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Bükkszentkereszt Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete 

3557 Bükkszentkereszt, Kossuth út 24 sz. 

Tel.: 46/390-120 Fax: 46/390-305 

 
 

 

 Jegyzőkönyv 

 

Készült Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 19. 

napján tartott üléséről. 

 

 

Helye:                         Az önkormányzat  tanácskozó terme 

 

 

Jelen vannak:  Jámbor Flórián    polgármester 

    Solymosi Konrád Ferenc        alpolgármester 

    Négyesi Bernadett                  képviselő 

 Orliczki Attila                         képviselő 

    Szolnoki Csaba                       képviselő 

    Telekes Józsefné                     képviselő 

 

                                     Dr. Hegyközi Béla  címzetes főjegyző 

 

Hiányzik:         Galuska Balázs                       képviselő 

 

  

                                       

Jámbor Flórián polgármester köszönti a képviselőket. Megállapítja, hogy az ülés 

határozatképes, azt megnyitja.  

 

Ismerteti a napirendet: 

 
 

1.) A Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása 

módosításának jóváhagyása 

Előadó: Jámbor Flórián polgármester 
2.) Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodásának jóváhagyása 

Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

3.) Településrendezéssel összefüggő döntések meghozatala 

Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

4.) Az önkormányzati ASP –rendszerrel kapcsolatos feladatok 

Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

5.) Aktuális kérdések megvitatása 

Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

A képviselő-testület a napirendi pontokat változtatás nélkül 6 igen szavazattal elfogadta.  
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1. Napirendi pont: A Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodása módosításának jóváhagyása 

Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

A polgármester előadja, hogy a Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás Társulási 

Tanácsa 2016. december 14. napján módosította a társulási megállapodást. 

 

A család- és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait továbbra is a társulás látja el a megállapodás 

3. számú mellékletében felsorolt önkormányzatok, így Bükkszentkereszt tekintetében is. 

 

2017-től Nagycsécs és Sajóörös önkormányzatok belső ellenőrzési feladatait is a társulás látja 

el. 

A megállapodás 7. számú melléklete kiegészül a két önkormányzattal. 

 

A módosítás akkor léphet hatályba, ha a társulásban lévő önkormányzatok képviselő-testületei 

azt jóváhagyják. 

 

A polgármester javasolja a határozat meghozatalát. 

 

Ezt követően 6 képviselő szavazott és 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

1/2017 (I.19) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy: A Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása 

módosításának jóváhagyása 

 

1. Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Miskolc Környéki 

Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa által 2016. december 14. napján a 29/2016. 

(XII.14) TT határozattal elfogadott tartalommal jóváhagyja a határozat 1. számú melléklet 

szerinti Módosító Okiratot, egyúttal jóváhagyja a módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalt Társulási Megállapodást jelen határozat 2. számú melléklete szerinti tartalommal. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására. 

 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 8 napon belül 

 

 

  

2. Napirendi pont: Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

Társulási Megállapodásának jóváhagyása 

Előadó: Jámbor Flórián polgármester 
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A polgármester ismerteti a Miskolc Térségi Konzorcium társulássá alakulására vonatkozó 

előterjesztést. 

 

I. Tartalmi összefoglaló  
 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 

Mötv.) rendelkezései alapján jelenleg az önkormányzatok társulása egyféleképpen, jogi 

személyiségű társulási formában lehetséges. Az Mötv. ezen és a jogi személyiségű 

társulásokra vonatkozó további rendelkezései 2013. január 1. napjától léptek hatályba. A 

korábban az 1997. évi CXXXV. törvény alapján létrehozott nem jogi személyiségű 

társulásként működött önkormányzati társulásoknak 2013. május 31. napjáig mindezekkel 

összhangban a társulási megállapodásukat felül kellett vizsgálni és a jogi személyiségű 

társulási megállapodássá kellett alakítani. A felülvizsgálat a Miskolc Térségi Konzorcium 

Konzorciumi Megállapodása tekintetében is megtörtént, azonban a Társulássá alakítást több 

folyamatban lévő jogi eljárás gátolta. A felülvizsgálat eredményeképp megállapítható, hogy a 

Konzorcium társulásként működik, azonban a jelenleg hatályos Konzorciumi Szerződés nem 

felel meg az Mötv. társulási megállapodásra vonatkozó rendelkezéseinek.  

A jogi személyiségű társulások működésére és a társulási megállapodás kötelező tartalmi 

elemeire vonatkozó előírásokat az Mötv., nyilvántartásba vételükkel kapcsolatos eljárási 

szabályokat  pedig az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), 

valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendelet (továbbiakban: Ámr.) határozzák meg. A társulás törzskönyvi nyilvántartásba 

bejegyzett szervezet. Az Mötv. 88. § (2) bekezdés alapján a társulási megállapodás 

jóváhagyása mindegyik tagönkormányzat képviselő-testületének minősített többséggel 

meghozott döntését igényli. 

 

A Társulási megállapodás tervezet az Irányító Hatóság és a Nemzeti Hulladékgazdálkodási 

Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: NHKV Zrt.) számára egyeztetésre 

megküldésre került. 

 

Az önálló jogi személyiségű társulássá alakulással kapcsolatban az alábbi koncepcionális 

kérdések kerülnek rendezésre: 

- a társulás vagyona és a vagyonátadás feltételei, a tulajdonosi jogok és kötelezettségek 

gyakorlásának rendje; és ezzel kapcsolatban a társulás megszűnése esetén a tagok egymással 

való elszámolásának kötelezettsége, módja, 

- a társulás által ellátott feladat- és hatáskörök, 

- társulás szervezetének felépítése, működése. 

 

Vagyoni kérdések: 

A társulási megállapodás az ISPA/ KA( Instrument for Structural Polices for Pre-Accession, 

„A tagjelöltek számára az előcsatlakozási stratégia keretében nyújtandó támogatás” –

továbbiakban ISPA/KA)  és  a KEOP (Környezet és Energia Operatív Program-továbbiakban- 

KEOP) projektekben megvalósult vagyonnal kapcsolatos rendelkezései alapján a 

kedvezményezett értelem szerűen a továbbiakban a Társulás marad azzal, hogy az 

elidegenítési és terhelési tilalom rendelkezéseinek megfelelően a vagyon az önkormányzatok 

osztatlan közös tulajdona marad azzal, hogy a vagyon számviteli nyilvántartását változatlan 

módon Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata végzi.  

Az önkormányzatok továbbra is a MiReHuKöz Nonprofit Kft.-t jelölik ki a vagyon kezelésére 

a közszolgáltatási feladat ellátáshoz kötődően. 
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A jövőben megvalósuló, európai uniós támogatású projektekben az önálló jogi személyiségű 

Társulás, mint kedvezményezett a megvalósuló létesítmények tulajdonosa lesz, mely 

létesítményekre vonatkozó bérleti- vagy vagyonkezelési szerződés megkötésére ő lesz 

jogosult. 

Mindezek alapján a konzorciumi megállapodás felülvizsgálata során el kell választani a már 

megvalósult vagyont és az arra vonatkozó rendelkezéseket és a jövőbeni pályázatok során 

megvalósuló az önálló jogi személyiségű társulás, mint kedvezményezett tulajdonába kerülő 

vagyont és az azzal kapcsolatos feltételeket. 

 

 

 

Feladatok és hatáskörök: 

 

- az önkormányzat közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi szintű 

részletszabályainak meghatározása (azaz a rendeletalkotás) - az egyes önkormányzatok 

hatáskörében marad, 

- a hulladékgazdálkodási közszolgáltató kiválasztása – az önálló jogi személyiségű 

társuláshoz kerül, 

- a közszolgáltatási szerződés megkötése – az önálló jogi személyiségű társuláshoz kerül. 

 

A közszolgáltatási hatáskör (rendeletalkotás kivételével) az önálló jogi személyiségű 

társuláshoz kerül, és ő választaná ki a közszolgáltatót és kötné meg vele a szerződést 

egységesen mind az ISPA/KA, KEOP projekt létesítményeire, eszközeire, mind pedig a 

KEHOP projekt létesítményeire, eszközeire.  

Annak érdekében, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 

továbbiakban: Kbt.) szerinti in house feltételek jelen esetben is megvalósuljanak, szükséges, 

hogy az önálló jogi személyiségű társulás a törvényi szabályzás által biztosított legkisseb 

mértékű tulajdont szerezzen a MiReHuKöz Nonprofit Kft.-ben. Ez megtörténhet üzletrész 

adásvétel útján (amely azonban vagyonértékelést tesz szükségessé), vagy pedig törzstőke 

emelés útján új üzletrész alapítással, amely folyamatban valamennyi önkormányzat lemond az 

elővásárlási jogáról, és kijelölik az önálló jogi személyiségű társulást az új üzletrész 

megvételére. 

A fenti rendszer kialakítása az új uniós támogatások megjelenése utáni, illetve a pályázatok 

elnyerését követő időszakban kerül megvalósításra. Ebben az időszakban mindenképpen sor 

kell, hogy kerüljön a társulási megállapodás módosításra, hiszen az elnyert támogatás 

feltételeit be kell építeni a társulási megállapodásba, így ekkor sor kerülhet a hatáskörök 

átruházására is, és egyben, ezzel egy időben a MiReHuKöz Nonprofit Kft.-ben történő 

tulajdonszerzésre is.  

 

 Társulás munkaszervezete: 

Az Mötv. 95. § rendelkezései figyelembe vételével, döntés szükséges arról, hogy a társulás 

saját munkaszervezetet állítson fel (azaz fő-vagy mellékállású munkaviszonyokat létesítsen), 

vagy pedig a fentiekben kiemelt rendelkezésnek megfelelően e tevékenységeket (ugyanúgy, 

mint eddig) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata lássa el: 

- A javaslat alapján a társulás munkaszervezeti feladatainak ellátására a jelenlegi gesztor 

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala kerüljön megjelölésre a társulási 

megállapodásban, meghatározott díj ellenében. 

- A társulási tanács elnökének Miskolc Megyei Jogú Város polgármestere megválasztható. 

- A javaslat az alábbi szervezeti felépítést tartalmazza: Társulási Tanács; Társulási Tanács 

Elnöke; Felügyelő Bizottság; Projekt Menedzsment Szervezet (Projektiroda), de az Mötv. 95. 
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§ (2) és (3) bekezdése alapján a társulási tanács döntéseinek előkészítése, végrehajtásuk 

szervezése érdekében további bizottságokat is alakíthat. 

 

 

II. Előzmények 

 

2001. december hó 3. napján a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Program 

megvalósítására és települési szilárdhulladék-kezelési rendszer továbbfejlesztésére irányuló 

konzorciumi szerződést kötött 35 önkormányzat, mely önkormányzatok száma 37-re 

növekedett az alapítás óta eltelt időben. 

Az Önkormányzatok kötelezettséget vállaltak, hogy együttműködnek a települések 

kommunális szilárdhulladék kezelésének megoldásában és a környezetvédelmi, gazdasági, 

szociális cél elérése érdekében hozták létre a Konzorciumot. 

 

Tagok a Konzorciumot a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Program 

megvalósítására irányuló tevékenységek kizárólagos kezelésére és megoldására, továbbá az 

Európai Uniós előcsatlakozási forrásokból megvalósított kiépített infrastruktúra – a Környezet 

és Energia Operatív Program 1.1.1/B/10-11 konstrukció keretében megvalósuló KEOP-

1.1.1/B/10-11-2011-0001 számú projekt, illetve annak bővítéseként megvalósuló kiegészítő 

eszközök beszerzésére irányuló projektbővítés – fejlesztésére hozták létre. A Konzorcium 

célját képezte továbbá a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0001 azonosítószámú projekt megvalósítása. 
 

 

III. Várható szakmai hatások 

 

Az önkormányzatok jogi személyiségű társulás keretében történő együttműködése 

dinamikusabb döntéshozatalt és működést jelent, egyes döntések a társuláson keresztül is 

meghozhatóvá válhatnak.  

  
 

IV. Várható gazdasági hatások 

 

A 2007-2013 programozási időszak 2015. december 31. napjával lezárult. Amint arra a 

fentiekben is kitértünk a Konzorcium több projektre is sikeresen pályázott és sikeresen 

valósította meg e projekteket.  

A jelenleg folyamatban lévő 2014-2020 programozási időszakban megjelenő pályázatokon 

történő részvétel is elsődleges érdeke a Miskolc Térségi Konzorciumot képező 

önkormányzatoknak. A konzorciumi együttműködés tárgyát képező hulladékgazdálkodással 

kapcsolatos fejlesztések a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) 

prioritási tengelyén helyezkednek el. A pályázók lehetséges köre ugyan az egyes pályázati 

felhívásonként eltérő lehet, a KEHOP operatív program megjelent leírása a lehetséges 

pályázók körét meghatározza. Megállapítható, hogy az önkormányzatok mellett csak a 

társulások, mint az önkormányzatok együttműködésének formái kerültek megjelölésre, egyéb 

együttműködési formák így a tulajdonközösséget létrehozó együttműködés, konzorcium nem 

szerepelnek.  

Mindezek alapján az a következtetés vonható le, hogy a 2014-2020 programozási időszakban 

megjelenő, a jelenlegi konzorciumi együttműködés tárgyát képező fejlesztések pályázatain 

történő részvétel jogi személyiségű társulásként történő továbbműködés esetén biztosított, 

míg a Konzorciumi Megállapodás fenntartása esetén ez nem megoldható. Mindezen gazdasági 

hatás önmagában is indokolja, hogy Miskolc Térségi Konzorcium jogi személyiségi társulási 

formában működjön tovább. 
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V. Kapcsolódások 
 

- Magyarország Alaptörvénye 

- a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

- a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 

- az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet 

kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási 

kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 

- a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet 

- KEOP-1.1.1/B/10-11-2011-0001, valamint a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0001 

azonosítószámú projekt Támogatási Szerződése és mellékletei, illetve azok 

módosításai 

 

Észrevétel nem hangzott el.  

 

 

A polgármester javasolja a döntés meghozatalát. 

 

 

Ezt követően 6 képviselő szavazott és 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2/2017 (I.19.) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy: Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodásának jóváhagyása 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozat 1. melléklete 

szerinti tartalommal jóváhagyja a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás Társulási Megállapodását és egyben felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 

megállapodást aláírja. A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Társulás 

alakuló ülésén a Társulás megalakulását jóváhagyja és felhatalmazza a Társulási 

munkaszervezet kialakításához kapcsolódó adminisztratív teendők elvégzésére.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Jámbor Flórián polgármester 
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 3. Napirendi pont: Településrendezéssel összefüggő döntések meghozatala 

           Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

 ELŐTERJESZTÉS 

a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés  
szabályozására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban Rendelet) 
szabályozza a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és 
településrendezési eszközök elkészítésének vagy módosításának véleményeztetését.  
Településünk 32/2016. (VIII.11.) számú határozatával már rendelkezett a 
településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés 
szabályairól, azonban a 400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet a hivatkozott Rendeletet módosította, 

melynek folytán szükséges a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati 
határozatunkat módosítani. 
A módosítás célja, hogy a településünkön a településfejlesztéssel és településrendezéssel 
összefüggő partnerségi egyeztetéseknél a módosított jogszabállyal összhangban biztosítani 
lehessen a véleményező partnerek bevonását, a vélemények megfelelő dokumentálási 
rendszerét és az elfogadott településrendezési eszközök nyilvánosságát. 
A partnerségi egyeztetéssel kapcsolatos - módosított tartalmú - szabályozást a határozat 
melléklete tartalmazza.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalva, a 
partnerségi egyeztetés szabályaira és vonatkozó határozatot jóváhagyni szíveskedjenek. 
 
Bükkszentkereszt, 2017. január 19.  
 

Észrevétel nem hangzott el.  

 

 

Ezt követően 6 képviselő szavazott és 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

  

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

3/2017 (I.19) Önkormányzati Határozata  

 

Tárgy: a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés 

32/2016. (VIII.11.) számú határozattal elfogadott szabályainak módosításáról 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Partnerségi Egyeztetés 

32/2016. (VIII.11.) számú határozattal elfogadott szabályait a határozat mellékletében 

foglaltaknak megfelelően módosítja. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester, jegyző 

Közreműködik: főépítész 
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4. ) Napirendi pont: Az önkormányzati ASP rendszerrel kapcsolatos feladatok 

           Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

A polgármester előadja, hogy az önkormányzat az ASP központhoz való csatlakozás 

feltételeinek kialakítására 5 999 997,- Ft támogatásban részesült.  

 

Javasolja, hogy a feladatok elvégzésére az alábbi 3 vállalkozótól kérjen ajánlatot az alábbi 

tartalommal: 

 

1. Hajdina Bt  

3529 Miskolc, Perczel Mór u. 38. 3/10, Iványi Gábor ügyvezető 

 

2. Hajdu Sándor egyéni vállalkozó 

7174 Kéty, Petőfi u. 2/A 

 

3. Szűcsné Tóth Éva 

IP Monitoring Szolgáltató Kft 

3517 Gesztely, Sport u. 15.  

 

Az ajánlattételi felhívás tartalma:  

 

 
Ajánlattételi felhívás 

 

I. AZ AJÁNLATKÉRŐ ADATAI 

Név: Bükkszentkereszt Község Önkormányzat   
Cím: 3557 Bükkszentkereszt, Kossuth utca 24.   
E-mail:bukkszentkereszt.hivatal@gmail.com    
Adószám: 15348953-2-05  
Képviseli:  Jámbor Flórián  

 

II. A FELHÍVÁS TÁRGYA 

Az „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP-rendszer országos kiterjesztéséhez” című 

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00488 azonosítószámú pályázat keretében a projekt 

megvalósításához szükséges működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása, önkormányzati 
szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja,  tesztelés, élesítés FELADATOK elvégzése. 

 

III. AZ AJÁNLATOK BÍRÁLATI SZEMPONTJA 

Az ajánlatok elbírálása a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás alapján történik. 

 

IV. Az AJÁNLAT ÉRVÉNYTELENSÉGE 

Ajánlattételi nyilatkozat nem megfelelő vagy hiányos. 

Határidőn túl érkező ajánlat. 

 

V. AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ 

2017. február hó 17. nap  14 óra 

Az ajánlat eredeti aláírt, bélyegzővel ellátott példányának legalább szkennelt formában meg kell 
érkeznie az Ajánlatkérő megadott e-mail címére. Az e-mail megküldésével egyidejűleg az ajánlat 
eredeti aláírt, bélyegzővel ellátott példányát is szükséges postára adni. 
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VI. AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA 

A pecséttel és aláírással hitelesített árajánlatot kérjük a fentebb megjelölt határidőig szkennelt 

formában megküldeni az alábbi e-mail címre: bukkszentekreszt.hivatal@gmail.com 

Kérjük továbbá, hogy az ajánlat eredeti aláírt példányát postai úton, elsőbbségi küldeményként 
szíveskedjenek eljuttatni a következő címre: Bükkszentkereszt Község Önkormányzata 3557 
Bükkszentkereszt, Kossuth utca 24. 

VII. EGYÉB FELTÉTELEK 

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a közbeszerzési szakértő díját, ajánlattételi dokumentáció 
elkészítésének költségeit. Több változatú ajánlat nem fogadható el. Ajánlat csak ajánlattételre 
felkért szervezettől fogadható. 

VIII. MELLÉKLETEK 

1. sz. melléklet: Ajánlattételi nyilatkozat 

2. sz. melléklet: Műszaki specifikáció 

Bükkszentkereszt, 2017. február 6.. 

  ...........................................  

                Ajánlatkérő 
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1. számú melléklet 

Ajánlattételi nyilatkozat 

AJÁNLATKÉRŐ ADATAI 

Név: Bükkszentkereszt Község Önkormányzata   

Cím:3557 Bükkszentkereszt, Kossuth utca 24   

Képviseli:  Jámbor Flórián 

 

TÁRGY: 

„Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP-rendszer országos kiterjesztéséhez” című 

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00488 azonosítószámú pályázati keretében a projekt 
megvalósításához szükséges működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása,  
önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja,  tesztelés, élesítés 

FELADATOK elvégzése. 

 

Ajánlattevő neve:  

Ajánlattevő székhelye:  

Ajánlattevő adószáma:   

Telefonszám:  

Faxszám:  

E-mail címe:  

Kapcsolattartó neve:  

Ajánlati ár összesen:  

 

Megnevezés Nettó ár  ÁFA (27%) Bruttó ár 

Működésfejlesztés és szabályozási 

keretek kialakítása 
              Ft             Ft Ft 

Önkormányzati szakrendszerek 

adatminőségének javítása, 

migrációja 

              Ft             Ft Ft 

Tesztelés, élesítés támogatása               Ft             Ft Ft 

Összesen               Ft             Ft Ft 

Helyszín, Dátum 

  ...........................................  

  Név 

  Beosztás 

  Cégnév 

  P.H.  
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Észrevétel nem hangzott el.  

 

Ezt követően 6 képviselő szavazott és 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  

 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2017 (I.19) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy: Ajánlattételi felhívás az önkormányzatnak az ASP központhoz való csatlakozás 

feltételeinek kialakítására 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az ASP 

központhoz való csatlakozás feltételeinek kialakítására az alábbi 3 vállalkozástól kér 

ajánlatot: 

 

1. Hajdina Bt  

3529 Miskolc, Perczel Mór u. 38. 3/10, Iványi Gábor ügyvezető 

 

2. Hajdu Sándor egyéni vállalkozó 

7174 Kéty, Petőfi u. 2/A 

 

3. Szűcsné Tóth Éva 

IP Monitoring Szolgáltató Kft 

3517 Gesztely, Sport u. 15.  

 

Ajánlattételi felhívás tartalma:  

 

 
Ajánlattételi felhívás 

 

I. AZ AJÁNLATKÉRŐ ADATAI 

Név: Bükkszentkereszt Község Önkormányzat   
Cím: 3557 Bükkszentkereszt, Kossuth utca 24.   
E-mail:bukkszentkereszt.hivatal@gmail.com    
Adószám: 15348953-2-05  
Képviseli:  Jámbor Flórián  

 

II. A FELHÍVÁS TÁRGYA 

Az „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP-rendszer országos kiterjesztéséhez” című 
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00488 azonosítószámú pályázat keretében a projekt 

megvalósításához szükséges működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása, önkormányzati 
szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja,  tesztelés, élesítés FELADATOK elvégzése. 

 

III. AZ AJÁNLATOK BÍRÁLATI SZEMPONTJA 

Az ajánlatok elbírálása a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás alapján történik. 

 

IV. Az AJÁNLAT ÉRVÉNYTELENSÉGE 

Ajánlattételi nyilatkozat nem megfelelő vagy hiányos. 

Határidőn túl érkező ajánlat. 
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V. AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ 

2017. február hó 17. nap  14 óra 

Az ajánlat eredeti aláírt, bélyegzővel ellátott példányának legalább szkennelt formában meg kell 
érkeznie az Ajánlatkérő megadott e-mail címére. Az e-mail megküldésével egyidejűleg az ajánlat 
eredeti aláírt, bélyegzővel ellátott példányát is szükséges postára adni. 

 

VI. AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA 

A pecséttel és aláírással hitelesített árajánlatot kérjük a fentebb megjelölt határidőig szkennelt 

formában megküldeni az alábbi e-mail címre: bukkszentekreszt.hivatal@gmail.com 

Kérjük továbbá, hogy az ajánlat eredeti aláírt példányát postai úton, elsőbbségi küldeményként 
szíveskedjenek eljuttatni a következő címre: Bükkszentkereszt Község Önkormányzata 3557 

Bükkszentkereszt, Kossuth utca 24. 

VII. EGYÉB FELTÉTELEK 

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a közbeszerzési szakértő díját, ajánlattételi dokumentáció 

elkészítésének költségeit. Több változatú ajánlat nem fogadható el. Ajánlat csak ajánlattételre 
felkért szervezettől fogadható. 

VIII. MELLÉKLETEK 

1. sz. melléklet: Ajánlattételi nyilatkozat 

2. sz. melléklet: Műszaki specifikáció 

Bükkszentkereszt, 2017. február 6.. 

  ...........................................  

                Ajánlatkérő 

 

 

1. számú melléklet 

Ajánlattételi nyilatkozat 

AJÁNLATKÉRŐ ADATAI 

Név: Bükkszentkereszt Község Önkormányzata   

Cím:3557 Bükkszentkereszt, Kossuth utca 24   

Képviseli:  Jámbor Flórián 

 

TÁRGY: 

„Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP-rendszer országos kiterjesztéséhez” című 
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00488 azonosítószámú pályázati keretében a projekt 
megvalósításához szükséges működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása,  
önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja,  tesztelés, élesítés 
FELADATOK elvégzése. 

 

Ajánlattevő neve:  

Ajánlattevő székhelye:  

Ajánlattevő adószáma:   

Telefonszám:  
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Faxszám:  

E-mail címe:  

Kapcsolattartó neve:  

Ajánlati ár összesen:  

 

Megnevezés Nettó ár  ÁFA (27%) Bruttó ár 

Működésfejlesztés és szabályozási 

keretek kialakítása 
              Ft             Ft Ft 

Önkormányzati szakrendszerek 

adatminőségének javítása, 

migrációja 

              Ft             Ft Ft 

Tesztelés, élesítés támogatása               Ft             Ft Ft 

Összesen               Ft             Ft Ft 

Helyszín, Dátum 

  ...........................................  

  Név 

  Beosztás 

  Cégnév 

  P.H.  

 

Határidő: 2017. 02. 06. 

Felelős: Jámbor Flórián polgármester 
 
 

5.)Napirendi pont: Aktuális kérdések megvitatása 

Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

A polgármester előadja, hogy Kömleiné Telekes Ildikó ajánlatot tett az önkormányzat tulajdonát 

képező 1229/2 helyrajzi számú telken lévő faházának (jelenlegi funkciója virágbolt) megvételére.  

Az eladási ár 2, 8 M Ft volt. A polgármester a vételárról többször tárgyalt a tulajdonossal, aminek 

eredményeképpen a végső eladási ár 2, 3 M Ft. A faház a rendezvények helyszínén van, ezért javasolja 

a faház megvételét.  

 

Észrevétel nem hangzott el.  

 

Ezt követően 6 képviselő szavazott és 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

5/2017 (I.19) Önkormányzati Határozata) 

 

Tárgy: Faház megvétele 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy megvásárolja az 

önkormányzat tulajdonát képező bükkszentkereszti 1229/2 helyrajzi számú ingatlanon lévő 16 
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négyzetméter alapterületű faházat (jelenlegi funkciója virágbolt) Kömleiné Telekes Ildikó ( a faház 

tulajdonosa) 3557 Bükkszentkereszt, Béke u. 7. szám alatti lakostól.  

A faház vételára: 2 300 000, - Ft azaz Kettőmillióháromszázezer forint.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.  

 

Határidő: 2017. március 20. 

Felelős: Jámbor Flórián polgármester 

 

Ezt követően a polgármester előadja, hogy az első lakáshoz jutás támogatásról szóló 15/2014 

(XI.27) önkormányzati rendelet alapján egy kérelem érkezett lakóház felújításához.  

 

Pintér Ferenc és Pintér-Fuferenda  Henrietta nyújtott be kérelmet, ami a rendeletben foglalt 

feltételeknek megfelel.  

 

A polgármester javasolja a kamatmentes kölcsön megadását.  

 

Észrevétel nem hangzott el.  

 

Ezt követően 6 képviselő szavazott és 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  

 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

6/ 2017 (I.19) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy: Pintér Ferenc és Pintér-Fuferenda  Henrietta  kamatmentes kölcsöne 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy  Pintér Ferenc 

(szül.: Miskolc, 1977. 03. 28. an.: Iványi Ilona)  és Pintér-Fuferenda Henrietta (szül.: Fuferenda 

Henrietta , Miskolc, 1980. 05. 03. an.: Szendrei Margit Olga) Bükkszentkereszt, Somosbérc u. 6/A sz.  

alatti lakosok  részére lakóház felújításához 10 év lejárati időre  400 000,- Ft azaz Négyszázezer forint 

kamatmentes kölcsönt biztosít.  

 

Határidő: 2017. február 28.   

Felelős: Jámbor Flórián polgármester 

 

A polgármester előadja, hogy a hóviszonyok lehetővé teszik a lovasszánkó verseny megrendezését. 

Kérdéses, hogy hány versenyzőre lehet számítani. A következő napokban beszél a korábbi években 

indulókkal, és ennek függvényében lehet dönteni.  

 

 

Ezt követően a polgármester megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.  

 

 

k. m. f. 

 

 

 

      Jámbor Flórián sk.              dr. Hegyközi Béla sk. 

         polgármester                                                                 címzetes főjegyző 
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