JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án
megtartott üléséről.
Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal „B” ép. félemeleti tanácskozó terem
Mezőkövesd, Mátyás király út 114.

Jelen vannak:
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Csiger Lajos
Csirmaz Zsolt
Malatinszky Károly
Nyeste László
Takács József (később érkezik)

Vámos Zoltán alpolgármester
Csirmaz József
Bajzát Melinda
Molnár Istvánné
Jámbor Márk István
Fügedi Richárd Alex

Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal részéről:
Dr. Jakab Orsolya jegyző
Dr. Kovács András aljegyző
Vigh Henrik irodavezető
Balog Lászlóné irodavezető
Toma Tibor főépítész
Nyitrai Anita munkatárs
Meghívottak:

Kinczel Brigitta KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft ügyvezetője
Zsigáné Mezei Mária VG Zrt vezérigazgató helyettes
Virágh Péter OPUS TEAM Kft képviselője
Kerékgyártó László Járási Hivatal Vezetője
Berecz Lászlóné Zsóry Camping Kft végelszámolója

Dr. Fekete Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja az ülés
határozatképességét a jelenléti ív alapján. A 12 fő képviselőből jelen van 11 fő, Takács József
képviselő jelezte, hogy később fog érkezni. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Malatinszky
Károly és Molnár Istvánné képviselőket.
Kiosztásra került: Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság átruházott hatáskörben
hozott döntése
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Sürgősségi indítványt terjeszt elő zárt ülésen utolsó napirendjeként:
„A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Megyei Elnökségének
helyi földbizottsági feladatkörben hozott állásfoglalása ellen benyújtott kifogás elbírálása”
címmel
Dr. Fekete Zoltán polgármester Sürgősségi indítványt terjeszt elő 17.) napirendként, mely anyag
kiosztásra került: „A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara
Megyei Elnökségének helyi földbizottsági feladatkörben hozott állásfoglalása ellen
benyújtott kifogás elbírálása” címmel. Szavazásra teszi fel a napirend megtárgyalását.
A 12 fő Képviselő-testületi tagból 11 fő vett részt a szavazásban, és 11 igen
szavazattal a sürgősségi indítvány napirendre történő felvételét elfogadja
(Takács József képviselő megérkezik, képviselő-testület létszáma 12 főre emelkedik)
Mivel a jelenlévő képviselők részéről módosító javaslat nem hangzik el, így a napirendi pontokat
az elhangzott módosítással együtt teszi fel szavazásra.
A 12 fő Képviselő-testületi tagból 12 fő vett részt a szavazásban, és 12 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
181/2015. (IX.30.) határozata
Napirend megállapítása
1.) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előadó:
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Balog Lászlóné Kincstári irodavezető
2.) A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeiről szóló 16/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó:
Dr. Jakab Orsolya jegyző
Referens:
Dr. Koncz Judit csoportvezető
3.) Az építményadóról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó:
Dr. Jakab Orsolya jegyző
Referens:
Nyitrai Anita csoportvezető
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4.) A talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról szóló önkormányzati
rendelet
megalkotása
Előadó:
Dr. Jakab Orsolya jegyző
Referens:
Nyitrai Anita csoportvezető
5.) A Zsóry Camping Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt”
végelszámolásának befejezéséről
Előadó:
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Dr. Jakab Orsolya jegyző
6.) A települési önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatására vonatkozó igény
benyújtása
Előadó:
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Balog Lászlóné Kincstári irodavezető
7.) Fedezet biztosítás a Városi Rendelőintézet video gasztroszkóp berendezésének
javítására
Előadó:
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Balog Lászlóné Kincstári irodavezető
8.) ÖNKORMÁNYZATI INGATLANOK HASZNOSÍTÁSA
8/1.) Szent László tér 17. szám alatti önkormányzati üzlethelyiség hasznosítása
8/2.) Illyés Gyula u. 8. 2/2. szám alatti önkormányzati bérlakás hasznosítása
8/3.) 11769/60 hrsz.-ú saját használatú út hasznosítása
8/4.) A 7171/1 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett elidegenítési tilalom törlése
Előadó:
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Benkő Edit vagyongazdálkodási referens
9.)Közbeszerzési eljárás indítása hó-eltakarítási és síkosság-mentesítési feladatok
ellátására a 2015./2016. és a 2016./2017. évi téli időszakban
Előadó:
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Vígh Henrik Városfejlesztési irodavezető

10.) Közbeszerzési eljárás indítása a tanuszoda kivitelezésére
Előadó:
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Vígh Henrik Városfejlesztési irodavezető
11.) Mezőkövesd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának jóváhagyása
Előadó:
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Vígh Henrik Városfejlesztési irodavezető
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12.)Az 1956. október 23-i Forradalom és Szabadságharc 59. évfordulója alkalmából
rendezett ünnepi program költségvetése
Előadó:
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Pázmándi-Guba Viktória szervezési referens
13.) A Mezőkövesdi Kézilabda Club és a Mezőkövesd Zsóry Futball Club Kft.
támogatási kérelme
Előadó:
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Balog Lászlóné Kincstári irodavezető
14.)Indítványok, javaslatok
 Tájékoztató az interpellációkra adott válaszokról
ZÁRT ÜLÉS
15.) Kivitelező kiválasztása a Zsóry Gyógy- és Strandfürdő kültéri medencéjének
burkolására
Előadó :
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Vígh Henrik Városfejlesztési irodavezető
16.) Mindszenty József utca útburkolat-felújítás kivitelezőjének kiválasztása
Előadó:
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Vígh Henrik Városfejlesztési irodavezető
17.) A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Megyei
Elnökségének helyi földbizottsági feladatkörben hozott állásfoglalása ellen
benyújtott kifogások elbírálása
Előadó :
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Dr. Kovács András aljegyző
Felelős:
Határidő:

Polgármester
értelem szerint

Interpellációt és kérdést kíván feltenni
Csirmaz József képviselő
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Polgármesteri tájékoztató (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Dr. Fekete Zoltán polgármester röviden ismerteti a polgármesteri tájékoztatóban foglaltakat. Ezt
követően felolvassa a Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat
Intézményvezetőjének a levelét:
„Tisztelt Polgármester Úr!”
2015. 09.18-án (pénteken) 11 óra körül az Idősek Otthonában 4-5 fő, számomra ismeretlen férfi
és nő jelent meg. Előtte kb. 3 kisgyermek lépett be az otthonba. Az otthon ajtajában álltam, és
mivel se nem köszöntek, se be nem mutatkoztak, utánuk mentem és megkérdeztem, kik Ők, és kit
keresnek.
Válaszul elmondták, hogy Fügedi Richárd (önkormányzati képviselő) és társasága, és előadást
kívánnak adni az otthonban. Tájékoztattam Őket, miszerint a fenntartó ehhez nem járult hozzá,
így az előadás nem megtartható. Amennyiben képviselőként körbe szeretne menni, körbevezetem,
de idegeneknek nincs itt keresnivalójuk. Miért? Zárt intézmény? – kérdezték. Válaszul
elmondtam, hogy természetesen nem zárt az intézmény, amennyiben hozzátartozójuk van itt,
bármikor meglátogathatják. De INTÉZMÉNY-ről van szó, ahol házirend, napirend van, és ezt
mindenkinek tiszteletben kell tartania. A kulturális programokat éves rend alapján tartjuk, az
ettől eltérő programokhoz a fenntartó engedélye szükséges. (Fügedi képviselő úr erre
megjegyezte, hogy nem fog Polgármester Úrnál engedélyért „kuncsorogni”) Elmondtam még,
hogy ez az intézmény az idős, beteg embereknek az OTTHONA, és ahogy hozzánk is csak az
léphet be, akit behívunk, így ide is ez érvényes. (Közben az intézmény napirendje szerint a
fürdetés befejezése, illetve már az ebédhez való hozzákészülődés folyt, az ápolónők
természetszerűleg ezzel foglalkoztak, ha véletlenül nem vagyok ott, nem is tudta volna útjukat
állni senki).
A képviselő úr és társasága ragaszkodott ahhoz, hogy márpedig ők mindenképpen műsort
adjanak. Eléggé emelkedett hangerővel beszéltünk, amire már a lakók is felfigyeltek, közben az
egyik csoporttag, mint megtudtam Lukács Attila úr, már az Idősek Klubjában lévőket is áthívta a
programra. Tekintettel az idős emberekre, illetve a képviselő úr társaságában lévő gyerekekre,
igyekeztem kulturált módon megoldani a helyzetet, így a megkezdett műsort a jelenlétemben
fejezték be, és kb. ¾ 12-kor elhagyták az Otthon épületét.
Az egyik klubtagot kísértem vissza, amikor figyelmes lettem arra, hogy Fügedi képviselő úr, és
társasága az épület mellett fényképezőgépen néznek vissza képeket. Odamentem, és elmondtam:
nem járultam hozzá, hogy az intézményben fényképek készüljenek. Fügedi úr erre közölte, hogy Ő
közszereplő, és ahol fellép az közszereplés, tehát készíthetőek fényképek (Érdekes módon, amikor
bejöttek az épületbe, akkor azt mondta, MAGÁNEMBERKÉNT szeretne ajándékműsort adni az
időseknek….). Tájékoztattam, hogy az idős emberek személyiségi jogait sérti az engedélyük,
beleegyezésük nélkül készített fénykép, így ha bármilyen fórumon, médiafelületen meglátjuk, meg
fogom tenni a szükséges jogi lépéseket. Ezután Fügedi Richárd és társasága elhagyta az
intézmény területét.
Tisztelt Polgármester Úr!
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Nagyon felkavart az ominózus eset: az arrogancia, az erőszakos, gúnyos fellépés, amivel Fügedi
képviselő úrtól szembesültem és amivel a lakóknak is szembesülniük kellett. Hogy még egyszer
erre ne legyen lehetőség, az alábbi intézkedéseket tettem meg, illetve javaslok a jövőre nézve:
1.) Vezetői utasítást adtam ki mindkét bentlakásos intézményben, hogy azok, akik nem
hozzátartozójukat látogatják csak írásos engedéllyel léphetnek be az intézmények
területére. Amennyiben nem rendelkeznek ezzel, a dolgozónak joga van rendőri
intézkedést kérni.
2.) A Házirend „Látogatási rend” pontjában rögzítjük a fentieket.

Tisztelettel:
Szarka Melinda
intézményvezető”

Dr. Fekete Zoltán polgármester elmondja, hogy a képviselői jogállásról szóló jogszabály
körbehatárolja a képviselő jogait, majd ismerteti a törvényt, melyet javasol képviselő úrnak
tanulmányozni. Kérése, hogy az idős embereket ne használják fel díszletként, van elég bajuk,
hogy idősotthonban kell eltölteni a hátralévő idejüket. Egyetértett az intézményvezetőnek a
házirendben és szabályzatban megtett intézkedésével.
Fügedi Richárd Alex alapvető dolog, hogy ha ilyen dolgot felolvasunk, akkor megkérdezzük a
másik embert, hogy neki mi az álláspontja, ugyanis ez a eset meg volt beszélve a hölggyel. Több
helyen is olyan csúsztatások és hazugságok vannak a levélben, ami nem úgy történt, hogy
egészen más konszenzusból közelíthessük meg a dolgot. Semmi ilyen szándék nem volt, az
idősek örültek neki, a levél tele van csúsztatásokkal, egészen felháborítja a hölgynek a
hozzáállása. Az idősek nem voltak politikai célnak felhasználva, ez a politikai cél, amit most itt
Ön előad. Ön, hogy felolvasta aljas módon a levelet tele hazugságokkal, és úgy, hogy előtte őt
meg sem kérdezte, hogy hogy volt. Még egyszer mondja, hogy ez felháborító.
Dr. Fekete Zoltán polgármester Képviselő Úr közszereplőként regisztráltatta magát az
intézményben. Képviselői közszerepléshez nem tartozik hozzá a műsoradás. Csapatostól,
kisgyermekkel együtt. Magánemberként azt csinál amit akar, de a testvére a kisgyermek az nem
közszereplő. Még egyszer hangsúlyozza, hogy jogszabályok határolják be közszereplői jogállást,
és legyen szíves ezzel élni. A látogatással semmi gond nincs, a látogatás természetesen
engedélyezett, sőt engedélyt sem kell kérni, mert nincs Mezőkövesden zárt intézmény, bárki
bárhová belátogathat, de egy műsorszolgáltatás és látogatás személyre szóló. Nem azt jelenti,
hogy képviselő társa csapatostól beállít az intézménybe, mert az egy „üzemlátogatás”. Ön
bármikor bemehet bárhová, de ez nem azt jelenti, hogy családostól. Amennyiben van
hozzátartozója, akkor semmi közünk hozzá, az csinál amit akar. Bármikor bemenet bárhová, és
azt csinál amit akar, de családra a képviselői jogállást nem lehet kiterjeszteni. Kérjen nyugodtan
jogi állásfoglalást bárkitől.
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Fügedi Richárd Alex a téma félre van tematizálva, egyeztetett a hölggyel, beszélt vele, hogy
fognak menni, és utána is mondta, hogy vissza fog hívni, semmi közeledés nem történt az ő
irányáról, és az hogy ő közszerepelő, meglátogatja az időseket, és kit visz magával, ahhoz
senkinek semmi köze.
Dr. Fekete Zoltán polgármester még egyszer hangsúlyozza, hogy olvassa el a jogszabályt, ennyi
a feladat. Miután a napirendhez több hozzászólás, vélemény nem hangzik el, így a polgármesteri
tájékoztatóban foglaltakat teszi fel szavazásra.
A 12 fő Képviselő-testületi tagból 12 fő vett részt a szavazásban, és 10 igen
szavazattal, 2 nem ellenében a polgármesteri tájékoztatót elfogadja

Jelentés a 2015. augusztus 31-ig lejárt határidejű képviselő-testületi döntések
végrehajtásáról
Dr. Fekete Zoltán polgármester – miután a jelenlévők részéről módosító javaslat nem hangzik el
– a határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
A 12 fő Képviselő-testületi tagból 12 fő vett részt a szavazásban, és 12 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
182/2015. (IX.30.) határozata
Jelentés a 2015. augusztus 31-ig lejárt határidejű képviselő-testületi
döntések végrehajtásáról
1.) A Képviselő-testület elfogadja a 14, 15/2015. (VIII.26.) rendelet, valamint a 49, 66,
73, 93, 110, 111, 139, 140, 143, 156, 165, 166, 168, 169, 170, 171, 172, 175, 176,
177, 179/2015. határozatok végrehajtásáról szóló jelentést.
2.) A 119, 121, 122, 157, 158, 173, 174, 178, 180/2015. határozatok végrehajtásáról szóló
jelentést azzal fogadja el, hogy a végrehajtást követően a polgármester ismételten
adjon tájékoztatást.

Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal és folyamatos
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1.) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása

Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
9 fő bizottsági tagból 7 fő vett részt a szavazásban és 6 fő igen szavazatával, valamint 1 fő
tartózkodása mellett a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság az önkormányzat 2015. évi
költségvetésének módosításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.
Dr. Fekete Zoltán polgármester – miután a napirendhez a jelenlévő képviselők részéről módosító
javaslat nem hangzik el – így a rendelet-tervezetet a mellékleteivel együtt teszi fel szavazásra.
A 12 fő Képviselő-testületi tagból 12 fő vett részt a szavazásban, és 9 igen
szavazattal, 3 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotja
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
16/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelete
a 3/2015. (II.26.) költségvetési rendeletének módosításáról
Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1.§
A 3/2015.(II.26.) rendelet (a továbbiakban: R.) 1.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
1.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
a) Bevételi főösszegét

7.762.170 eFt

b) Kiadási főösszegét

7.762.170 eFt

A bevételi főösszeg az alábbi finanszírozási bevételeket tartalmazza:
ca) előző évek maradványa
cb) működési célú hitelfelvétel (forráshiány)
cc) felhalmozási célú hitelfelvétel (forráshiány)
cd) központi irányítószervi támogatás
állapítja meg.

2.003.078 eFt
0 eFt
0 eFt
1.142.200 eFt
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2.§
Az R. 6.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
6. § (1) A képviselő testület a költségvetési kiadási főösszegen belül
a)
2.388 eFt összegű általános (kockázati) tartalékot, és
b)
137.577 eFt összegű céltartalékot állapít meg.
3.§
Az R. 1.-57. mellékletei helyébe az e rendelet 1.-57. mellékletei lépnek.
4.§
Ez a rendelet 2015. szeptember 30. napján 10 óra 15 perckor lép hatályba.

Dr. Jakab Orsolya sk.
jegyző

Dr. Fekete Zoltán sk.
polgármester

A rendelet kihirdetésének időpontja:
2015. szeptember 30. 10 óra 00 perc

Dr. Jakab Orsolya sk.
jegyző
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2.)A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeiről szóló 16/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet
módosítása
Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság
A 9 fő bizottsági tagból 6 fő vett részt a szavazásban, 6 fő igen szavazatával az Ügyrendi és
Társadalmi Kapcsolatok Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a rendelet-tervezetben
foglaltakkal egyetért, azt elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek.
Dr. Fekete Zoltán polgármester – miután a napirendhez a jelenlévő képviselők részéről
hozzászólás, vélemény nem hangzik el – így a rendelet-tervezetben foglaltakat teszi fel
szavazásra.
A 12 fő Képviselő-testületi tagból 12 fő vett részt a szavazásban, és 12 igen
szavazattal az alábbi rendeletet alkotja
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
17/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeiről szóló 16/2013. (VI.27.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1.§
A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeiről szóló 16/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 1 § (5) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(5) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetőjével szemben
természetes személy esetén kétszázezer, jogi személyek és jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetek esetén kétmillió forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabásának
van helye.
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(7) A Jegyző döntésével szemben - a Ket. 109.§ (1) bekezdés a) pontjára figyelemmel –
bírósági felülvizsgálatnak van helye.
2. §
A Rendelet 3.§ (2) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
A közterületek használatával összefüggően a közösségi együttélés alapvető szabályait
sértő magatartást követ el, aki
k) vállalkozás céljára használt 3500 kg legnagyobb össztömeget meghaladó üzemképes
járművet, autóbuszt, tehergépkocsit, mezőgazdasági vontatót, lassú járművet,
járműszerelvényt, nehéz pótkocsit és lakókocsit közúton vagy más közterületen engedély
nélkül tárol;
3.§
A 3.§ (7) bekezdés k) és p) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
k) a tulajdonában vagy használatában lévő ingatlanról a gyalogjárda fölé nyúló ágak,
bokrok 220 cm magasságig történő nyeséséről nem gondoskodik, valamint az úttest fölé
vagy közterületre kihajló növények gallyazását nem végzi el;
p) az ingatlana előtti járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról,
üzemszerű használatáról nem gondoskodik;
4.§
A Rendelet 3.§ (8) bekezdése az alábbi n) ponttal egészül ki:
n) ebet közterületen póráz nélkül sétáltat.
5.§
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő
napon hatályát veszti.
(2) Hatályát veszíti a Rendelet 3.§ (1) bekezdés k) pontja

Dr. Fekete Zoltán sk.
polgármester

Dr. Jakab Orsolya sk.
jegyző

A rendelet kihirdetésének dátuma:
2015. szeptember 30.

Dr. Jakab Orsolya sk.
jegyző
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INDOKOLÁS
Általános indokolás
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 143. § (4) bekezdése d) pontjában kapott felhatalmazás alapján 2013-ban a Képviselőtestület rendeletet alkotott a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek
elmulasztásának jogkövetkezményeiről (a továbbiakban: Rendelet). A Rendelet megalkotásával a
lakosság nyugalmát zavaró magatartások szankcionálhatóvá váltak, amely elősegíti a jogkövető
magatartás érvényesülését.
Az elmúlt két évben a gyakorlati tapasztalatok és jogszabályi változások miatt szükségessé vált a
Rendelet felülvizsgálata és módosítása.
Részletes indokolás
1. §-hoz
A jogszabályi változások kerültek átvezetésre a rendeletben.
2. §-hoz
A gyakorlati tapasztalatok nyomán pontosítást tartalmaz.
3. §-hoz
A gyakorlati tapasztalatok nyomán pontosítást tartalmaz.
4. §-hoz
A gyakorlati tapasztalatok nyomán új tényállást állapít meg.
5. §-hoz
A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.
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3.) Az építményadóról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
9 fő bizottsági tagból 6 fő vett részt a szavazásban és 6 fő igen szavazatával a Pénzügyi és
Fejlesztési Bizottság az építményadóról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek.
Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság
A 9 fő bizottsági tagból 6 fő vett részt a szavazásban, 6 fő igen szavazatával az Ügyrendi és
Társadalmi Kapcsolatok Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a rendelet-tervezetet
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Dr. Fekete Zoltán polgármester – miután a napirendhez hozzászólás, vélemény nem hangzik el –
így a rendelet-tervezetben foglaltakat teszi fel szavazásra.
A 12 fő Képviselő-testületi tagból 12 fő vett részt a szavazásban, és 12 igen
szavazattal az alábbi rendeletet alkotja
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
18/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelete
az építményadóról
Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990.
évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 13. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.
Az építményadó alapja
1.§
Az adó alapja az építmény négyzetméterben (m2) számított hasznos alapterülete.
Az adó mértéke
2.§
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2.§ Az adó évi mértéke
(1) az ingatlan nyilvántartás szerint üdülőként, társasüdülőként, üdülőépületként,
szociális épületként, hétvégi házként, vendégházként, panzióként,
szállodaként,
kempingként, hotelként, motelként, szállásépületként feltüntetett adótárgyak esetén
600.- Ft/m2
(2) az ingatlan nyilvántartás szerint
étteremként, vendéglőként, falatozóként,
pizzériaként, büféként, bárként, borozóként, kocsmaként, italboltként, sörözőként,
eszpresszóként,
presszóként, vendéglátó üzletként, biztosítóként,
pénzintézetként, bankként
feltüntetett adótárgyak esetén 900.- Ft/m2
(3) minden olyan egyéb építmény esetén, amely nem tartozik a (1) és (2) bekezdésekben
meghatározott adótárgyak közé 500.- Ft/m2
(4) az adótárgy fajtájának megítélésekor az ingatlan nyilvántartás szerint feltüntetett
megnevezés az irányadó. Eltérő használat esetén a használatbavételi engedélyt, ennek
hiányában a működési engedélyt kell figyelembe venni.
Adómentesség
3.§
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 13. §-ában foglaltakon túl mentes – kivéve, ha
az adó alanya vállalkozó - az adó alól:
a) a magánszemély tulajdonában álló lakás, és lakóház, ha azt az ingatlan
nyilvántartás szerint feltüntetett rendeltetésének megfelelően használják,
b) a magánszemély tulajdonában álló garázs, ha azt az ingatlan nyilvántartás
szerint feltüntetett rendeltetésének megfelelően használják,
c) társasházak, lakásszövetkezetek, garázsfenntartó szövetkezetek és társasüdülők
közös használatú helyiségei és közös használatú területei, ha azt az alapító
okiratban feltüntetett rendeltetésének megfelelően használják,
d) a magánszemély tulajdonában álló külterületi építmény.
Az adó megfizetése
4. §
Az építményadót Mezőkövesd város Önkormányzat Képviselő-testület 1173410715350071-02440000 számú építményadó beszedési számlájára kell teljesíteni.
Eljárási rendelkezések
5. §
Az adózót az adókötelezettség keletkezéséről, az adó megállapításához szükséges
adatokról, az adókötelezettséget érintő változásokról annak keletkezésétől számított 15
napon belül az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bevallási kötelezettség terheli.
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Értelmező rendelkezések
6.§
E rendelet alkalmazásában az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi
adókról szóló 1990. évi C. törvény rendelkezései az irányadóak.
Záró rendelkezések
7.§
(1) A rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az építményadóról szóló 37/2006. (XII.18.) rendelet és az azt módosító
33/2009. (XII.03.) önkormányzati rendelet.

Dr. Jakab Orsolya sk.
jegyző

Dr. Fekete Zoltán sk.
polgármester

Kihirdetési záradék:
A rendelet 2015. év szeptember hó 30. napján kihirdetésre került.
Dr. Jakab Orsolya sk.
jegyző

4.) A talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról szóló önkormányzati
rendelet megalkotása

Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
9 fő bizottsági tagból 7 fő vett részt a szavazásban és 7 fő igen szavazatával a Pénzügyi és
Fejlesztési Bizottság a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról szóló önkormányzati
rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek
Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság
A 9 fő bizottsági tagból 6 fő vett részt a szavazásban, 6 fő igen szavazatával az Ügyrendi és
Társadalmi Kapcsolatok Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a rendelet-tervezetben
foglaltakkal egyetért, azt elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek.
Dr. Fekete Zoltán polgármester – miután a napirendhez módosító javaslat nem hangzik el – így a
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rendelet-tervezetben foglaltakat teszi fel szavazásra.
A 12 fő Képviselő-testületi tagból 12 fő vett részt a szavazásban, és 12 igen
szavazattal az alábbi rendeletet alkotja

Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
19/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról
Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról
szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1)
bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a talajterhelési díjról a
következőket rendeli el:
A talajterhelési díj mértéke
1.§
Mérési lehetőség hiányában az átalány mértékét a 47/1999. (XII.28.) KHVM rendelet 3.
sz. melléklete szerinti vízfogyasztás alapulvételével kell megállapítani.
A talajterhelési díj bevallása, megállapítása, befizetése
2.§
A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó
talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania az 1. melléklet szerinti
nyomtatványon és megfizetnie (önadózás) a tárgyévet követő év március 31. napjáig
Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11734107-1535007103920000. talajterhelési díj beszedési számlájára.
Díjkedvezmény, mentesség
3.§
(1) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó a benyújtott bevallásban
megállapított talajterhelési díjfizetésre vonatkozóan, 100%-os kedvezményben részesül az
a természetes személy– kizárólag egy, a lakhatását szolgáló lakóingatlan vonatkozásában aki
a) egyedül él és öregségi teljes nyugdíjban részesül, és az egy főre eső jövedelem
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a
négyszeresét.
b) egyedül él és a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.)
30.§ (4) bekezdés b) pont ba) alpontjának vagy 32.§ (1) bekezdés a) pontjának
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alkalmazásával rokkantsági ellátásban részesül és 2011. december 31-én I. vagy II.
csoportú rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, és az egy főre
eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének a négyszeresét
c) családban él és a közös háztartásban élők öregségi teljes nyugdíjban, vagy a
megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) 30.§ (4)
bekezdés b) pont ba) alpontjának vagy 32.§ (1) bekezdés a) pontjának
alkalmazásával rokkantsági ellátásban részesülnek és 2011. december 31-én I.
vagy II. csoportú rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra voltak jogosultak, és
az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének a háromszorosát.
d) a c) pontban felsorolt feltételeknek megfelelő személyek, akiknek családjában
kizárólag fogyatékos személy él, vagy kizárólag olyan eltartottról gondoskodnak,
akinek eltartására jogszabály, vagy bírósági határozat kötelezi és az egy főre eső
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
a háromszorosát.
(2) A nyilatkozatot és annak jogosultságát igazoló dokumentumokat a bevallással
egyidejűleg, de legkésőbb tárgyévet követő év március 31-ig kell benyújtani.
Ellenőrzés, adatszolgáltatás
4.§
(1) A közszolgáltató
helyi
vízgazdálkodási
hatósági
jogkörbe tartozó
szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díj megállapításához és ellenőrzéséhez
szükséges adatokat tárgyévet követő év február 28. napjáig
az önkormányzat
rendelkezésére bocsátja.
(2)A bevallásra került adatokat az adóhatóság a közszolgáltató által rendelkezésre
bocsátott adatok alapján ellenőrzi.
Értelmező rendelkezések
5.§
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezésein túl, e rendelet
alkalmazásában:
1) kibocsátó: környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény talajterhelési
díjra vonatkozó rendelkezései,
2) család: a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
rendelkezései az irányadóak
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Záró rendelkezések
6.§
(1)
(2)

A rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.
Hatályát veszti a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról szóló 36/2011.
(XII.20.) rendelet és az azt módosító 7/2013. (III.28.) önkormányzati rendelet.

Dr. Jakab Orsolya sk.
jegyző

Dr. Fekete Zoltán sk.
polgármester

Kihirdetési záradék:
A rendelet 2015. év szeptember hó 30. napján kihirdetésre került.
Dr. Jakab Orsolya sk.
jegyző

5.) A Zsóry Camping Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt”
végelszámolásának befejezéséről
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
9 fő bizottsági tagból 7 fő vett részt a szavazásban és 6 fő igen szavazatával, valamint 1 fő
tartózkodása mellett a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság a Zsóry Camping Korlátolt Felelősségű
Társaság „végelszámolás alatt” (székhelye: 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112.,
cégjegyzékszáma: Cg. 05-09-005158) végelszámolásának befejezéséről szóló határozati
javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
9 fő bizottsági tagból 7 fő vett részt a szavazásban és 7 fő igen szavazatával, valamint 1 fő
tartózkodása mellett a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság az adózott eredmény felhasználásáról
szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Dr. Fekete Zoltán polgármester – miután a napirendhez a jelenlévő képviselők részéről
hozzászólás, vélemény nem hangzik el, így a Zsóry Camping KFT végelszámolásának
befejezéséről szóló határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
A 12 fő Képviselő-testületi tagból 12 fő vett részt a szavazásban, és 9 igen
szavazattal, 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza
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Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
183/2015. (IX.30.) határozata
a Zsóry Camping Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt”
(székhelye: 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112., cégjegyzékszáma:
Cg. 05-09-005158) végelszámolásának befejezéséről
„Az Alapító a jelen önkormányzati határozat mellékletét képező
- adóbevallást,
- az utolsó üzleti évről készült számviteli törvény szerinti beszámolót 5.186 e. Ft
mérlegfőösszeggel,
- a zárójelentést,
- a vagyonfelosztási javaslatot, amely szerint a Társaság 5.186 e. Ft
készpénzvagyonát (ez az összeg a bankszámla megszüntetés időpontjáig tartó
bankszámla költséggel csökkenhet) az Alapító Mezőkövesd Város
Önkormányzatának rendeli kiadni - , azzal, hogy a társaság felosztott vagyonának
végelszámoló által történő kiadására a Társaság törlését tartalmazó végzés
cégközlönyben való közzétételét követő 45. napon kerül sor elfogadja.
Az Alapító megállapítja, hogy a Társaság tartozásai kiegyenlítésre kerültek.
Az Alapító megállapítja, hogy a Társaság részesedésével, illetve részvételével más
jogalany, társadalmi szervezet, alapítvány nem működik, ezért ilyenek sorsára
vonatkozóan határoznia nem kell.
Az Alapító megállapítja, hogy a Társaság végelszámolása befejeződött, és a Társaság
működése 2015. szeptember 30. napjával végleg befejezettnek tekinthető. Így az Alapító a
Társaság végelszámolását 2015. év szeptember hó 30. napjával befejezetté nyilvánítja,
amelynek megfelelően a Társaság cégjegyzékből történő törlése iránt szükséges
intézkedni.
Az Alapító Berecz Lászlóné (születési ideje: 1958. január 24., anyja neve: Kriston
Borbála, adóazonosító jele: 8332603579, 3400 Mezőkövesd, László Károly utca 16. szám
alatti lakost) a végelszámolói tisztség alól felmenti azzal, hogy a törlési eljárás
lefolytatásához szükséges intézkedéseket köteles megtenni, így különösen köteles a
cégbírósághoz a Társaság törlése iránti kérelmet benyújtani és a vagyonfelosztásról szóló
határozat szerint a vagyon kiadását lebonyolítani.
Mezőkövesd Város Önkormányzata a Társaság iratanyagának őrzését ellenérték nélkül
végzi.”
Felelős: Zsóry Camping Kft. „v.a.” végelszámolója
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Határidő: azonnal, illetve értelem szerint
Dr. Fekete Zoltán polgármester a Zsóry Camping KFT adózott eredmény felhasználásáról szóló
határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
A 12 fő Képviselő-testületi tagból 12 fő vett részt a szavazásban, és 9 igen
szavazattal, 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
184/2015. (IX.30.) határozata
az adózott eredmény felhasználásáról
1./ A Társaság 2015. 09.30. napján megtartott taggyűlésén Mezőkövesd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a ZSÓRY CAMPING KFT (3400.
Mezőkövesd Mátyás kir út 112..Cg:05-09-005158) 2015.09.30-i gazdálkodásról készült
záró végelszámolási beszámolót.
2./ A Társaság 2015,09.30. évi mérleg eszköz- forrás oldalát egyezően, egyhangúan 5.186
e. Ft összegben, továbbá az adózás előtti eredményt -209 e Ft-ban (veszteség), az adózott
eredményt -209.e Ft-ban állapította meg.
3./ Az adózott eredményből a jóváhagyott osztalék összege 0 e Ft, melynek kifizetése a
gazdálkodás pénzügyi helyzetét nem veszélyezteti, így a mérleg szerinti eredmény: -209 e
Ft, amelyet a társaság eredménytartalékba helyez.
4./ A Képviselő-testület felkéri a cég végelszámolóját a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Zsóry Camping Kft. „v.a.” végelszámolója
Határidő: azonnal, illetve értelem szerint

6.) A települési önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatására vonatkozó
igény benyújtása

Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
9 fő bizottsági tagból 7 fő vett részt a szavazásban és 7 fő igen szavazatával a Pénzügyi és
Fejlesztési Bizottság a települési önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatására vonatkozó
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igény benyújtásáról szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Dr. Fekete Zoltán polgármester – mivel után a napirendhez módosító javaslat nem hangzik el –
így a határozati javaslatban foglaltakat teszi fel szavazásra.
A 12 fő Képviselő-testületi tagból 12 fő vett részt a szavazásban, és 12 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
185/2015. (IX.30.) határozata
a települési önkormányzatok 2015. évi rendkívüli
támogatására vonatkozó igény benyújtásáról
Mezőkövesd város Képviselő-testülete, a Magyarország 2015. évi központi
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. számú melléklet III. pont 4. pontja alapján
támogatási igényt nyújt be a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati
költségvetési támogatásra.
Felelős: polgármester
Határidő: értelem szerint, de legkésőbb 2015. szeptember 30.

7.)Fedezet biztosítás a
berendezésének javítására

Városi

Rendelőintézet

video

gasztroszkóp

Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
9 fő bizottsági tagból 7 fő vett részt a szavazásban és 7 fő igen szavazatával a Pénzügyi és
Fejlesztési Bizottság a Városi Rendelőintézet video gasztroszkóp berendezésének javítására
vonatkozó fedezet biztosításáról szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek.
Dr. Fekete Zoltán polgármester – mivel a jelenlévők részéről hozzászólás, vélemény nem hangzik
el - így a határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
A 12 fő Képviselő-testületi tagból 12 fő vett részt a szavazásban, és 12 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozza
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Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
186 /2015. (IX.30.) határozata
a Városi Rendelőintézet video gasztroszkóp berendezésének
javítására vonatkozó fedezet biztosításáról
1. Mezőkövesd város Képviselő-testülete, az előterjesztést megtárgyalta, és a Városi
Rendelőintézetnek a Gasztroszkóp készülék javítására a 933 eFt-os pótelőirányzatot
biztosítja, az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének a 34. sz. mellékletében szereplő
felhalmozási célú céltartalék, 3.7.9. „Előre nem tervezhető feladatok” kiadási
előirányzatának az átcsoportosításával.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza az intézmény vezetőjét, a pótelőirányzattal megegyező
összegű kötelezettségvállalásra.
3. A Képviselő-testület felkéri a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a
pótelőirányzat biztosításáról a költségvetési rendelet módosítását készítse elő.
Felelős: intézményvezető, jegyző
Határidő: értelem szerint,

8/1.) Szent László tér 17. szám alatti önkormányzati üzlethelyiség hasznosítása

Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság
A 9 fő bizottsági tagból 6 fő vett részt a szavazásban, 6 fő igen szavazatával az Ügyrendi és
Társadalmi Kapcsolatok Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a Szent László tér 17. sz.
alatti nem lakás célára szolgáló helyiségre vonatkozó bérleti szerződést 2015. szeptember 30.
napjával javasolja a képviselő-testületnek közös megegyezéssel megszünteti, és 2015. október 1.
napjától 2016. december 31-ig terjedő időtartalma javasolja bérbe adni az Individual 2002 KFt
részére 3 havi bérleti díjnak megfelelő kaució megfizetése mellett. A határozati javaslatot
elfogadásra javasolja.
Dr. Fekete Zoltán polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a valóságban a központi
címregiszter rendezése során a Szent László tér 17. sz. Szent László tér 11. számra változott, kéri
ezt figyelembe venni. Mivel a jelenlévők részéről hozzászólás, vélemény nem hangzik el, így a
határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
22

A 12 fő Képviselő-testületi tagból 12 fő vett részt a szavazásban, és 12 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozza

Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
187/2015. (IX.30.) határozata
Szent László tér 11. szám alatti üzlethelyiség hasznosításáról
1.) A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és úgy döntött, hogy hozzájárul az
Önkormányzat és a Bagatell' 33 Kft. (képviseli: Szabó Gábor ügyvezető, székhely:
Gyöngyös, Seregély u. 19, adószám: 11169705-2-10) között a Mezőkövesd, Szent
László tér 11. alatti 4137/1/A/33 hrsz.-ú 78 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló
helyiségre vonatkozó határozott időre megkötött bérleti szerződés 2015. szeptember 30.
napjával közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez.
2.) A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és a Mezőkövesd, Szent László tér
11. szám alatti 4137/1/A/33 hrsz.-ú 78 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló
üzlethelyiséget bruttó 91.469 Ft/ hó bérleti díjért bérbe adja az Individual 2002 Kft.
(képviseli: Durucskó Csaba, cím: 3700 Kazincbarcika, Egressy út 1/C., adószám:
12938885-02-05) részére 2015. október 1. napjától 2016. december 31. napjáig terjedő
időpontig, 3 havi bérleti díjnak megfelelő kaució megfizetése mellett.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal összefüggő szükséges
intézkedések megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: értelem szerint

8/2.) Illyés Gyula u. 8. 2/2. szám alatti önkormányzati bérlakás hasznosítása
Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság
A 9 fő bizottsági tagból 6 fő vett részt a szavazásban, 6 fő igen szavazatával az Ügyrendi és
Társadalmi Kapcsolatok Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az Illyés Gy.u.8. 2/2. sz. alatti
bérlakás lakásbérleti jogviszonyát Csörgőné Hornyák Zsanett és Csörgő Tibor részére javasolja
meghosszabbítani 2015. október 1-től 2016. szeptember 30-ig terjedő időtartamra változatlan
feltételekkel.
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Dr. Fekete Zoltán polgármester – mivel a jelenlévő képviselők részéről módosító javaslat nem
hangzik el - így a határozati javaslatban foglaltakat teszi fel szavazásra.
A 12 fő Képviselő-testületi tagból 12 fő vett részt a szavazásban, és 12 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
188/2015. (IX.30.) határozata
Illyés Gyula út 8. 2/2. szám alatti önkormányzati bérlakás hasznosításáról
A Képviselő-testület a Mezőkövesd, Illyés Gyula u. 8. 2/2. szám alatti 59 m2 alapterületű
komfortos bérlakás lakásbérleti jogviszonyát Csörgőné Hornyák Zsanett és Csörgő Tibor
Mezőkövesd, Illyés Gyula u. 8. 2/2. szám alatti lakosok részére 2015. október 1-től 2016.
szeptember 30-ig változatlan feltételekkel meghosszabbítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal összefüggő szükséges
intézkedések megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: értelem szerint

8/3.) 11769/60 hrsz.-ú saját használatú út hasznosítása

Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
9 fő bizottsági tagból 7 fő vett részt a szavazásban és 7 fő igen szavazatával a Pénzügyi és
Fejlesztési Bizottság az önkormányzat vagyongazdálkodási tervének módosításáról szóló
határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
9 fő bizottsági tagból 7 fő vett részt a szavazásban és 7 fő igen szavazatával a Pénzügyi és
Fejlesztési Bizottság a 11769/60 hrsz-ú saját használatú út hasznosításáról szóló határozati
javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság
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A 9 fő bizottsági tagból 6 fő vett részt a szavazásban, 6 fő igen szavazatával az Ügyrendi és
Társadalmi Kapcsolatok Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a vagyongazdálkodási terv
módosításáról szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
A 9 fő bizottsági tagból 6 fő vett részt a szavazásban, 6 fő igen szavazatával az Ügyrendi és
Társadalmi Kapcsolatok Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a 11769/60 hrsz-ú saját
használatú út hasznosításával kapcsolatos határozati javaslattal egyetért, azt elfogadásra javasolja
a képviselő-testületnek.

Dr. Fekete Zoltán polgármester mivel a képviselők részéről módosító javaslat nem hangzik el, így
az önkormányzat vagyongazdálkodási tervének módosításáról szóló határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
A 12 fő Képviselő-testületi tagból 12 fő vett részt a szavazásban, és 12 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
189/2015. (IX.30.) határozata
az önkormányzat vagyongazdálkodási tervének módosításáról
A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és Mezőkövesd Város Önkormányzata
közép-és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének 1. számú mellékletében a
törzsvagyonba sorolt helyi közutak és műtárgyaik pont alatt feltüntetett kiszolgáló és
lakóutak megnevezésű ingatlanokat az önkormányzat üzleti vagyonába sorolja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal összefüggő szükséges
intézkedések megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: értelem szerint
Dr. Fekete Zoltán polgármester az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot teszi fel
szavazásra, mely a saját használatú út hasznosításáról szól.
A 12 fő Képviselő-testületi tagból 12 fő vett részt a szavazásban, és 12 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozza
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Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
190/2015. (IX.30.) határozata
11769/60 hrsz.-ú saját használatú út hasznosításáról
A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és úgy döntött, hogy a Mezőkövesd
11769/60 hrsz.-ú jelenleg kivett saját használatú út megnevezésű ingatlan értékesítéséhez
hozzájárul abban az esetben ha a terület termőfölddé nyilvánítása megtörténik. A vételár
meghatározásáról a Testület a későbbiekben értékbecslések alapján dönt.
A terület értékesítéséhez szükséges költségek (változási vázrajz,
értékbecslések ára, átírás költségei) a vételáron felül vevőt terhelik majd.

átminősítés,

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal összefüggő szükséges
intézkedések megtételére.

Felelős: polgármester
Határidő: értelem szerint

8/4.) A 7171/1 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett elidegenítési tilalom törlése
Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság
A 9 fő bizottsági tagból 6 fő vett részt a szavazásban, 6 fő igen szavazatával az Ügyrendi és
Társadalmi Kapcsolatok Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és javasolja a képviselőtestületnek a hozzájárulását, hogy a belterületen található ingatlanon fennálló, önkormányzat
javára bejegyzett elidegenítési tilalmat töröljék.
Dr. Fekete Zoltán polgármester az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatban
foglaltakat teszi fel szavazásra.
A 12 fő Képviselő-testületi tagból 12 fő vett részt a szavazásban, és 11 igen
szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza
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Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
191/2015. (IX.30.) határozata
a 7171/1 Hrsz-ú ingatlanra bejegyzett elidegenítési tilalom törléséről

1./ A Képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést és hozzájárul a Mezőkövesd
belterületén található 7171/1 Hrsz-ú ingatlanon fennálló, az önkormányzat javára
bejegyzett elidegenítési tilalom törléséhez.
2./A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozattal összefüggő szükséges
intézkedések megtételére.

Felelős: polgármester
Határidő: értelem szerint

9.)Közbeszerzési eljárás indítása hó-eltakarítási és síkosság-mentesítési
feladatok ellátására a 2015./2016. és a 2016./2017. évi téli időszakban
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
9 fő bizottsági tagból 7 fő vett részt a szavazásban és 7 fő igen szavazatával a Pénzügyi és
Fejlesztési Bizottság a 2015./2016. és a 2016./2017. évi téli időszak hó-eltakarítási és síkosságmentesítési feladatainak ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárásról szóló határozati javaslatot
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság
A 9 fő bizottsági tagból 6 fő vett részt a szavazásban, 6 fő igen szavazatával az Ügyrendi és
Társadalmi Kapcsolatok Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot a
mellékelt közbeszerzési eljárást megindító felhívással együtt javasolja a képviselő-testületnek
elfogadásra az alábbi módosításokkal:
IV.2.) ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK
Részszempontok
4.) Ipari só anyag díj (nettó Ft/tonna)
5.) Érdesítő anyag díj
6.) Rendelkezésre állási díj (nettó Ft/nap)
7.) Riasztástól számított időtartam a feladat

5 pont
5 pont
50 pont
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megkezdéséig (perc, 06-16 óráig)
5 pont
8.) Riasztástól számított időtartam a feladat
megkezdéséig (perc, 16-06 óráig)
5 pont
9.) Érdesítő anyag összegyűjtése és ártalmatlanítása
(nettó Ft/m3)
5 pont
Dr. Fekete Zoltán polgármester az Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság módosító
javaslatát teszi fel szavazásra.
A 12 fő Képviselő-testületi tagból 12 fő vett részt a szavazásban, és 6 igen
szavazattal, 6 tartózkodás mellett a képviselő-testület nem fogadta el az Ügyrendi és
Társadalmi Kapcsolatok Bizottság által tett módosító javaslatot
Dr. Fekete Zoltán polgármester miután hozzászólás, vélemény nem hangzik el, így a határozati
javaslatot a mellékelt ajánlati felhívással együtt teszi fel szavazásra.
A 12 fő Képviselő-testületi tagból 12 fő vett részt a szavazásban, és 12 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozza

Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
192/2015. (IX.30.) határozata
a 2015./2016. és a 2016./2017. évi téli időszak hó-eltakarítási és
síkosság-mentesítési feladatainak ellátására vonatkozó
közbeszerzési eljárásról

A Képviselő-testület a 2015./2016. és a 2016./2017. évi téli időszak hó-eltakarítási és
síkosság-mentesítési feladatainak ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárást megindító
felhívást elfogadja a határozat melléklete szerint, és felkéri a Polgármestert az eljárás
megindítására.

Határidő:
Felelős:

azonnal
Polgármester
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1. sz. melléklet
a 192/2015. (IX. 30.) határozathoz
A hó-eltakarításra, síkosság-mentesítésre vonatkozó
vállalkozási szerződéshez
Hó-eltakarítási, síkosság mentesítési feladatok fontossági sorrendje:
1. Városi átvezető utak önkormányzati tulajdonú szakaszai
- Mátyás király út – a Széchenyi úttól a Dózsa György útig,
- Jegenyesor u.,
- Bogácsi út,
- Cseresznye út
A helyi tömegközlekedésben érintett önkormányzati utak
2. Lakótelepek gyűjtőútjai
- Kosztolányi u.,
- Radnóti u. – Kosztolányi úttól a Váci Mihály útig,
- Váci Mihály út,
- Kavicsos u.,
- Nagy Pál út a Mátyás király úttól a Dr. Papp Zoltán útig,
- Nagy Pál út és Dózsa György út közötti összekötő út,
- Gróf Zichy J. út a Bogácsi úttól a Széchenyi Szakképző Intézetig,
- Móra F. út,
- Martinovics u.,
- Madách út a Mátyás király úttól a Dr. Lukács Gáspár útig,
- Dr. Lukács Gáspár út,
- Harsányi Kálmán út
Helyi tömegközlekedésben érintett önkormányzati utak
- Kiss István út,
- Dávid u. a Kiss István úttól a Teréz útig,
- Teréz u,
- Szomolyai út a Teréz úttól a Jegenyesor útig
Önkormányzati tulajdonú és egyéb közintézmények
- iskolák,
- óvodák,
- bölcsőde,
- orvosi rendelők,
- Rendelőintézet,
- Posta,
- Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal „A” és „B” épületei
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3. Egyéb városi gyűjtőutak
- Erzsébet Királyné út,
- Budai N. Antal út,
- Dohány út,
- Eötvös út,
- József A. út,
- Alkotmány u.,
- Szomolyai út a Teréz úttól a Mátyás király útig,
- Gaál I. út,
- Damjanich út,
- Jázmin út,
- Búzavirág út,
- Klementina
4. Egyéb városi utak
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2. sz. melléklet
a 192/2015. (IX. 30.) határozathoz
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Hivatalos név:
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Postai cím:
Mátyás király út 112.
Város/Község:
Mezőkövesd
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Pázmándi Tamás közbeszerzési referens
E-mail:
kozbeszerzes@mezokovesd.hu

Postai
irányítószám: 3400
Telefon:
49/511-535
Fax:
49/511-535

Ország:
Magyarország

További információ a következő címen szerezhető be:
X A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
X A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
X A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA
Regionális/helyi szintű

X

I.3.) FŐ TEVÉKENYSÉG
I.3.1) KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK
X Általános közszolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést:

X nem

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
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Hó-eltakarítási és síkosság-mentesítési feladatok ellátása a 2015./2016. és a 2016./2017. évi téli időszakban
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
X Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
A teljesítés helye
Mezőkövesd
NUTS-kód

27

HU311

II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk
X A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
II.1.4) A szerződés meghatározása/tárgya
Megbízási szerződés/ Hó-eltakarítási és síkosság-mentesítési feladatok ellátása a 2015./2016. és a 2016./2017. évi
téli időszakban
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Fő tárgy

90620000-9

További tárgy(ak)

90630000-2

II.1.6) Részekre történő ajánlattétel

X nem

II.1.7.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

X nem

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Gépi hó-eltakarítási és síkosság-mentesítési feladatok 92,7 km helyi közúton (ebből 84,6 km burkolt, 8,1 km
burkolatlan), összesen 345.300m2 felületen, érdesítő és sózóanyag beszerzése, szállítása, deponálása, kiszórása,
továbbá folyamatos rendelkezésre állás biztosítása, érdesítő anyag összegyűjtése és ártalmatlanítása 2016., illetve
2017. 04. 30.-ig
Becsült érték áfa nélkül: 20.000.000 Pénznem: HUF
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció):

X nem

II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: X nem
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II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE
Kezdés

2015/11/15

(év/hó/nap)

Befejezés

2017/04/30

(év/hó/nap)

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS FELTÉTELEK
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
-Késedelmi kötbér: Ajánlatkérő által történő riasztás időpontjától 06.00-16.00 óráig az ajánlata szerint (legfeljebb
20 percen belül), 16.00-06.00 órától az ajánlata szerint (legfeljebb 40 percen belül) Ajánlattevő köteles az
Ajánlatkérő utasításainak megfelelően megkezdeni a hó-eltakarítást és a síkosság-mentesítési feladatok ellátását, és
a közlekedésre alkalmas állapot megvalósításának folyamatos végzését (Ajánlattevő által kötelezően vállalandó
feltétel). Minden késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kötbér a rendelkezésre állási díj nettó értékének 100%-a.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A rendelkezésre állási időszak alatt (2015. 11. 15.-2016. 03. 15., illetve 2016. 11. 15.-2017. 03. 15.) minden hónap
első munkanapján kell számlát benyújtani az igazolt szállítólevelek alapján. Az érdesítő anyag összegyűjtéséről és
ártalmatlanításáról 2016., illetve 2017. április 30.-ig kell külön számlát benyújtani az igazolt szállítólevelek alapján.
A benyújtott számlák finanszírozását az Ajánlatkérő saját forrásból végzi.
Az ellenszolgáltatás teljesítésére a Kbt. 130. § (1), (3)-(6) bekezdése, továbbá az adózás rendjéről szóló 2003. évi
XCII. törvény 36/A. §-ban foglaltakat az irányadóak.
Az ajánlattétel, a szerződés, illetve a kifizetés pénzneme HUF.
Az Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdasági társaság létrehozását.
III.1.4) Egyéb különleges feltételek X nem
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
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági
szereplő, akivel/amellyel szemben fennáll a Kbt. 56. § (1) bekezdésében és a Kbt. 57. § (1) bekezdésében foglalt
kizáró okok valamelyike, továbbá nem lehet ajánlattevő, akivel/amellyel szemben fennáll a Kbt. 56. § (2)
bekezdésében foglalt kizáró ok. Ajánlattevőnek a Kbt. 58. § (3) bekezdése alapján nyilatkoznia kell, hogy nem vesz
igénybe a kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett
más szervezet nem tartozik az 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá.
A megkövetelt igazolási mód:
A kizáró okon fenn nem állását az ajánlattevőknek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rend. 12. §-ában foglaltak szerint
kell igazolniuk, illetve Ajánlatkérő eszerint ellenőrzi a kizáró okok fenn nem állását.
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III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1. Ajánlattevő csatolja a 310/2011. (XII. 23.) Korm.
rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi
számlavezető pénzügyi intézmény nyilatkozatát az
ajánlattevő pénzügyi helyzetéről legalább az alábbi
tartalommal -amennyiben ezek az adatok rendelkezésre
állnak-:
— vezetett számlaszám(ok),
— mióta vezeti a bankszámláját,
— volt-e a számlán 15 napot meghaladó sorban állás az
eljárást megindító felhívás feladását megelőző 2 évben.

P1. A pénzügyi intézmény(ek)től nyilatkozat(ok)
szerint a folyószámlá(ko)n az eljárást megindító
felhívás feladását megelőző 2 évben 15 napot
meghaladó sorban állás fordult elő.

P2. Ajánlattevő csatolja a 310/2011. (XII. 23.) Korm.
rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján az előző három
évre vonatkozóan -amennyiben ezek az adatok
rendelkezésre állnak-a:
— teljes nettó árbevételéről és
— közúti hó-eltakarítással és síkosság-mentesítéssel
kapcsolatos nettó árbevételéről szóló nyilatkozatát.

P2. Az előző három évben
— nettó árbevétele összesen nem éri el az 10 millió
HUF-ot és,
— közúti hó-eltakarítással és síkosság-mentesítéssel
kapcsolatos nettó árbevétele összesen nem éri el a
minimum nettó 5 millió HUF-ot.

P3. Ajánlattevő csatolja a 306/2011. (XII. 23.) Korm.
rendelet 9. §-a alapján nyilatkozatát, amely szerint
legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a szerződés
tárgyára vonatkozóan felelősségbiztosítást köt, vagy a
meglévő biztosítását kiterjeszti.

P3. Nem rendelkezik a szerződésteljesítés időtartama
alatt legalább 10 millió Ft/év és 2 millió
Ft/káresemény
mértékű
érvényes
felelősségbiztosítással.

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

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az ajánlattevő alkalmatlan, ha:

M1. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3)
bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás
feladásától visszafelé számított három évben befejezett
szolgáltatásait a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. §
(5) bekezdésében meghatározott formában igazolva. A
referencianyilatkozatból vagy referenciaigazolásból minden
alkalmassági feltétel teljesülésének ki kell derülnie.

M1. Az eljárást megindító felhívás megküldésétől
visszafelé számított három évben nem rendelkezik
összesen nettó 5.000.000,- Ft értékű, közúti hóeltakarítással és síkosság-mentesítéssel kapcsolatos,
befejezett, pozitív visszaigazolású referencia
munkával.

M2. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3)
bekezdés e) pontja alapján a teljesítésbe bevonni eszközök
30 napnál nem régebbi cégszerűen hitelesített járműtörzslapja

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

Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az előírt alkalmassági
követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy)
kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 55. § (4)(6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
Amennyiben
ajánlattevő
az
alkalmassági
követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy)
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kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy ajánlattevő
alkalmasságát a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdései szerint köteles
igazolni.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott

X nem

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

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

X nem

III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és
képzettségét
X nem

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1) Az eljárás fajtája: Kbt. 122/A. § szerinti hirdetmény nélküli nemzeti eljárás
IV. 2) ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK
IV.2.1) Értékelési szempontok
X Az összességében legelőnyösebb ajánlata következő részszempontok alapján
Részszempont
1. Rakodógép üzemóra díj (nettó
Ft/óra)
2. Szállítójármű üzemóra díj (nettó
Ft/óra)
3. Tolólapos szórógépkocsi üzemóra díj
(nettó Ft/óra)
4. Ipari só anyag díj (nettó Ft/tonna)
5. Érdesítő anyag díj (KZ 2/4 zúzottkő
vagy azzal egyenértékű) (TH 0/4)
(nettó Ft/tonna)

Súlyszám
10
10

10
10
10

Részszempont

Súlyszám

6. Rendelkezésre állási díj (nettó Ft/nap)
7. Riasztástól számított időtartam a
feladat megkezdéséig (perc, 06-16 óráig,
Ajánlatkérő az 5 percnél kisebb
megajánlott értékre is a maximális
pontszámot adja, maximum 20)
8. Riasztástól számított időtartam a
feladat megkezdéséig (perc, 16-06 óráig,
Ajánlatkérő a 20 percnél kisebb
megajánlott értékre is a maximális
pontszámot adja, maximum 40)
9. Érdesítő anyag összegyűjtése és
ártalmatlanítása (nettó Ft/m3)

10
10

10

10

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni

X nem
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IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám
1-1374-2015.
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre

X nem

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje
Ajánlatkérő a dokumentációt elektronikus úton küldi meg az ajánlattételre felkért szervezeteknek.
A dokumentációért fizetni kell

X nem

IV.3.4) Ajánlattételi határidő
Dátum: 2015/XX/XX (év/hó/nap)

Időpont: 10:00 óra

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
X Magyar
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
2015/XX/XX-ig (év /hó/nap )
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum:

2015/XX/XX (év/hó/nap)

Időpont: 10:00 óra

Hely : Közös Önkormányzati Hivatal ’A’ épület (3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112.) fsz. 13. sz. tárgyaló
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek X igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 62. § (2) bekezdése szerint.

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
A közbeszerzés ismétlődő jellegű X nem
V.2) EURÓPAI UNIÓS ALAPOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
A SZERZŐDÉS EURÓPAI UNIÓS ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL
KAPCSOLATOS

X nem
V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
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V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás
időpontja :
Ajánlatkérő a Kbt. 122/A. § (1) bekezdésében foglaltak alapján tárgyalást nem tart.
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való
részvétel feltétele?
X igen
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos
további információk:
A dokumentációt Ajánlatkérő ellenszolgáltatás nélkül küldi meg az ajánlattételre felkért szervezeteknek az eljárást
megindító felhívás mellékleteként.
A dokumentáció át nem ruházható, közzé nem tehető.
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 1-6. és 9. bírálati részszempont esetén a legalacsonyabb nettó árat tartalmazó (legkedvezőbb) ajánlat kapja a
maximális bírálati pontszámot, a többi ajánlat bírálati pontszáma ehhez viszonyítva fordítottan arányosan – két
tizedes jegyre kerekítve - kerül meghatározásra. Az így meghatározott pontszámok a bírálati részszemponthoz
tartozó megfelelő súlyszámmal kerülnek felszorzásra.
A 7-8. bírálati részszempont esetén a legalacsonyabb időtartamot tartalmazó (legkedvezőbb) ajánlat kapja a
maximális bírálati pontszámot, a többi ajánlat bírálati pontszáma ehhez viszonyítva fordítottan arányosan – két
tizedes jegyre kerekítve - kerül meghatározásra. Az így meghatározott pontszámok a bírálati részszemponthoz
tartozó megfelelő súlyszámmal kerülnek felszorzásra.
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

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:
P1-P3., M1-M2.
V.3.5. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: X nem
V.4) Egyéb információk:
1) Az összegezés megküldésének tervezett időpontja: 2015. XX. XX., a Kbt. 77. § (2) bekezdésében
meghatározottak szerint.
2) A szerződéskötés tervezett időpontja: 2015. XX. XX.
3) Az érvényes ajánlattétel feltétele, hogy az ajánlatot zárt borítékban (csomagolásban), állagsérelem nélkül
bonthatatlanul, fűzve vagy kötve (zsinórral átfűzve és átkötve, majd címkével leragasztva, a címkét cégbélyegzőlenyomattal ellátva, és aláírva, úgy, hogy az aláírás egy része a címkén, egy része az ajánlaton legyen), folyamatos
oldalszámozással (eggyel kezdve, és oldalanként növekedjen; minden, tartalommal rendelkező oldalt számozva),
magyar nyelven, 1 eredeti papírpéldányban és 1 elektronikus példányban (.pdf-formátumban) kell benyújtani.
Eltérés esetén a papírpéldány a mérvadó.
A borítékon (csomagoláson) az "Hóeltakarítás", valamint a "Nem bontható fel az ajánlatok hivatalos bontási
eljárásának megkezdése előtt!" feliratot kell feltüntetni.
4) A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti az ajánlattételi határidőben benyújtottnak, ha
annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül.
Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos összes költség az ajánlattevőt terheli.
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5) Az ajánlathoz csatolandó igazolások, nyilatkozatok teljes listáját a dokumentáció tartalmazza.
6) Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 45. § (5) bekezdésében foglaltak szerint adja meg.
7) Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 67. §-ban foglaltak szerint biztosítja.
8) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven került
kiállításra, úgy az ajánlattevőnek az eredeti dokumentum mellé csatolnia kell a pontos magyar fordítást is
(Ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő általi felelős fordítást is, nem követeli meg a szakfordításról és a
tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti hitelesített magyar fordítást). A fordításban elkövetett
hibákért az ajánlattevő felel.
9) Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot. Ebben az esetben a közösen benyújtott ajánlatban rögzíteni kell, hogy
a szerződés aláírására az ajánlattevők közül melyikük bír felhatalmazással.
Közös ajánlattevőknek az ajánlathoz csatolni kell az együttműködésről szóló megállapodást, melynek kötelező
erejűen tartalmaznia kell azt, hogy a konzorcium tagjai egyetemleges kötelezettséget vállalnak a közbeszerzési
eljárással és szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatosan, továbbá azt, hogy a benyújtott együttműködési
megállapodás a konzorciumi tagoknak a konzorcium működésére vonatkozó teljes megállapodását hiánytalanul
tartalmazza.
10) Ajánlattevőnek a bírálati szempontok szerinti pénzügyi megajánlásait a felolvasólapon kell megadnia nettó és
bruttó értékben. A pénzügyi megajánlásoknak a nyertes ajánlattevő által jelen eljárás eredményeként megkötendő
szerződés alapján teljesítendő valamennyi feladat ellenértékét tartalmaznia kell, így ezeken túlmenően semmilyen
jogcímen nem jogosult Ajánlatkérőtől további díj- vagy költségtérítés igénylésére. Ajánlattevő ezen felül a
szerződés időtartama alatt semmilyen egyéb költség elszámolására nem jogosult.
A pénzügyi megajánlásokat magyar forintban (HUF) kell megadni, s az nem köthető semmilyen más külföldi
fizetőeszköz árfolyamához.
Ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a nettó árat veszi figyelembe.
11) Amennyiben nem érkezik a rendelkezésre álló forrás mértékének megfelelő érvényes ajánlat, az eljárást
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (1) c) pontjára tekintettel eredménytelennek nyilváníthatja.
12) Az ajánlatban meg kell jelölni
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt
alvállalkozók közre fognak működni (Kbt. 40. § (1) bekezdés).
13) Ajánlatkérő előírja, hogy folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolást.
14) Amennyiben az eljárást megindító felhívás es a dokumentáció között ellentmondás van, akkor a felhívás az
irányadó, kivéve, ha ajánlatkérő ellenkező tájékoztatást ad (kiegészítő tájékoztatás).
15) A bírálati szempontok értékelésének módszere az ajánlati dokumentációban részletezve.

V.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA: 2015/XX/XX (év/hó/nap)
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10.) Közbeszerzési eljárás indítása a tanuszoda kivitelezésére

Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
9 fő bizottsági tagból 7 fő vett részt a szavazásban és 6 fő igen szavazatával, valamint 1 fő nem
szavazatával a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság a tanuszoda kivitelezésére vonatkozó
közbeszerzési eljárás indításáról szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek.
Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság
A 9 fő bizottsági tagból 6 fő vett részt a szavazásban, 6 fő igen szavazatával az Ügyrendi és
Társadalmi Kapcsolatok Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot a
mellékelt ajánlati felhívással együtt javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra, és a
Közbeszerzési Értesítőben történő megjelentéséhez hozzájárul.
Dr. Fekete Zoltán polgármester miután a jelenlévő képviselők részéről módosító javaslat nem
hangzik el, így a határozati javaslatot a mellékelt ajánlati felhívással együtt teszi fel szavazásra.
A 12 fő Képviselő-testületi tagból 12 fő vett részt a szavazásban, és 12 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozza

Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
193/2015. (IX.30.) határozata

közbeszerzési eljárás indítása a tanuszoda kivitelezésére

A Képviselő-testület a tanuszoda kivitelezési munkálataihoz kapcsolódó, mellékelt
ajánlattételi felhívást elfogadja, hozzájárul a Közbeszerzési Értesítőben történő
megjelentetéshez.

Határidő:
Felelős:

azonnal
Polgármester
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3. melléklet a 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
X Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatás megrendelés
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
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Pázmándi Tamás közbeszerzési referens
E-mail:
kozbeszerzes@mezokovesd.hu
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
www.mezokovesd.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Postai
irányítószám: 3400
Telefon:
+3649511535
Fax:
+3649511535

Ország:
Magyarország

További információ a következő címen szerezhető be
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
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)
Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA

41

Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet

Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Egyéb

I.3.) FŐ TEVÉKENYSÉG
I.3.1) KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK

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

Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz
szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb (nevezze meg):

Víz
Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést:

igen

nem

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

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
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Kivitelezési szerződés tanuszoda építésére
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

Kivitelezés

Adásvétel

Tervezés és kivitelezés

Lízing

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

Bérlet

Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:

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

Részletvétel
Ezek kombinációja

Építési koncesszió

Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye:
Mezőkövesd, Damjanich út 1. hrsz.: 2736/18
NUTS-kód

HU311

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

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

•••
(adott esetben) maximális létszáma •••

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY

A keretmegállapodás időtartama:
Időtartam év(ek)ben:

•• vagy hónap(ok)ban: •••

Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet:

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak
számokkal)

43

Becsült érték áfa nélkül:

Pénznem:

VAGY:
és

között Pénznem:

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

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya:
Kivitelezési szerződés tanuszoda építésére a Ptk. 6:252. § alapján
II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Fő tárgy

45212212-5

További
tárgy(ak)

45310000-3
45350000-5
45223300-9

Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

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

egy vagy több részre

valamennyi részre

II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok):

igen

nem

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)

Új uszoda épület építése
Medence építőmesteri munkái 336 m2
Medencecsarnok építőmesteri munkái 620 m2
Kiszolgáló helyiségek építési munkái 51 m2
Tetőszerkezet, tetőfedés, készítése 748 m2
Galéria készítése 61 m2
Medencecsarnok fűtés, víz-csatorna munkái 732 m2
Medencecsarnok szellőzés 3.486 m3
Medencecsarnok elektromos munkái 732 m2
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Pinceszinti vízgépház kialakítása 124 m2
Kiegyenlítő medence készítése 11 m2
Közműfolyosók készítése 104 m2
Viztechnológia medencékhez 2 egység
Meglévő épület átalakítása
Öltöző és kiszolgáló helyiségek kialakítása 120 m2
Pinceszinti kazánház átalakítása 95 m2
Kémény lebontása 126,5 m3
Külső munkák
Térburkolatok készítése 166 m2
Kerítés építése 20 m
Parkolók építése 15 db
Zöldfelület kialakítása 300 m2
A pontos mennyiségek a dokumentációban részletezve.
(adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül:
és

VAGY:

Pénznem:
között

Pénznem:

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

igen

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
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A (tervezett) időtartam hónapban:
VAGY:
Kezdés
Befejezés

•• vagy napban: 180 (a szerződés megkötésétől számítva)

••••/ ••/••
••••/••/••

(év/hó/nap)
(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)
1. Teljesítési biztosíték:
Nyertes ajánlattevő köteles a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-át
kitevő teljesítési biztosítékot az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, amely a kivitelezési szerződés
hatálybalépésétől az eredményes átadás-átvételi eljárás befejezéséig szól.
A teljesítési biztosítékot a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában foglalt módok valamelyikén, a kivitelezési
szerződés hatálybalépésekor kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania a nyertes ajánlattevőnek.
A teljesítési biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátása a kivitelezési szerződés hatálybalépésnek
feltétele.
Ajánlattevőnek - a Kbt. 126. § (5) bekezdése szerint - nyilatkozatot kell csatolnia ajánlatához a teljesítési
biztosíték határidőre történő rendelkezésére bocsátásáról.
2. Késedelmi kötbér
A szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélküli ellenszolgáltatásnak az ajánlattevő által megajánlott mértéke.
3. Meghiúsulási kötbér
A nyertes ajánlattevő által a teljesítés megtagadása, az ajánlatkérő által jogszerűen gyakorolt elállás, vagy a
kivitelezési szerződésnek olyan egyéb okból előálló meghiúsulása esetén, amelyért ajánlattevő felelős, az
ajánlattevő kötbér- és kártérítési felelősséggel tartozik.
A meghiúsulási kötbér mértéke, a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 20
%-a.
Ajánlatkérő jogosult a 30 napot meghaladó késedelem esetén a szerződés teljesítését meghiúsultnak tekinteni.
4. Jótállási kötelezettség
Teljes körű jótállási kötelezettség (garanciavállalás) a sikeres átadás-átvételtől számítva 60 hónap időtartamra
kötelező.
5. Jólteljesítési biztosíték
Nyertes ajánlattevő köteles a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-át
kitevő jólteljesítési biztosítékot az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, amely az eredményes átadás-átvételi
eljárás lezárásától számított 60 hónapra szól.
A jólteljesítési biztosítékot a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában foglalt módok valamelyikén, az átadásátvételi eljárás során kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania a nyertes ajánlattevőnek.
A jólteljesítési biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátása az átadás-átvételi eljárás lezárásának
feltétele.
Ajánlattevőnek - a Kbt. 126. § (5) bekezdése szerint - nyilatkozatot kell csatolnia ajánlatához a jólteljesítési
biztosíték határidőre történő rendelkezésére bocsátásáról.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
(adott esetben)
Az ellenszolgáltatás teljesítése Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. tv. 3. sz.
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mellékletében foglaltak szerint Mezőkövesd Város részére biztosított egyedi önkormányzati támogatásból
történik.
Számlázás:
- Rész- és végszámla: A Vállalkozó a teljesítés folyamán 25, 50 és 75%-os műszaki készültség elérésekor a
szerződés szerinti ellenértékből teljesítésarányosan részszámlát, a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres
lezárásakor pedig végszámlát nyújthat be. A teljesítést igazoló okiratok a számlák mellékletét kell, hogy
képezzék. A végszámla benyújtásának feltétele, a műszaki átadás -átvételi eljárás sikeres lezárása.
A számlázásra a leigazolt teljesítést követően van lehetőség. A számlák kiegyenlítése a Kbt. 130. § szerint,
valamint a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet szerint, a dokumentáció részét képező szerződéstervezetben
foglaltaknak megfelelően történik.
A számlák fizetési határideje: a Kbt. 130. § (3) bekezdése alapján 30 nap, továbbá amennyiben az
ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, az ellenszolgáltatás teljesítése a
306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése szerint történik.
- Előleg:
Vállalkozó a Kbt. 131. § (1) bekezdése alapján a szerződésben foglalt - tartalékkeret és áfa nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegű előleg igénybe vételének lehetőségét biztosítja.
Az előleg elszámolására a végszámlában kerül sor.
A kifizetés során érvényesülnek a 2003. évi XCII. tv. (Art.) 36/A §. előírásai.
A szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a magyar forint.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott
esetben)
Az ajánlatkérő a Kbt. 27. §-a szerinti gazdálkodó szervezet alapítását nem teszi lehetővé.
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben)
(igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:

igen

nem

Ajánlatkérő a Kbt. 125. § (1) bekezdése alapján sajátos minőségbiztosítási feltételeket határoz meg az alábbiak
szerint:
Nyertes ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén elegendő, ha csak az egyik ajánlattevő) - a
szerződéskötés feltételeként - köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig ajánlatkérőnek átadni
- az építőipari kivitelezésre vonatkozó ISO 9001 minőségbiztosítási rendszer meglétét igazoló érvényes
tanúsítványának egyszerű másolatát
- az építőipari kivitelezésre vonatkozó ISO 14001 minőségbiztosítási rendszer meglétét igazoló érvényes
tanúsítványának egyszerű másolatát
- az építőipari kivitelezésre vonatkozó MSZ 28001 (OHSAS 18001) munkahelyi egészségvédelem és biztonság
irányítási rendszer meglétét igazoló érvényes tanúsítványának egyszerű másolatát.
Ajánlatkérő az ISO 9001, az ISO 14001 és az MSZ 28001 (OHSAS 18001) tekintetében elfogadja az Európai
Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, továbbá az egyenértékű
minőségirányítási rendszerre vonatkozó intézkedések egyéb bizonyítékait (ISO 9001 esetén), egyenértékű
leírását is.
Fenti előírásoknak legkésőbb a szerződéskötés tervezett időpontjában való igazolása elmaradását ajánlatkérő a
nyertes ajánlattevő szerződés megkötésétől való visszalépésének, illetve a szerződéskötés meghiúsulása
ajánlattevő érdekkörében felmerült okának tekinti és a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján a második
legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) jogosult megkötni a szerződést, ha őt az
ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. Abban az esetben, ha a fentiek okán ajánlatkérő
nem tud szerződni a nyertes ajánlattevővel vagy második legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített
szervezettel (személlyel) akkor az előírt ajánlati biztosíték összege ajánlatkérőt illeti meg. Ajánlattevőnek az
ajánlatában nyilatkoznia kell a tekintetben, hogy a jelen pontban előírtaknak megfelelő dokumentumokat,
igazolásokat legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig ajánlatkérő rendelkezésére bocsátja.
Nyertes ajánlattevőnek a kivitelezés során a fent meghatározott minőségirányítási vagy ezekkel egyenértékűen
működő rendszereknek megfelelően kell eljárnia.
III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
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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:
Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll, vagy
az eljárás során következik be. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, amellyel szemben a
Kbt. 56. § (2) bekezdésében foglalt kizáró ok fennáll, vagy az eljárás során következik be.
Megkövetelt igazolási mód:
A Kbt. 122. § (1) bekezdése alapján és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §-a szerint az ajánlattevőnek
ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik az eljárást megindító felhívásban előírt kizáró
okok hatálya alá, valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) pontját a hivatkozott Korm. rendelet 2. § i) pont
ib) alpontja és a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az alvállalkozó és adott esetben az
alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek a hivatkozott Korm.
rendelet 10. §-a szerint kell eljárnia. A kizáró okok igazolása körében benyújtandó nyilatkozatok keltezése jelen
eljárást megindító felhívás feladásának napját követő kell, hogy legyen.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

GI.1)

GA.1)

Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik
ajánlattevő), csatolja be a 310/2011. (XII.23.) Korm.
rendelet 14. § (1) bekezdés a) alapján valamennyi
számlavezető pénzügyi intézményétől származó, a
felhívás feladását követően kelt nyilatkozatot az alábbi
kötelező és kifejezett tartalommal, attól függően, hogy
ajánlattevő mikor jött létre mikor kezdte meg
tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre
állnak:
- pénzforgalmi számlaszám megadása,
- mióta vezeti az adott pénzforgalmi számláját,
- volt-e 15 napot meghaladó mértékű sorban állítás a
felhívás feladását megelőző 24 hónapban (konkrét dátum
megjelölésével).
(a „sorban állítás” kitétel alatt Ajánlatkérő a 2009. évi
LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott
fogalmat érti)

Ajánlattevő
alkalmatlan,
ha
a
pénzügyi
intézménytől származó nyilatkozatok szerint
valamelyik pénzforgalmi számláján a felhívás
feladását megelőző 24 hónapban 15 napot
meghaladó mértékű sorban állítás fordult elő
(Ajánlatkérő a megszűnt számlákat nem vizsgálja).

GI.2)
Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik
ajánlattevő), csatolja be a 310/2011. (XII.23.) Korm.
rendelet 14.§ (1) bekezdés b) pont alapján a felhívás
feladását megelőző utolsó három lezárt üzleti évi, saját
vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelően
elkészített beszámolóit egyszerű másolatban, amennyiben
a Kbt. 36.§ (6) bekezdés szerinti nyilvántartásban az
utolsó három lezárt üzleti év vonatkozásában a fenti
dokumentumok nem hozzáférhetőek. Amennyiben a
letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló

GA.2)
Ajánlattevő alkalmatlan, ha a felhívás feladását
megelőző utolsó három lezárt üzleti évre
vonatkozó, saját vagy jogelődje számviteli
jogszabályok szerinti beszámolói alapján bármely
lezárt üzleti évben a mérleg szerinti eredménye
negatív.
Ha ajánlattevő a felhívás III.2.2. G.2. pontja
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közzétételét, nyilatkozzon a mérleg szerinti eredményére
a felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti év
tekintetében, évenkénti bontásban.

GI.3)
Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik
ajánlattevő), csatolja be a 310/2011. (XII.23.) Korm.
rendelet 14. § (1) bekezdés c) pont alapján nyilatkozatot a
felhívás feladását megelőző 3 üzleti év teljes -ÁFA nélkül
számított árbevételéről, illetve ugyanezen időszakban a
közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételéről (épület
építése/felújítása) évenkénti bontásban, attól függően,
hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte
meg a tevékenységét, amennyiben ezek a forgalmi adatok
rendelkezésre állnak.

GI.4)
Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik
ajánlattevő), csatolja be a 310/2011. (XII.23.) Korm.
rendelet 14.§ (1) bekezdés d) pont alapján meglévő
szakmai teljes körű építés-szerelésbiztosítással. Fentiek
igazolására ajánlattevőnek csatolnia kell a kötvény
másolatát, valamint a biztosítási díj befizetésének
igazolását.

szerinti irattal 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.
Az ajánlatkérő köteles ajánlattevő pénzügyi és
gazdasági
alkalmasságát
megállapítani,
ha
működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából
(épület kivitelezése/felújítása) származó – általános
forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri
vagy meghaladja a 250.000.000 Ft-ot.
Ha ajánlattevő az alkalmassági feltételben előírt
irattal (beszámolóval), azért nem rendelkezik, mert
olyan jogi formában működik, amely tekintetében
a beszámoló benyújtása nem lehetséges, az e
ponttal
kapcsolatban
előírt
alkalmassági
követelmény és igazolási mód helyett bármely, az
ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb
nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja
pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett
ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során
köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában
működik, amely tekintetében a beszámoló
benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az
e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági
követelmény és igazolási mód helyett az
alkalmasság
igazolásának ajánlatkérő által
elfogadott módjáról. (310/2011. (XII. 23.) Korm.
rendelet 14. § (3) bekezdés).

GA.3.1)
Ajánlattevő alkalmatlan, ha a teljes ÁFA nélkül
számított árbevétele a felhívás feladását megelőző
3 üzleti évben nem éri el összesen minimum a
400.000.000 Ft-ot.
GA.3.2)
Ajánlattevő alkalmatlan, ha a felhívás feladását
megelőző 3 üzleti évben a közbeszerzés tárgya
szerinti (épület kivitelezése/felújítása) ÁFA nélkül
számított árbevétele nem éri el összesen a
250.000.000 Ft-ot.

GA.4)
Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik
érvényes,
teljes
körű
szakmai
felelősségbiztosítással
építés-szerelésbiztosítási
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Ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó
kivitelezői névjegyzékében megjelenített 310/2011.
(XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés előírásainak
megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági
szereplő
megfelel
a
meghatározott
minimum
követelményeknek, a követelmény és a megfelelést
igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is
elfogadja az ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Korm.
rendelet (1) bekezdésben meghatározott dokumentumok
benyújtása helyett összhangban a 310/2011. (XII.23.)
Korm. rendelet 14.§ (4a) pontjában foglaltakkal.

fedezet (C.A.R.-E.A.R.), melyből a felelősség
biztosítási fedezet esetében az általános kártérítési
limit
legalább
10.000.000
Ft
legyen
káreseményenként. A felelősségbiztosítási fedezet
esetében az általános kártérítési limit legalább
55.000.000 Ft legyen évenként.
A
G.3)-G.4)
pont
szerinti
alkalmassági
követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen
is megfelelhetnek, a G.1) és G.2) pontokban foglalt
alkalmassági követelményeknek elegendő, ha a
közös ajánlattevők közül egy felel meg (Kbt. 55. §
(4) bekezdés).
Ajánlattevők legyenek figyelemmel a Kbt. 55. §
(5)-(6) bekezdéseiben foglaltakra, különös
tekintettel a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontjában
foglalt feltételekre

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

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

MI.1) Az MA.1) pontban előírt követelményt 310/2011.
(XII. 23.) Korm.rendelet 15. § (2) bekezdésének a) pontja
alapján a Korm.rendelet 16. § (5) bekezdésére
figyelemmel a Korm.rendelet 16. § (3) bekezdése szerint
a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell
igazolni, melynek tartalmaznia kell legalább a szerződést
kötő másik fél megnevezését, címét, a teljesítési idejét,
helyét, az ellenszolgáltatás összegét nettó Ft-ban,
információt arra, hogy a teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt-e, továbbá a
referenciamunka
tárgyát
legalább
olyan
részletezettséggel, amelyből az MA.1) pontban előírt
követelménynek való megfelelés kiderül.

MA.1) Ajánlatkérő alkalmatlan a szerződés
teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az
eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított a felhívás feladásának napját megelőző 5
éven belül befejezett, szerződésszerű teljesítéssel
(műszaki átadás-átvétellel) lezárt
MA.1.1)
1 db, legalább nettó 250.000.000 HUF értékű
épület építésére vonatkozó referenciával, amely
tartalmazott 1 db legalább bruttó 1.000 m2
összterületű épületépítést az alábbi tartalommal:
-teljeskörű szerkezetbontás,
-teljeskörű szerkezetépítés,
-teljeskörű
szakipari
és
épületgépészetiépületvillamossági szerelés
továbbá
MA1.2)
legalább 1 db épület építésére vonatkozó
referenciamunkával, melynek szerződéses keretén
belül tartalmazott, legalább 150 m2 felületű
medence vagy víztározó építését, a kapcsolódó
vízgépészeti rendszer kivitelezésével együtt,
legalább 1.500 m3 légköbméteres helyiség
szellőzéséhez kapcsolódó légtechnikai rendszer
kivitelezését, legalább 350 m2 felületű ragasztott
fatartó tartószerkezetű tetőszerkezet építését,
legalább 70 db nyílászáró elhelyezését, legalább
800 m2 padlóburkolat készítését kerámia, gress
vagy mozaik lapburkolatból, legalább 470 m2 fal,
pillér vagy oszlopburkolat készítését, legalább
2900 m2 diszperziós festést, felület előkészítéssel,
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legalább 625 m2 szerelt álmennyezet készítését,
legalább 625 m2 magastető hőszigetelését,
legalább 1 db víz-, 1 db szennyvíz- és 1 db
csapadékvíz-hálózat fejlesztését, ill. átépítését.
továbbá
MA1.3)
legalább 12 db parkolóhely építésével és legalább
250 m2 zöldfelület kialakításával.
Fenti referencia követelmények
szerződés keretében teljesíthetőek.

maximum 3

Felhívjuk figyelmüket az építési beruházások
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló
306/2011. (XII. 23.) kormányrendelet 10. § (2)
bekezdésében foglaltak szerint az a szervezet
melynek teljesítéseit ajánlattevő a Kbt. 55. § (6)
bekezdés b) pontja szerinti alkalmasság
igazolásához felhasználta a szerződés teljesítése
során a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény 6:419. §-ában foglaltak szerint
kezesként felel a teljesítés azon részének
elmaradásával
vagy
hibás
teljesítésével
összefüggésben
az
ajánlatkérőt
ért
kár
megtérítéséért, amelyre vonatkozóan az ajánlattevő
alkalmasságát a korábbi teljesítések bemutatása
igazolta. A referencia a szerződés teljesítésének
egészére vonatkozó alkalmasságot igazol.
MI.2.) A 310/2011. (XII. 23.) Korm.rendelet 15. § (2)
bekezdésének e) pontja alapján az eljárást megindító
felhívás MA.2) pontjaiban előírtak alapján azoknak a
szakembernek a megnevezésével, végzettségük, és/vagy
képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével,
akiket be kíván vonni a teljesítésbe, az alábbiak szerint:
a1) szakember megnevezése
a2) szakember aláírásával ellátott, szakmai gyakorlatot is
ismertető szakmai önéletrajzának
benyújtása,
a3) előírt, vagy azzal egyenértékű iskolai végzettségének
igazolására a vonatkozó bizonyítvány,
oklevél másolatának benyújtása,
a4) szakember aláírásával ellátott rendelkezésre állási
nyilatkozat benyújtása arról, hogy a tárgyi közbeszerzési
eljárásban az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés
teljesítése alatt rendelkezésre fog állni.
Amennyiben a szakember szerepel a szakmavégzési
jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, a
névjegyzéki/kamarai számot ajánlattevő megadhatja.

MA.2) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés
teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik a
teljesítésbe bevonni kívánt
-legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É
(vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői
jogosultság
megszerzéséhez
szükséges,
a
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti
szakirányú, vagy azzal egyenértékű végzettséggel
és szakmai gyakorlati idővel.
-legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MVÉV (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki
vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti
szakirányú, vagy azzal egyenértékű végzettséggel
és szakmai gyakorlati idővel.
-legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MVÉG felelős
műszaki vezetői jogosultság
megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.)
Korm. rendelet szerinti szakirányú, vagy azzal
egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlati
idővel.
-legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-
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KÉ vagy MV-KÉ-R (vagy azzal egyenértékű)
felelős
műszaki
vezetői
jogosultság
megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.)
Korm. rendelet szerinti szakirányú, vagy azzal
egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlati
idővel.
-legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MVVZ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki
vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti
szakirányú, vagy azzal egyenértékű végzettséggel
és szakmai gyakorlati idővel.
-legalább 1 fő építőmester szakmérnöki
végzettséggel rendelkező szakemberrel, mint a
teljesítésben részt vevő felelős műszaki vezető
személy,
aki
a
minőségellenőrzésért,
a
megrendelővel való műszaki kapcsolattartásért és a
projekt operatív irányításáért is felel.
A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerint
egyenértékű végzettségnek tekinti ajánlatkérő a
tevékenységet szabályozó, korábban hatályban lévő
rendelet(ek) szerinti végzettséget is, amennyiben az
alkalmasság igazolására bemutatott személy a
266/2013.
(VII.11.)
Kormányrendeletben
rögzítettek
szerint
a
kamara
által
a
szakmagyakorlás folytatására kiadott igazolással
rendelkezik.
Abban az esetben, ha az adott szakember
rendelkezik a korábbi névjegyzéki besorolás szerint
(és az új névjegyzéki besorolás még nem történt
meg) a 244/2006 (XII.5.) Korm. rendeletben előírt
érvényes felelős műszaki vezetői jogosultsággal,
akkor Ajánlatkérő elfogadja ezt a jogosultságot a
266/2013 (VII.11.) Korm. rendeletben előírt felelős
műszaki vezetői jogosultsággal egyenértékűnek.
Az MA.2) pontban előírt szakemberek között
átfedés lehet, de legalább 3 szakember bemutatása
kötelező.
MI.3) Az MA.3) pontban előírt követelményt 310/2011.
(XII. 23.) Korm.rendelet 15. § (2) bekezdésének b) pontja
alapján ajánlattevői nyilatkozatban kell igazolni, a
nyilatkozatban be kell mutatni az MA.3) pontban előírt
munkagépeket, berendezéseket, műszaki felszereltséget
és azok azon paramétereit, amelyből az alkalmassági
követelménynek való megfelelésük egyértelműen
megállapítható.

MA.3) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés
teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik legalább
az
alábbiakban
felsorolt
munkagépekkel,
berendezésekkel, műszaki felszereltséggel:
- legalább 1.250 m2 homlokzati állványrendszer;
- legalább 1 db önjáró ollós emelő;
- legalább 1 db kompresszor;
- leglább 1 db áramfejlesztő;
- legalább 2 db 8 tonna teherbírású önrakodó tgk.;
- legalább 3 db 8 tonna teherbírású tgk.;
- legalább 2 db 9 m3-es betonmixer teherautó;
- legalább 1 db 16 tonnás autódaru;
- legalább 2 db irodai konténer;
- legalább 2 db raktárkonténer;
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- legalább 300 m mobil kerítéselem;
- legalább 3 db hulladékszállításra alkalmas
konténer;
- legalább 1 db konténeres hulladékszállításra
alkalmas tgk,
- legalább 1 db tompahegesztő gép;
- legalább 1 db minimum 40 kW teljesítményű
kisméretű rakodógép;
- legalább 2 db minimum 70 kW teljesítményű
méretű rakodógép;
- legalább 1 db minimum 70 kW teljesítményű
méretű rakodógépre ráilleszthető hidraulikus
bontókalapács;
- legalább 1 db Elektrofitting hegesztő géppel.
Amennyiben ajánlattevő a Kbt. 55. § (6) bekezdését
alkalmazza, úgy benyújtandók a Kbt. 55. § (5) -(6)
bekezdése szerinti dokumentumok.
Az igazolásként benyújtandó dokumentumok helyett
ajánlatkérő a 310/2011. (XII. 23.) Korm.rendelet 17. §
(1a) bekezdésében leírt módon történő igazolást is köteles
elfogadni.
Amennyiben egy szervezet referenciaként olyan korábbi
tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium
vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az
esetben a Kbt. 129. § (7) bekezdés figyelembe vételével
kell igazolnia az alkalmassági feltételnek való
megfelelést - konzorciumi, vagy projekttársasági korábbi
teljesítés esetén egyaránt.

A
műszaki
illetve
szakmai alkalmasság
tekintetében
meghatározott
alkalmassági
minimumkövetelményeknek
elegendő,
ha
ajánlattevő (közös részvételi jelentkezés esetén
valamelyik részvételi jelentkező) felel meg
figyelemmel a Kbt. 55.§. (4) bekezdésében
foglaltakra Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén
bármelyik ajánlattevővel), alvállalkozójával vagy
az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági
szereplő a műszaki illetve szakmai alkalmasság
tekintetében
meghatározott
alkalmassági
minimumkövetelményeknek
elegendő,
ha
ajánlattevő illetőleg bevont gazdasági szervezet
felel meg figyelemmel a Kbt. 55.§. (4)
bekezdésében illetőleg a Kbt. 55.§ (6) bekezdés a)
és b) pontjában foglaltakra.

A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rend. 15. § (2) bekezdés a)
pontja, valamint a 15. § (3) bekezdés a) pontja szerinti
esetben, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített
építési beruházásra, vagy szolgáltatás megrendelésére
vonatkozó referencia igazolás, vagy nyilatkozat nem
állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák,
illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az
ajánlatkérő a referencia igazolást, vagy nyilatkozatot
bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről
az ismertetett építési beruházás vagy szolgáltatás egésze
tekintetében elfogadja a Kr. 16. § (6) bekezdésének
megfelelően, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevő
egyetemleges felelősségvállalása mellett történt, és az
igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés
aránya elérte a 15%-ot.
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17.§ (1a) pontjában
foglaltak szerint, ha a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében
megjelenített 15. § (2) bekezdés előírásainak megfelelő
dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő
megfelel
az
ajánlatkérő
által
meghatározott
követelményeknek, a követelmény és a megfelelést
igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is
köteles elfogadni az ajánlatkérő a 15. § (2) bekezdésében

53

meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott

igen

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

igen

nem

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

nem

(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

A Kbt. Második Részében meghatározott
szabályok szerinti eljárás az alábbiak
szerint:

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok
szerinti eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt

Nyílt

Meghívásos

Meghívásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított meghívásos , alkalmazásának
indokolása:
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
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tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának
indokolása:

hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
hirdetmény nélküli 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)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

VAGY

Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
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Részszempont

Súlyszám

1. Ajánlati ár (nettó HUF)

70

2. Késedelmi kötbér (a nettó ajánlati
ár (szerződés szerinti, tartalékkeret és
áfa
nélküli
ellenszolgáltatás)
minimum 0,1 %a/késedelmes nap,
maximum a nettó ajánlati ár
(szerződés szerinti, tartalékkeret és
áfa nélküli ellenszolgáltatás) 1%a/késedelmes nap)
3. Előteljesítés mértéke (befejezési
határidőhöz képest naptári napban
számolva,
minimálisan
0,
maximálisan 30 nap, tekintettel a
Kbt. 71. § (7) bekezdésében
foglaltakra)
4. Szakmai ajánlati minősége

Részszempont

Súlyszám

20

10

15

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni:

igen

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)
1-1391/2015.
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: •••••/•••• (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: ••••/••/•• (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: •••••/•••• (KÉ-szám/évszám)
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A hirdetmény közzétételének dátuma: ••••/••/•• (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: •••••/•••• (KÉ-szám/évszám)
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: 2015

/••/•• (év/hó/nap )

Időpont:

A dokumentációért fizetni kell

igen

(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár:

nem

Pénznem:

A fizetés feltételei és módja:

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2015

/••/••

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

••••/ ••/••-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban: ••• vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
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IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum:

2015

/••/••

(év/hó/nap)

Időpont:

Hely : Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal, 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112.-114., „A” épület
fsz. 13.sz. tárgyaló
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek

igen

nem

(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Jogosultak: Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott személyek. Bontási eljárásról további információ: Kbt.
62. § (1), (3), (4) és (6)-(7) bekezdések szerint.

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
igen

nem

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

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)
igen
nem
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos
további információk: (adott esetben)
A dokumentáció csak elektronikusan áll rendelkezésre. A dokumentáció átvételére egyrészt e-mailben történő
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megküldés útján van lehetőség, melyet az eljárást megindító felhívás I.1) pontjában megjelölt címen kell kérni
írásban, emailben benyújtott kérelemmel. A dokumentáció másrészt átvehető CD-n az eljárást megindító
felhívás I.1) pontjában megjelölt címen a +3649511535 telefonszámon történt előzetes időpont egyeztetés után
személyesen, hétfőtől csütörtökig munkanapokon 9 és 15 óra,valamint az ajánlattételi határidő lejártának napján
9 és 10 óra között.
Ha a dokumentáció megküldését kérik, annak teljesítése a Kbt. 50. § (3) bekezdése szerint történik.
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., 2. és 3. részszempontok esetében a legelőnyösebb ajánlat 10 pontot, a többi ajánlat a legelőnyösebb
ajánlathoz viszonyítva arányosítás alapján kevesebb pontot kap (az 1. részszempont tekintetében a fordított
arányosítás a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1. útmutatója III. A. 1. pont ba)
alpontja szerinti fordított arányosítás alkalmazása, a 2. és 3. részszempontok tekintetében a lineáris arányosítás
módszere(Közbeszerzési Hatóság KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1. útmutatója III. A. 1. pont bb) alpontja
szerinti arányosítás). A 4. részszempont tekintetében ajánlatkérő a pontkiosztás (Útmutató III. B. 1. pont)
módszerét (maximálisan 100 pont), ezt követően pedig a lineáris arányosítás módszere(Közbeszerzési Hatóság
KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1. útmutatója III. A. 1. pont bb) alpontja szerinti arányosítás) módszerét
alkalmazza. Pontozás 1-10 pont.
A 4., „szakmai ajánlat minősége” értékelési részszempont értékelésénél az alábbiakat veszi figyelembe:
• organizációs terv tartalma
• készültségi állapot terv
• pénzügyi-műszaki ütemterv tartalma
• kockázatkezelési terv tartalma
A szakmai ajánlat részletes tartalmi követelményeit a dokumentáció tartalmazza.
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
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:
G1-G4, M1-M3
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
Az ajánlatkérő ajánlati biztosítékot kér. Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott értéke 1.000.000 Ft,
melyet az ajánlattevőnek az ajánlatkérő 11734107-15350071-10250000 számú számlájára történő átutalással,
bank vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető
kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel kell teljesíteni. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának
határideje az ajánlattételi határidő lejárta. A nem átutalással teljesített ajánlati biztosíték esetén
kedvezményezettként az ajánlatkérőt kell megjelölni, a bank vagy biztosító által vállalt garanciának és a
kötelezvénynek az ajánlattételi határidő lejártától kezdődően 60 napig kell hatályban maradnia. Átutalás esetén
kizárólag az minősül teljesítésnek, ha az előírt pénzösszeget az Ajánlatkérő számláján legkésőbb az ajánlattételi
határidő lejártának időpontjáig jóváírták. Az ajánlati biztosíték teljesítését az ajánlatban igazolni kell, az átutalás
teljesítését igazoló dokumentum vagy az előírt garancia vagy az előírt készfizető kezességvállalást tartalmazó
kötelezvény becsatolásával. Az ajánlattevőt az ajánlati biztosíték szolgáltatásáért semmilyen költségtérítés,
illetve kamat nem illeti meg.
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V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra:

igen

nem

V.4) Egyéb információk:
1) Az ajánlatban meg kell jelölni a Kbt. 40. § (1) bekezdésének a) és b) pontjában foglaltakat.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a nyilatkozattétel során vegyék figyelembe a Kbt. 26. §-át
is. A nyilatkozatokat nemleges tartalommal is meg kell tenni.
2) Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az eljárást megindító
felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. [Kbt. 60. § (3)
bekezdés].
3) Az ajánlatban az ajánlattevőnek az egyéb előírt dokumentumok benyújtása mellett nyilatkoznia kell arról,
hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy
középvállalkozásnak minősülnek-e. [Kbt. 60. § (5) bekezdés]
4) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 25-26. §-aiban foglaltak szerint kell eljárni, a közös ajánlattevőknek
egyetemleges kötelezettséget és felelősséget kell vállalniuk a teljesítésért. Az ajánlatban be kell nyújtani a közös
ajánlattevők között a közös ajánlattételre létrejött, cégszerűen aláírt együttműködési megállapodást/szerződést,
melyben meg kell jelölniük a Kbt. 25. § (2) bekezdése szerinti képviselőt valamint a szerződés teljesítésének és
a szerződéses ellenérték kifizetésének közös ajánlattevők közötti megosztását. Benyújtandó továbbá az
együttműködési megállapodás/szerződés aláíróinak cégaláírási címpéldánya, vagy aláírás-mintája is.
5) 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.
6) Az ajánlatot írásban és zártan egy papír alapú példányban és a papír alapú példánnyal mindenben megegyező
elektronikus példányban kell benyújtani. Az elektronikus példányt CD-n kell benyújtani pdf. formátumban. A
papír alapú példányt és a CD-t közös csomagolásba kell csomagolni, a csomagolásra rá kell írni: „Tanuszoda
építése Mezőkövesden” - Ajánlat", továbbá: "Nem bontható fel az ajánlatok hivatalos bontási eljárásának
megkezdése előtt!".
Az ajánlatot az eljárást megindító felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az
ajánlattételi határidő lejártáig.
7) A szerződés tárgyát képező munkák műszaki leírása a dokumentációban található.
8) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattevőt terheli.
9) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy az eljárást megindító felhívás III.1.1) pontjában előírt
biztosítékokat az előírt határidőre és mértékben nyújtja az előírt módon.
10) Eredményes közbeszerzési eljárás esetén a szerződéskötés tervezett időpontja: 2015. XXXX
11) A jelen eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és a kapcsolódó végrehajtási
rendeletei vonatkozó rendelkezései szerint kell eljárni.
12) Az ajánlat benyújtására és az ajánlattételre vonatkozó további előírások a Dokumentációban.
13) A benyújtott ajánlatok tekintetében hiánypótlás a Kbt. 67. §-a szerint biztosított.
14) A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárás során ajánlatkérő által előírt dokumentum - ha
jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújtható.
Jogszabályi rendelkezés apján a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerinti ajánlatevői nyilatkozatot eredeti példányban
kell az ajánlatban benyújtani.
15) Ajánlatkérő az alkalmasság megítélésére kért adatok értékét külföldi pénznemben történő megadás esetén
forintra számolja az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank honlapján
közzétett hivatalos devizaárfolyam alapján.
16) A GA.4) pontban meghatározott felelősségbiztosításnak ki kell terjednie a kivitelezés időtartamára, és
magában kell foglalnia az építés-szereléssel összefüggő, harmadik személynek okozott kár megtérítési
kötelezettségét is dologi károk, valamint személyi sérüléses károk esetén. A biztosításnak ki kell terjednie a
nyertes ajánlattevő alvállalkozó és teljesítési segédei által okozott károkra is.
17) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró személy, továbbá a nevesített alvállalkozók és alkalmasság
igazolásában résztvevő gazdálkodó szervezetek aláírásra jogosult képviselőinek a 2006. évi V. törvény 9. § (1)
bekezdése szerinti aláírási címpéldányát, v. aláírás-mintáját.
Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult
képviselőjének meghatalmazása alapján más személy írja alá, a cégjegyzésre jogosult személy, valamint a
meghatalmazott által aláírt teljes bizonyító erejű magánokirati formában elkészített meghatalmazást is csatolni
szükséges (amennyiben felmerül, ez az előírás megfelelően alkalmazandó a nevesített alvállalkozók, illetve az
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alkalmasság igazolásában résztvevő gazdálkodó szervezetek vonatkozásában is).
18) Ajánlatkérő kiköti, hogy a jelen közbeszerzés eredményessége esetén létrejövő szerződés teljesítése során
keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotáson ajánlatkérő területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű,
kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, továbbá jogot szerez az alkotás (terv)
átdolgozására is.
19) Amennyiben bármely, az ajánlatba csatolt dokumentum nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azok
ajánlattevői felelős fordítását is köteles ajánlatkérő elfogadni a Kbt. 36. § (3) bekezdésére figyelemmel. Az
ajánlattevői felelős fordítás tényéről ajánlattevőnek az ajánlatban cégszerűen nyilatkoznia szükséges.
20) A közbeszerzés tárgyát képező kivitelezési tevékenység az építésügyi jogszabályok szerint engedély és
bejelentés alapján végezhető építési tevékenységnek minősül. Az építési engedély a dokumentáció része.
21) Az eljárásban nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljesítése során rendelkeznie kell a felelős műszaki
vezetői névjegyzékben nyilvántartott, a szerződés teljesítése során felelős műszaki vezetőként közreműködő
-1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm.rendeletnek megfelelő MV-É kategória
-1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm.rendeletnek megfelelő MV-ÉG kategória
-1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm.rendeletnek megfelelő MV-ÉV kategória
-1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm.rendeletnek megfelelő MV-KÉ vagy MV-KÉ-R kategória
-1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm.rendeletnek megfelelő MV-VZ kategória
szerinti felelős műszaki vezető szakemberrel. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén az
ajánlatában a III.2.3) MA.2) pontra bemutatott szakemberek a felelős műszaki vezetői tevékenység ellátásához
szükséges mérnöki kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötésére rendelkezni fog és fenntartják azt
a szerződés teljesítésének időszaka alatt, vagy amennyiben az ajánlat benyújtásakor már rendelkeznek a
jogosultsággal, azt fenntartják a szerződés teljesítésének időszaka alatt. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét, hogy a nyilvántartásba vétel elmaradása a nyertes ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének
minősül a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében ajánlatkérő az ajánlatok értékelése alapján
a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel köti meg a szerződést (amennyiben az
összegezésben megjelölte és a jelen pontban a nyilvántartásba vételre előírt feltételnek is eleget tesz).
22) Ajánlatkérő a Kbt. 94.§ (3) bekezdés b) pontjára tekintettel hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos
eljárást alkalmazhat.
23) Nyertes Ajánlattevő köteles a keletkezett hulladékok elszállításáról gondoskodni Mezőkövesd Város
közigazgatási területétől 5-km-es távolságon belül, melyről nyilatkoznia kell ajánlatában, továbbá a
nyilatkozatban megjelölni, hogy mely befogadó telepen kívánja elhelyezni a hulladékot.

V.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA: 2015

/••/•• (év/hó/nap)
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11.) Mezőkövesd
jóváhagyása

Város

Integrált

Településfejlesztési

Stratégiájának

Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
9 fő bizottsági tagból 7 fő vett részt a szavazásban és 7 fő igen szavazatával a Pénzügyi és
Fejlesztési Bizottság Mezőkövesd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának
jóváhagyásáról szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság
A 9 fő bizottsági tagból 6 fő vett részt a szavazásban, 6 fő igen szavazatával az Ügyrendi és
Társadalmi Kapcsolatok Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot a
mellékelt „Integrált Településfejlesztési Stratégiával” együtt elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Dr. Fekete Zoltán polgármester miután a jelenlévők részéről hozzászólás, vélemény nem hangzik
el, így a határozati javaslatot a mellékelt Integrált Településfejlesztési Stratégiával együtt teszi fel
szavazásra.
A 12 fő Képviselő-testületi tagból 12 fő vett részt a szavazásban, és 10 igen
szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza

Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
194/2015. (IX.30.) határozata
Mezőkövesd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának
jóváhagyásáról

Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta,
Mezőkövesd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiáját megismerte és azt elfogadja.

Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal
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12.)Az 1956. október 23-i Forradalom és Szabadságharc 59. évfordulója
alkalmából rendezett ünnepi program költségvetése
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
9 fő bizottsági tagból 7 fő vett részt a szavazásban és 7 fő igen szavazatával a Pénzügyi és
Fejlesztési Bizottság az 1956. október 23-i Forradalom és Szabadságharc 59. évfordulója
alkalmából rendezett ünnepi program költségvetéséről szóló határozati javaslatot elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek.
Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság
A 9 fő bizottsági tagból 6 fő vett részt a szavazásban, 6 fő igen szavazatával az Ügyrendi és
Társadalmi Kapcsolatok Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy az események lebonyolítására 180.000.Ft anyagi hátteret biztosítson az önkormányzat a Közkincstár Nonprofit Kft részére.

Dr. Fekete Zoltán polgármester mivel a napirendhez módosító javaslat nem hangzik el, így a
határozati javaslatban foglaltakat teszi fel szavazásra.
A 12 fő Képviselő-testületi tagból 12 fő vett részt a szavazásban, és 12 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
195/2015. (IX.30.) határozata
Az 1956. október 23-i Forradalom és Szabadságharc 59. évfordulója
alkalmából rendezett ünnepi program költségvetéséről
1.) Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1956-os Forradalom és
Szabadságharc 59. évfordulójának tiszteletére rendezendő ünnepi program
költségvetéséről szóló előterjesztést megtárgyalta és a mellékelt költségvetési terv szerint
elfogadja.
2.) Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 59. évfordulójának mezőkövesdi,
önkormányzati ünnepi eseményeinek lebonyolítására 180.000 Ft anyagi hátteret biztosít
az önkormányzat 2015. évi költségvetése Általános tartalék kerete terhére, melyet a
Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft. részére utal át.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2015. október 22.
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Az 1956. október 23-i Forradalom és Szabadságharc 59. évfordulójának megünneplése
Mezőkövesd, 2015. október 22. (csütörtök)
Rendezvényterv
13:00 – 14:00 Ünnepi műsor a Közösségi Házban


Himnusz



Tállai András Miniszterhelyettes Úr ünnepi beszéde



Ünnepi műsor (A Széchenyi István Katolikus Szakképző Iskola tanulóinak
előadásában)
Az iskola tanulói a színpadi produkció által megemlékeznek az 1956. október 23-i
Forradalom és Szabadságharc eseményeiről.

Szózat
14:15 - 14:30 Térzene az 1956-os emlékműnél a Pro Urbe díjas Mezőkövesdi Városi
Fúvószenekar közreműködésével
14:30 - 15:00 Koszorúzás az 1956-os emlékműnél

Költségvetés
- kellékek

40.000 Ft

- szereplők vendégül látása

30.000 Ft

- marketing költségek (plakát, meghívó, hirdetés…)
Összesen:

110.000 Ft
180.000 Ft
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13.) A Mezőkövesdi Kézilabda Club és a Mezőkövesd Zsóry Futball Club Kft.
támogatási kérelme

Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
9 fő bizottsági tagból 7 fő vett részt a szavazásban és 7 fő igen szavazatával a Pénzügyi és
Fejlesztési Bizottság a Mezőkövesdi Kézilabda Club és a Mezőkövesd Zsóry Futball Club Kft.
támogatási kérelméről szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Dr. Fekete Zoltán polgármester – mivel a napirendhez a jelenlévő képviselők részéről
hozzászólás, vélemény nem hangzik el – így a határozati javaslatban foglaltakat teszi fel
szavazásra.
A 12 fő Képviselő-testületi tagból 12 fő vett részt a szavazásban, és 12 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
196/2015. (IX.30.) határozata
a Mezőkövesdi Kézilabda Club és a Mezőkövesd Zsóry Futball
Club Kft. támogatási kérelméről
1. Mezőkövesd város Képviselő-testülete, az előterjesztést megtárgyalta, és a Mezőkövesdi
Kézilabda Club utánpótlás programjának megvalósítására 10 millió Ft, valamint a
Mezőkövesd Zsóry Futball Club Kft. utánpótlás csapatainak működtetésére 10 millió Ft
pótelőirányzatot biztosítja, az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének a 34. sz.
mellékletében szereplő felhalmozási célú céltartalék, 3.7.9. „Előre nem tervezhető
feladatok” kiadási előirányzatának az átcsoportosításával.
2. A támogatott szervezetek a kapott támogatással a Mezőkövesd Város Önkormányzatának
2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.26.) rendelet 27. §-ában foglalt előírások
szerint kötelesek elszámolni.
3. A Képviselő-testület felkéri a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a
pótelőirányzat biztosításáról a költségvetési rendelet módosítását készítse elő.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: értelem szerint
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14.) Indítványok, javaslatok
 Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről:
Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntése

 Tájékoztató az interpellációra adott válaszról
Fügedi Richárd Alex képviselő nem fogadja el az interpellációjára adott választ, mert jogos
lakossági igényt tolmácsoltak. Véleménye szerint a számokról lehet vitatkozni, de úgy érzi, hogy
a lakosság kérése ettől fontosabb.
Dr. Fekete Zoltán polgármester mivel Képviselő Úr nem fogadta el az interpellációjára adott
választ, így azt szavazásra teszi fel a képviselő-testület felé.
A 12 fő Képviselő-testületi tagból 12 fő vett részt a szavazásban, és 7 igen
szavazattal, 3 nem ellenében, és 2 tartózkodás mellett az interpellációra adott választ
elfogadja
Jámbor Márk István képviselő a kérdésére adott választ nem fogadja el, mert nem az volt a
kérdés, amire választ kapott. Kutya sétáltatásra válaszoltak, ő pedig kutya futtató kiépítését
kérdezte.
Dr. Fekete Zoltán polgármester elmondja, hogy van 2 kutyafuttató, de senki nem vitte oda a
kutyáját futtatni. Ezért az egyik már be is zárt. Mivel Képviselő Úr nem fogadta el az
interpellációjára adott választ, így azt szavazásra teszi fel a képviselő-testület felé.
A 12 fő Képviselő-testületi tagból 12 fő vett részt a szavazásban, és 9 igen
szavazattal, 1 nem ellenében, és 2 tartózkodás mellett az interpellációra adott választ
elfogadja

---SZÓBELI INTERPELLÁCIÓ
---CSIRMAZ JÓZSEF képviselő a Teréz u. 23-25. sz. alatti ingatlanok előtti út helyreállítását
kéri. Technikai okok miatt később valósult meg a szennyvízcsatorna kiépítése, ezért csak most
van alkalom az úthelyreállítására. Autóval történő közlekedés biztosítását kéri, mivel jelenleg az
ott lakók nem tudnak kiközlekedni.
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Kérdése: Gaál I. úton megvalósult a járdafelújítás, és a kivitelező ígéretet tett a csapadékvíz
elvezetés biztosítására. Erre a mai napig nem került sor, az esős időjárás következtében az
ingatlanok áznak, konkrétan a Gaál I. 41. - 61. sz. alatti ingatlanokról van szó. A kivitelező azóta
sem jelentkezett többszöri megkeresés ellenére sem.

Dr. Fekete Zoltán polgármester elmondja, hogy Képviselő Úr az interpellációjára és a kérdésre
írásban meg fogja kapni a választ.

A képviselő-testület a 2011. évi Mötv. 46.§ (2) bekezdése alapján zárt ülés
keretében folytatja tovább a tanácskozást.

K.m.f.
Dr. Fekete Zoltán
polgármester

Dr. Jakab Orsolya
jegyző
Jegyzőkönyv hitelesítő
Malatinszky Károly
települési képviselő

Molnár Istvánné
települési képviselő
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