződés életbelépésének feltétele, hogy a nyertes projektre vonatkozó Támogatási 

Szerződés megkötésre kerüljön. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Megbízási Szerződés aláírására. 

 

 Felelős:  polgármester 

 Határidő:  azonnal, illetve értelem szerint 

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester szavazásra teszi fel, hogy a kiviteli tervek elkészítésével a 

SELECTRIC Bt-t bízzák meg 4.600.000 Ft + ÁFA összegben. 

 

A 12 fő Képviselő-testületi tagból 9 fő vett részt a szavazásban, és 9 igen 

szavazattal az alábbi határozatot hozza 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

276/2014. (X.6.) önkormányzati határozata 

 

Kiviteli tervező kiválasztása a KEOP-2014-5.5.0/K számú „Közvilágítás  

fejlesztése Mezőkövesden című pályázathoz 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP-2014-5.5.0/K 

azonosító számú, Közvilágítás fejlesztése Mezőkövesden című pályázatban foglalt 

kiviteli tervek elkészítésével a  SELECTRIC Bt-t (székhely: 3400 Mezőkövesd, Lenke 

út 8.) bízza meg 4.600.000 Ft + Áfa  összeggel, melyet az Önkormányzat 2015. évi 

költségvetésében elkülönít. 
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A Szerződés életbelépésének feltétele, hogy a nyertes projektre vonatkozó Támogatási 

Szerződés megkötésre kerüljön. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Vállalkozási Szerződés 

aláírására. 

 

 

 Felelős:  polgármester 

 Határidő:  azonnal, illetve értelem szerint 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester szavazásra teszi fel, hogy a kivitelezési feladat ellátásához 

műszaki ellenőrként a Gre-Lud Energetikai Kft-t bízzák meg 3.800.000 Ft + ÁFA összegben. 

 

A 12 fő Képviselő-testületi tagból 9 fő vett részt a szavazásban, és 9 igen 

szavazattal az alábbi határozatot hozza 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

277/2014. (X.6.) önkormányzati határozata 

 

Műszaki ellenőr kiválasztása a KEOP-2014-5.5.0/K számú „Közvilágítás  

fejlesztése Mezőkövesden című pályázathoz 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP-2014-5.5.0/K 

azonosító számú, Közvilágítás fejlesztése Mezőkövesden című pályázatban foglalt 

kivitelezési feladat ellátásához műszaki ellenőrként a Gre-Lud Energetikai Kft-t 

(székhely: 3200 Gyöngyös, Jószerencsét út 13.) bízza meg 3.800.000 Ft + Áfa 

összeggel, melyet az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében elkülönít. 

A Szerződés életbelépésének feltétele, hogy a nyertes projektre vonatkozó Támogatási 

Szerződés megkötésre kerüljön. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Megbízási Szerződés aláírására. 

 

 

 Felelős: polgármester 

 Határidő: azonnal, illetve értelem szerint 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester szavazásra teszi fel, hogy a nyilvánossgá biztosítási feladatok 

ellátásával a Mezőkövesdi Média NKft-t bízza meg 1.000.000.- Ft összegben. 

 

A 12 fő Képviselő-testületi tagból 9 fő vett részt a szavazásban, és 9 igen 

szavazattal az alábbi határozatot hozza 
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Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

278/2014. (X.6.) önkormányzati határozata 

 

Nyilvánosság biztosítójának kiválasztása a KEOP-2014-5.5.0/K számú  

„Közvilágítás fejlesztése Mezőkövesden” című pályázathoz 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP-2014-5.5.0/K 

azonosító számú, Közvilágítás fejlesztése Mezőkövesden című pályázat tájékoztatási, 

illetve a nyilvánosság biztosítási feladatok ellátásával a  Mezőkövesdi Média NKft-t 

(székhely: 3400 Mezőkövesd Szent László tér 17.) bízza meg 1.000.000 Ft + Áfa 

összeggel, melyet az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében elkülönít. 

 

A Szerződés életbelépésének feltétele, hogy a nyertes projektre vonatkozó Támogatási 

Szerződés megkötésre kerüljön. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Megbízási Szerződés aláírására. 

 

 

 Felelős:  polgármester 

 Határidő:  azonnal, illetve értelem szerint 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester szavazásra teszi fel, hogy a projektmenedzseri feladatok  

ellátásával a Nord-Tender Kft-t bízzák meg 5.000.000.- Ft  összegben. 

A 12 fő Képviselő-testületi tagból 9 fő vett részt a szavazásban, és 9 igen 

szavazattal az alábbi határozatot hozza 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

279/2014. (X.6.) önkormányzati határozata 

 

Projektmenedzser kiválasztása a KEOP-2014-5.5.0/K számú „Közvilágítás 

fejlesztése Mezőkövesden” című pályázathoz 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP-2014-5.5.0/K 

azonosító számú, Közvilágítás fejlesztése Mezőkövesden című pályázat 

projektmenedzseri feladatainak ellátásával a  Nord-Tender Kft-t (székhely: 3525 

Miskolc, Kossuth u. 3. 2/1.) bízza meg 5.000.000 Ft + Áfa összeggel, melyet az 

Önkormányzat 2015. évi költségvetésében elkülönít. 

A Szerződés életbelépésének feltétele, hogy a nyertes projektre vonatkozó Támogatási 

Szerződés megkötésre kerüljön. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Megbízási Szerződés aláírására. 

 

 Felelős:  polgármester 

 Határidő:  azonnal, illetve értelem szerint 



7 

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester miután több napirendi pont nem lévén megköszöni a 

megjelenést, mellyel biztosították, hogy az önkormányzat a város érdekében benyújthassa a 

pályázatot, majd az ülést berekesztette.  

 

 

K.m.f.  

 

 

 Dr. Jakab Orsolya       Dr. Fekete Zoltán  

  jegyző            polgármester  

 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

 

 Malatinszky Károly       Molnár Istvánné  

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

 

 


