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

 
 

1.) A Helyi Építési Szabályzat módosításának elfogadása 

Előadó: Jámbor Flórián polgármester 
2.) A temető használatának szabályairól szóló rendelet elfogadása 
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Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

4.) Közbeszerzési Szabályzat elfogadása 

Közbeszerzési terv módosítása 

Előadó: dr. Hegyközi Béla címzetes főjegyző 

5.) Aktuális kérdések megvitatása 

Előadó: Jámbor Flórián polgármester 
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A képviselő-testület a napirendi pontokat változtatás nélkül 6 igen szavazattal elfogadta.  

 

1.  Napirendi pont: A Helyi Építési Szabályzat módosításának elfogadása 

             Előadó: Jámbor Flórián polgármester 
 

 

 
Előterjesztő:  Jámbor Flórián polgármester  
Közreműködő: Ujvári Andor megbízott főépítész 
 

 
 

 

ELŐTERJESZTÉS 
 

 Bükkszentkereszt Község Településrendezési Terv módosításának elfogadására  
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 31/2016. (VIII.11.) 
határozatával támogatta Bükkszentkereszt Község hatályos településrendezési tervének 
módosítását több részterület rendezése – ide értve a szabadtéri színpad kialakítását is – 
érdekében. 
 
A Régió Kft. által készített dokumentációt a polgármester megküldte a 314/2012. (XI.8.) 
Korm. rendeletben meghatározott államigazgatási szerveknek és a helyi partnerség 
szabályzat (lásd. 3/2017. (I.9.) határozat) alapján a terv közzétételre került. A 
partnerségi egyeztetés során, valamint a lakossági fórumon tárgyi ügyben lakossági 
észrevétel, kifogás nem érkezett be. A véleményezési eljárást a Képviselő-testület a 
46/2017. (VII.18.) határozatával lezárta.   
 
A környezet védelméért felelős szervek véleményét figyelembe véve a 2/2005. (I.11.) 
Korm. rendelet alapján környezeti vizsgálat lefolytatása nem volt indokolt. 
 
A B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal BO/17/00176-5/2017. ügyiratszámú szakmai 
véleményében (a vélemény az előterjesztés melléklete) a településrendezési eszközök 
módosításának képviselő-testületi jóváhagyása ellen nem emel kifogást. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztett határozati és rendeleti 
javaslatainkat szíveskedjék elfogadni. 
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Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
………../2017. (…………...) KT határozata 

a Bükkszentkereszt Község Településszerkezeti Tervről szóló 
51/2011. (X.13.) határozatának módosításáról 

 
 
 
Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontja, valamint az 
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7.§ (3) bekezdés b) 
pontja alapján, továbbá az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint, Bükkszentkereszt 
Község részterületére vonatkozó településszerkezeti terv módosítását elfogadja a Régió Kft. által 
készített TSZT_07M rajzszámú településszerkezeti tervlap szerint. 
 
A Településszerkezeti Terv Leírása a beépítésre szánt területek területfelhasználásainak 
tipizálására az alábbiakkal egészül ki: 

Vegyes területek - V 
Településközponti vegyes terület – Vt – a település intézményeinek elhelyezésére 
szolgáló övezeti besorolás 

 
 
 
Felelős: polgármester 

jegyző 
 
Határidő: folyamatos 
 
 

 
K.m.f. 

 
 

 
 

………………………………….. 
Jámbor Flórián 
Polgármester 

 …………………………………….. 
dr. Hegyközi Béla 

Jegyző 
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(Nagy méretben lásd. http://regio.hu/bukkszentkereszt/44_TSZT_7M.pdf) 
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Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
………../2017. (…………...) rendelete 

a Bükkszentkereszt Község Építési Szabályzatáról szóló 
10/2011. (X.13.) rendelet módosításáról 

 
 
Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 az épített környezet alakításáról és védelméről szóló többször módosított 1997. évi LXXVIII. törvény 62.§ 

(6) bekezdés 6. pontjában, valamint a 13.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján; 
 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva; 
 a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 

eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. 
rendelet 37-41.§ bekezdéseiben biztosított véleményezési jogkörében eljáró szervek 

véleményének kikérésével a következőket rendeli el:  
 
1.§ 
Az övezeti határok és az övezeti előírások területi hatálya az SZT_07M rajzszámú tervlap által határolt 
területeken megváltozik. 
 
2.§ 
A Rendelet 1.§ (2) bekezdés az alábbiak szerint módosul: 
„Az érvényességi területen belül építési tevékenységet folytatni, arra hatósági engedélyt adni, telket, területet 
kialakítani, csak az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, 
(továbbiakban Étv.), az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) 
Kormányrendelet (továbbiakban OTÉK) előírásai, illetőleg Bükkszentkereszt Község Helyi Építési 
Szabályzata (továbbiakban HÉSZ), és a rendelet mellékletét képező szabályozási tervek előírásainak együttes 
figyelembevételével lehet.” 
 
3.§ 
A Rendelet 1.§ (3); 2.§ (3), (4), (5); 6.§ (2) k), l); 7.§ (3); 7/A.§ (1), (2); 8.§ (2), (3), (4), (5); 8/A.§ (1), (2) c), 
(3), 9.§ (1); 10.§ (1), (3); 11.§ (1); 12.§ (2), (3), (5); 12/A.§ (1), (2); 13.§ (2), (3) b); 14.§ (3); 15/A.§ (1); 
17.§ (2), (3); 18.§ (1), (2); 19.§ (1), (2), (3); 24.§ (4), (5), (6); 24/A.§ (3); 25.§ (2); 26.§ (6); 27/A.§ (3), (4), 
(5), (6); 27/B.§ (2); 28.§ (2); 31.§ (1), (3), (4), (5), (6); 31/A.§ (1); 33.§ (2), (3); 34/A.§ (3); 36.§ (3); 37.§ 
(1), (2), (3); 38.§ (1), (2); 39.§ (1), (2), (3), (4), (5); 40.§ (1), (2), (3); 41.§ (1), (2), (3); 42.§; 43.§ (1), (2), 
(3), (4), (5); 43/A.§ (1), (2), (3), (4), (5), (6); 43/B.§ (1), (2), (3), (4), (5); 43/C.§ (1), (2); 43/D.§; 44/A.§ 
(1), (2), (3), (4), (5), (6); 44/B.§ (2), (3), (5), (6); 44/C.§ (1), (2), (3), (4); 45.§ (2); 45/A.§ (1), (2), (3), (4), 
(5); 45/B.§ (1), (2), (3); 46.§ (3), (4); 47.§ (1); 48.§ (1), (2), (3), (4); 49.§ (1), (2), (3); 50.§ (3), (4), (5), (6); 
51.§ (3) f) hatályát veszti. 
 
4.§ 
A Rendelet 4.§ (1) bekezdésben szereplő táblázat kiegészül az alábbiakkal: 
 

TERÜLETFELHASZNÁLÁSI EGYSÉG JELE 
Vegyes területek V 
Településközpont vegyes terület Vt 

 
5.§ 
A Rendelet 6.§ (3) bekezdés az alábbiak szerint módosul: 
„A kötelező szabályozási elemek módosításához a Szabályozási terv módosítása szükséges. Az övezeti határ 
telekhatárhoz kötött, övezeti határ csak telekhatáron lehet. Egy telek csak egy övezetbe tartozhat.” 
 
6.§ 
A Rendelet 7.§ (1) bekezdés az alábbiak szerint módosul: 
„Az egyes építési övezeteken és egyéb övezeteken belül a telekalakítás a Szabályozási terv, a HÉSZ, a 
magasabb rendű egyéb jogszabályok alapján végezhető.” 
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7.§ 
A Rendelet 8.§ (1) bekezdés az alábbiak szerint módosul: 
„Azokon a területeken, ahol a terület felhasználása vagy az építés minősége a szabályozási terven jelöltek 
szerint megváltozik, építés (és telekalakítás) csak a változásnak megfelelően engedélyezhető.” 
 
8.§ 
A Rendelet 8.§ (6) bekezdésben a „megtartásával” szövegrész helyébe „növelése nélkül” kerül. 
 
9.§ 
A Rendelet 10.§ (2) bekezdés az alábbiak szerint módosul: 
„Mindenféle állattartó épület esetében a zárt rendszerű, a környezetszennyezést megakadályozó szilárd és 
hígtrágya tárolást kötelezően elő kell írni. Trágya, trágyalé közcsatornába nem vezethető.” 
 
10.§ 
A Rendelet 12.§ (1) bekezdés d) az alábbiak szerint módosul: 
„a keletkező szennyvíz ártalommentes elvezetése vagy elhelyezése megoldható” 
 
11.§ 
A Rendelet 12.§ (4) bekezdés az alábbiak szerint módosul: 
„Terepszint alatti építmény – a közművek és közműépítmények kivételével – a legnagyobb beépítés 
nagyságát meghaladó mértékben csak az építési hely határain belül, a telekre vonatkozó legkisebb 
zöldfelület megvalósítása mellett engedélyezhető. Kivételt képeznek a már meglévő pincék, ezek felújítása, 
rendeltetésének megváltoztatása engedélyezhető.” 
 
12.§ 
A Rendelet 12/A.§ (3) bekezdés az alábbiak szerint módosul: 
„A maximális építménymagasság az utcai épületrésznél az utcaképbe illeszkedően a kialakult, szomszédos 
épületek magasságához kell, hogy illeszkedjen.” 
 
13.§ 
A Rendelet 13.§ (1) bekezdés a) az alábbiak szerint módosul: 
„Az előkertek méretét a szabályozási terv határozza meg. A szabályozási terven az alábbi jelölés használatos: 
EK: kötelezően megtartandó minimális előkerti méret, szabályozási terv szerinti méretekkel.” 
 
14.§ 
A Rendelet 13.§ (3) a) 2. pont az alábbiak szerint módosul: 
„Kialakult beépítések esetében az építési vonalat az illeszkedés szabályai szerint kell megállapítani.” 
 
15.§ 
A Rendelet 14.§ (2) bekezdésből hatályát veszti a következő zárójeles szövegrész: „OTÉK és HÉSZ 13.§” 
 
16.§ 
A Rendelet 15.§ (1) bekezdés az alábbiak szerint módosul: 
„Műemléki jelentőségű, meglévő és a helyi védelem alá vont épületen, valamint a hozzá tartozó ingatlanon 1 
m2 felületet meghaladó reklámtábla vagy reklám célt szolgáló homlokzatfestés és fényreklám nem 
helyezhető el.” 
 
17.§ 
A Rendelet 15.§ (4) bekezdés az alábbiak szerint módosul: 
„A településen-kivéve a szabadtéri színpadot, ahol kis lejtésű fémlemez fedés is engedélyezhető- csak 
magastetős (hajlásszög: 40°-50° között) építmény építhető.” 
 
18.§ 
A Rendelet 15.§ (6) bekezdés az alábbiak szerint módosul: 
„Közterület felé a tetőfelületen önálló, álló tetőablak nem építhető sem egyedi, sem összefogott formában, 
sem szabad oldalfalakkal, sem tetőhéjalással fedett formában. Helyette a homlokzat 1/3-ad részét meg nem 
haladó mértékben a homlokzat részeként megjelenő homlokzati hangsúlyt adó tetőfelépítmény (melynek 
minimális szélessége 3,0 m) megjelenhet megszakított, vagy végigfutó tetőpárkánnyal. Fekvő tetőablak 
elhelyezhető.” 
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19.§ 
A Rendelet 16.§ (1) bekezdés a) az alábbiak szerint módosul: 
„A szabályozási terv alapján előírt építési helyen belül a megengedett legnagyobb beépítettség mértékének 
megfelelő nagyságú telekterület építhető be, de ez az érték nem lehet több, mint 1500 m2, kivéve ha a telek 
övezeti szabályozása a telken belül több önálló főépület építését is megengedi; 10.000 m2 feletti telkek 2.000 
m2-ig beépíthetőek a beépítettség mértékének megtartása mellett.” 
 
20.§ 
A Rendelet 18.§ (3) bekezdés az alábbiak szerint módosul: 
„A lakóépületeket, lakófunkciót kiegészítő épületeket, és az egyéb épületeket csak olyan rendeltetés céljára 
szabad létesíteni, mely a falusias lakóterület jellegéhez illeszkedik.” 
 
21.§ 
A Rendelet 18/A.§-al egészül ki az alábbiak szerint: 
 

VEGYES TERÜLETEK 
18/A.§ 

Településközpont vegyes terület (Vt) 
 
A településközpont vegyes terület telkeire, beépítettségére és használtára vonatkozó sajátos övezeti 
előírásokat a 4. sz. melléklet tartalmazza. 
 
22.§ 
A Rendelet 22.§ (2) bekezdés a) az alábbiak szerint változik: 
„ellátó és szolgáltató, kiskereskedelmi és vendéglátó építmények” 
 
23.§ 
A Rendelet 24.§ (3) bekezdés az alábbiak szerint változik: 
„A közterület rendeltetéstől eltérő használatához az önkormányzat hozzájárulása szükséges.” 
 
24.§ 
A Rendelet 26.§ (4) bekezdés az alábbiak szerint változik: 
„A belterületi utakat szilárd burkolattal kell ellátni.” 
 
25.§ 
A Rendelet 27/A.§ (2) bekezdés az alábbiak szerint változik: 
„A közműlétesítmények és közműhálózatok elhelyezésére vonatkozóan az OTÉK előírásait, figyelembe kell 
venni. A meglevő és a tervezett vízellátás, vízelvezetés (szenny- és csapadékvíz), energiaellátás (villamos 
energia ellátás, földgázellátás), valamint a táv- és hírközlés hálózatai és létesítményei, számára 
közműterületen, vagy közterületen kell helyet biztosítani.” 
 
26.§ 
A Rendelet 27/B.§ (1) bekezdés az alábbiak szerint változik: 
„A védett területeken a közművezetékeket föld alatt kell vezetni.” 
 
27.§ 
A Rendelet 27/B.§ (3) bekezdés az alábbiak szerint változik: 
„A településen az ingatlan-nyilvántartásban árokként jelölt területet vízgazdálkodási területnek kell 
tekinteni.” 
 
28.§ 
A Rendelet 44/B.§ (4) bekezdés az alábbiak szerint változik: 
„A zöldfelületek kialakításánál a termőhelyi adottságoknak megfelelő, őshonos, nem invázív fafajok 
telepíthetők.” 
 
29.§ 
A Rendelet 45.§ (1) bekezdés az alábbiak szerint változik: 
„A védett épületek és területek felsorolását a 2. sz. függelék tartalmazza.” 
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30.§ 
A Rendelet 50.§ (1) bekezdés az alábbiak szerint változik: 
„A településrendezési feladatok megvalósítását a vonatkozó törvény biztosította sajátos jogintézmények 
szerint kell végrehajtani.” 
 
31.§ 
A Rendelet 50.§ (2) bekezdés az alábbiak szerint változik: 
„A települési területek rendeltetésszerű felhasználásának biztosítása érdekében az önkormányzat sajátos 
jogintézményeket határozott meg (7. sz. melléklet)” 
 
32.§ 
A Rendelet 51.§ (4) bekezdés d) az alábbiak szerint változik: 
„Vízrajzi állomások” 
 
33.§ 
A Rendelet 4. sz. melléklete az alábbiakkal egészül ki: 

Sajátos 
használat 

szerint 
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   m2 m m % m %  
Falusias lakó Lf oldalhatáron álló 600 16 - 30 6,0 40 T 

Településközpont Vt 
oldalhatáron álló 400 16 - 60 6,0 20 T 

szabadonálló* 600 16 - 60 6,0** 10 T 
* Az övezetben a meglévő parkoló-szám (50 férőhely) nem csökkenhet, a kialakult állapothoz igazodva a közforgalomnak átadott 
parkolást továbbra is biztosítani kell.  
** A szabadtéri színpad épületénél 8,0 m-es maximális építménymagasság engedélyezhető. 
 
34.§ 
A Rendelet 1. sz. függeléke az alábbiak szerint módosul: 
 
1.1. sz. függelék  
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén található különleges madárvédelmi területek - Bükk 
hegység és peremterületei (HUBN10003) 
010, 0100a, 0100b, 0100c, 0101a, 0101b, 0101c, 0101d, 0102, 0103a, 0103b, 0103c, 0104, 0105a, 0105b, 
0105c, 0105d, 0106a, 0106b, 0106c, 0106d, 0107a, 0107b, 0107c, 0108, 0109/1, 0109/2, 011, 0110, 0111, 
0112a, 0112b, 0112c, 0113a, 0113b, 0113c, 0113d, 012, 014, 015/1a, 015/1b, 015/1c, 015/1d, 015/2, 016, 
017a, 017b, 017c, 018a, 018b, 018c, 018d, 018f, 019a, 019b, 019c, 019d, 019f, 019g, 019h, 02, 020, 021, 022, 
023a, 023b, 023c, 024a, 024b, 025, 026a, 026b, 027, 028, 029, 03, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036a, 036b, 
037, 038a, 038b, 039a, 039b, 039c, 040a, 040b, 041, 042a, 042b, 043, 045a, 045b, 045c, 045d, 045f, 045g, 046, 
047, 048, 049, 04a, 04b, 05, 050a, 050b, 050c, 051, 052/1, 052/2, 052/3, 052/4, 053a, 053b, 054, 055a, 055b, 
055c, 056a, 056b, 057a, 057b, 058a, 058b, 059/10, 059/11, 059/12, 059/13, 059/14, 059/15, 059/16, 
059/17, 059/18, 059/19, 059/1a, 059/1b, 059/2, 059/20, 059/21, 059/22, 059/23, 059/24, 059/25, 059/26, 
059/27, 059/28, 059/29, 059/3, 059/30, 059/31, 059/32, 059/33, 059/34, 059/35, 059/36, 059/37, 059/38, 
059/39, 059/4, 059/40, 059/41, 059/42, 059/43, 059/44, 059/45, 059/46, 059/47, 059/48, 059/49, 059/5, 
059/6, 059/7, 059/8, 059/9, 060, 061a, 061b, 062a, 062b, 063a, 063b, 064/1, 064/2, 065, 066, 067a, 067b, 
068, 069, 06a, 06b, 06c, 07, 070/1, 070/2, 070/3, 070/4, 071, 072/1, 072/2, 072/3, 073, 074, 075, 076a, 076b, 
077, 078, 079, 08, 080, 081, 082/1, 082/2, 083, 084a, 084b, 085, 086, 087, 088, 089, 09, 090, 091, 092, 093, 
094a, 094b, 095, 096, 097a, 097b, 097c, 098/1, 098/2, 099/1a, 099/1b, 099/1c, 099/1d, 099/1f, 099/2. 



11 
 

 
 
1.2. sz. függelék 
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén található kiemelt jelentőségű különleges természet-
megőrzési területek - Bükk-fennsík és a Lök-völgy (HUBN20001)  
 

 
 
0100a, 0100b, 0100c, 0101a, 0101b, 0101c, 0101d, 0103a, 0103b, 0103c, 0104, 0105a, 0105b, 0105c, 0105d, 
0106a, 0106b, 0106c, 0106d, 0107a, 0107b, 0107c, 0108, 0109/1, 0109/2, 0111, 0112a, 0112b, 0112c, 0113a, 
012, 014, 099/1a, 00/1b, 099/1c, 099/1d, 099/1f, 099/2. 
 
1.3. sz. függelék 
A Bükki Nemzeti Park ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai a 126/2007. (XII.27.) KvVM rendelet 1. sz. 
melléklete szerint: 
029, 030, 031, 032, 033, 034, 042, 045, 054, 052/1, 081, 082/1, 082/2, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 
091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098/1, 098/2, 099/1, 099/2, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 
0107, 0108, 0109/1, 0109/2, 0110, 0111, 0112, 0113. 
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1.4. sz. függelék 
A Bükki Nemzeti Park fokozottan védett területének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai 
090, 091, 092, 093 
094 hrsz.-ból 56,2 ha (a 42E, 42G, 42H, 42I, 42J, 42CS, 42TI erdőrészletek, 42 F erdőrészlet terültén fekvő rész 
és a 42NY erdőrészlet területéből az E761825-N302644, E761853-N302652 EOV koordinátájú töréspontok 
által meghatározott határvonaltól délre fekvő rész). 
96, 
097 hrsz.-ból 45,7 ha (a 39G-S, 39KT, 39TI2, 39TI3 erdőrészletek, a 39 NY2 erdőrészlet területén fekvő rész és 
a 39 NYI erdőrészlet területéből az E763178-N303193, E763193-N303213 EOV koordinátájú pontok által 
meghatározott határvonaltól délre és keletre fekvő rész). 
 

 
 
1.5. sz. függelék 
Kiemelt jelentőségű természet-megőrzési terület ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai 
029, 030, 031, 032. 
 
1.6. sz. függelék 
Országos ökológiai hálózat elemei – magterület övezete 
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1.7. sz. függelék 
Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület 

 
 
35.§ 
A Rendelet 2. sz. függeléke az alábbiak szerint változik: 
 
2.1. sz. függelék 
Helyi Értékvédelem által érintett ingatlanok 
Helyileg védett épített értékek: 

Ssz. Megnevezés Hrsz. 
HV.-1.  Római kat. templom 1149 
HV.-2.  Gyertyán-völgyi Üveghuta Múzeum 1134/2 
HV.-3.  Községháza 356 
HV.-4.  Lakóház 354 
HV.-5.  Lakóház 818/2 

 
Egyedi értékek: 

Ssz. Megnevezés Hrsz. 
1.  Millenniumi Emlékmű 1147/1 
2.  Szabadtéri Néprajzi Gyűjtemény 1151 
3.  Március 15. emlékmű  
4.  Gyógynövényház 1221/2 
5.  IV. Béla emlékmű 047 
6.  Boldogasszony köve – gyógyító kövek 042 
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2.2. sz. függelék 
Regisztrált régészeti lelőhelyek (Forster) 
Rejtek 1. sz. kőfülke EOV-X: 763368; EOV-Y: 303121 
 
36.§ 
A Rendelet 4. sz. függeléke az alábbiak szerint változik: 
 
1.1. Nyilvántartott vízrajzi állomások (ÉMVIZIG) 
001674  Pénzpatak-nyelő  094 hrsz. 
003091   Rejtek-forrás  097 hrsz. 
001929  Bükkszentkereszt-1 032 hrsz.  

 
1.2. Hidrogeológiai védőidom 
A Miskolc-Tapolcai Vízmű vízbázisának kijelölt hidrogeológiai „A” védőterülete, a hidrogeológiai „B” védőterülete 
és a hidrogeológiai „C” védőterülete is érinti az igazgatási területet (lásd. Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 4672-32/2012. számú határozata és a B.-A.-Z. Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóság-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatóság Szolgálat 
35500/12294-1/2015. ált. számú módosító határozata). 
 
1.3. Ivóvízbázis védelem 
A Miskolc város ivóvízellátásba bekapcsolt hidegvizes karsztforrások védőövezeti rendszerét kijelölő 
35500/12294-1/2015. ált. számon módosított 4672-32/2012. számú határozat előírásait be kell tartani. 
 
37.§ 
Ezen rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát 
veszti. 
 
Bükkszentkereszt, 2017. …………………………. 
 
 

………………………………….. 
Jámbor Flórián 
Polgármester 

 …………………………………….. 
dr. Hegyközi Béla 

Jegyző 
 
Záradék: 
 
A rendelet a 2017. …………….. napján kihirdetve. 
 
        PH 
 
 
…………………………… 
Jegyző  
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(Nagy méretben lásd. http://regio.hu/bukkszentkereszt/74_SZT_7M.pdf) 
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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 

55/2017. (IX.7) Önkormányzati Határozata 

 

 

Tárgy: Bükkszentkereszt Község Településszerkezeti Tervről szóló 51/2011. (X.13.) határozatának 

módosítása 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontja, valamint az épített 

környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7.§ (3) bekezdés b) pontja 

alapján, továbbá az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 

20.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint, Bükkszentkereszt Község részterületére 

vonatkozó településszerkezeti terv módosítását elfogadja a Régió Kft. által készített TSZT_07M 

rajzszámú településszerkezeti tervlap szerint. 

 

A Településszerkezeti Terv Leírása a beépítésre szánt területek területfelhasználásainak tipizálására az 

alábbiakkal egészül ki: 

Vegyes területek - V 

Településközponti vegyes terület – Vt – a település intézményeinek elhelyezésére szolgáló 

övezeti besorolás 

 

 

 

Felelős: Jámbor Flórián polgármester 

                           dr. Hegyközi Béla címzetes főjegyző 

      Határidő: folyamatos 
 

 

 

Ezt követően 6 képviselő szavazott és 6 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja: 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
11/2017. (IX.7) önkormányzati rendelete 

Bükkszentkereszt Község Építési Szabályzatáról szóló 
10/2011. (X.13.)önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló többször módosított 1997. évi LXXVIII. törvény 62.§ (6) bekezdés 6. pontjában, valamint 
a 13.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján; Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva; a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 37-41.§ 
bekezdéseiben biztosított véleményezési jogkörében eljáró szervek 
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:  
 
1.§ 
Az övezeti határok és az övezeti előírások területi hatálya az SZT_07M rajzszámú tervlap által határolt 
területeken megváltozik. 
 
2.§ 
A Rendelet 1.§ (2) bekezdés az alábbiak szerint módosul: 



17 
 

„Az érvényességi területen belül építési tevékenységet folytatni, arra hatósági engedélyt adni, telket, területet 
kialakítani, csak az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, 
(továbbiakban Étv.), az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) 
Kormányrendelet (továbbiakban OTÉK) előírásai, illetőleg Bükkszentkereszt Község Helyi Építési 
Szabályzata (továbbiakban HÉSZ), és a rendelet mellékletét képező szabályozási tervek előírásainak együttes 
figyelembevételével lehet.” 
 
3.§ 
A Rendelet 1.§ (3); 2.§ (3), (4), (5); 6.§ (2) k), l); 7.§ (3); 7/A.§ (1), (2); 8.§ (2), (3), (4), (5); 8/A.§ (1), (2) c) , 
(3), 9.§ (1); 10.§ (1), (3); 11.§ (1); 12.§ (2), (3), (5); 12/A.§ (1), (2); 13.§ (2), (3) b); 14.§ (3); 15/A.§ (1); 
17.§ (2), (3); 18.§ (1), (2); 19.§ (1), (2), (3); 24.§ (4), (5), (6); 24/A.§ (3); 25.§ (2); 26.§ (6); 27/A.§ (3), (4), 
(5), (6); 27/B.§ (2); 28.§ (2); 31.§ (1), (3), (4), (5), (6); 31/A.§ (1); 33.§ (2), (3); 34/A.§ (3); 36.§ (3); 37.§ 
(1), (2), (3); 38.§ (1), (2); 39.§ (1), (2), (3), (4), (5); 40.§ (1), (2), (3); 41.§ (1), (2), (3); 42.§; 43.§ (1), (2), 
(3), (4), (5); 43/A.§ (1), (2), (3), (4), (5), (6); 43/B.§ (1), (2), (3), (4), (5); 43/C.§ (1), (2); 43/D.§; 44/A.§ 
(1), (2), (3), (4), (5), (6); 44/B.§ (2), (3), (5), (6); 44/C.§ (1), (2), (3), (4); 45.§ (2); 45/A.§ (1), (2), (3), (4), 
(5); 45/B.§ (1), (2), (3); 46.§ (3), (4); 47.§ (1); 48.§ (1), (2), (3), (4); 49.§ (1), (2), (3); 50.§ (3), (4), (5), (6); 
51.§ (3) f) hatályát veszti. 
 
4.§ 
A Rendelet 4.§ (1) bekezdésben szereplő táblázat kiegészül az alábbiakkal: 
 

TERÜLETFELHASZNÁLÁSI EGYSÉG JELE 
Vegyes területek V 
Településközpont vegyes terület Vt 

 
5.§ 
A Rendelet 6.§ (3) bekezdés az alábbiak szerint módosul: 
„A kötelező szabályozási elemek módosításához a Szabályozási terv módosítása szükséges. Az övezeti határ 
telekhatárhoz kötött, övezeti határ csak telekhatáron lehet. Egy telek csak egy övezetbe tartozhat.” 
 
6.§ 
A Rendelet 7.§ (1) bekezdés az alábbiak szerint módosul: 
„Az egyes építési övezeteken és egyéb övezeteken belül a telekalakítás a Szabályozási terv, a HÉSZ, a 
magasabb rendű egyéb jogszabályok alapján végezhető.” 
 
 
7.§ 
A Rendelet 8.§ (1) bekezdés az alábbiak szerint módosul: 
„Azokon a területeken, ahol a terület felhasználása vagy az építés minősége a szabályozási terven jelöltek 
szerint megváltozik, építés (és telekalakítás) csak a változásnak megfelelően engedélyezhető.” 
 
8.§ 
A Rendelet 8.§ (6) bekezdésben a „megtartásával” szövegrész helyébe „növelése nélkül” kerül. 
 
9.§ 
A Rendelet 10.§ (2) bekezdés az alábbiak szerint módosul: 
„Mindenféle állattartó épület esetében a zárt rendszerű, a környezetszennyezést megakadályozó szilárd és 
hígtrágya tárolást kötelezően elő kell írni. Trágya, trágyalé közcsatornába nem vezethető.” 
 
10.§ 
A Rendelet 12.§ (1) bekezdés d) az alábbiak szerint módosul: 
„a keletkező szennyvíz ártalommentes elvezetése vagy elhelyezése megoldható” 
 
11.§ 
A Rendelet 12.§ (4) bekezdés az alábbiak szerint módosul: 
„Terepszint alatti építmény – a közművek és közműépítmények kivételével – a legnagyobb beépítés 
nagyságát meghaladó mértékben csak az építési hely határain belül, a telekre vonatkozó legkisebb 
zöldfelület megvalósítása mellett engedélyezhető. Kivételt képeznek a már meglévő pincék, ezek felújítása, 
rendeltetésének megváltoztatása engedélyezhető.” 
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12.§ 
A Rendelet 12/A.§ (3) bekezdés az alábbiak szerint módosul: 
„A maximális építménymagasság az utcai épületrésznél az utcaképbe illeszkedően a kialakult, szomszédos 
épületek magasságához kell, hogy illeszkedjen.” 
 
13.§ 
A Rendelet 13.§ (1) bekezdés a) az alábbiak szerint módosul: 
„Az előkertek méretét a szabályozási terv határozza meg. A szabályozási terven az alábbi jelölés használatos: 
EK: kötelezően megtartandó minimális előkerti méret, szabályozási terv szerinti méretekkel.” 
 
14.§ 
A Rendelet 13.§ (3) a) 2. pont az alábbiak szerint módosul: 
„Kialakult beépítések esetében az építési vonalat az illeszkedés szabályai szerint kell megállapítani.” 
 
15.§ 
A Rendelet 14.§ (2) bekezdésből hatályát veszti a következő zárójeles szövegrész: „OTÉK és HÉSZ 13.§” 
 
16.§ 
A Rendelet 15.§ (1) bekezdés az alábbiak szerint módosul: 
„Műemléki jelentőségű, meglévő és a helyi védelem alá vont épületen, valamint a hozzá tartozó ingatlanon 1 
m2 felületet meghaladó reklámtábla vagy reklám célt szolgáló homlokzatfestés és fényreklám nem 
helyezhető el.” 
 
17.§ 
A Rendelet 15.§ (4) bekezdés az alábbiak szerint módosul: 
„A településen – kivéve a szabadtéri színpadot, ahol kis lejtésű fémlemez fedés is engedélyezhető -csak 
magastetős (hajlásszög: 40°-50° között) építmény építhető.” 
 
18.§ 
A Rendelet 15.§ (6) bekezdés az alábbiak szerint módosul: 
„Közterület felé a tetőfelületen önálló, álló tetőablak nem építhető sem egyedi, sem összefogott formában, 
sem szabad oldalfalakkal, sem tetőhéjalással fedett formában. Helyette a homlokzat 1/3-ad részét meg nem 
haladó mértékben a homlokzat részeként megjelenő homlokzati hangsúlyt adó tetőfelépítmény (melynek 
minimális szélessége 3,0 m) megjelenhet megszakított, vagy végigfutó tetőpárkánnyal. Fekvő tetőablak 
elhelyezhető.” 
 
19.§ 
A Rendelet 16.§ (1) bekezdés a) az alábbiak szerint módosul: 
„A szabályozási terv alapján előírt építési helyen belül a megengedett legnagyobb beépítettség mértékének 
megfelelő nagyságú telekterület építhető be, de ez az érték nem lehet több, mint 1500 m2, kivéve ha a telek 
övezeti szabályozása a telken belül több önálló főépület építését is megengedi; 10.000 m2 feletti telkek 2.000 
m2-ig beépíthetőek a beépítettség mértékének megtartása mellett.” 
 
20.§ 
A Rendelet 18.§ (3) bekezdés az alábbiak szerint módosul: 
„A lakóépületeket, lakófunkciót kiegészítő épületeket, és az egyéb épületeket csak olyan rendeltetés céljára 
szabad létesíteni, mely a falusias lakóterület jellegéhez illeszkedik.” 
 
21.§ 
A Rendelet 18/A.§-al egészül ki az alábbiak szerint: 
 

VEGYES TERÜLETEK 
18/A.§ 

Településközpont vegyes terület (Vt) 
 
A településközpont vegyes terület telkeire, beépítettségére és használtára vonatkozó sajátos övezeti 
előírásokat a 4. sz. melléklet tartalmazza. 
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22.§ 
A Rendelet 22.§ (2) bekezdés a) az alábbiak szerint változik: 
„ellátó és szolgáltató, kiskereskedelmi és vendéglátó építmények” 
 
23.§ 
A Rendelet 24.§ (3) bekezdés az alábbiak szerint változik: 
„A közterület rendeltetéstől eltérő használatához az önkormányzat hozzájárulása szükséges.” 
 
24.§ 
A Rendelet 26.§ (4) bekezdés az alábbiak szerint változik: 
„A belterületi utakat szilárd burkolattal kell ellátni.” 
 
25.§ 
A Rendelet 27/A.§ (2) bekezdés az alábbiak szerint változik: 
„A közműlétesítmények és közműhálózatok elhelyezésére vonatkozóan az OTÉK előírásait, figyelembe kell 
venni. A meglevő és a tervezett vízellátás, vízelvezetés (szenny- és csapadékvíz), energiaellátás (villamos 
energia ellátás, földgázellátás), valamint a táv- és hírközlés hálózatai és létesítményei, számára 
közműterületen, vagy közterületen kell helyet biztosítani.” 
 
26.§ 
A Rendelet 27/B.§ (1) bekezdés az alábbiak szerint változik: 
„A védett területeken a közművezetékeket föld alatt kell vezetni.” 
 
27.§ 
A Rendelet 27/B.§ (3) bekezdés az alábbiak szerint változik: 
„A településen az ingatlan-nyilvántartásban árokként jelölt területet vízgazdálkodási területnek kell 
tekinteni.” 
 
28.§ 
A Rendelet 44/B.§ (4) bekezdés az alábbiak szerint változik: 
„A zöldfelületek kialakításánál a termőhelyi adottságoknak megfelelő, őshonos, nem invázív fafajok 
telepíthetők.” 
 
29.§ 
A Rendelet 45.§ (1) bekezdés az alábbiak szerint változik: 
„A védett épületek és területek felsorolását a 2. sz. függelék tartalmazza.” 
 
30.§ 
A Rendelet 50.§ (1) bekezdés az alábbiak szerint változik: 
„A településrendezési feladatok megvalósítását a vonatkozó törvény biztosította sajátos jogintézmények 
szerint kell végrehajtani.” 
 
31.§ 
A Rendelet 50.§ (2) bekezdés az alábbiak szerint változik: 
„A települési területek rendeltetésszerű felhasználásának biztosítása érdekében az önkormányzat sajátos 
jogintézményeket határozott meg (7. sz. melléklet)” 
 
32.§ 
A Rendelet 51.§ (4) bekezdés d) az alábbiak szerint változik: 
„Vízrajzi állomások” 
 
33.§ 
A Rendelet 4. sz. melléklete az alábbiakkal egészül ki: 

Sajátos Alkalmazható Telekre vonatkoztatott 



20 
 

használat 
szerint Építési 

övezet 
jele 

Beépítési 
mód* 

M
in

im
ál

is
 

 t
el

ek
te

rü
le

t 

M
in

im
ál

is
 

u
tc

ai
 

h
o

m
lo

k
v

o
n

a
l*

* 
M

in
im

ál
is

  
te

le
k

m
él

y
sé

g 

M
ax

im
ál

is
 

b
eé

p
ít

és
 

M
ax

im
ál

is
 

ép
ít

m
én

y
m

a
ga

ss
ág

 

M
in

im
ál

is
 

zö
ld

fe
lü

le
t 

K
ö

zm
ű

v
es

ít
é

s 

   m2 m m % m %  
Falusias lakó Lf oldalhatáron álló 600 16 - 30 6,0 40 T 

Településközpont Vt 
oldalhatáron álló 400 16 - 60 6,0 20 T 

szabadonálló* 600 16 - 60 6,0** 10 T 
* Az övezetben a meglévő parkoló-szám (50 férőhely) nem csökkenhet, a kialakult állapothoz igazodva a közforgalomnak átadott 
parkolást továbbra is biztosítani kell.  
** A szabadtéri színpad épületénél 8,0 m-es maximális építménymagasság engedélyezhető. 
 
34.§ 
A Rendelet 1. sz. függeléke az alábbiak szerint módosul: 
 

1.8. sz. függelék  
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén található különleges madárvédelmi területek - Bükk 
hegység és peremterületei (HUBN10003) 
010, 0100a, 0100b, 0100c, 0101a, 0101b, 0101c, 0101d, 0102, 0103a, 0103b, 0103c, 0104, 0105a, 0105b, 
0105c, 0105d, 0106a, 0106b, 0106c, 0106d, 0107a, 0107b, 0107c, 0108, 0109/1, 0109/2, 011, 0110, 0111, 
0112a, 0112b, 0112c, 0113a, 0113b, 0113c, 0113d, 012, 014, 015/1a, 015/1b, 015/1c, 015/1d, 015/2, 016, 
017a, 017b, 017c, 018a, 018b, 018c, 018d, 018f, 019a, 019b, 019c, 019d, 019f, 019g, 019h, 02, 020, 021, 022, 
023a, 023b, 023c, 024a, 024b, 025, 026a, 026b, 027, 028, 029, 03, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036a, 036b, 
037, 038a, 038b, 039a, 039b, 039c, 040a, 040b, 041, 042a, 042b, 043, 045a, 045b, 045c, 045d, 045f, 045g, 046, 
047, 048, 049, 04a, 04b, 05, 050a, 050b, 050c, 051, 052/1, 052/2, 052/3, 052/4, 053a, 053b, 054, 055a, 055b, 
055c, 056a, 056b, 057a, 057b, 058a, 058b, 059/10, 059/11, 059/12, 059/13, 059/14, 059/15, 059/16, 
059/17, 059/18, 059/19, 059/1a, 059/1b, 059/2, 059/20, 059/21, 059/22, 059/23, 059/24, 059/25, 059/26, 
059/27, 059/28, 059/29, 059/3, 059/30, 059/31, 059/32, 059/33, 059/34, 059/35, 059/36, 059/37, 059/38, 
059/39, 059/4, 059/40, 059/41, 059/42, 059/43, 059/44, 059/45, 059/46, 059/47, 059/48, 059/49, 059/5, 
059/6, 059/7, 059/8, 059/9, 060, 061a, 061b, 062a, 062b, 063a, 063b, 064/1, 064/2, 065, 066, 067a, 067b, 
068, 069, 06a, 06b, 06c, 07, 070/1, 070/2, 070/3, 070/4, 071, 072/1, 072/2, 072/3, 073, 074, 075, 076a, 076b, 
077, 078, 079, 08, 080, 081, 082/1, 082/2, 083, 084a, 084b, 085, 086, 087, 088, 089, 09, 090, 091, 092, 093, 
094a, 094b, 095, 096, 097a, 097b, 097c, 098/1, 098/2, 099/1a, 099/1b, 099/1c, 099/1d, 099/1f, 099/2. 

 
 

1.9. sz. függelék 
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén található kiemelt jelentőségű különleges természet-
megőrzési területek - Bükk-fennsík és a Lök-völgy (HUBN20001)  
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0100a, 0100b, 0100c, 0101a, 0101b, 0101c, 0101d, 0103a, 0103b, 0103c, 0104, 0105a, 0105b, 0105c, 0105d, 
0106a, 0106b, 0106c, 0106d, 0107a, 0107b, 0107c, 0108, 0109/1, 0109/2, 0111, 0112a, 0112b, 0112c, 0113a, 
012, 014, 099/1a, 00/1b, 099/1c, 099/1d, 099/1f, 099/2. 
 

1.10. sz. függelék 
A Bükki Nemzeti Park ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai a 126/2007. (XII.27.) KvVM rendelet 1. sz. 
melléklete szerint: 
029, 030, 031, 032, 033, 034, 042, 045, 054, 052/1, 081, 082/1, 082/2, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 
091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098/1, 098/2, 099/1, 099/2, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 
0107, 0108, 0109/1, 0109/2, 0110, 0111, 0112, 0113. 
 

 
 

1.11. sz. függelék 
A Bükki Nemzeti Park fokozottan védett területének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai 
090, 091, 092, 093 
094 hrsz.-ból 56,2 ha (a 42E, 42G, 42H, 42I, 42J, 42CS, 42TI erdőrészletek, 42 F erdőrészlet terültén fekvő rész 
és a 42NY erdőrészlet területéből az E761825-N302644, E761853-N302652 EOV koordinátájú töréspontok 
által meghatározott határvonaltól délre fekvő rész). 
96, 
097 hrsz.-ból 45,7 ha (a 39G-S, 39KT, 39TI2, 39TI3 erdőrészletek, a 39 NY2 erdőrészlet területén fekvő rész és 
a 39 NYI erdőrészlet területéből az E763178-N303193, E763193-N303213 EOV koordinátájú pontok által 
meghatározott határvonaltól délre és keletre fekvő rész). 
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1.6. sz. függelék 
Országos ökológiai hálózat elemei – magterület övezete 
 

 
 

1.7. sz. függelék 
Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület 

 
 
35.§ 
A Rendelet 2. sz. függeléke az alábbiak szerint változik: 
 
2.1. sz. függelék 
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Helyi Értékvédelem által érintett ingatlanok 
Helyileg védett épített értékek: 

Ssz. Megnevezés Hrsz. 
HV.-6.  Római kat. templom 1149 
HV.-7.  Gyertyán-völgyi Üveghuta Múzeum 1134/2 
HV.-8.  Községháza 356 
HV.-9.  Lakóház 354 
HV.-10.  Lakóház 818/2 

 
Egyedi értékek: 

Ssz. Megnevezés Hrsz. 
7.  Millenniumi Emlékmű 1147/1 
8.  Szabadtéri Néprajzi Gyűjtemény 1151 
9.  Március 15. emlékmű  
10.  Gyógynövényház 1221/2 
11.  IV. Béla emlékmű 047 
12.  Boldogasszony köve – gyógyító kövek 042 

 
 
 
2.2. sz. függelék 
Regisztrált régészeti lelőhelyek (Forster) 
Rejtek 1. sz. kőfülke EOV-X: 763368; EOV-Y: 303121 
 
36.§ 
A Rendelet 4. sz. függeléke az alábbiak szerint változik: 
 
1.4. Nyilvántartott vízrajzi állomások (ÉMVIZIG) 
001674  Pénzpatak-nyelő  094 hrsz. 
003091   Rejtek-forrás  097 hrsz. 
001929  Bükkszentkereszt-1 032 hrsz.  

 
1.5. Hidrogeológiai védőidom 
A Miskolc-Tapolcai Vízmű vízbázisának kijelölt hidrogeológiai „A” védőterülete, a hidrogeológiai „B” védőterülete 
és a hidrogeológiai „C” védőterülete is érinti az igazgatási területet (lásd. Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 4672-32/2012. számú határozata és a B.-A.-Z. Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóság-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatóság Szolgálat 
35500/12294-1/2015. ált. számú módosító határozata). 
 
1.6. Ivóvízbázis védelem 
A Miskolc város ivóvízellátásba bekapcsolt hidegvizes karsztforrások védőövezeti rendszerét kijelölő 
35500/12294-1/2015. ált. számon módosított 4672-32/2012. számú határozat előírásait be kell tartani. 
 
37.§ 
Ezen rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát 
veszti. 
 
 
 

Jámbor Flórián sk. 
Polgármester 

 dr. Hegyközi Béla sk. 
címzetes főjegyző 

 
Záradék: 
 
A rendelet a 2017. szeptember 8.  napján kihirdetve. 
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2. Napirendi pont: A temető használatának szabályairól szóló rendelet elfogadása 

      Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

A polgármester ismerteti a temető használatának szabályairól szóló rendelet tervezetét.  

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

………../2017 (……….) önkormányzati rendelete 

a temető használatának szabályairól 

TERVEZET 

 

Bükkszentkereszt  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 

Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés (a) pontjában meghatározott jogalkotói hatáskörében, 

a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében, 16.§-a, 

40.§ (3) bekezdésében és 42.§-ában kapott felhatalmazása alapján az alábbiak szerint 

rendelkezik: 

I. fejezet 

 

Általános rendelkezés 

 

1.§ 

  

(1) Bükkszentkereszt Község Önkormányzata – a vele kötött megállapodás alapján – a 

Római Katolikus Egyház  tulajdonában lévő Bükkszentkereszt, Kossuth utca  831 helyrajzi 

számú  temető (a továbbiakban: köztemető) fenntartásával tesz eleget köztemető fenntartási 

kötelezettségének. A temetőben lévő ravatalozó és urnafal Bükkszentkereszt Község 

Önkormányzatának tulajdona.  

 (2) Az (1) bekezdés szerinti köztemető üzemeltetője az önkormányzat. 

 

2.§ 

 E rendelet alkalmazásában 

1.Temető a temetőkről és temetkezésekről szóló 1999 évi XLIII törvény (továbbiakban 

TeTv.)  3. § a) pontja szerinti temető. 

2. Köztemető a TeTv. 3. § b) pontjában meghatározott köztemető. 

3. Temetési hely a TeTv. 3. § d) pontja szerinti temetési hely. 

   4. Kegyeleti közszolgáltatás a TeTv. 3. § h) pontjában meghatározott kegyeleti 

közszolgáltatás. 

 

  

         II.fejezet 

 

A temető fenntartása, üzemeltetése és a temető rendeltetésszerű használatához 

szükséges helyi tárgyi és infrastrukturális feltételek 

 

3. § 

 

1. A temető fenntartása, üzemeltetése és az üzemeltető nyilvántartási kötelezettsége 

 

Az Önkormányzat gondoskodik a helyi viszonyoknak és előírásoknak megfelelő, a 

kezelésében lévő temetők fenntartásáról. 
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4. § 

(1) A temető fenntartása, üzemeltetése során a TeTv. vonatkozó rendelkezéseit kell 

alkalmazni. 

 

5. § 

A temető üzemeltetője a temetőben a temetési helyekről a TeTv. 18. § (1) bekezdése szerinti 

nyilvántartásokat köteles vezetni. 

 

6. § 

 

2. A temető rendeltetésszerű használatához szükséges helyi 

tárgyi és infrastrukturális feltételek 

 

 (1) A temetőben keletkezett hulladék rendszeres gyűjtéséről, elhelyezéséről és kezeléséről a 

temető üzemeltetője köteles gondoskodni. 

(2) A temetőben keletkezett hulladék gyűjtésére hulladéktárolókat kell biztosítani. 

(3) A temetőben a vízételi lehetőség térítésmentes.  

(4) A ravatalozó felszerelése: 2 hűtő, drapériák, szőnyegek, gyertyatartók, szenteltvíztartó, 

szertartáshoz használatos mécsesek, kandelláberek.  

 

7. § 

A tároló edények, konténerek ürítéséről és elszállításáról szükség szerint kell gondoskodni. 

 

III. Fejezet 

 

A temető, ravatalozó használatának és igénybevételének szabályai 

 

3. A temető használati és igénybevételi rendje 

 

8. § 

(1) A temetőt a nyitva tartási időben lehet igénybe venni. A temető használatával és 

igénybevételével kapcsolatos, az üzemeltető közreműködését igénylő ügyeket a 

Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási idejében lehet elintézni. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyitva tartási és ügyfélfogadási időt a 1. számú melléklet 

tartalmazza. 

(3) A temető igénybevétele során a TeTv. végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) 

Kormányrendelet (a továbbiakban: TeR.) vonatkozó szabályait kell alkalmazni. 

 

9. § 

A temetőben történő munkavégzésre a TeR. 23. §-ában meghatározott szabályokat kell 

alkalmazni. 

 

10. § 

A temetőt felnőtt személy felügyelete nélkül 12 évnél fiatalabb személy nem látogathatja. 

 

11. § 

 (1) A temetőt az ott tartózkodók kötelesek úgy használni, hogy a temető kegyeleti funkciója 

ne sérüljön, az elhunyt személyek emlékének méltó megőrzését, ápolását ne zavarják. 
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(2) Az (1) bekezdésben meghatározottak érvényesülése érdekében tilos 

a) a temetőbe vakvezető, rendőrségi kutya kivételével állatot bevinni és beengedni, 

b) a temetőben kegyeletet sértő módon hangoskodni, zenét hallgatni, 

c) a temető területén olyan magatartást tanúsítani, tevékenységet végezni, amely sérti a 

kegyeletet, és megbotránkozást kelt a temetőhasználók körében, 

d) a szemetelés, a növényi és a sírokról, sírboltról származó hulladék sírok közötti tárolása. 

(3) A temetőben tilos továbbá 

a) járművel közlekedni – kivéve a halottaskocsit és a mozgáskorlátozott személyt szállító 

járművet, valamint az üzemeltető engedélyével síremlék-készítés céljából szállítást végző 

járművet –, 

b) a sírokat, a sírokra ültetett növényeket megrongálni, a temetőben nyíló és ott elhelyezett 

virágokat a temetőből kivinni, 

c) a sírok díszítését megrongálni, csonkítani, bepiszkítani, a díszítő tárgyakat illetéktelen 

személynek elvinni vagy eltávolítani, 

d) minden olyan magatartás, amely a temető zöldfelületét, útjait, parkosítási tevékenységét 

érinti. 

12. § 

A temetőhasználók kötelesek 

a) a ravatalozót, a sírokat, a síremléket, a temető kerítését és egyéb létesítményeit, 

építményeit rendeltetésüknek megfelelően használni, azok épségére ügyelni, 

b) a temető tárgyaira vigyázni, 

c) a temetőben keletkezett hulladékokat, a gyomot, az elszáradt virágokat és koszorút, a 

gyertyát és mécsest a temetőben elhelyezett hulladékgyűjtőbe elhelyezni. 

 

13. § 

(1) Csak az üzemeltető előzetes engedélyével lehet padokat, ülőhelyeket elhelyezni. 

 

14. § 

(1) A temetőhasználó a temetőben köteles a tűzveszély keletkezését eredményező 

magatartástól tartózkodni, valamint a tűzgyújtásra alkalmas eszközöket, gyertyát, mécsest úgy 

elhelyezni, hogy tűz ne keletkezzen. 

(2) A temetőben tilos bármilyen célból tüzet rakni. 

 

15. § 

A temető fenntartója jogosult és köteles az engedélyköteles, de engedéllyel nem rendelkező 

vagy nem az engedély szerint elhelyezett, a temető rendjét zavaró tárgyakat, növényeket  

eltávolítani. 

      IV. fejezet 

A temetési szolgáltatás és a temetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenységek 

ellátásának temetői rendje. 

 

16 § 

A temetési szolgáltatás tevékenységek ellátásának temetői rendjére vonatkozóan a TeTV. 

25.§ (1)-(2) bekezdését kell alkalmazni. 

 

17 § 

A temetőben munkáját végző vállalkozó működése során az alábbi szabályokat köteles 

betartani: 
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(1) Tevékenysége ne sértse a hozzátartozók és a látogatók kegyeleti érzéseit, ne akadályozza 

az elhunyt elbúcsúztatását. 

 

(2) Gondoskodjon arról, hogy munkavégzése során a szomszédos temetési hely ne sérüljön 

meg, eredeti állapota ne változzon. 

 

(3) A munka végzése alatt a temetési helyek látogatását ne akadályozza 

 

 

4. A ravatalozó használatának és igénybevételének szabályai 

 

18. § 

 

(1) A temető ravatalozójának használata nem kötelező, ha a temetőbe szállított halott - a 

kötelező azonosítást követően - haladéktalanul eltemetésre kerül. 

 

(2) A temetőbe beszállított, - kötelező azonosítást követően - haladéktalanul eltemetésre 

nem kerülő holttesteket a temetésig a ravatalozó épületben kell tartani. 

 

(3) A ravatalozó használata térítésmentes.  

 

Temetési helyek. 

19.§ 

(1) A temetőben -, a jelen rendelettel kialakított sírhelytáblák és temetési helyek 

igénybevételével lehet temetkezni.  

(2) A temetőben a következő temetési helyek biztosítottak: 

- koporsós sírhelyek, 

- urnás sírhelyek, 

- urnafülkék. 

20. § 

(1) A temetési helyek méretük és az eltemethető személyek száma szerint a következők: 

a) egyes sírhely: területe 130x220 cm, 

  mélysége 160 cm. 

Egy koporsó helyezhető el benne. 

b) egyes mélyített sírhely: területe 130x220 cm, 

  mélysége 200 cm 

 (biztosítani kell, hogy a rátemetendő koporsó alja 160 cm mélyre kerüljön!) 

Két koporsó helyezhető el benne. 
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c) dupla sírhely: területe 220x220 cm, 

  mélysége 160 cm. 

Két koporsó helyezhető el benne. 

d) dupla mélyített sírhely: területe  220x220 cm, 

  mélysége: 200 cm. 

Négy koporsó helyezhető el benne.  

e) urnasírhely: területe 100x60 cm, 

legfeljebb négy urna elhelyezése engedélyezett. 

f) urnafülke                              területe                 30 x 30 cm 

           legfeljebb egy urna elhelyezése engedélyezett. 

g) urnafülke                              területe                 30 x 60 cm 

           legfeljebb két urna elhelyezése engedélyezett. 

 

(2)A temetési helyek közötti távolság minimálisan 50 cm. 

A sorok közötti távolság minimálisan: 80 cm. 

(3)A hagyományos sírhelybe további 2 urna rátemethető. 

21 § 

(1) Temetési hely térítési díj ellenében váltható meg.  A temetési hely megváltását 

követően a temetési hellyel rendelkezési jog időtartamát a rendelet 23 §- a 

tartalmazza.  

(2) A térítési díjakat a jelen rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. 

(3) A temetési helyekkel való ésszerű gazdálkodás érdekében még élő személy részére 

temetési hely nem foglalható le – kivétel a dupla, illetőleg a mélyített sírhelynél van. 

22 § 

(1) A temetési hely kijelölését az eltemettetőnek a fenntartótól kell kérni. A temetési 

szándékot a megváltott temetkezési helyek igénybevételekor is mindenkor be kell 

jelenteni a fenntartónak. Ugyancsak be kell jelenteni bármely okból bekövetkező 

sírnyitási, temetési hely felbontási szándékot.  

Ilyen esetben a bejelentéskor be kell mutatni a temetési hely megváltását igazoló 

befizetési csekket, vagy egyéb iratot, mellyel bizonyítani, vagy legalább 

valószínűsíteni lehet a rendelkezési jogosultságot.   

(2) Az újonnan megkezdett sorokban csak a sorban következő sírhelyet lehet igényelni. 
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(3) A koporsós rátemetéshez sírnyitási engedély szükséges. Az engedélyt a 

fenntartónak/ be kell mutatni.  

A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama 

23 § 

 

A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartalma 

(1) A 20 § (1) bekezdés a), b), c), d), pontja esetén 25  év, valamint az utolsó koporsós 

rátemetés napjától számított 25 év, 

(2) A 20 § e), f), g) pontja esetén örökös 

 

      V. fejezet 

Záró rendelkezések 

 

24. § 

 

(1)E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

(2)Hatályát veszti Bükkszentkereszt  Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 

köztemetőkről szóló 9/2000 (XI.23)  rendelete. 

 

 

 

Jámbor Flórián sk.                                                 dr. Hegyközi Béla sk. 

polgármester                       címzetes főjegyző 

 

 

1. melléklet 

 

A temető nyitva tartási ideje, valamint az üzemeltetését végzők 

ügyfélfogadási ideje és helye 

 

 

 

 

 

Napok 

 

Temető 

nyitvatartási ideje 

Bükkszentkereszti 

Közös 

Önkormányzati 

Hivatal 

ügyfélfogadási ideje 

1 
Hétfő 

 
6-21,00 óráig 7.30-16.00 óráig 

2 
Kedd 

 
6-21,00 óráig 7.30-16.00 óráig 

3 
Szerda 

 
6-21,00 óráig  7.30-16.00 óráig 
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4 
Csütörtök 

 
6-21,00 óráig 7.30-18.00 óráig 

5 
Péntek 

 
6-21,00 óráig 7.30-13.30 óráig 

6 
Szombat 

 
6-21,00 óráig nincs 

7 
Vasárnap 

 
6-21,00 óráig nincs 

 

2. melléklet 

A temetési helyek megváltási díjai 

1. Egyes sírhely:   6 350,-  Ft 

2. Egyes mélyített sírhely:             6 350,-  Ft 

3. Dupla sírhely:   11 430,- Ft 

4. Dupla mélyített sírhely:  11 430,- Ft 

5. Urnasírhely:   6 350,-   Ft 

6.  Urnafülke egy személyes:            25 000,- Ft 

7.  Urnafülke két személyes:             50 000,- Ft 

 

 

 

 

 

 

 

A polgármester ismerteti a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Közlekedési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztályának véleményét a rendelet 

tervezetével kapcsolatban.  

 

(Jegyzőkönyv 1. számú melléklete)  

 

Észrevétel nem hangzott el.  

 

Ezt követően 6 képviselő szavazott és 6 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja:  
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Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

12/2017 (IX.7) önkormányzati rendelete 

a temető használatának szabályairól 

 

Bükkszentkereszt  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 

Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés (a) pontjában meghatározott jogalkotói hatáskörében, 

a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében, 16.§-a, 

40.§ (3) bekezdésében és 42.§-ában kapott felhatalmazása alapján az alábbiak szerint 

rendelkezik: 

II. fejezet 

 

Általános rendelkezés 

 

1.§ 

  

(1) Bükkszentkereszt Község Önkormányzata – a vele kötött megállapodás alapján – a 

Római Katolikus Egyház  tulajdonában lévő Bükkszentkereszt, Kossuth utca  831 helyrajzi 

számú  temető (a továbbiakban: köztemető) fenntartásával tesz eleget köztemető fenntartási 

kötelezettségének. A temetőben lévő ravatalozó és urnafal Bükkszentkereszt Község 

Önkormányzatának tulajdona.  

 (2) Az (1) bekezdés szerinti köztemető üzemeltetője az önkormányzat. 

 

2.§ 

 E rendelet alkalmazásában 

1.Temető a temetőkről és temetkezésekről szóló 1999 évi XLIII törvény (továbbiakban 

TeTv.)  3. § a) pontja szerinti temető. 

2. Köztemető a TeTv. 3. § b) pontjában meghatározott köztemető. 

3. Temetési hely a TeTv. 3. § d) pontja szerinti temetési hely. 

   4. Kegyeleti közszolgáltatás a TeTv. 3. § h) pontjában meghatározott kegyeleti 

közszolgáltatás. 

 

  

         II.fejezet 

 

A temető fenntartása, üzemeltetése és a temető rendeltetésszerű használatához 

szükséges helyi tárgyi és infrastrukturális feltételek 

 

3. § 

 

1. A temető fenntartása, üzemeltetése és az üzemeltető nyilvántartási kötelezettsége 

 

Az Önkormányzat gondoskodik a helyi viszonyoknak és előírásoknak megfelelő, a 

kezelésében lévő temetők fenntartásáról. 

4. § 

(1) A temető fenntartása, üzemeltetése során a TeTv. vonatkozó rendelkezéseit kell 

alkalmazni. 

 

5. § 
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A temető üzemeltetője a temetőben a temetési helyekről a TeTv. 18. § (1) bekezdése szerinti 

nyilvántartásokat köteles vezetni. 

 

6. § 

 

2. A temető rendeltetésszerű használatához szükséges helyi 

tárgyi és infrastrukturális feltételek 

 

 (1) A temetőben keletkezett hulladék rendszeres gyűjtéséről, elhelyezéséről és kezeléséről a 

temető üzemeltetője köteles gondoskodni. 

(2) A temetőben keletkezett hulladék gyűjtésére hulladéktárolókat kell biztosítani. 

(3) A temetőben a vízételi lehetőség térítésmentes.  

(4) A ravatalozó felszerelése: 2 hűtő, drapériák, szőnyegek, gyertyatartók, szenteltvíztartó, 

szertartáshoz használatos mécsesek, kandelláberek.  

 

7. § 

A tároló edények, konténerek ürítéséről és elszállításáról szükség szerint kell gondoskodni. 

 

III. Fejezet 

 

A temető, ravatalozó használatának és igénybevételének szabályai 

 

3. A temető használati és igénybevételi rendje 

 

8. § 

(1) A temetőt a nyitva tartási időben lehet igénybe venni. A temető használatával és 

igénybevételével kapcsolatos, az üzemeltető közreműködését igénylő ügyeket a 

Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási idejében lehet elintézni. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyitva tartási és ügyfélfogadási időt a 1. számú melléklet 

tartalmazza. 

(3) A temető igénybevétele során a TeTv. végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) 

Kormányrendelet (a továbbiakban: TeR.) vonatkozó szabályait kell alkalmazni. 

 

9. § 

A temetőben történő munkavégzésre a TeR. 23. §-ában meghatározott szabályokat kell 

alkalmazni. 

 

10. § 

A temetőt felnőtt személy felügyelete nélkül 12 évnél fiatalabb személy nem látogathatja. 

 

11. § 

 (1) A temetőt az ott tartózkodók kötelesek úgy használni, hogy a temető kegyeleti funkciója 

ne sérüljön, az elhunyt személyek emlékének méltó megőrzését, ápolását ne zavarják. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottak érvényesülése érdekében tilos 

a) a temetőbe vakvezető, rendőrségi kutya kivételével állatot bevinni és beengedni, 

b) a temetőben kegyeletet sértő módon hangoskodni, zenét hallgatni, 

c) a temető területén olyan magatartást tanúsítani, tevékenységet végezni, amely sérti a 

kegyeletet, és megbotránkozást kelt a temetőhasználók körében, 
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d) a szemetelés, a növényi és a sírokról, sírboltról származó hulladék sírok közötti tárolása. 

(3) A temetőben tilos továbbá 

a) járművel közlekedni – kivéve a halottaskocsit és a mozgáskorlátozott személyt szállító 

járművet, valamint az üzemeltető engedélyével síremlék-készítés céljából szállítást végző 

járművet –, 

b) a sírokat, a sírokra ültetett növényeket megrongálni, a temetőben nyíló és ott elhelyezett 

virágokat a temetőből kivinni, 

c) a sírok díszítését megrongálni, csonkítani, bepiszkítani, a díszítő tárgyakat illetéktelen 

személynek elvinni vagy eltávolítani, 

d) minden olyan magatartás, amely a temető zöldfelületét, útjait, parkosítási tevékenységét 

érinti. 

12. § 

A temetőhasználók kötelesek 

a) a ravatalozót, a sírokat, a síremléket, a temető kerítését és egyéb létesítményeit, 

építményeit rendeltetésüknek megfelelően használni, azok épségére ügyelni, 

b) a temető tárgyaira vigyázni, 

c) a temetőben keletkezett hulladékokat, a gyomot, az elszáradt virágokat és koszorút, a 

gyertyát és mécsest a temetőben elhelyezett hulladékgyűjtőbe elhelyezni. 

 

13. § 

(1) Csak az üzemeltető előzetes engedélyével lehet padokat, ülőhelyeket elhelyezni. 

 

14. § 

(1) A temetőhasználó a temetőben köteles a tűzveszély keletkezését eredményező 

magatartástól tartózkodni, valamint a tűzgyújtásra alkalmas eszközöket, gyertyát, mécsest úgy 

elhelyezni, hogy tűz ne keletkezzen. 

(2) A temetőben tilos bármilyen célból tüzet rakni. 

 

15. § 

A temető fenntartója jogosult és köteles az engedélyköteles, de engedéllyel nem rendelkező 

vagy nem az engedély szerint elhelyezett, a temető rendjét zavaró tárgyakat, növényeket  

eltávolítani. 

      IV. fejezet 

A temetési szolgáltatás és a temetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenységek 

ellátásának temetői rendje. 

 

16 § 

A temetési szolgáltatás tevékenységek ellátásának temetői rendjére vonatkozóan a TeTV. 

25.§ (1)-(2) bekezdését kell alkalmazni. 

 

17 § 

A temetőben munkáját végző vállalkozó működése során az alábbi szabályokat köteles 

betartani: 

 

(1) Tevékenysége ne sértse a hozzátartozók és a látogatók kegyeleti érzéseit, ne akadályozza 

az elhunyt elbúcsúztatását. 
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(2) Gondoskodjon arról, hogy munkavégzése során a szomszédos temetési hely ne sérüljön 

meg, eredeti állapota ne változzon. 

 

(3) A munka végzése alatt a temetési helyek látogatását ne akadályozza 

 

 

4. A ravatalozó használatának és igénybevételének szabályai 

 

18. § 

 

(1) A temető ravatalozójának használata nem kötelező, ha a temetőbe szállított halott - a 

kötelező azonosítást követően - haladéktalanul eltemetésre kerül. 

 

(2) A temetőbe beszállított, - kötelező azonosítást követően - haladéktalanul eltemetésre 

nem kerülő holttesteket a temetésig a ravatalozó épületben kell tartani. 

 

(3) A ravatalozó használata térítésmentes.  

 

Temetési helyek. 

19.§ 

(1)A temetőben -, a jelen rendelettel kialakított sírhelytáblák és temetési helyek 

igénybevételével lehet temetkezni.  

(2)A temetőben a következő temetési helyek biztosítottak: 

- koporsós sírhelyek, 

- urnás sírhelyek, 

- urnafülkék. 

20. § 

(1) A temetési helyek méretük és az eltemethető személyek száma szerint a következők: 

h) egyes sírhely: területe 130x220 cm, 

  mélysége 160 cm. 

Egy koporsó helyezhető el benne. 

i) egyes mélyített sírhely: területe 130x220 cm, 

  mélysége 200 cm 

 (biztosítani kell, hogy a rátemetendő koporsó alja 160 cm mélyre kerüljön!) 

Két koporsó helyezhető el benne. 

j) dupla sírhely: területe 220x220 cm, 

  mélysége 160 cm. 

Két koporsó helyezhető el benne. 
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k) dupla mélyített sírhely: területe  220x220 cm, 

  mélysége: 200 cm. 

Négy koporsó helyezhető el benne.  

l) urnasírhely: területe 100x60 cm, 

legfeljebb négy urna elhelyezése engedélyezett. 

m) urnafülke                              területe                 30 x 30 cm 

           legfeljebb egy urna elhelyezése engedélyezett. 

n) urnafülke                              területe                 30 x 60 cm 

           legfeljebb két urna elhelyezése engedélyezett. 

 

(2)A temetési helyek közötti távolság minimálisan 50 cm. 

A sorok közötti távolság minimálisan: 80 cm. 

(3)A hagyományos sírhelybe további 2 urna rátemethető. 

21 § 

(1)Temetési hely térítési díj ellenében váltható meg.  A temetési hely megváltását 

követően a temetési hellyel rendelkezési jog időtartamát a rendelet 23 §- a tartalmazza.  

(2)A térítési díjakat a jelen rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. 

(3)A temetési helyekkel való ésszerű gazdálkodás érdekében még élő személy részére 

temetési hely nem foglalható le – kivétel a dupla, illetőleg a mélyített sírhelynél van. 

22 § 

(1)A temetési hely kijelölését az eltemettetőnek a fenntartótól kell kérni. A temetési 

szándékot a megváltott temetkezési helyek igénybevételekor is mindenkor be kell 

jelenteni a fenntartónak. Ugyancsak be kell jelenteni bármely okból bekövetkező 

sírnyitási, temetési hely felbontási szándékot.  

Ilyen esetben a bejelentéskor be kell mutatni a temetési hely megváltását igazoló 

befizetési csekket, vagy egyéb iratot, mellyel bizonyítani, vagy legalább valószínűsíteni 

lehet a rendelkezési jogosultságot.   

(2)Az újonnan megkezdett sorokban csak a sorban következő sírhelyet lehet igényelni. 

(3)A koporsós rátemetéshez sírnyitási engedély szükséges. Az engedélyt a fenntartónak/ 

be kell mutatni.  
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A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama 

23 § 

 

A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartalma 

(1) A 20 § (1) bekezdés a), b), c), d), pontja esetén 25  év, valamint az utolsó koporsós 

rátemetés napjától számított 25 év, 

(2) A 20 § e), f), g) pontja esetén örökös 

 

      V. fejezet 

Záró rendelkezések 

 

24. § 

 

(1)E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

(2)Hatályát veszti Bükkszentkereszt  Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 

köztemetőkről szóló 9/2000 (XI.23)  rendelete. 

 

 

 

Jámbor Flórián sk.                                                 dr. Hegyközi Béla sk. 

polgármester                       címzetes főjegyző 

 

1. melléklet 

 

A temető nyitva tartási ideje, valamint az üzemeltetését végzők 

ügyfélfogadási ideje és helye 

 

 

 

 

 

Napok 

 

Temető 

nyitvatartási ideje 

Bükkszentkereszti 

Közös 

Önkormányzati 

Hivatal 

ügyfélfogadási ideje 

1 
Hétfő 

 
6-21,00 óráig 7.30-16.00 óráig 

2 
Kedd 

 
6-21,00 óráig 7.30-16.00 óráig 

3 
Szerda 

 
6-21,00 óráig  7.30-16.00 óráig 

4 Csütörtök 6-21,00 óráig 7.30-18.00 óráig 



37 
 

 

5 
Péntek 

 
6-21,00 óráig 7.30-13.30 óráig 

6 
Szombat 

 
6-21,00 óráig nincs 

7 
Vasárnap 

 
6-21,00 óráig nincs 

 

 

 

2. melléklet 

A temetési helyek megváltási díjai 

6. Egyes sírhely:   6 350,-  Ft 

7. Egyes mélyített sírhely:             6 350,-  Ft 

8. Dupla sírhely:   11 430,- Ft 

9. Dupla mélyített sírhely:  11 430,- Ft 

10. Urnasírhely:   6 350,-   Ft 

6.  Urnafülke egy személyes:            25 000,- Ft 

7.  Urnafülke két személyes:             50 000,- Ft 

 

 
3. Napirendi pont: A Miskolc Környéli Társulás megszüntetése 

                              Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

Javaslat a Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás megszüntető megállapodásának 

jóváhagyására 

 

A polgármester előadja, hogy a Miskolc Környéki Társulás 2017. augusztus 31. napján a 18/2017 

(VIII.31) számú határozatával döntött a Társulás 2017. december 31. napjával történő 

megszüntetéséről. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 88 § (2) 

bekezdése alapján a társulásban részt vevő valamennyi önkormányzat képviselő-testületének 

minősített többséggel hozott döntése szükséges a társulási megállapodás jóváhagyásához, 

módosításához, vagy a társulás megszüntetéséhez.  

 

A polgármester ismerteti a megállapodást.  
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MEGÁLLAPODÁS 

 

MISKOLC KÖRNYÉKI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS MEGSZÜNTETÉSÉRŐL 

 

 

A Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás tagjai: 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely önkormányzat) 

Székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 8. 

Képviselője: Dr. Kriza Ákos polgármester 

 

Berzék Község Önkormányzata 

Székhelye: 3575 Berzék, Petőfi S. u. 42. 

Képviselője: Farkas László polgármester 

 

Bőcs Község Önkormányzata 

Székhelye: 3574 Bőcs, Hősök tere 1. 

Képviselője: S. Nagy László Győző polgármester 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzata 

Székhelye: 3557 Bükkszentkereszt, Kossuth L. u. 24. 

Képviselője: Jámbor Flórián polgármester 

 

Emőd Város Önkormányzata 

Székhelye: 3432 Emőd, Kossuth L. tér 1. 

Képviselője: Fekete Tibor polgármester 

 

Harsány Község Önkormányzata 

Székhelye: 3555 Harsány, Kossuth L. u. 67. 

Képviselője: Szabó Gergely polgármester 

 

Kistokaj Község Önkormányzata 

Székhelye: 3553 Kistokaj, Széchenyi u. 43. 

Képviselője: Ambrus Gyöngyi polgármester 

 

Köröm Község Önkormányzata 

Székhelye: 3577 Köröm, Rákóczi u. 11. 

Képviselője: Tóth Tibor polgármester 

 

Mályi Község Önkormányzata 

Székhelye: 3434 Mályi, Széchenyi u. 4. 

Képviselője: Viszokai István polgármester 

 

Muhi Község Önkormányzata 

Székhelye: 3552 Muhi, Rákóczi F. u. 2. 

Képviselője: Rácz József Sándor polgármester 

 

Nagycsécs Község Önkormányzata 
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Székhelye: 3598 Nagycsécs, Nagycsécs Apponyi út 50. 

Képviselője: Gulyás Ottó polgármester 

 

 

Nyékládháza Város Önkormányzata 

Székhelye: 3433 Nyékládháza, Vasút u. 16. 

Képviselője: Urbán Sándorné polgármester 

 

Ónod Község Önkormányzata 

Székhelye: 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. 

Képviselője: Tarnóczi József polgármester 

 

Répáshuta Község Önkormányzata 

Székhelye: 3559 Répáshuta, Kossuth L. u. 2. 

Képviselője: Erdős Tamás polgármester 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata 

Székhelye: 3792 Sajóbábony, Bocskai u.2. 

Képviselője: Dr. Szilva István polgármester 

 

Sajóecseg Község Önkormányzata 

Székhelye: 3793 Sajóecseg, Széchenyi u. 27. 

Képviselője: Inklovics László polgármester 

 

Sajóhídvég Község Önkormányzata 

Székhelye: 3576 Sajóhídvég, Rákóczi F. u. 37. 

Képviselője: Török Gergely polgármester 

 

Sajókeresztúr Község Önkormányzata 

Székhelye: 3791 Sajókeresztúr, Rákóczi F. u. 40. 

Képviselője: Kollár Miklós polgármester  

 

Sajólád Község Önkormányzata 

Székhelye: 3572 Sajólád, Ady E. u. 2. 

Képviselője: Pozbai Zoltán polgármester 

 

Sajóörös Község Önkormányzata 

Székhelye: 3586 Sajóörös, Jókai u. 2.  

Képviselője: Szabó Gábor polgármester 

 

Sajópálfala Község Önkormányzata 

3714 Sajópálfala, Szabadság u. 26. 

Képviselője: Fekete Zoltán 
 

Sajópetri Község Önkormányzata 

Székhelye: 3573 Sajópetri, Dózsa Gy. u. 66. 

Képviselője: Debreczeni Balázs polgármester 
 

Sajósenye Község Önkormányzata 

Székhelye: 3712 Sajósenye, Petőfi S. u. 14. 



40 
 

Képviselője: Takács István polgármester 

 

 

 

Sajóvámos Község Önkormányzata 

Székhelye: 3712 Sajóvámos, Munkácsy u. 2. 

Képviselője: Váradi Lajos polgármester 

 

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 

Székhelye: 3711 Szirmabesenyő, Kossuth L. u. 5. 

Képviselője: Huszti Gábor polgármester 

 

az államháztartásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 105/A. § -ban 

foglalt felhatalmazás, valamint Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 88. § (2) bekezdés alapján – képviselő-

testületeik minősített többséggel hozott döntéseire figyelemmel – megállapodnak, hogy a 

Miskolc Környéki Önkormányzati Társulást (továbbiakban: Társulás) 2017. december 31. 

napi hatállyal jogutód nélkül megszüntetik az alábbiak szerint:  

 

1. A megszűnő Társulás megnevezése, székhelye, törzskönyvi azonosító száma, 

adószáma: 

 

1.1. A megszűnő Társulás neve: Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás 

 

1.2. A megszűnő Társulás székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 8. 
 

1.3. A megszűnő Társulás törzskönyvi azonosítója: 820477 
 

1.4. A megszűnő Társulás adószáma: 15820471-2-05 
 

2. A Társulás megszüntetésének körülményei: 

 

2.1. A Társulás megszűnésének dátuma: 2017. december 31. 

 

2.2. A megszüntetés módja: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3: 48. § (1) 

bekezdés c) pontja alapján a Társulás jogutód nélkül megszűnik. 

 

2.3. A Társulás megszüntetésének oka: az Mötv. 91. § b) pontja és a Társulási Megállapodás 

13.7 pontja alapján: „a Társulás megszűnik, ha társulás tagjai az Mötv. 88. § (2) 

bekezdése szerinti többséggel elhatározzák”. A Társulás által végzett feladatokat a 

Társulás tagjai hatékonyabb, gazdaságosabb formában kívánják a jövőben ellátni.  
 

2.4. A megszűnő Társulás által ellátott közfeladatok jövőbeni ellátásának módja:  

 

A Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás feladatait a jövőben a Társulásban résztvevő 

önkormányzatok önállóan látják el.  
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2.5. A kötelezettségvállalás rendje:  

 

2.5.1. A Társulás, illetve a Társulási Tanács Elnöke a megszűnés időpontjáig, 2017. 

december 31. napjáig, a 2017. évi jóváhagyott költségvetésben foglalt előirányzatok 

terheinek összegéig vállalhat kötelezettséget.  

2.5.2. A Társulás megszűnésének napjával megszűnik a Társulás elnökének aláírási és 

bélyegzőhasználati joga. 

2.5.3. A Társulás pénzforgalmi számlái 2017. december 31. napjával megszüntetésre 

kerülnek. Ezen bankszámlákra a későbbiekben érkező teljesítéseket Miskolc Megyei 

Jogú Város Önkormányzatának kijelölt számlájára kell átutalni.  

 

2.6.  A megszűnő Társulás jogairól és kötelezettségeiről való rendelkezés: 

 

2.6.1. A Társulás a megszüntetés időpontjában fennálló magánjogi jogait és kötelezettségeit 

– ideértve a vagyonkezelői jog is – az alapító szerv, jelen esetben a 25 

tagönkormányzat gyakorolja és teljesíti. 

2.6.2. A Társulási Megállapodás 13.15. pontja alapján a Társulás megszűnése esetén a közös 

fenntartású intézmény irányító jogát Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 

veszi át.  

 

2.7. Munkajogi kérdések a megszüntetéshez kapcsolódóan nem merülnek fel, mivel a 

Társulásnak nincs munkavállalója, a Társulás munkaszervezeti feladatait Miskolc Megyei 

Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el 2017. december 31. napjáig.  

 

2.8. A Társulás vagyona:  

 

2.8.1. A vagyon felosztásra az Mötv. alapján, valamint a Társulási Tanács 6/2017.(III.2.) 

számú, továbbá 7/2017.(III.2.) számú határozataiban foglaltak szerint kerülhet sor.  

2.8.2. Az ötéves fenntartási kötelezettséggel terhelt vagyonelemekként korábban a Miskolci 

Kistérség Többcélú Társulástól átvett vagyonelemek, ha a támogató szervezet az 

engedélyt megadja, azon tag és nem tag önkormányzatok részére adható ki 

térítésmentesen tulajdonba, akik a vagyonelemekre vonatkozóan hatályos 

haszonkölcsön szerződéssel rendelkeznek. 

2.8.3. Az ötéves fenntartási kötelezettséggel nem terhelt vagyonelemek, amelyek jelenleg a 

Miskolci Egyesített Szociális Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény 

(továbbiakban: MESZEGYI) használatában vannak, Miskolc Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának, mint a MESZEGYI további fenntartójának térítésmentes 

tulajdonába kerülnek átadására azzal, hogy az önkormányzat továbbra is köteles 

biztosítani ezen vagyonelemekre vonatkozóan a MESZEGYI térítésmentes 

használatát.  

2.8.4. A megszűnés napjával a Kincstár adatszolgáltatása alapján az adóhatóság hivatalból 

megszünteti a szerv adószámát. Intézkedni kell arról továbbá, hogy a Társulás 

pénzforgalmi számláján történő pénzösszeg a társult települések között lakosságszám 

arányában felosztásra kerüljön.  
2.8.5. A Társulás követelései, kötelezettségei tekintetében Miskolc Megyei Jogú Város 

Önkormányzata elkülönített számlán köteles vezetni a beszedett bevételeket és a teljesített 
kiadásokat. A kötelezettségek teljesítése után a számlán maradt összeg lakosságszám 
arányában kiosztásra kerül a települések részére. 
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2.8.6. A Társulás 2017. december 31. napjával, mint fordulónappal történő megszűnése miatt 

el kell készíteni a Társulás költségvetési beszámolóját az államháztartás számviteléről 

szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése szerint. 

2.8.7. Fentiekre tekintettel az éves költségvetési beszámolót (záró beszámolót) a Társulás 

munkaszervezeti feladatait ellátó Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

készíti el a megszűnés napját követő hatvan napon belül és azt megküldi a felügyeleti 

szerv felé.  

 

 

 

 

3. Záró rendelkezések 

 

3.1. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. 

rendelet (továbbiakban: Ávr.) 167/C. § (3) bekezdés b) pontja, (5) bekezdése, valamint a 

167/E §. (3) bekezdés d) pontja értelmében a Társulás törzskönyvi nyilvántartásból 

történő törlését a Társulás megszüntetésére vonatkozó megállapodás és az azt elfogadó 

önkormányzati képviselő-testületi határozatok csatolásával – az adat keletkezésétől, 

illetve a megváltozásától számított nyolc napon belül – a Magyar Államkincstárhoz 

történő törlés iránti kérelem benyújtásával kérheti.  

 

3.2. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Mötv., az Áht., az Ávr., 

valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az 

irányadóak.  

 

3.3. A társult önkormányzatok kijelentik, hogy képviselő-testületeik a jelen megszüntető 

megállapodást megfelelően előzetesen – minősített többségű határozattal – jóváhagyták, 

jelen megszüntető megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, 

és azt, mint akaratukkal megegyezőt, jóváhagyólag aláírják.  

 

Miskolc, 2017. …………. 

 

 

Záradék: 

 

Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás Társulást Megszüntető Megállapodását a 

fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei minősített többséggel, 2017. december 31. 

napi hatállyal a testületi üléseiken az alábbi határozatokkal hagyták jóvá: 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata    

Berzék Község Önkormányzat  

Bőcs Község Önkormányzat                                

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat          

Emőd Város Önkormányzat                                
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Harsány Község Önkormányzat                         

Kistokaj Község Önkormányzat                         

Köröm Község Önkormányzat                           

Mályi Község Önkormányzat                             

Muhi Község Önkormányzat                              

Nagycsécs Község Önkormányzat                      

Nyékládháza Város Önkormányzat                   

Ónod Község Önkormányzat                             

Répáshuta Község Önkormányzat                    

Sajóbábony Város Önkormányzat                    

Sajóecseg Község Önkormányzat                      

Sajóhídvég Község Önkormányzat                    

Sajókeresztúr Község Önkormányzat                

Sajólád Község Önkormányzat                          

Sajósenye Község Önkormányzat                     

Sajóvámos Község Önkormányzat                   

Szirmabesenyő Község Önkormányzata          

Sajóörös Község Önkormányzata                     

Sajópetri Község Önkormányzata  

Sajópálfala Község Önkormányzata  
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Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 

képviseletében 

 

 

……………………………………. 

Dr. Kriza Ákos 

polgármester 

 

 

Berzék Község Önkormányzata 

képviseletében 

Bőcs Község Önkormányzata 

képviseletében 

 

 

……………………………………. 

 

 

……………………………………. 

Farkas László 

polgármester 

 

S. Nagy László Győző 

polgármester 

 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzata 

képviseletében 

Emőd Város Önkormányzata 

képviseletében 

 

 

 

……………………………………. 

 

 

……………………………………. 
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Jámbor Flórián 

polgármester 

Fekete Tibor 

polgármester 

 

 

Harsány Község Önkormányzata 

képviseletében 

Kistokaj Község Önkormányzata 

képviseletében 

 

 

 

……………………………………. 

 

 

……………………………………. 

Szabó Gergely 

polgármester 

Ambrus Gyöngyi 

polgármester 

 

 

Köröm Község Önkormányzata 

képviseletében 

Mályi Község Önkormányzata 

képviseletében 

 

 

……………………………………. 

 

……………………………………. 

Tóth Tibor 

polgármester 

Viszokai István 

polgármester 

 

Muhi Község Önkormányzata 

képviseletében 

Nagycsécs Község Önkormányzata 

képviseletében 
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……………………………………. ……………………………………. 

Rácz József Sándor 

polgármester 

Gulyás Ottó 

polgármester 

 

 

 

Nyékládháza Város Önkormányzata 

képviseletében 

 

 

              Ónod Község Önkormányzata 

képviseletében 

 

 

 

……………………………………. 

 

 

……………………………………. 

Urbán Sándorné 

polgármester 

Tarnóczi József 

polgármester 

 

 

Répáshuta Község Önkormányzata 

képviseletében 

Sajóbábony Város Önkormányzata 

képviseletében 

 

 

 

……………………………………. 

 

 

……………………………………. 

Erdős Tamás 

polgármester 

Dr. Szilva István 

polgármester 
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Sajóecseg Község Önkormányzata 

képviseletében 

Sajóhídvég Község Önkormányzata 

képviseletében 

 

 

 

……………………………………. 

 

 

……………………………………. 

Inklovics László 

polgármester 

Török Gergely 

polgármester 

 

 

Sajókeresztúr Község Önkormányzata 

képviseletében 

Sajólád Község Önkormányzata 

képviseletében 

 

 

……………………………………. 

 

 

……………………………………. 

Kollár Miklós 

polgármester 

Pozbai Zoltán 

polgármester 

 

Sajóörös Község Önkormányzata 

képviseletében 

Sajósenye Község Önkormányzata 

képviseletében 

 

 

……………………………………. 

 

 

……………………………………. 

Szabó Gábor 

polgármester 

Takács István 

polgármester 
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Sajóvámos Község Önkormányzata 

képviseletében 

 

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 

képviseletében 

 

 

……………………………………. 

 

 

……………………………………. 

Váradi Lajos 

polgármester 

Huszti Gábor 

polgármester 

 

 

 
Sajópetri Község Önkormányzata 

képviseletében 

 

Sajópálfala Nagyközség Önkormányzata 

képviseletében 

 

 

……………………………………. 

 

 

……………………………………. 

Debreczeni Balázs 

polgármester 

Fekete Zoltán 

polgármester 

 

Ellenjegyezte: 

 
 

         ………………………………. 

Dr. Alakszai Zoltán 

jegyző 
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A polgármester előadja, hogy az önkormányzat a tervek szerint 2018. január 1. napjától a 

Miskolc Megyei Jogú Várossal kötendő feladatellátási szerződéssel kívánja ellátni a 

családsegítő és gyermekjóléti feladatokat.  
 
Észrevétel nem hangzott el.  

 

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

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

56/2017 (IX. 7) Önkormányzati Határozata 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat a 

Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás megszüntető megállapodásának jóváhagyására” 

című előterjesztést és a következő határozatot hozta: 

 

Tárgy: A Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás Megszüntető Megállapodásának 

jóváhagyása 

1. Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Miskolc Környéki 

Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa által 2017. augusztus 31. napján a 18/2017. (VIII.31.) 

számú TT határozatával elfogadott Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás Megszüntető 

Megállapodását a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

Felelős:  Jámbor Flórián polgármester 
Határidő:    azonnal 

 

2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás Megszüntető Megállapodásának aláírására. 

Felelős:         Jámbor Flórián polgármester 
Határidő:    8 napon belül 

 

 
 
4. Napirendi pont: Közbeszerzési Szabályzat elfogadása 

         Közbeszerzési terv módosítása 

       Előadó: dr. Hegyközi Béla címzetes főjegyző 

 

 

A jegyző előadja, hogy elkészült az új közbeszerzési szabályzat, tekintettel arra tekintettel arra, hogy 

a korábbi szabályzat már nem felel meg mindenben a hatályos szabályoknak.  

 

 

Ismerteti a közbeszerzési szabályzat tervezetét.  
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BÜKKSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI ÉS 

BESZERZÉSI SZABÁLYZATA 

 (TERVEZET)  

 

Hatályos: 

 

2017. ………-től  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jóváhagyom!.......................................... 

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

             jegyző 
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I. A SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA  
 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) 27. § (1) 

bekezdése alapján az alábbi szabályzatot alkotja: 

 

1. A Közbeszerzési Szabályzat (továbbiakban Szabályzat) célja, hogy Kbt. 27. § (1) 

bekezdéseiben foglaltakkal összhangban az önkormányzat közbeszerzéseire vonatkozóan 

meghatározza:  

- a közbeszerzési eljárás előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi 

rendjét,  

- a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, illetőleg szervezetek felelősségi 

körét,  

- a közbeszerzési eljárás dokumentálásának rendjét összhangban a vonatkozó 

jogszabályokkal, valamint  

- az eljárás során hozott döntésekért felelős személyt, személyeket, vagy testületet.  

 

2. A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed Bükkszentkereszt Község Önkormányzata és a 

hozzárendelt önálló költségvetési szervek, önkormányzati többségű tulajdonú gazdasági 

társaságok, közalapítványok minden olyan árubeszerzésére, építési beruházására, építési 

koncessziójára, szolgáltatás megrendelésére, szolgáltatási koncessziójára, amelynek értéke a 

közbeszerzés megkezdésekor eléri vagy meghaladja az 1. sz. melléklet szerinti értékhatárokat, 

valamint arra az esetre, ha tervpályázati eljárást folytat le. Kiterjed továbbá a Kbt. alkalmazási 

körén kívül eső beszerzési eljárások lebonyolítására.  

 

3. A Szabályzat személyi hatálya a közbeszerzési eljárásban részt vevő személyekre terjed ki.  

 

II. A SZABÁLYZAT HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ BESZERZÉSEK 

 

1. Közbeszerzésnek minősül a közbeszerzési szerződés, valamint az építési vagy szolgáltatási 

koncesszió Kbt. szerinti megkötése. A közbeszerzési szerződés tárgya árubeszerzés, építési 

beruházás vagy szolgáltatás megrendelése lehet.  

 

2. Közbeszerzési szerződés A Kbt. szerinti ajánlatkérő által, írásban megkötött, 

árubeszerzésre, szolgáltatás megrendelésre vagy építési beruházásra irányuló visszterhes 

szerződés;  

 

3. A közbeszerzés tárgya árubeszerzés, építési beruházás, építési koncesszió, illetőleg 

szolgáltatás megrendelése és a szolgáltatási koncessziót.  

 

4. Az árubeszerzés: olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya forgalomképes és birtokba 

vehető ingó dolog tulajdonjogának vagy használatára, hasznosítására vonatkozó jognak – 

vételi joggal vagy anélkül történő – megszerzése az ajánlatkérő részéről. Az árubeszerzés 

magában foglalja a beállítást és üzembe helyezést is.  

 

5. Az építési beruházás: olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya a következő 

valamelyik munka megrendelése (és átvétele) az ajánlatkérő részéről:  

 

a) a Kbt. 1. sz. mellékletében felsorolt tevékenységek egyikéhez kapcsolódó munka 

kivitelezése vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése együtt;  
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b) az építmény kivitelezése vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése 

együtt;  

c) az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelő építmény bármilyen 

eszközzel, illetőleg módon történő kivitelezése.  

 

6. A szolgáltatás megrendelése – árubeszerzésnek és építési beruházásnak nem minősülő – 

olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya különösen valamely tevékenység megrendelése 

az ajánlatkérő részéről.  

 

7. Az építési koncesszió: olyan építési beruházás, amely alapján az ajánlatkérő 

ellenszolgáltatása az építmény hasznosítási jogának meghatározott időre történő átengedése 

vagy e jog átengedése pénzbeli ellenszolgáltatással együtt, amely együtt jár az építmény 

hasznosításhoz kapcsolódó működési kockázatnak a koncessziós jogosult általi viselésével.  

 

8. A szolgáltatási koncesszió olyan szolgáltatásmegrendelés, amelynek alapján az ajánlatkérő 

a szolgáltatás nyújtásának jogát (hasznosítási jog) meghatározott időre átengedi, és 

ellenszolgáltatása a szolgáltatás hasznosítási jogának meghatározott időre történő átengedése 

vagy e jog átengedése pénzbeli ellenszolgáltatással együtt, amely együtt jár a szolgáltatás 

hasznosításhoz kapcsolódó működési kockázatnak a koncessziós jogosult általi viselésével.  

 

9. A 6. és 8. pont alkalmazásában akkor tekinthető úgy, hogy a koncessziós jogosult viseli a 

működési kockázatot, ha bizonytalan, hogy megtérülnek a koncesszió tárgyát képező 

építmény vagy szolgáltatás létrehozása és üzemeltetése során eszközölt beruházásai, illetve 

felmerült költségei. A koncessziós jogosult lehetséges vesztesége nem lehet csupán névleges 

vagy elhanyagolható. A működési kockázat keresleti kockázatból, kínálati kockázatból vagy e 

két kockázat együtteséből adódhat, és fennállásának megítéléséhez csak a koncessziós 

jogosult által nem befolyásolható tényezőkből eredő kockázatok vehetőek figyelembe.  

 

10. Ha a közbeszerzés többféle, a 4-6 pont szerinti beszerzési tárgyat foglal magában, a 

közbeszerzési eljárásra a beszerzés fő tárgya szerinti szabályokat kell alkalmazni. Ilyenkor ha 

a közbeszerzés tárgya olyan összetett szolgáltatás, amely a Kbt. 3. melléklet szerinti szociális 

és egyéb szolgáltatást, valamint ezektől eltérő további szolgáltatást is magában foglal, vagy a 

közbeszerzés tárgya szolgáltatást és árubeszerzést is magában foglal, a beszerzés fő tárgyát a 

legmagasabb értékű beszerzési tárgy jelenti.  

 

11. Ha a közbeszerzés építési és szolgáltatási koncessziót vagy többféle szolgáltatásra 

vonatkozó koncessziót foglal vegyesen magában, a koncessziós beszerzési eljárásra a 

beszerzés fő tárgya szerinti szabályokat kell alkalmazni. Ilyenkor ha a szolgáltatási 

koncesszió a Kbt. 3. melléklet szerinti szociális és egyéb szolgáltatást, valamint ezektől eltérő 

további szolgáltatást is magában foglal, a beszerzés fő tárgyát a magasabb értékű szolgáltatás 

jelenti.  

 

12. Ha a beszerzés különböző elemei objektíve nem szétválaszthatóak, és szükségszerűen egy 

szerződés tárgyát képezik, a szerződés megkötésére alkalmazandó szabályokat a beszerzés fő 

tárgya határozza meg.  

 

III. A KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁROK ÉS A KÖZBESZERZÉSEKKEL 

KAPCSOLATOS KÖZÖS SZABÁLYOK 
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1. E szabályzat hatálya alá tartozó közbeszerzések vonatkozásában a beszerzési értékhatárokat 

a hatályos Közbeszerzési törvény, valamint az éves költségvetési törvény határozza meg.  

 

2. Az ajánlatkérő a költségvetési év elején, lehetőség szerint március 31. napjáig éves 

összesített közbeszerzési tervet (továbbiakban közbeszerzési terv) köteles készíteni, amelyet a 

Képviselő-testület a költségvetés elfogadásával, vagy azt követően hagy jóvá (4. sz. 

melléklet).  

 

A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a 

tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell. A közbeszerzési terv nem vonja maga után az 

abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az 

ajánlatkérő továbbá a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben 

foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ezekben az 

esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás 

felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is. A közbeszerzési terv nyilvános. A Jegyző - a 

közbeszerzési terv vagy módosításának elfogadását követően haladéktalanul - köteles 

gondoskodni annak közzétételéről, a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési 

Adatbázisban. Amennyiben az Adatbázisban való közzététel valamely okból nem lehetséges 

az Önkormányzat saját honlapon kell a közzétételt teljesíteni.  

 

3. Az Ajánlatkérő - a költségvetési év kezdetét követően - előzetes tájékoztatót készíthet az 

adott évre, vagy az elkövetkező legfeljebb tizenkét hónapra tervezett összes árubeszerzéseiről, 

építési beruházásáról, szolgáltatás megrendeléséről.  

 

3.1. Az ajánlatkérő az előzetes tájékoztatót külön jogszabályban meghatározott minta szerinti 

hirdetmény útján teheti közzé.  

 

Az előzetes összesített tájékoztatónak az ajánlatkérő honlapján történő közzététele esetén az 

ajánlatkérő köteles a hirdetmény a felhasználói oldalon megnevezésű hirdetményt - a 

Közbeszerzési Hatóságon keresztül - megküldeni az Európai Unió Kiadóhivatalának. Az 

előzetes tájékoztató honlapon történő közzétételére ezen hirdetménynek az Európai Unió 

Kiadóhivatala részére elektronikus úton történő feladását követően kerülhet sor (Kbt. 38. § (4) 

bek.).  

 

3.2. Adott esetben az előzetes tájékoztató elkészítéséről a jegyző gondoskodik és arról a 

Képviselő-testület a közbeszerzési terv elfogadásával egyidejűleg dönt.  

 

4. Az Ajánlatkérő az éves beszerzésekről a 44/2015 (XI.2.) MvM rendeletnek megfelelően 

éves statisztikai összegezést köteles készíteni, amelyet legkésőbb a tárgyévet követő év május 

31. napjáig kell közzétenni. Az éves statisztikai összegezés elkészítéséről és megküldéséről a 

jegyző gondoskodik  

 

5. Közbeszerzési szaktanácsadó alkalmazása esetén a tanácsadó közreműködik a 2. – 4. 

pontokban szereplő feladatok elvégzésében.  

 

Szaktanácsadó megbízásáról a Polgármester dönt. A tanácsadóval kötött szerződésnek a 

tanácsadó felelősségi körét tartalmaznia kell.  

 

IV. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE 
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1. A közbeszerzési eljárás megindításáról a polgármester dönt.  

 

2. A közbeszerzési eljárást megindító felhívás -a szerződés megkötéséhez szükséges 

engedélyek megléte esetén - csak akkor tehető közzé, ha rendelkezésre áll a szerződés 

teljesítését biztosító anyagi fedezet, vagy az arra vonatkozó biztosíték, hogy a teljesítés 

időpontjában az anyagi fedezet rendelkezésre áll. A Kbt. 53. § (5) bekezdésében 

meghatározott feltételes közbeszerzés indítható, ha az ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt 

(pályázatot, projekt javaslatot, támogatási szerződés - módosítást vagy változás bejelentést) 

nyújtott be vagy fog benyújtani - függetlenül attól, hogy sor került-e már a támogatás 

pályázati felhívásának megjelenésére -és az ajánlatkérő a támogatásra irányuló igényel nem 

fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek 

tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.  

 

3. A részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló, valamint árubeszerzés és 

szolgáltatás megrendelése esetén az uniós értékhatárt meghaladó, építési beruházás esetén az 

ötszázmillió forintot meghaladó értékű közbeszerzési eljárásba az ajánlatkérő köteles felelős 

akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót bevonni. A bevont külső szaktanácsadó feladatát 

megbízási szerződésben egyértelműen kell rögzíteni. A megbízott külső szaktanácsadó és 

ajánlatkérő az eljárás alatt folyamatos kapcsolattartásra és tájékoztatásra kötelesek.  

 

4. A közbeszerzés becsült értékén a közbeszerzés megkezdésekor annak tárgyáért az adott 

piacon általában kért, illetőleg kínált – általános forgalmi adó nélkül számított, a Kbt. 17- 20. 

§ - ban foglaltakra tekintettel megállapított – teljes ellenszolgáltatást kell érteni (a 

továbbiakban: becsült érték).  

 

A teljes ellenszolgáltatásba bele kell érteni az opcionális részt tartalmazó ajánlatkérés esetén 

az opcionális rész értékét is.  

 

4.1. A közbeszerzés becsült értékébe be kell számítani az ajánlatkérő által a részvételre 

jelentkezők, vagy az ajánlattevők részére fizetendő díjat vagy egyéb kifizetést (jutalékot) is, 

amennyiben az ajánlatkérő teljesít ilyen jellegű kifizetést.  

 

4.2. A közbeszerzés megkezdésén a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárást 

megindító vagy meghirdető hirdetmény feladásának időpontját, a hirdetmény nélkül induló 

eljárás esetében az eljárást megindító felhívás vagy a tárgyalási meghívó megküldésének, 

ennek hiányában a tárgyalás megkezdésének időpontját kell érteni.  

 

4.3. Ha az ajánlatkérő lehetővé teszi a részekre történő ajánlattételt, a közbeszerzés becsült 

értékébe minden rész értékét be kell számítani.  

 

4.4. Ha az ajánlatkérő szervezet több különálló működési vagy szervezeti egységből (a 

továbbiakban: működési egység) áll, a közbeszerzés – a Kbt. 19. § (3) bekezdésében foglaltak 

figyelembevételével megállapított – becsült értékének meghatározása során valamennyi 

működési egység beszerzési igényét együttesen kell figyelembe venni, kivéve, ha egy 

különálló működési egység saját gazdasági szervezettel és működési költségvetése felett 

önálló rendelkezési joggal bír. Ez utóbbi esetben a közbeszerzés becsült értékét az érintett 

különálló működési egység szintjén is meg lehet határozni.  

 

4.5. Az árubeszerzés becsült értéke olyan szerződés esetében, amelynek tárgya dolog 

használatára, illetőleg hasznosítására vonatkozó jognak a megszerzése:  
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a) határozott időre, egy évre vagy annál rövidebb időre kötött szerződés esetén a 

szerződés időtartama alatti ellenszolgáltatás; az egy évnél hosszabb időre kötött 

szerződés esetén pedig a szerződés időtartama alatti ellenszolgáltatás, beleértve a 

becsült maradványértéket is;  

b)  határozatlan időre kötött szerződés esetén vagy ha a szerződés megszűnésének 

időpontja az eljárás megindításakor pontosan nem határozható meg, a havi 

ellenszolgáltatás negyvennyolcszorosa.  

 

4.6. Az árubeszerzés vagy a szolgáltatás becsült értéke a rendszeresen, vagy az időszakonként 

visszatérően kötött szerződés esetében: 

 

 a) az előző naptári év során kötött azonos tárgyú szerződés, vagy szerződések szerinti 

tényleges ellenszolgáltatás, módosítva a következő naptári év alatt várható mennyiségi és 

értékbeli változással, vagy  

b) az első teljesítést követő, a következő tizenkét hónap alatti vagy a tizenkét hónapnál 

hosszabb időre kötött szerződés, vagy szerződések időtartama alatti becsült ellenszolgáltatás.  

 

4.7. A szolgáltatás becsült értéke olyan szerződés esetében, amely nem tartalmazza a teljes 

díjat: 

a) határozott időre, négy évre vagy annál rövidebb időre kötött szerződés esetén a szerződés 

időtartama alatti ellenszolgáltatás;  

b) határozatlan időre kötött szerződés vagy négy évnél hosszabb időre kötött szerződés esetén 

a havi ellenszolgáltatás negyvennyolcszorosa.  

 

4.8. A szolgáltatás becsült értékének megállapításakor az alábbi szolgáltatások esetében a 

következőket kell figyelembe kell venni: 

 

a) biztosítási szerződés esetében a fizetendő biztosítási díjat és egyéb ellenszolgáltatásokat;  

b) banki és egyéb pénzügyi szolgáltatás esetében a díjat, jutalékot, kamatot és egyéb 

ellenszolgáltatásokat; c) a tervezést is magában foglaló szolgáltatás esetében a fizetendő díjat 

vagy jutalékot és egyéb ellenszolgáltatásokat.  

 

4.9. Az építési beruházás becsült értéke megállapításakor a teljes – műszaki és gazdasági 

szempontból funkcionális egységet képező – építési beruházásért járó ellenértékeket kell 

figyelembe venni. Az építési beruházás becsült értékébe be kell számítani a megvalósításához 

szükséges, az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott áruk és szolgáltatások becsült értékét 

is.  

 

4.10. Ha egy építési beruházás vagy ugyanazon közvetlen cél megvalósítására irányuló 

szolgáltatás megrendelés, illetve azonos vagy hasonló felhasználásra szánt áruk beszerzése 

részekre bontva, több szerződés útján valósul meg, a közbeszerzés becsült értékének 

meghatározásához az összes rész értékét figyelembe kell venni. Szolgáltatás megrendelése 

esetében az ugyanazon közvetlen célra irányultság vizsgálatakor az egyes szolgáltatások 

műszaki és gazdasági funkcionális egységét kell alapul venni.  

 

4.11. Amennyiben a közbeszerzés 4.10. pont szerint számított becsült értéke eléri vagy 

meghaladja az e törvény szerinti uniós értékhatárokat, a 4.10. ponttól eltérően a Harmadik 

Rész szerinti eljárás alkalmazható olyan szerződések megkötésére, amelyek 
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 a) önmagában vett becsült értéke szolgáltatás megrendelése és árubeszerzés esetében 23 455 

200 forintnál, építési beruházások esetében pedig 293 190 000 forintnál kevesebb, és 

 b) a leválasztott részek összértéke nem haladja meg a (3) bekezdés alkalmazásával 

megállapított teljes becsült érték 20%-át.  

 

4.12. Az ajánlatkérő köteles a becsült érték meghatározása céljából külön vizsgálatot végezni 

és annak eredményét dokumentálni. A vizsgálat során az ajánlatkérő objektív alapú 

módszereket alkalmazhat. Ilyen módszerek különösen 

 a) a beszerzés tárgyára vonatkozó indikatív ajánlatok bekérése, 

 b) a beszerzés tárgyára vonatkozó, arra szakosodott szervezetek által végzett piackutatás, 

 c) igazságügyi szakértő igénybe vétele, 

 d) szakmai kamarák által ajánlott díjszabások, 

 e) szakmai kamarák által előállított és karbantartott, megvalósítási értéken alapuló, részletes 

építési adatbázis,  

 f) a Közbeszerzési Hatóság által kiadott árstatisztika, 

 g) az ajánlatkérő korábbi, hasonló tárgyra irányuló szerződéseinek elemzése. 

 

5. Építési beruházások esetében az eljárás csak a külön jogszabályban meghatározott 

követelményeknek megfelelő tervek birtokában indítható meg. Külön jogszabályban foglalt 

esetekben az ajánlatkérőnek tervellenőrzésről és tervezői művezetésről is gondoskodnia kell.  

 

6. A közbeszerzési eljárás megindítása előtt az ajánlatkérő független szakértőkkel, 

hatóságokkal, illetve piaci résztvevőkkel előzetes piaci konzultációkat folytathat a 

közbeszerzési eljárás előkészítése, valamint a gazdasági szereplők – tervezett beszerzésre és 

annak követelményeire vonatkozó – tájékoztatása érdekében. Az ajánlatkérő köteles minden 

szükséges intézkedést – különösen a releváns információk közlését a közbeszerzési 

dokumentumokban, valamint a megfelelő ajánlattételi határidő meghatározását – megtenni a 

verseny tisztaságára, a gazdasági szereplők esélyegyenlőségére és egyenlő elbánására 

vonatkozó alapelvek érvényesülése érdekében. 

 

V. A KÖZBESZERZÉSEK LEFOLYTATÁSÁNAK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI 

 

 A. Az ajánlatkérő 

 

1. Az ajánlatkérő képviseletében a polgármester jogosult eljárni. A polgármester jogait és 

kötelezettségeit a Közös Önkormányzati Hivatal útján teljesíti, illetőleg gyakorolja. 

 

B. A közbeszerzési eljárásokban közreműködő személyek, szervezetek  

 

1., A közbeszerzési eljárásokban az alábbi személyek és szervezetek működnek közre:  

 

a) Polgármester  

b) Képviselő-testület  

c) Jegyző  

d) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó  

e) Közbeszerzési bírálóbizottság  

f) Külső szakértő  

g) Polgármesteri Hivatal pályázati referense  

h) Polgármesteri Hivatal iratkezelő köztisztviselője  

 



57 
 

C. Összeférhetetlenségi okok  

 

1. Az ajánlatkérő köteles minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy 

elkerülje az összeférhetetlenséget és a verseny tisztaságának sérelmét eredményező helyzetek 

kialakulását.  

 

2. Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az 

ajánlatkérő nevében olyan személy vagy szervezet, amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos 

gyakorlására bármely okból, így különösen gazdasági érdek vagy más érdek vagy az 

eljárásban részt vevő gazdasági szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem képes.  

 

3. Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre 

jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként  

 

a) az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe 

bevont személy vagy szervezet, 

 az a szervezet, amelynek  

ba) vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját,  

bb) tulajdonosát,  

bc) a ba)–bb) pont szerinti személy közös háztartásban élő hozzátartozóját az ajánlatkérő az 

eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevonta, ha közreműködése 

az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti.  

 

4. A nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével – összeférhetetlen és nem vehet részt 

az eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az 

alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként  

 

a) a köztársasági elnök, 

b)az Országgyűlés elnöke, alelnöke,  

c) a Kormány tagja,  

d) a Kúria elnöke, az Országos Bírósági Hivatal elnöke,  

e) a legfőbb ügyész,  

f) az Alkotmánybíróság elnöke,  

g) az Állami Számvevőszék elnöke,  

h) a Közbeszerzési Hatóság, az Egyenlő Bánásmód Hatóság, a Gazdasági Versenyhivatal, a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Nemzeti Választási Iroda, a 

Központi Statisztikai Hivatal, az Országos Atomenergia Hivatal, a Szellemi Tulajdon 

Nemzeti Hivatala, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és 

Innovációs Hivatal, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a Magyar Energetikai és 

Közmű-szabályozási Hivatal vezetője, vagy  

i) a Magyar Nemzeti Bank elnöke tulajdonában, vagy az a)–i) pont szerinti személlyel közös 

háztartásban élő hozzátartozója tulajdonában álló szervezet.  

 

5. Az ajánlatkérő köteles felhívni az eljárás előkészítésébe bevont személy vagy szervezet 

figyelmét arra, ha e pont alapján - különösen az általa megszerzett többlet-információkra 

tekintettel - a közbeszerzési eljárásban történő részvétele összeférhetetlenséget eredményezne.  

 

6. Az ajánlatkérő nevében eljáró és az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak 

előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet, írásban köteles 

összeférhetetlenségi valamint titoktartási nyilatkozatot tenni (3. sz. melléklet), arra 
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vonatkozóan, hogy vele szemben fennáll-e a Kbt. 25. § -a szerinti összeférhetetlenség továbbá 

hogy az eljárás előkészítése vagy lefolytatása során a birtokába került üzleti titkokat nem 

szolgáltatja ki, kivéve, ha azt jogszabály kötelezővé teszi.  

 

7. A (3) pont alkalmazásában nem eredményezi a verseny tisztaságának sérelmét és nem 

összeférhetetlen az olyan személy (szervezet) részvétele az eljárásban,  

 

a) akitől, illetve amelytől az ajánlatkérő az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet-, 

piacfelmérés, illetve a közbeszerzés becsült értékének felmérése érdekében a közbeszerzés 

megkezdése időpontjának megjelölése nélkül, kizárólag a felmérés érdekében szükséges 

adatokat közölve kért tájékoztatást,  

b) aki, illetve amely az ajánlatkérő által folytatott előzetes piaci konzultációban [28. § (4) 

bekezdés] vett részt,  

c) akitől, illetve amelytől az ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény (pályázat) 

benyújtásához szükséges árajánlatot kapott, feltéve, hogy az a), b) vagy a c) pont alkalmazása 

kapcsán az ajánlatkérő nem közölt vele a közbeszerzési eljárás során az összes ajánlattevő 

vagy részvételre jelentkező részére rendelkezésre bocsátott adatok körét meghaladó 

információt. 

 

D. A döntések előkészítése és meghozatala  

 

1. A közbeszerzési eljárás megindításáról a Polgármester dönt, az eljárást megindító 

hirdetmény, felhívás, illetve a dokumentáció előkészítése a Polgármesteri Hivatal; a 

hirdetmény, a felhívás, illetve a dokumentáció és az annak részét képező 

szerződés(tervezet)ek jóváhagyása a polgármester feladata. Közbeszerzési szaktanácsadó 

alkalmazása esetén a tanácsadó részt vesz a tervezetek elkészítésében, a döntések 

előkészítésében. Szakvéleményével segíti a bizottságok, illetve a képviselő-testület munkáját.  

 

2. A Kbt. 27. § meghatározottak szerint az egyes közbeszerzési eljárások vonatkozásában – az 

ajánlatok elbírálására – legalább háromtagú Közbeszerzési Bírálóbizottságot kell létrehozni. 

A Közbeszerzési Bírálóbizottságnak lehetnek állandó és az egyes eljárások során 

meghatározott eseti tagjai.  

 

A közbeszerzési eljárás minden szakaszában (előkészítés, felhívás, dokumentáció elkészítése, 

ajánlatok értékelése, és az eljárás egyéb szakaszában) érvényesülni kell a közbeszerzés tárgya 

szerinti, jogi, pénzügyi, közbeszerzési szakértelemnek, így az eljárásba az ilyen 

szakértelemmel rendelkező személyeket, szervezeteket kell bevonni.  

 

A Közbeszerzési Bírálóbizottság részt vesz az ajánlatok értékelésében, írásbeli szakvéleményt 

és döntési javaslatot készít a polgármester számára. Tárgyalásos eljárásokban a tárgyalás 

lefolytatását a Polgármester és/vagy az általa megbízott személyek végzik.  

 

Az eljárásokat lezáró döntéseket a polgármester hozza meg a Közbeszerzési Bírálóbizottság 

által készített írásbeli szakvélemény alapján. A polgármester a lefolytatott közbeszerzési 

eljárás eredményéről a következő testületi ülésen tájékoztatja a Képviselőtestületet.  

 

Az ajánlatkérő nevében a polgármester hozza meg az eljárást lezáró döntést, ő nem lehet a 

bírálóbizottság tagja. Testületi döntéshozatal esetén a Képviselő testület kizárólag 

tanácskozási joggal rendelkező személyt delegálhat a Bírálóbizottságba. Testületi 

döntéshozatal esetében név szerinti szavazást kell tartani.  



59 
 

 

3. Közbeszerzési szaktanácsadó alkalmazása esetén a tanácsadó a részvételi jelentkezéseket 

illetve ajánlatokat kiértékeli, az értékelés alapján szakvéleményt készít elő a bírálóbizottság 

részére. A tanácsadó a tárgyalásos eljárásokban folyó tárgyalásokon részt vesz, igény esetén 

vezeti a tárgyalást.  

 

4. Az eljárásban szükséges és előírt dokumentumok elkészítése és elküldése, illetve 

megjelentetése a Kbt. előírásai szerint a Polgármesteri Hivatal feladata. Közbeszerzési 

szaktanácsadó alkalmazása esetén a dokumentumokat a tanácsadó készíti el.  

 

5. A Jegyző köteles az eljárás eredményéről, a szerződés módosításáról az eljárást lezáró 

döntés meghozatalát követően külön jogszabályban meghatározott minta szerint tájékoztatót 

készíteni, és hirdetmény útján a Közbeszerzési Értesítőben közzétenni.  

 

- Az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót az ajánlatkérő legkésőbb a szerződéskötést, vagy 

ennek hiányában az eljárás eredménytelenné nyilvánításáról vagy a szerződés megkötésének 

megtagadásáról [Kbt. 131. § (9) bekezdés] szóló ajánlatkérői döntést követő tíz munkanapon 

belül kell megküldeni a Közbeszerzési Értesítő Szerkesztőbizottságának. A közbeszerzési 

eljárás e hirdetmény közzétételével zárul le.  

 

- Az ajánlatkérő a szerződés módosításáról legkésőbb a szerződés módosításától számított 

tizenöt munkanapon belül köteles a szerződés módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó 

hirdetményt megküldeni a Közbeszerzési Értesítő Szerkesztőbizottságának.  

 

6. A Bírálóbizottság munkájában tanácskozási joggal vehetnek részt:  

 

- a közbeszerzéssel érintett intézmények képviselői,  

- feladattal rendelkező külső szakértők,  

- belső ellenőrzéssel megbízott személy.  

 

7. A bírálóbizottság üléseiről és döntéseiről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv részét képezi 

a tagok indoklással ellátott egyéni bírálati lapjai.  

 

8. Az ajánlatok, részvételi jelentkezések felbontásánál a Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjai, 

az érintett szervezeti egység vezetője vagy annak megbízottja, a Képviselő-testület által 

megbízott külső szakértő, tanácsadó, bonyolító képviselője, a pályázati referens az 

ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá – támogatott közbeszerzés 

esetében – a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, valamint személyek 

lehetnek jelen. 

  

9. A Bírálóbizottság tagjai és a tanácskozási joggal résztvevők titoktartására és 

összeférhetetlenségére jelen szabályzat V.C.6. pontban rögzítettek irányadóak.  

 

10. Az Önkormányzat köteles az alábbi adatokat, információkat, dokumentumokat a 

Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban – amennyiben az 

Adatbázisban való közzététel valamely okból nem lehetséges a saját honlapján – közzétenni: 

 

a) a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását az elfogadást követően haladéktalanul;  

b) az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos Kbt. 80. § (2) bekezdése szerinti adatokat az 

előzetes vitarendezési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul;  
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c) a Kbt. 9. § (1) bekezdés h)–i) pontjának, valamint a 12. § (1)–(5) bekezdésének 

alkalmazásával megkötött szerződéseket a szerződéskötést követően haladéktalanul;  

d) a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződéseket a szerződéskötést követően 

haladéktalanul;  

e) a részvételi jelentkezések és az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezést, a részvételre 

jelentkezőknek vagy az ajánlattevőknek való megküldéssel egyidejűleg;  

f) a szerződés teljesítésére vonatkozó következő adatokat: hivatkozást a közbeszerzési eljárást 

megindító hirdetményre (hirdetmény nélkül induló eljárások esetében felhívásra), a szerződő 

felek megnevezését, azt, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e, a szerződés teljesítésének az 

ajánlatkérő által elismert időpontját, továbbá az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a 

kifizetett ellenszolgáltatás értékét a szerződés mindegyik fél – támogatásból megvalósuló 

közbeszerzés esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet – által történt 

teljesítését követő harminc napon belül;  

g) a külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegzést az ott előírt határidőig.  

 

A megjelölt adatok közérdekből nyilvános adatok, azok nyilvánosságra hozatala üzleti titokra 

hivatkozással nem tagadható meg.  

 

A hivatkozott dokumentumok közzétételéért a Jegyző felel. 

 

VI. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOKBAN KÖZREMŰKÖDŐK FELADAT- ÉS 

HATÁSKÖRE 

 

1. Polgármester feladat- és hatásköre:  
 

a) Felelős a közbeszerzési eljárások szabályszerű és határidőre történő lefolytatásáért.  

b) Biztosítja az éves közbeszerzési terv képviselő-testületi jóváhagyásra történő előkészítését.  

c) Kiválasztja, felkéri a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót, szakértőt  

d) Kezdeményezi a közbeszerzési eljárás megindítását.  

e) Elrendeli a közbeszerzési eljárások lefolytatását érintő ellenőrzéseket, gondoskodik a 

szükséges intézkedések megtételéről.  

f) Dönt a békéltetési eljárásban való részvételről, valamint a békéltetési és a jogorvoslati 

eljárásban az ajánlatkérőt képviselő személyéről  

g) Meghozza az eljárásokat lezáró döntéseket a Közbeszerzési Bírálóbizottság írásbeli 

szakvéleménye alapján  

 

2. Jegyző feladat- és hatásköre:  

 

a. Felelős a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos feladatok végrehajtásának 

megszervezéséért.  

b. Kijelöli a hivatal megfelelő szakértelemmel rendelkező köztisztviselői, ügykezelői közül a 

Közbeszerzési Munkacsoportot, mely legalább 2 főből áll. Szükség szerint gondoskodik a 

munkacsoport kibővítéséről a Hivatal további szakembere(i) vagy külső szakértő(k) 

bevonásával.  

c. Figyelemmel kíséri a közbeszerzési eljárások lefolytatását, rendszeresen ellenőrzi a 

közbeszerzési eljárásba bevont köztisztviselők és más személyek tevékenységét.  

d. Intézkedik a hirdetmények közzétételére vonatkozóan és felelős a hirdetmények ellenőrzési 

díjának megfizetéséről  

e. Kivizsgál minden közbeszerzést zavaró körülményt, és minden olyan esetet, amely annak 

eredményét befolyásolhatja.  
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f. Rendelkezik a közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatok megosztásáról, s azt a 

köztisztviselők munkaköri leírásában rögzíti.  

g. Felelős a Közbeszerzési Döntőbizottságnál indított jogorvoslati eljárás során az iratok 

határidőben történő megküldéséért, valamint az ajánlatkérő által felkért jogi képviselővel 

együtt az észrevételek elkészítéséért  

h. Felelős a nyilvánosság biztosításáért.  

 

3. Közbeszerzési Bírálóbizottság: Állandó Tagjai:  
- ……………….. 

- ………………..  

- ……………….. 

 

Feladatai:  
- Az ajánlatok elbírásának előkészítése.  

- Részvétel a Közbeszerzési tárgyalásokon  

- Az értékelési eljárás lefolytatása és az eredményének a Polgármester elé terjesztése döntés 

céljából  

- A közbeszerzési eljárást lezáró döntési javaslat elkészítése.  

- A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésekben foglaltak teljesülésének 

figyelemmel kísérése.  

 

Eljárása  
- A Bírálóbizottság akkor határozatképes, ha mindhárom tag jelen van.  

- Tagjai közül egyszerű szótöbbséggel elnököt választ.  

- Döntéseit a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással hozza.  

 

4. Képviselő-testület 

 

 Feladata:  

- Jóváhagyja a Közbeszerzési Szabályzatot és elfogadja az éves közbeszerzési tervet és az 

Éves Statisztikai Összegezést (módosítása a jegyző hatásköre);  

- az éves költségvetési rendelet elfogadásával biztosítja a pénzügyi forrást a 

fejlesztés/beruházás végrehajtásához; a hirdetményi és szerkesztési díjak rendelkezésre 

állásához  

 

5. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó  

 

A részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló, valamint árubeszerzés és 

szolgáltatás megrendelése esetén az uniós értékhatárt meghaladó, építési beruházás esetén az 

ötszázmillió forintot meghaladó értékű közbeszerzési eljárásba az ajánlatkérő köteles felelős 

akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót bevonni.  

 

A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó biztosítja a közbeszerzési eljárás Kbt-nek 

és egyéb jogszabályoknak megfelelő lefolytatását, a közbeszerzési szakértelmet, és ellátja az 

eljárás dokumentálását. A Polgármester a tanácsadót, szakértőt bevonja különösen a felhívás 

és a dokumentáció elkészítésébe és bevonhatja a Bíráló Bizottságba is. A közbeszerzési 

tanácsadó, szakértő az Önkormányzat jegyzőjével feladatarányos munkamegosztásban 

dolgozhat.  

 

6. Eljárásba bevont egyéb közreműködők:  
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A közbeszerzési eljárások lebonyolításában egyéb közreműködők a polgármester döntése 

szerint nem bíráló bizottsági tagként bevonhatóak, különösen az önkormányzat közbeszerzési 

eljárás bonyolításával megbízott köztisztviselői és külső szakértők, akik a beszerzés tárgya 

szerint megfelelő szakismeretekkel és tapasztalattal rendelkeznek.  

 

A polgármesteri hivatalban dolgozó munkatársak munkaköri leírásában, vagy az ahhoz 

kapcsolódó munkautasításban a közbeszerzési eljárás lefolytatásával kapcsolatos 

kötelezettségét meg kell határozni.  

 

A külső szakértők kötelezettségeit Ajánlatkérővel megkötött szerződés rögzíti.  

 

VII. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN RÉSZTVEVŐ SZEMÉLYEK ÉS 

TESTÜLETEK FELELŐSSÉGE 

 

1. A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a dokumentáció elkészítése során, illetve 

az eljárás más szakaszában: 

 

- a pénzügyi lebonyolításért, a hirdetményi díjak megfizetésért a jegyző felelős  

- a közbeszerzési műszaki leírás készítése és a műszaki lebonyolítás, az ajánlatok alapján az 

ajánlattevők műszaki és szakmai alkalmasságának vizsgálata és előzetes értékelése a jegyző, 

illetve tanácsadó bevonása esetén a bevont szervezet (a megbízási szerződés szerinti módon) 

feladata és felelőssége  

- a jogszabályoknak való megfelelőség, az eljárás jogszerűségének biztosítása a Jegyző illetve 

közbeszerzési szaktanácsadó bevonása esetén a bevont szervezet (a megbízási szerződés 

szerinti módon) feladata és felelőssége  

- a beszerzési eljárások lebonyolításának koordinálása, a hirdetmények megküldése és 

közzététele, a határidők megtartásának biztosítása, az ajánlatok alapján az ajánlattevők 

pénzügyi és gazdasági alkalmasságának vizsgálata és előzetes értékelése a jegyző, illetve 

közbeszerzési tanácsadó bevonása esetén a bevont szervezet (a megbízási szerződés szerinti 

módon) feladata és felelőssége  

- a bírálóbizottság felel a döntéseket előkészítő Bírálóbizottsági szakvéleményéért  

 

2. A képviselő-testület és a polgármester felel minden, a közbeszerzési eljárás során hozott 

határozatáért.  

 

3. A Jegyző felel a jelen szabályzatban foglaltak betartásáért, illetőleg betartatásáért.  

 

4. A polgármesteri hivatalban dolgozó munkatársak felelősek a munkaköri leírásában, vagy az 

ahhoz kapcsolódó munkautasításban a közbeszerzési eljárás lefolytatásával kapcsolatosan 

meghatározott kötelezettségek betartásáért.  

 

5. Az alkalmazott, vagy megbízott szakértő – akár természetes személy, akár jogi személy, 

akár jogi személyiség nélküli gazdasági társaság -, illetve a bonyolító felel mindazért, amit a 

közbeszerzési eljárás során, vagy azzal összefüggésben önállóan, vagy részben önállóan 

eljárva végez.  

 

VIII. A DOKUMENTÁLÁS RENDJE 
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1. A közbeszerzései eljárásokat azok előkészítésétől az eljárás alapján megkötött szerződés 

teljesítéséig írásban, illetőleg – az eljárási cselekmények elektronikus gyakorlása esetén 

külön, - elektronikusan köteles dokumentálni.  

 

Az eljárás előkészítésével, lefolytatásával és a szerződés teljesítésével kapcsolatban 

keletkezett összes iratot a közbeszerzési eljárás lezárulásától, illetőleg a szerződés 

teljesítésétől számított öt évig meg kell őrizni.  

2. Az 1.) pontban meghatározott közbeszerzési eljárások dokumentumainak megőrzése a 

Jegyző feladata.  

 

IX. BELSŐ ELLENŐRZÉS 

 

1. A közbeszerzéseket illetve a közbeszerzési eljárásokat a pénzügyi dolgozók a beszerzési 

projektenként ellenőrzik. A pénzügyi dolgozók a Képviselő-testület beszerzési tárgyú ülésein 

tanácskozási joggal részt vehet.  

 

2. Belső ellenőrzésre jogosultak továbbá:  

 

a) Jegyző 

b) az önkormányzat belső ellenőre  

 

3. A belső ellenőrzés során észlelt törvénytelenséget illetve szabálytalanságot az észlelő 

köteles haladéktalanul a Képviselő-testület elé terjeszteni. Ennek elmulasztásáért felelősség 

terheli a mulasztót.  

 

X. A beszerzési eljárás lefolytatására vonatkozó különleges szabályok 

 

 Ha a beszerzés értéke nem éri el a mindenkor hatályos nemzeti értékhatárokat, a beszerzési 

eljárás megindításáról a polgármester határozhat. 

 

A Polgármester szabadon dönthet az ajánlattételre felhívandó ajánlattevők személyi köréről és 

számáról. A beszerzési eljárásra jelen szabályzat X. pontjában foglaltakat kell alkalmazni. 

 

1. A beszerzési eljárás megindítása:  

 

A beszerzési eljárás jelen szabályzat 2. számú melléklete szerinti ajánlattételi felhívás 

megküldésével indul.  

 

- Az ajánlattételre felhívandó ajánlattevők körének kiválasztása során, figyelemmel kell lenni 

a beszerzés tárgyára, a beszerzés helyére, ajánlattevő korábbi jó minőségű teljesítéseire, 

illetve korábbi eljárásból rendelkezésre álló referenciákra.  

- Amennyiben a megfelelő ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához dokumentáció 

rendelkezésre bocsátása szükséges, a felhívás megküldésével egyidejűleg a dokumentáció is 

megküldésre kerül a kiválasztott ajánlattevőknek.  

- A dokumentációval kapcsolatban az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejárta előtt további 

tájékoztatást kérhet, az ajánlatkérő által a felhívásban meghatározott időpontig, vagy az 

ajánlattételi határidő lejártát megelőző 3 munkanappal.  

- Az ajánlatkérő a szükséges tájékoztatást a körülményeknek legmegfelelőbb módon úgy 

köteles megadni, hogy biztosítsa a többi ajánlattevő esélyegyenlőségét.  
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2. Az ajánlatok benyújtása  

 

- Az ajánlattételi határidő az ajánlattételi felhívás megküldésétől számított legkevesebb 5 

munkanap (kivétel a Kbt. hatálya alá eső beszerzéseket).  

- Az ajánlat módosítására, illetve visszavonására a Kbt. vonatkozó rendelkezéseit kell 

alkalmazni.  

- A beérkező ajánlatokat le kell pecsételni, a beérkezési időpontot minden példányon fel kell 

tüntetni; a személyesen átadott ajánlatok esetében az átadó részére hivatalos átvételi 

elismervényt (átvétel pontos időpontjával) kell adni.  

- Az ajánlati kötöttségre a Kbt. vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni azzal az eltéréssel, 

hogy a Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzések esetén az ajánlati kötöttség időtartama 

minden beszerzés esetén (60 nap).  

 

3. Az ajánlatok felbontása  
 

Az ajánlatok felbontásánál a Polgármesternek (akadályoztatás esetén a jegyzőnek, vagy a 

bírálóbizottság egy tagjának) jelen kell lennie. Az ajánlatok bontása nyilvános.  

 

4. Az ajánlatok értékelése  

 

- Az ajánlatokat a legrövidebb időn belül, de legkésőbb a felbontástól számított 30 napon 

belül el kell bírálni.  

- Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok 

megfelelnek-e az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételeknek.  

- Az ajánlatok bírálati szempontja a következő lehet: a legalacsonyabb összegű 

ellenszolgáltatás, vagy az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása a Kbt. 

rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával.  

- Az ajánlatkérő az elbírálási határidőt az összes ajánlattevő egyidejű értesítése mellett egy 

ízben 30 nappal meghosszabbíthatja.  

- Az ajánlatokat a bírálóbizottság kijelölt tagja terjeszti a polgármester elé.  

- Ha a beszerzési eljárás során minden ajánlatban a beszerzés értéke eléri, vagy meghaladja a 

Kbt. szerinti értékhatárt, akkor a beszerzési eljárást eredménytelennek kell tekinteni, és a 

közbeszerzést a Kbt. szerint kell lefolytatni.  

- Az eljárás eredménytelenségére vonatkozóan egyebekben a Kbt. rendelkezéseit kell 

megfelelően alkalmazni, azzal, hogy az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy ne 

hirdessen nyertest.  

- Az eljárás nyertese az, aki jelen Szabályzat alapján az ajánlattételi felhívásban a 

meghatározott szempontok szerint a legkedvezőbb ajánlatot tette.  

 

5. Döntés az ajánlatokról  
 

A beszerzési eljárás eredményéről polgármester dönt. 

 

6. Értesítési, tájékoztatási kötelezettség  

 

- Az eljárás eredményéről az ajánlattevőket egyidejűleg, írásban postai vagy telefax/e-mail 

útján kell értesíteni. Az eredményhirdetés időpontjának ez esetben az írásba foglalt döntés 

igazolt feladásának napját kell tekinteni.  

- A polgármester a képviselő-testületet a következő testületi ülésen tájékoztatja a beszerzési 

eljárás eredményéről.  
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7. A szerződés megkötése  

 

- Szerződés csak a nyertessel vagy - visszalépése esetén – ha a döntés meghozatalakor az 

ajánlatok közötti sorrend meghatározásra került, a következő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó 

ajánlattevővel köthető.  

- A szerződést – a polgári jog szabályai szerint – az eredményhirdetést követő 30 napon belül, 

építési beruházás esetén 60 napon belül kell megkötni.  

 

XI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., valamint a vonatkozó 

jogszabályok rendelkezései az irányadók.  

 

2. Nemzeti eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárásokban a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) 

pontja szerint jár el az ajánlatkérő.  

 

3. A Szabályzat Képviselő-testület által történő elfogadása napján lép hatályba és a 

folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazni kell.  

 

4. A 3. pontban meghatározott időponttól kezdődően a …./20…(………..) számú határozat 

szerint elfogadott Közbeszerzési Szabályzat hatályát veszti.  

 

5. Ezen Szabályzatot a Képviselő-testület a …/2017. (... ….) számú határozatával fogadta el.  

 

Bükkszentkereszt, 2017. szeptember ….  

 

 

………………………. 

polgármester 

……………………….. 

jegyző 
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                                                                1. számú melléklet                                                                                                                                                        

Az egyszerű közbeszerzés értékhatárai                                                                                         

Nemzeti eljárásrendben a közbeszerzés értékhatára 2017. január 1. és 2017.december 31 

közötti időszakban:                                                                                                                                                 

a) árubeszerzés esetében: 15 millió forint;                                                                                               

b) építési beruházás esetében: 25 millió forint;                                                                                         

c) építési koncesszió esetében: 100 millió forint;                                                                                         

d) szolgáltatás megrendelése esetében: 15 millió forint;                                                                            

e) szolgáltatási koncesszió esetében: 30 millió forint.  
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2. számú melléklet                                                                                                                                     

AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI          

(A Közbeszerzési Szabályzat szerint, A Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzési eljárások 

esetén)  
 

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon, telefax száma, e-mail cím:  

 

2. A beszerzés tárgya, mennyisége:  

3. A teljesítés helye:  

4. A teljesítés határideje:  

5. A beszerzés tárgyára vonatkozó részletes kiírás, dokumentáció (adott esetben)  

6. A dokumentáció ellenértéke (adott esetben):  

7. Az ajánlattételi határidő:  

8. A borítékbontás időpontja, helye (ugyanaz, mint az ajánlattételi határidő), illetve az 

ajánlattétel benyújtásának helye:  

9. A pénzügyi ellenszolgáltatás feltételei:  

10. Az ajánlatok elbírálásának szempontjai:  

11. A kiegészítő tájékoztatás kérésének határideje (adott esetben):  

12. Az eredményhirdetés időpontja (adott esetben)  

13. A kizáró okok és igazolási módjuk: (adott esetben)  

 

14. Gazdasági és pénzügyi - alkalmassági feltételek, és igazolási módjuk: (adott esetben)  

 

15. Műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételek, és igazolási módjuk: (adott esetben) 
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3. melléklet 

 

 

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI ÉS TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT 

 

 

Alulírott  

 

Név: ………………………………………… 

 

Lakcím: …………………………………….. 

 

mint a közbeszerzési eljárásban közreműködő  

mint a Bírálóbizottság tagja 

mint külső megbízott közreműködő (pl. felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, 

lebonyolító, jogi szakértő) 

 

……………………………………………………………………..….. tárgyú közbeszerzési eljárásban (A 

megfelelő szöveg aláhúzandó). 

 

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.)  25. § (4) bekezdése alapján  

 

kijelentem, 

 

hogy velem szemben a Kbt. 25. § -ában meghatározott összeférhetetlenségi ok, mint kizáró 

körülmény nem áll fenn. 
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Egyben kötelezettséget vállalok arra, hogy a fenti tárgyú közbeszerzési eljárással 

kapcsolatban tudomásomra jutott a Ptk. 2:47. §-ben meghatározott, közérdekű nyilvános 

adatnak nem minősülő adatot üzleti titokként kezelem, a közbeszerzési eljárással 

kapcsolatos tudomásomra jutott adatokat, tényeket, titkot megőrzöm, azt sem az eljárás 

befejezése előtt, sem pedig azt követően jogosulatlan személy tudomására nem hozom. 

 

Tudomással bírok az összeférhetetlenség fennállásának és a titoktartási kötelezettségem 

megszegésének jogkövetkezményeiről.  

 

Jelen nyilatkozatot a jogkövetkezmények ismeretében, minden befolyásolástól mentesen, 

saját kezűleg az alulírott helyen és napon írom alá. 

 

Tudomásul veszem, hogy a Kbt. 25.§ (2) vagy (3) bekezdés szerinti esetben az 

„Összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatomhoz” csatolnom kell az érintett 

gazdálkodó szervezet nyilatkozatát, a „Távolmaradási nyilatkozatot” arról, hogy az eljárásban 

nem vesz részt ajánlattevőként, vagy alvállalkozóként.  

 

......................, 20..…………………….. 

 

……………………………………… 

Aláírás 
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4. melléklet 

KÖZBESZERZÉSI TERV 

 

201…. év 

Tervezet

t 

közbesze

rzés 

elnevezé

se, 

tárgya 

Közbesze

rzés 

(becsült)  

értéke Ft 

(Nettó)  

Pénzügyi forrás rendelkezésre 

állásának várható időpontja 

Közbesz

. 

eljárás 

megval

ósít.  

határid

eje 

Közbesz

. 

tárgyán

ak 

megval

ósít. 

határid

eje 

Közbeszer

zési 

eljárást  

lebonyolít

ó 

szervezet 

 

Megjeg

yzés  

Költségv

etési  

támogat

ás 

Sajá

t  

forr

ás 

Eu.  

támog

atás 

Egy

éb 

Saj

át 

Küls

ő 

           

           

           

 

…………….., 201 ……………….                                                                                                                                                                    

…………………..       ……………………..      

 jegyző                                                                                           Polgármester                                                                                   
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A jegyző előadja, hogy a szabályzat 3. pontja alapján a közbeszerzési bírálóbizottságba 3 állandó 

tagot kell választani.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy tegyen javaslatot ezek személyére.  

 

A polgármester a közbeszerzési bírálóbizottság állandó tagjainak az alábbi személyeket javasolja: 

 

1.) Sáth Péter építészmérnök 

3400 Mezőkövesd Bagoly u. 42.  

 

2.) dr. Hegyközi Béla címzetes főjegyző 

3557 Bükkszentkereszt Béke u. 36. sz.  

 

 3.) Eszlári Csabáné pénzügyi főmunkatárs 

3557 Bükkszentkereszt, Táncsics u. 23. sz.  

 

 

Észrevétel nem hangzott el.  

 

 

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

 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

57/ 2017 (IX.7) Önkormányzati Határozata 

 

 

Tárgy: Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Közbeszerzési és beszerzési szabályzatának 

elfogadása 

 

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

közbeszerzési és beszerzési tervét az alábbiak szerint fogadja el:  
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BÜKKSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI ÉS 

BESZERZÉSI SZABÁLYZATA 

 

Hatályos: 

 

2017. 09.17.-től  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jóváhagyom: 

                      …….. ................... 

            dr. Hegyközi Béla 
              címzetes főjegyző 
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I. A SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA  
 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) 27. § (1) 

bekezdése alapján az alábbi szabályzatot alkotja: 

 

1. A Közbeszerzési Szabályzat (továbbiakban Szabályzat) célja, hogy Kbt. 27. § (1) 

bekezdéseiben foglaltakkal összhangban az önkormányzat közbeszerzéseire vonatkozóan 

meghatározza:  

- a közbeszerzési eljárás előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi 

rendjét,  

- a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, illetőleg szervezetek felelősségi 

körét,  

- a közbeszerzési eljárás dokumentálásának rendjét összhangban a vonatkozó 

jogszabályokkal, valamint  

- az eljárás során hozott döntésekért felelős személyt, személyeket, vagy testületet.  

 

2. A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed Bükkszentkereszt Község Önkormányzata és a 

hozzárendelt önálló költségvetési szervek, önkormányzati többségű tulajdonú gazdasági 

társaságok, közalapítványok minden olyan árubeszerzésére, építési beruházására, építési 

koncessziójára, szolgáltatás megrendelésére, szolgáltatási koncessziójára, amelynek értéke a 

közbeszerzés megkezdésekor eléri vagy meghaladja az 1. sz. melléklet szerinti értékhatárokat, 

valamint arra az esetre, ha tervpályázati eljárást folytat le. Kiterjed továbbá a Kbt. alkalmazási 

körén kívül eső beszerzési eljárások lebonyolítására.  

 

3. A Szabályzat személyi hatálya a közbeszerzési eljárásban részt vevő személyekre terjed ki.  

 

II. A SZABÁLYZAT HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ BESZERZÉSEK 

 

1. Közbeszerzésnek minősül a közbeszerzési szerződés, valamint az építési vagy szolgáltatási 

koncesszió Kbt. szerinti megkötése. A közbeszerzési szerződés tárgya árubeszerzés, építési 

beruházás vagy szolgáltatás megrendelése lehet.  

 

2. Közbeszerzési szerződés A Kbt. szerinti ajánlatkérő által, írásban megkötött, 

árubeszerzésre, szolgáltatás megrendelésre vagy építési beruházásra irányuló visszterhes 

szerződés;  

 

3. A közbeszerzés tárgya árubeszerzés, építési beruházás, építési koncesszió, illetőleg 

szolgáltatás megrendelése és a szolgáltatási koncessziót.  

 

4. Az árubeszerzés: olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya forgalomképes és birtokba 

vehető ingó dolog tulajdonjogának vagy használatára, hasznosítására vonatkozó jognak – 

vételi joggal vagy anélkül történő – megszerzése az ajánlatkérő részéről. Az árubeszerzés 

magában foglalja a beállítást és üzembe helyezést is.  

 

5. Az építési beruházás: olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya a következő 

valamelyik munka megrendelése (és átvétele) az ajánlatkérő részéről:  

 

a) a Kbt. 1. sz. mellékletében felsorolt tevékenységek egyikéhez kapcsolódó munka 

kivitelezése vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése együtt;  



74 
 

b) az építmény kivitelezése vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése 

együtt;  

c) az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelő építmény bármilyen 

eszközzel, illetőleg módon történő kivitelezése.  

 

6. A szolgáltatás megrendelése – árubeszerzésnek és építési beruházásnak nem minősülő – 

olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya különösen valamely tevékenység megrendelése 

az ajánlatkérő részéről.  

 

7. Az építési koncesszió: olyan építési beruházás, amely alapján az ajánlatkérő 

ellenszolgáltatása az építmény hasznosítási jogának meghatározott időre történő átengedése 

vagy e jog átengedése pénzbeli ellenszolgáltatással együtt, amely együtt jár az építmény 

hasznosításhoz kapcsolódó működési kockázatnak a koncessziós jogosult általi viselésével.  

 

8. A szolgáltatási koncesszió olyan szolgáltatásmegrendelés, amelynek alapján az ajánlatkérő 

a szolgáltatás nyújtásának jogát (hasznosítási jog) meghatározott időre átengedi, és 

ellenszolgáltatása a szolgáltatás hasznosítási jogának meghatározott időre történő átengedése 

vagy e jog átengedése pénzbeli ellenszolgáltatással együtt, amely együtt jár a szolgáltatás 

hasznosításhoz kapcsolódó működési kockázatnak a koncessziós jogosult általi viselésével.  

 

9. A 6. és 8. pont alkalmazásában akkor tekinthető úgy, hogy a koncessziós jogosult viseli a 

működési kockázatot, ha bizonytalan, hogy megtérülnek a koncesszió tárgyát képező 

építmény vagy szolgáltatás létrehozása és üzemeltetése során eszközölt beruházásai, illetve 

felmerült költségei. A koncessziós jogosult lehetséges vesztesége nem lehet csupán névleges 

vagy elhanyagolható. A működési kockázat keresleti kockázatból, kínálati kockázatból vagy e 

két kockázat együtteséből adódhat, és fennállásának megítéléséhez csak a koncessziós 

jogosult által nem befolyásolható tényezőkből eredő kockázatok vehetőek figyelembe.  

 

10. Ha a közbeszerzés többféle, a 4-6 pont szerinti beszerzési tárgyat foglal magában, a 

közbeszerzési eljárásra a beszerzés fő tárgya szerinti szabályokat kell alkalmazni. Ilyenkor ha 

a közbeszerzés tárgya olyan összetett szolgáltatás, amely a Kbt. 3. melléklet szerinti szociális 

és egyéb szolgáltatást, valamint ezektől eltérő további szolgáltatást is magában foglal, vagy a 

közbeszerzés tárgya szolgáltatást és árubeszerzést is magában foglal, a beszerzés fő tárgyát a 

legmagasabb értékű beszerzési tárgy jelenti.  

 

11. Ha a közbeszerzés építési és szolgáltatási koncessziót vagy többféle szolgáltatásra 

vonatkozó koncessziót foglal vegyesen magában, a koncessziós beszerzési eljárásra a 

beszerzés fő tárgya szerinti szabályokat kell alkalmazni. Ilyenkor ha a szolgáltatási 

koncesszió a Kbt. 3. melléklet szerinti szociális és egyéb szolgáltatást, valamint ezektől eltérő 

további szolgáltatást is magában foglal, a beszerzés fő tárgyát a magasabb értékű szolgáltatás 

jelenti.  

 

12. Ha a beszerzés különböző elemei objektíve nem szétválaszthatóak, és szükségszerűen egy 

szerződés tárgyát képezik, a szerződés megkötésére alkalmazandó szabályokat a beszerzés fő 

tárgya határozza meg.  

 

III. A KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁROK ÉS A KÖZBESZERZÉSEKKEL 

KAPCSOLATOS KÖZÖS SZABÁLYOK 
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1. E szabályzat hatálya alá tartozó közbeszerzések vonatkozásában a beszerzési értékhatárokat 

a hatályos Közbeszerzési törvény, valamint az éves költségvetési törvény határozza meg.  

 

2. Az ajánlatkérő a költségvetési év elején, lehetőség szerint március 31. napjáig éves 

összesített közbeszerzési tervet (továbbiakban közbeszerzési terv) köteles készíteni, amelyet a 

Képviselő-testület a költségvetés elfogadásával, vagy azt követően hagy jóvá (4. sz. 

melléklet).  

 

A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a 

tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell. A közbeszerzési terv nem vonja maga után az 

abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az 

ajánlatkérő továbbá a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben 

foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ezekben az 

esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás 

felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is. A közbeszerzési terv nyilvános. A Jegyző - a 

közbeszerzési terv vagy módosításának elfogadását követően haladéktalanul - köteles 

gondoskodni annak közzétételéről, a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési 

Adatbázisban. Amennyiben az Adatbázisban való közzététel valamely okból nem lehetséges 

az Önkormányzat saját honlapon kell a közzétételt teljesíteni.  

 

3. Az Ajánlatkérő - a költségvetési év kezdetét követően - előzetes tájékoztatót készíthet az 

adott évre, vagy az elkövetkező legfeljebb tizenkét hónapra tervezett összes árubeszerzéseiről, 

építési beruházásáról, szolgáltatás megrendeléséről.  

 

3.1. Az ajánlatkérő az előzetes tájékoztatót külön jogszabályban meghatározott minta szerinti 

hirdetmény útján teheti közzé.  

 

Az előzetes összesített tájékoztatónak az ajánlatkérő honlapján történő közzététele esetén az 

ajánlatkérő köteles a hirdetmény a felhasználói oldalon megnevezésű hirdetményt - a 

Közbeszerzési Hatóságon keresztül - megküldeni az Európai Unió Kiadóhivatalának. Az 

előzetes tájékoztató honlapon történő közzétételére ezen hirdetménynek az Európai Unió 

Kiadóhivatala részére elektronikus úton történő feladását követően kerülhet sor (Kbt. 38. § (4) 

bek.).  

 

3.2. Adott esetben az előzetes tájékoztató elkészítéséről a jegyző gondoskodik és arról a 

Képviselő-testület a közbeszerzési terv elfogadásával egyidejűleg dönt.  

 

4. Az Ajánlatkérő az éves beszerzésekről a 44/2015 (XI.2.) MvM rendeletnek megfelelően 

éves statisztikai összegezést köteles készíteni, amelyet legkésőbb a tárgyévet követő év május 

31. napjáig kell közzétenni. Az éves statisztikai összegezés elkészítéséről és megküldéséről a 

jegyző gondoskodik  

 

5. Közbeszerzési szaktanácsadó alkalmazása esetén a tanácsadó közreműködik a 2. – 4. 

pontokban szereplő feladatok elvégzésében.  

 

Szaktanácsadó megbízásáról a Polgármester dönt. A tanácsadóval kötött szerződésnek a 

tanácsadó felelősségi körét tartalmaznia kell.  

 

IV. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE 
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1. A közbeszerzési eljárás megindításáról a polgármester dönt.  

 

2. A közbeszerzési eljárást megindító felhívás -a szerződés megkötéséhez szükséges 

engedélyek megléte esetén - csak akkor tehető közzé, ha rendelkezésre áll a szerződés 

teljesítését biztosító anyagi fedezet, vagy az arra vonatkozó biztosíték, hogy a teljesítés 

időpontjában az anyagi fedezet rendelkezésre áll. A Kbt. 53. § (5) bekezdésében 

meghatározott feltételes közbeszerzés indítható, ha az ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt 

(pályázatot, projekt javaslatot, támogatási szerződés - módosítást vagy változás bejelentést) 

nyújtott be vagy fog benyújtani - függetlenül attól, hogy sor került-e már a támogatás 

pályázati felhívásának megjelenésére -és az ajánlatkérő a támogatásra irányuló igényel nem 

fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek 

tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.  

 

3. A részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló, valamint árubeszerzés és 

szolgáltatás megrendelése esetén az uniós értékhatárt meghaladó, építési beruházás esetén az 

ötszázmillió forintot meghaladó értékű közbeszerzési eljárásba az ajánlatkérő köteles felelős 

akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót bevonni. A bevont külső szaktanácsadó feladatát 

megbízási szerződésben egyértelműen kell rögzíteni. A megbízott külső szaktanácsadó és 

ajánlatkérő az eljárás alatt folyamatos kapcsolattartásra és tájékoztatásra kötelesek.  

 

4. A közbeszerzés becsült értékén a közbeszerzés megkezdésekor annak tárgyáért az adott 

piacon általában kért, illetőleg kínált – általános forgalmi adó nélkül számított, a Kbt. 17- 20. 

§ - ban foglaltakra tekintettel megállapított – teljes ellenszolgáltatást kell érteni (a 

továbbiakban: becsült érték).  

 

A teljes ellenszolgáltatásba bele kell érteni az opcionális részt tartalmazó ajánlatkérés esetén 

az opcionális rész értékét is.  

 

4.1. A közbeszerzés becsült értékébe be kell számítani az ajánlatkérő által a részvételre 

jelentkezők, vagy az ajánlattevők részére fizetendő díjat vagy egyéb kifizetést (jutalékot) is, 

amennyiben az ajánlatkérő teljesít ilyen jellegű kifizetést.  

 

4.2. A közbeszerzés megkezdésén a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárást 

megindító vagy meghirdető hirdetmény feladásának időpontját, a hirdetmény nélkül induló 

eljárás esetében az eljárást megindító felhívás vagy a tárgyalási meghívó megküldésének, 

ennek hiányában a tárgyalás megkezdésének időpontját kell érteni.  

 

4.3. Ha az ajánlatkérő lehetővé teszi a részekre történő ajánlattételt, a közbeszerzés becsült 

értékébe minden rész értékét be kell számítani.  

 

4.4. Ha az ajánlatkérő szervezet több különálló működési vagy szervezeti egységből (a 

továbbiakban: működési egység) áll, a közbeszerzés – a Kbt. 19. § (3) bekezdésében foglaltak 

figyelembevételével megállapított – becsült értékének meghatározása során valamennyi 

működési egység beszerzési igényét együttesen kell figyelembe venni, kivéve, ha egy 

különálló működési egység saját gazdasági szervezettel és működési költségvetése felett 

önálló rendelkezési joggal bír. Ez utóbbi esetben a közbeszerzés becsült értékét az érintett 

különálló működési egység szintjén is meg lehet határozni.  

 

4.5. Az árubeszerzés becsült értéke olyan szerződés esetében, amelynek tárgya dolog 

használatára, illetőleg hasznosítására vonatkozó jognak a megszerzése:  
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c) határozott időre, egy évre vagy annál rövidebb időre kötött szerződés esetén a 

szerződés időtartama alatti ellenszolgáltatás; az egy évnél hosszabb időre kötött 

szerződés esetén pedig a szerződés időtartama alatti ellenszolgáltatás, beleértve a 

becsült maradványértéket is;  

d)  határozatlan időre kötött szerződés esetén vagy ha a szerződés megszűnésének 

időpontja az eljárás megindításakor pontosan nem határozható meg, a havi 

ellenszolgáltatás negyvennyolcszorosa.  

 

4.6. Az árubeszerzés vagy a szolgáltatás becsült értéke a rendszeresen, vagy az időszakonként 

visszatérően kötött szerződés esetében: 

 

 a) az előző naptári év során kötött azonos tárgyú szerződés, vagy szerződések szerinti 

tényleges ellenszolgáltatás, módosítva a következő naptári év alatt várható mennyiségi és 

értékbeli változással, vagy  

b) az első teljesítést követő, a következő tizenkét hónap alatti vagy a tizenkét hónapnál 

hosszabb időre kötött szerződés, vagy szerződések időtartama alatti becsült ellenszolgáltatás.  

 

4.7. A szolgáltatás becsült értéke olyan szerződés esetében, amely nem tartalmazza a teljes 

díjat: 

a) határozott időre, négy évre vagy annál rövidebb időre kötött szerződés esetén a szerződés 

időtartama alatti ellenszolgáltatás;  

b) határozatlan időre kötött szerződés vagy négy évnél hosszabb időre kötött szerződés esetén 

a havi ellenszolgáltatás negyvennyolcszorosa.  

 

4.8. A szolgáltatás becsült értékének megállapításakor az alábbi szolgáltatások esetében a 

következőket kell figyelembe kell venni: 

 

a) biztosítási szerződés esetében a fizetendő biztosítási díjat és egyéb ellenszolgáltatásokat;  

b) banki és egyéb pénzügyi szolgáltatás esetében a díjat, jutalékot, kamatot és egyéb 

ellenszolgáltatásokat; c) a tervezést is magában foglaló szolgáltatás esetében a fizetendő díjat 

vagy jutalékot és egyéb ellenszolgáltatásokat.  

 

4.9. Az építési beruházás becsült értéke megállapításakor a teljes – műszaki és gazdasági 

szempontból funkcionális egységet képező – építési beruházásért járó ellenértékeket kell 

figyelembe venni. Az építési beruházás becsült értékébe be kell számítani a megvalósításához 

szükséges, az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott áruk és szolgáltatások becsült értékét 

is.  

 

4.10. Ha egy építési beruházás vagy ugyanazon közvetlen cél megvalósítására irányuló 

szolgáltatás megrendelés, illetve azonos vagy hasonló felhasználásra szánt áruk beszerzése 

részekre bontva, több szerződés útján valósul meg, a közbeszerzés becsült értékének 

meghatározásához az összes rész értékét figyelembe kell venni. Szolgáltatás megrendelése 

esetében az ugyanazon közvetlen célra irányultság vizsgálatakor az egyes szolgáltatások 

műszaki és gazdasági funkcionális egységét kell alapul venni.  

 

4.11. Amennyiben a közbeszerzés 4.10. pont szerint számított becsült értéke eléri vagy 

meghaladja az e törvény szerinti uniós értékhatárokat, a 4.10. ponttól eltérően a Harmadik 

Rész szerinti eljárás alkalmazható olyan szerződések megkötésére, amelyek 
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 a) önmagában vett becsült értéke szolgáltatás megrendelése és árubeszerzés esetében 23 455 

200 forintnál, építési beruházások esetében pedig 293 190 000 forintnál kevesebb, és 

 b) a leválasztott részek összértéke nem haladja meg a (3) bekezdés alkalmazásával 

megállapított teljes becsült érték 20%-át.  

 

4.12. Az ajánlatkérő köteles a becsült érték meghatározása céljából külön vizsgálatot végezni 

és annak eredményét dokumentálni. A vizsgálat során az ajánlatkérő objektív alapú 

módszereket alkalmazhat. Ilyen módszerek különösen 

 a) a beszerzés tárgyára vonatkozó indikatív ajánlatok bekérése, 

 b) a beszerzés tárgyára vonatkozó, arra szakosodott szervezetek által végzett piackutatás, 

 c) igazságügyi szakértő igénybe vétele, 

 d) szakmai kamarák által ajánlott díjszabások, 

 e) szakmai kamarák által előállított és karbantartott, megvalósítási értéken alapuló, részletes 

építési adatbázis,  

 f) a Közbeszerzési Hatóság által kiadott árstatisztika, 

 g) az ajánlatkérő korábbi, hasonló tárgyra irányuló szerződéseinek elemzése. 

 

5. Építési beruházások esetében az eljárás csak a külön jogszabályban meghatározott 

követelményeknek megfelelő tervek birtokában indítható meg. Külön jogszabályban foglalt 

esetekben az ajánlatkérőnek tervellenőrzésről és tervezői művezetésről is gondoskodnia kell.  

 

6. A közbeszerzési eljárás megindítása előtt az ajánlatkérő független szakértőkkel, 

hatóságokkal, illetve piaci résztvevőkkel előzetes piaci konzultációkat folytathat a 

közbeszerzési eljárás előkészítése, valamint a gazdasági szereplők – tervezett beszerzésre és 

annak követelményeire vonatkozó – tájékoztatása érdekében. Az ajánlatkérő köteles minden 

szükséges intézkedést – különösen a releváns információk közlését a közbeszerzési 

dokumentumokban, valamint a megfelelő ajánlattételi határidő meghatározását – megtenni a 

verseny tisztaságára, a gazdasági szereplők esélyegyenlőségére és egyenlő elbánására 

vonatkozó alapelvek érvényesülése érdekében. 

 

V. A KÖZBESZERZÉSEK LEFOLYTATÁSÁNAK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI 

 

 A. Az ajánlatkérő 

 

1. Az ajánlatkérő képviseletében a polgármester jogosult eljárni. A polgármester jogait és 

kötelezettségeit a Közös Önkormányzati Hivatal útján teljesíti, illetőleg gyakorolja. 

 

B. A közbeszerzési eljárásokban közreműködő személyek, szervezetek  

 

1., A közbeszerzési eljárásokban az alábbi személyek és szervezetek működnek közre:  

 

a) Polgármester  

b) Képviselő-testület  

c) Jegyző  

d) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó  

e) Közbeszerzési bírálóbizottság  

f) Külső szakértő  

g) Polgármesteri Hivatal pályázati referense  

h) Polgármesteri Hivatal iratkezelő köztisztviselője  
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C. Összeférhetetlenségi okok  

 

1. Az ajánlatkérő köteles minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy 

elkerülje az összeférhetetlenséget és a verseny tisztaságának sérelmét eredményező helyzetek 

kialakulását.  

 

2. Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az 

ajánlatkérő nevében olyan személy vagy szervezet, amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos 

gyakorlására bármely okból, így különösen gazdasági érdek vagy más érdek vagy az 

eljárásban részt vevő gazdasági szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem képes.  

 

3. Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre 

jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként  

 

a) az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe 

bevont személy vagy szervezet, 

 az a szervezet, amelynek  

ba) vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját,  

bb) tulajdonosát,  

bc) a ba)–bb) pont szerinti személy közös háztartásban élő hozzátartozóját az ajánlatkérő az 

eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevonta, ha közreműködése 

az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti.  

 

4. A nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével – összeférhetetlen és nem vehet részt 

az eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az 

alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként  

 

a) a köztársasági elnök, 

b)az Országgyűlés elnöke, alelnöke,  

c) a Kormány tagja,  

d) a Kúria elnöke, az Országos Bírósági Hivatal elnöke,  

e) a legfőbb ügyész,  

f) az Alkotmánybíróság elnöke,  

g) az Állami Számvevőszék elnöke,  

h) a Közbeszerzési Hatóság, az Egyenlő Bánásmód Hatóság, a Gazdasági Versenyhivatal, a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Nemzeti Választási Iroda, a 

Központi Statisztikai Hivatal, az Országos Atomenergia Hivatal, a Szellemi Tulajdon 

Nemzeti Hivatala, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és 

Innovációs Hivatal, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a Magyar Energetikai és 

Közmű-szabályozási Hivatal vezetője, vagy  

i) a Magyar Nemzeti Bank elnöke tulajdonában, vagy az a)–i) pont szerinti személlyel közös 

háztartásban élő hozzátartozója tulajdonában álló szervezet.  

 

5. Az ajánlatkérő köteles felhívni az eljárás előkészítésébe bevont személy vagy szervezet 

figyelmét arra, ha e pont alapján - különösen az általa megszerzett többlet-információkra 

tekintettel - a közbeszerzési eljárásban történő részvétele összeférhetetlenséget eredményezne.  

 

6. Az ajánlatkérő nevében eljáró és az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak 

előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet, írásban köteles 

összeférhetetlenségi valamint titoktartási nyilatkozatot tenni (3. sz. melléklet), arra 
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vonatkozóan, hogy vele szemben fennáll-e a Kbt. 25. § -a szerinti összeférhetetlenség továbbá 

hogy az eljárás előkészítése vagy lefolytatása során a birtokába került üzleti titkokat nem 

szolgáltatja ki, kivéve, ha azt jogszabály kötelezővé teszi.  

 

7. A (3) pont alkalmazásában nem eredményezi a verseny tisztaságának sérelmét és nem 

összeférhetetlen az olyan személy (szervezet) részvétele az eljárásban,  

 

a) akitől, illetve amelytől az ajánlatkérő az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet-, 

piacfelmérés, illetve a közbeszerzés becsült értékének felmérése érdekében a közbeszerzés 

megkezdése időpontjának megjelölése nélkül, kizárólag a felmérés érdekében szükséges 

adatokat közölve kért tájékoztatást,  

b) aki, illetve amely az ajánlatkérő által folytatott előzetes piaci konzultációban [28. § (4) 

bekezdés] vett részt,  

c) akitől, illetve amelytől az ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény (pályázat) 

benyújtásához szükséges árajánlatot kapott, feltéve, hogy az a), b) vagy a c) pont alkalmazása 

kapcsán az ajánlatkérő nem közölt vele a közbeszerzési eljárás során az összes ajánlattevő 

vagy részvételre jelentkező részére rendelkezésre bocsátott adatok körét meghaladó 

információt. 

 

D. A döntések előkészítése és meghozatala  

 

1. A közbeszerzési eljárás megindításáról a Polgármester dönt, az eljárást megindító 

hirdetmény, felhívás, illetve a dokumentáció előkészítése a Polgármesteri Hivatal; a 

hirdetmény, a felhívás, illetve a dokumentáció és az annak részét képező 

szerződés(tervezet)ek jóváhagyása a polgármester feladata. Közbeszerzési szaktanácsadó 

alkalmazása esetén a tanácsadó részt vesz a tervezetek elkészítésében, a döntések 

előkészítésében. Szakvéleményével segíti a bizottságok, illetve a képviselő-testület munkáját.  

 

2. A Kbt. 27. § meghatározottak szerint az egyes közbeszerzési eljárások vonatkozásában – az 

ajánlatok elbírálására – legalább háromtagú Közbeszerzési Bírálóbizottságot kell létrehozni. 

A Közbeszerzési Bírálóbizottságnak lehetnek állandó és az egyes eljárások során 

meghatározott eseti tagjai.  

 

A közbeszerzési eljárás minden szakaszában (előkészítés, felhívás, dokumentáció elkészítése, 

ajánlatok értékelése, és az eljárás egyéb szakaszában) érvényesülni kell a közbeszerzés tárgya 

szerinti, jogi, pénzügyi, közbeszerzési szakértelemnek, így az eljárásba az ilyen 

szakértelemmel rendelkező személyeket, szervezeteket kell bevonni.  

 

A Közbeszerzési Bírálóbizottság részt vesz az ajánlatok értékelésében, írásbeli szakvéleményt 

és döntési javaslatot készít a polgármester számára. Tárgyalásos eljárásokban a tárgyalás 

lefolytatását a Polgármester és/vagy az általa megbízott személyek végzik.  

 

Az eljárásokat lezáró döntéseket a polgármester hozza meg a Közbeszerzési Bírálóbizottság 

által készített írásbeli szakvélemény alapján. A polgármester a lefolytatott közbeszerzési 

eljárás eredményéről a következő testületi ülésen tájékoztatja a Képviselőtestületet.  

 

Az ajánlatkérő nevében a polgármester hozza meg az eljárást lezáró döntést, ő nem lehet a 

bírálóbizottság tagja. Testületi döntéshozatal esetén a Képviselő testület kizárólag 

tanácskozási joggal rendelkező személyt delegálhat a Bírálóbizottságba. Testületi 

döntéshozatal esetében név szerinti szavazást kell tartani.  
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3. Közbeszerzési szaktanácsadó alkalmazása esetén a tanácsadó a részvételi jelentkezéseket 

illetve ajánlatokat kiértékeli, az értékelés alapján szakvéleményt készít elő a bírálóbizottság 

részére. A tanácsadó a tárgyalásos eljárásokban folyó tárgyalásokon részt vesz, igény esetén 

vezeti a tárgyalást.  

 

4. Az eljárásban szükséges és előírt dokumentumok elkészítése és elküldése, illetve 

megjelentetése a Kbt. előírásai szerint a Polgármesteri Hivatal feladata. Közbeszerzési 

szaktanácsadó alkalmazása esetén a dokumentumokat a tanácsadó készíti el.  

 

5. A Jegyző köteles az eljárás eredményéről, a szerződés módosításáról az eljárást lezáró 

döntés meghozatalát követően külön jogszabályban meghatározott minta szerint tájékoztatót 

készíteni, és hirdetmény útján a Közbeszerzési Értesítőben közzétenni.  

 

- Az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót az ajánlatkérő legkésőbb a szerződéskötést, vagy 

ennek hiányában az eljárás eredménytelenné nyilvánításáról vagy a szerződés megkötésének 

megtagadásáról [Kbt. 131. § (9) bekezdés] szóló ajánlatkérői döntést követő tíz munkanapon 

belül kell megküldeni a Közbeszerzési Értesítő Szerkesztőbizottságának. A közbeszerzési 

eljárás e hirdetmény közzétételével zárul le.  

 

- Az ajánlatkérő a szerződés módosításáról legkésőbb a szerződés módosításától számított 

tizenöt munkanapon belül köteles a szerződés módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó 

hirdetményt megküldeni a Közbeszerzési Értesítő Szerkesztőbizottságának.  

 

6. A Bírálóbizottság munkájában tanácskozási joggal vehetnek részt:  

 

- a közbeszerzéssel érintett intézmények képviselői,  

- feladattal rendelkező külső szakértők,  

- belső ellenőrzéssel megbízott személy.  

 

7. A bírálóbizottság üléseiről és döntéseiről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv részét képezi 

a tagok indoklással ellátott egyéni bírálati lapjai.  

 

8. Az ajánlatok, részvételi jelentkezések felbontásánál a Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjai, 

az érintett szervezeti egység vezetője vagy annak megbízottja, a Képviselő-testület által 

megbízott külső szakértő, tanácsadó, bonyolító képviselője, a pályázati referens az 

ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá – támogatott közbeszerzés 

esetében – a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, valamint személyek 

lehetnek jelen. 

  

9. A Bírálóbizottság tagjai és a tanácskozási joggal résztvevők titoktartására és 

összeférhetetlenségére jelen szabályzat V.C.6. pontban rögzítettek irányadóak.  

 

10. Az Önkormányzat köteles az alábbi adatokat, információkat, dokumentumokat a 

Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban – amennyiben az 

Adatbázisban való közzététel valamely okból nem lehetséges a saját honlapján – közzétenni: 

 

a) a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását az elfogadást követően haladéktalanul;  

b) az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos Kbt. 80. § (2) bekezdése szerinti adatokat az 

előzetes vitarendezési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul;  
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c) a Kbt. 9. § (1) bekezdés h)–i) pontjának, valamint a 12. § (1)–(5) bekezdésének 

alkalmazásával megkötött szerződéseket a szerződéskötést követően haladéktalanul;  

d) a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződéseket a szerződéskötést követően 

haladéktalanul;  

e) a részvételi jelentkezések és az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezést, a részvételre 

jelentkezőknek vagy az ajánlattevőknek való megküldéssel egyidejűleg;  

f) a szerződés teljesítésére vonatkozó következő adatokat: hivatkozást a közbeszerzési eljárást 

megindító hirdetményre (hirdetmény nélkül induló eljárások esetében felhívásra), a szerződő 

felek megnevezését, azt, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e, a szerződés teljesítésének az 

ajánlatkérő által elismert időpontját, továbbá az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a 

kifizetett ellenszolgáltatás értékét a szerződés mindegyik fél – támogatásból megvalósuló 

közbeszerzés esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet – által történt 

teljesítését követő harminc napon belül;  

g) a külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegzést az ott előírt határidőig.  

 

A megjelölt adatok közérdekből nyilvános adatok, azok nyilvánosságra hozatala üzleti titokra 

hivatkozással nem tagadható meg.  

 

A hivatkozott dokumentumok közzétételéért a Jegyző felel. 

 

VI. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOKBAN KÖZREMŰKÖDŐK FELADAT- ÉS 

HATÁSKÖRE 

 

1. Polgármester feladat- és hatásköre:  
 

a) Felelős a közbeszerzési eljárások szabályszerű és határidőre történő lefolytatásáért.  

b) Biztosítja az éves közbeszerzési terv képviselő-testületi jóváhagyásra történő előkészítését.  

c) Kiválasztja, felkéri a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót, szakértőt  

d) Kezdeményezi a közbeszerzési eljárás megindítását.  

e) Elrendeli a közbeszerzési eljárások lefolytatását érintő ellenőrzéseket, gondoskodik a 

szükséges intézkedések megtételéről.  

f) Dönt a békéltetési eljárásban való részvételről, valamint a békéltetési és a jogorvoslati 

eljárásban az ajánlatkérőt képviselő személyéről  

g) Meghozza az eljárásokat lezáró döntéseket a Közbeszerzési Bírálóbizottság írásbeli 

szakvéleménye alapján  

 

2. Jegyző feladat- és hatásköre:  

 

a. Felelős a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos feladatok végrehajtásának 

megszervezéséért.  

b. Kijelöli a hivatal megfelelő szakértelemmel rendelkező köztisztviselői, ügykezelői közül a 

Közbeszerzési Munkacsoportot, mely legalább 2 főből áll. Szükség szerint gondoskodik a 

munkacsoport kibővítéséről a Hivatal további szakembere(i) vagy külső szakértő(k) 

bevonásával.  

c. Figyelemmel kíséri a közbeszerzési eljárások lefolytatását, rendszeresen ellenőrzi a 

közbeszerzési eljárásba bevont köztisztviselők és más személyek tevékenységét.  

d. Intézkedik a hirdetmények közzétételére vonatkozóan és felelős a hirdetmények ellenőrzési 

díjának megfizetéséről  

e. Kivizsgál minden közbeszerzést zavaró körülményt, és minden olyan esetet, amely annak 

eredményét befolyásolhatja.  
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f. Rendelkezik a közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatok megosztásáról, s azt a 

köztisztviselők munkaköri leírásában rögzíti.  

g. Felelős a Közbeszerzési Döntőbizottságnál indított jogorvoslati eljárás során az iratok 

határidőben történő megküldéséért, valamint az ajánlatkérő által felkért jogi képviselővel 

együtt az észrevételek elkészítéséért  

h. Felelős a nyilvánosság biztosításáért.  

 

3. Közbeszerzési Bírálóbizottság: Állandó Tagjai:  
1.) Sáth Péter építészmérnök 

3400 Mezőkövesd Bagoly u. 42.  

 

2.) dr. Hegyközi Béla címzetes főjegyző 

3557 Bükkszentkereszt Béke u. 36. sz.  

 

 3.) Eszlári Csabáné pénzügyi főmunkatárs 

3557 Bükkszentkereszt, Táncsics u. 23. sz.  

 

 

Feladatai:  
- Az ajánlatok elbírásának előkészítése.  

- Részvétel a Közbeszerzési tárgyalásokon  

- Az értékelési eljárás lefolytatása és az eredményének a Polgármester elé terjesztése döntés 

céljából  

- A közbeszerzési eljárást lezáró döntési javaslat elkészítése.  

- A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésekben foglaltak teljesülésének 

figyelemmel kísérése.  

 

Eljárása  
- A Bírálóbizottság akkor határozatképes, ha mindhárom tag jelen van.  

- Tagjai közül egyszerű szótöbbséggel elnököt választ.  

- Döntéseit a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással hozza.  

 

4. Képviselő-testület 

 

 Feladata:  

- Jóváhagyja a Közbeszerzési Szabályzatot és elfogadja az éves közbeszerzési tervet és az 

Éves Statisztikai Összegezést (módosítása a jegyző hatásköre);  

- az éves költségvetési rendelet elfogadásával biztosítja a pénzügyi forrást a 

fejlesztés/beruházás végrehajtásához; a hirdetményi és szerkesztési díjak rendelkezésre 

állásához  

 

5. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó  

 

A részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló, valamint árubeszerzés és 

szolgáltatás megrendelése esetén az uniós értékhatárt meghaladó, építési beruházás esetén az 

ötszázmillió forintot meghaladó értékű közbeszerzési eljárásba az ajánlatkérő köteles felelős 

akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót bevonni.  

 

A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó biztosítja a közbeszerzési eljárás Kbt-nek 

és egyéb jogszabályoknak megfelelő lefolytatását, a közbeszerzési szakértelmet, és ellátja az 

eljárás dokumentálását. A Polgármester a tanácsadót, szakértőt bevonja különösen a felhívás 
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és a dokumentáció elkészítésébe és bevonhatja a Bíráló Bizottságba is. A közbeszerzési 

tanácsadó, szakértő az Önkormányzat jegyzőjével feladatarányos munkamegosztásban 

dolgozhat.  

 

6. Eljárásba bevont egyéb közreműködők:  

A közbeszerzési eljárások lebonyolításában egyéb közreműködők a polgármester döntése 

szerint nem bíráló bizottsági tagként bevonhatóak, különösen az önkormányzat közbeszerzési 

eljárás bonyolításával megbízott köztisztviselői és külső szakértők, akik a beszerzés tárgya 

szerint megfelelő szakismeretekkel és tapasztalattal rendelkeznek.  

 

A polgármesteri hivatalban dolgozó munkatársak munkaköri leírásában, vagy az ahhoz 

kapcsolódó munkautasításban a közbeszerzési eljárás lefolytatásával kapcsolatos 

kötelezettségét meg kell határozni.  

 

A külső szakértők kötelezettségeit Ajánlatkérővel megkötött szerződés rögzíti.  

 

VII. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN RÉSZTVEVŐ SZEMÉLYEK ÉS 

TESTÜLETEK FELELŐSSÉGE 

 

1. A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a dokumentáció elkészítése során, illetve 

az eljárás más szakaszában: 

 

- a pénzügyi lebonyolításért, a hirdetményi díjak megfizetésért a jegyző felelős  

- a közbeszerzési műszaki leírás készítése és a műszaki lebonyolítás, az ajánlatok alapján az 

ajánlattevők műszaki és szakmai alkalmasságának vizsgálata és előzetes értékelése a jegyző, 

illetve tanácsadó bevonása esetén a bevont szervezet (a megbízási szerződés szerinti módon) 

feladata és felelőssége  

- a jogszabályoknak való megfelelőség, az eljárás jogszerűségének biztosítása a Jegyző illetve 

közbeszerzési szaktanácsadó bevonása esetén a bevont szervezet (a megbízási szerződés 

szerinti módon) feladata és felelőssége  

- a beszerzési eljárások lebonyolításának koordinálása, a hirdetmények megküldése és 

közzététele, a határidők megtartásának biztosítása, az ajánlatok alapján az ajánlattevők 

pénzügyi és gazdasági alkalmasságának vizsgálata és előzetes értékelése a jegyző, illetve 

közbeszerzési tanácsadó bevonása esetén a bevont szervezet (a megbízási szerződés szerinti 

módon) feladata és felelőssége  

- a bírálóbizottság felel a döntéseket előkészítő Bírálóbizottsági szakvéleményéért  

 

2. A képviselő-testület és a polgármester felel minden, a közbeszerzési eljárás során hozott 

határozatáért.  

 

3. A Jegyző felel a jelen szabályzatban foglaltak betartásáért, illetőleg betartatásáért.  

 

4. A polgármesteri hivatalban dolgozó munkatársak felelősek a munkaköri leírásában, vagy az 

ahhoz kapcsolódó munkautasításban a közbeszerzési eljárás lefolytatásával kapcsolatosan 

meghatározott kötelezettségek betartásáért.  

 

5. Az alkalmazott, vagy megbízott szakértő – akár természetes személy, akár jogi személy, 

akár jogi személyiség nélküli gazdasági társaság -, illetve a bonyolító felel mindazért, amit a 

közbeszerzési eljárás során, vagy azzal összefüggésben önállóan, vagy részben önállóan 

eljárva végez.  
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VIII. A DOKUMENTÁLÁS RENDJE 

 

1. A közbeszerzései eljárásokat azok előkészítésétől az eljárás alapján megkötött szerződés 

teljesítéséig írásban, illetőleg – az eljárási cselekmények elektronikus gyakorlása esetén 

külön, - elektronikusan köteles dokumentálni.  

 

Az eljárás előkészítésével, lefolytatásával és a szerződés teljesítésével kapcsolatban 

keletkezett összes iratot a közbeszerzési eljárás lezárulásától, illetőleg a szerződés 

teljesítésétől számított öt évig meg kell őrizni.  

2. Az 1.) pontban meghatározott közbeszerzési eljárások dokumentumainak megőrzése a 

Jegyző feladata.  

 

IX. BELSŐ ELLENŐRZÉS 

 

1. A közbeszerzéseket illetve a közbeszerzési eljárásokat a pénzügyi dolgozók a beszerzési 

projektenként ellenőrzik. A pénzügyi dolgozók a Képviselő-testület beszerzési tárgyú ülésein 

tanácskozási joggal részt vehet.  

 

2. Belső ellenőrzésre jogosultak továbbá:  

 

a) Jegyző 

b) az önkormányzat belső ellenőre  

 

3. A belső ellenőrzés során észlelt törvénytelenséget illetve szabálytalanságot az észlelő 

köteles haladéktalanul a Képviselő-testület elé terjeszteni. Ennek elmulasztásáért felelősség 

terheli a mulasztót.  

 

X. A beszerzési eljárás lefolytatására vonatkozó különleges szabályok 

 

 Ha a beszerzés értéke nem éri el a mindenkor hatályos nemzeti értékhatárokat, a beszerzési 

eljárás megindításáról a polgármester határozhat. 

 

A Polgármester szabadon dönthet az ajánlattételre felhívandó ajánlattevők személyi köréről és 

számáról. A beszerzési eljárásra jelen szabályzat X. pontjában foglaltakat kell alkalmazni. 

 

1. A beszerzési eljárás megindítása:  

 

A beszerzési eljárás jelen szabályzat 2. számú melléklete szerinti ajánlattételi felhívás 

megküldésével indul.  

 

- Az ajánlattételre felhívandó ajánlattevők körének kiválasztása során, figyelemmel kell lenni 

a beszerzés tárgyára, a beszerzés helyére, ajánlattevő korábbi jó minőségű teljesítéseire, 

illetve korábbi eljárásból rendelkezésre álló referenciákra.  

- Amennyiben a megfelelő ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához dokumentáció 

rendelkezésre bocsátása szükséges, a felhívás megküldésével egyidejűleg a dokumentáció is 

megküldésre kerül a kiválasztott ajánlattevőknek.  

- A dokumentációval kapcsolatban az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejárta előtt további 

tájékoztatást kérhet, az ajánlatkérő által a felhívásban meghatározott időpontig, vagy az 

ajánlattételi határidő lejártát megelőző 3 munkanappal.  
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- Az ajánlatkérő a szükséges tájékoztatást a körülményeknek legmegfelelőbb módon úgy 

köteles megadni, hogy biztosítsa a többi ajánlattevő esélyegyenlőségét.  

 

2. Az ajánlatok benyújtása  

 

- Az ajánlattételi határidő az ajánlattételi felhívás megküldésétől számított legkevesebb 5 

munkanap (kivétel a Kbt. hatálya alá eső beszerzéseket).  

- Az ajánlat módosítására, illetve visszavonására a Kbt. vonatkozó rendelkezéseit kell 

alkalmazni.  

- A beérkező ajánlatokat le kell pecsételni, a beérkezési időpontot minden példányon fel kell 

tüntetni; a személyesen átadott ajánlatok esetében az átadó részére hivatalos átvételi 

elismervényt (átvétel pontos időpontjával) kell adni.  

- Az ajánlati kötöttségre a Kbt. vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni azzal az eltéréssel, 

hogy a Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzések esetén az ajánlati kötöttség időtartama 

minden beszerzés esetén (60 nap).  

 

3. Az ajánlatok felbontása  
 

Az ajánlatok felbontásánál a Polgármesternek (akadályoztatás esetén a jegyzőnek, vagy a 

bírálóbizottság egy tagjának) jelen kell lennie. Az ajánlatok bontása nyilvános.  

 

4. Az ajánlatok értékelése  

 

- Az ajánlatokat a legrövidebb időn belül, de legkésőbb a felbontástól számított 30 napon 

belül el kell bírálni.  

- Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok 

megfelelnek-e az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételeknek.  

- Az ajánlatok bírálati szempontja a következő lehet: a legalacsonyabb összegű 

ellenszolgáltatás, vagy az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása a Kbt. 

rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával.  

- Az ajánlatkérő az elbírálási határidőt az összes ajánlattevő egyidejű értesítése mellett egy 

ízben 30 nappal meghosszabbíthatja.  

- Az ajánlatokat a bírálóbizottság kijelölt tagja terjeszti a polgármester elé.  

- Ha a beszerzési eljárás során minden ajánlatban a beszerzés értéke eléri, vagy meghaladja a 

Kbt. szerinti értékhatárt, akkor a beszerzési eljárást eredménytelennek kell tekinteni, és a 

közbeszerzést a Kbt. szerint kell lefolytatni.  

- Az eljárás eredménytelenségére vonatkozóan egyebekben a Kbt. rendelkezéseit kell 

megfelelően alkalmazni, azzal, hogy az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy ne 

hirdessen nyertest.  

- Az eljárás nyertese az, aki jelen Szabályzat alapján az ajánlattételi felhívásban a 

meghatározott szempontok szerint a legkedvezőbb ajánlatot tette.  

 

5. Döntés az ajánlatokról  
 

A beszerzési eljárás eredményéről polgármester dönt. 

 

6. Értesítési, tájékoztatási kötelezettség  
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- Az eljárás eredményéről az ajánlattevőket egyidejűleg, írásban postai vagy telefax/e-mail 

útján kell értesíteni. Az eredményhirdetés időpontjának ez esetben az írásba foglalt döntés 

igazolt feladásának napját kell tekinteni.  

- A polgármester a képviselő-testületet a következő testületi ülésen tájékoztatja a beszerzési 

eljárás eredményéről.  

 

7. A szerződés megkötése  

 

- Szerződés csak a nyertessel vagy - visszalépése esetén – ha a döntés meghozatalakor az 

ajánlatok közötti sorrend meghatározásra került, a következő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó 

ajánlattevővel köthető.  

- A szerződést – a polgári jog szabályai szerint – az eredményhirdetést követő 30 napon belül, 

építési beruházás esetén 60 napon belül kell megkötni.  

 

XI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., valamint a vonatkozó 

jogszabályok rendelkezései az irányadók.  

 

2. Nemzeti eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárásokban a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) 

pontja szerint jár el az ajánlatkérő.  

 

3. A Szabályzat Képviselő-testület által történő elfogadása napján lép hatályba és a 

folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazni kell.  

 

4. A 3. pontban meghatározott időponttól kezdődően a 29/2012(VIII.23) számú határozat 

szerint elfogadott Közbeszerzési Szabályzat hatályát veszti.  

 

5. Ezen Szabályzatot a Képviselő-testület a 57/2017. (IX.7) számú határozatával fogadta el.  

 

Bükkszentkereszt, 2017. szeptember 7. 

 

 

………………………. 

polgármester 

……………………….. 

jegyző 
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                                                                1. számú melléklet                                                                                                                                                        

Az egyszerű közbeszerzés értékhatárai                                                                                         

Nemzeti eljárásrendben a közbeszerzés értékhatára 2017. január 1. és 2017.december 31 

közötti időszakban:                                                                                                                                                 

a) árubeszerzés esetében: 15 millió forint;                                                                                               

b) építési beruházás esetében: 25 millió forint;                                                                                         

c) építési koncesszió esetében: 100 millió forint;                                                                                         

d) szolgáltatás megrendelése esetében: 15 millió forint;                                                                            

e) szolgáltatási koncesszió esetében: 30 millió forint.  
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2. számú melléklet                                                                                                                                     

AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI          

(A Közbeszerzési Szabályzat szerint, A Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzési eljárások 

esetén)  
 

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon, telefax száma, e-mail cím:  

 

2. A beszerzés tárgya, mennyisége:  

3. A teljesítés helye:  

4. A teljesítés határideje:  

5. A beszerzés tárgyára vonatkozó részletes kiírás, dokumentáció (adott esetben)  

6. A dokumentáció ellenértéke (adott esetben):  

7. Az ajánlattételi határidő:  

8. A borítékbontás időpontja, helye (ugyanaz, mint az ajánlattételi határidő), illetve az 

ajánlattétel benyújtásának helye:  

9. A pénzügyi ellenszolgáltatás feltételei:  

10. Az ajánlatok elbírálásának szempontjai:  

11. A kiegészítő tájékoztatás kérésének határideje (adott esetben):  

12. Az eredményhirdetés időpontja (adott esetben)  

13. A kizáró okok és igazolási módjuk: (adott esetben)  

 

14. Gazdasági és pénzügyi - alkalmassági feltételek, és igazolási módjuk: (adott esetben)  

 

15. Műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételek, és igazolási módjuk: (adott esetben) 
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3. melléklet 

 

 

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI ÉS TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT 

 

 

Alulírott  

 

Név: ………………………………………… 

 

Lakcím: …………………………………….. 

 

mint a közbeszerzési eljárásban közreműködő  

mint a Bírálóbizottság tagja 

mint külső megbízott közreműködő (pl. felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, 

lebonyolító, jogi szakértő) 

 

……………………………………………………………………..….. tárgyú közbeszerzési eljárásban (A 

megfelelő szöveg aláhúzandó). 

 

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.)  25. § (4) bekezdése alapján  

 

kijelentem, 

 

hogy velem szemben a Kbt. 25. § -ában meghatározott összeférhetetlenségi ok, mint kizáró 

körülmény nem áll fenn. 
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Egyben kötelezettséget vállalok arra, hogy a fenti tárgyú közbeszerzési eljárással 

kapcsolatban tudomásomra jutott a Ptk. 2:47. §-ben meghatározott, közérdekű nyilvános 

adatnak nem minősülő adatot üzleti titokként kezelem, a közbeszerzési eljárással 

kapcsolatos tudomásomra jutott adatokat, tényeket, titkot megőrzöm, azt sem az eljárás 

befejezése előtt, sem pedig azt követően jogosulatlan személy tudomására nem hozom. 

 

Tudomással bírok az összeférhetetlenség fennállásának és a titoktartási kötelezettségem 

megszegésének jogkövetkezményeiről.  

 

Jelen nyilatkozatot a jogkövetkezmények ismeretében, minden befolyásolástól mentesen, 

saját kezűleg az alulírott helyen és napon írom alá. 

 

Tudomásul veszem, hogy a Kbt. 25.§ (2) vagy (3) bekezdés szerinti esetben az 

„Összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatomhoz” csatolnom kell az érintett 

gazdálkodó szervezet nyilatkozatát, a „Távolmaradási nyilatkozatot” arról, hogy az eljárásban 

nem vesz részt ajánlattevőként, vagy alvállalkozóként.  

 

......................, 20..…………………….. 

 

……………………………………… 

Aláírás 
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4. melléklet 

KÖZBESZERZÉSI TERV 

 

201…. év 

Tervezet

t 

közbesze

rzés 

elnevezé

se, 

tárgya 

Közbesze

rzés 

(becsült)  

értéke Ft 

(Nettó)  

Pénzügyi forrás rendelkezésre 

állásának várható időpontja 

Közbesz

. 

eljárás 

megval

ósít.  

határid

eje 

Közbesz

. 

tárgyán

ak 

megval

ósít. 

határid

eje 

Közbeszer

zési 

eljárást  

lebonyolít

ó 

szervezet 

 

Megjeg

yzés  

Költségv

etési  

támogat

ás 

Sajá

t  

forr

ás 

Eu.  

támog

atás 

Egy

éb 

Saj

át 

Küls

ő 

           

           

           

 

…………….., 201 ……………….                                                                                                                                                                    

…………………..       ……………………..      

 jegyző                                                                                           Polgármester                                                                                   

    

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Jámbor Flórián polgármester 

 

 

A jegyző előadja, hogy módosítani (kiegészíteni) kell az önkormányzat 2017. évi közbeszerzési 

tervét.  

A Vidékfejlesztési Program keretén belül a „ Településképet meghatározó épületek külső 

rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” című 

pályázat támogatásban részesült. A projekt azonosító száma: 1775340146 

A beruházás összköltsége: 66 666 666,- Ft.  
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A jegyző javasolja az önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének módosítását.  

 

Észrevétel nem hangzott el.  

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

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

58/ 2017 (Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy: Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 

önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervét az alábbiak szerint fogadja el:  
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Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának 

2017. évi közbeszerzési terve 
 

 

Közbeszerzés 

tárgya 

CPV kód Becsült nettó 

érték Ft-ban 

Tervezett eljárás 

típus 

Az 

eljárás 

megindí

tásának

, illetve 

a 

közbesz

erzés 

megval

ósításán

ak 

tervezet

t 

időpont

ja 

Szerző

dés 

teljesít

ésnek 

várhat

ó 

időpo

ntja, 

vagy a 

szerző

dés 

időtar

tama 

Sor kerül-e, 

vagy sor 

került-e az 

adott 

közbeszerzésse

l 

összefüggésbe

n előzetes össz. 

tájékoztató 

közzétételre 

I. Árubeszerzés - - - - - - 
II. Építési 

beruházás 
      

Társadalmi és 

Környezeti 

szempontból 

fenntartható tur. 

fej.          ( szab 

színp.kialakítása) 

45000000 107.512.774,

- 

Általános 

egyszerű eljárás 

2017.  2017. nem 

Egészségügyi 

ellátás 

infrastrukturális 

fejlesztése 

45000000 20.160.452,-

,- 

Általános 

egyszerű eljárás 

2017. 2017 nem 

       
Csapadékvíz 

elvezetés 

Bükkszentkereszte

n 

45000000 36.727.477,- Általános 

egyszerű eljárás 

2017 2017 nem 

Önk. ép. energ. 

korszer. 

( Ált. iskola) 

45000000 97.357.000,- Általános 

egyszerű eljárás 

2017 2017 nem 

Bölcsődei 

fejlesztés 
45000000 52.056.411,- Általános 

egyszerű eljárás 

2017 2017 nem 

Településképet 

meghat. épületek 

külső rek., többf. 

közösségi tér 

létrehozása, 

fejlesztése, 

energ.korsz. 

45000000 66.666.666,- Általános 

egyszerű eljárás 

2017 2017 nem 

 
 Bükkszentkereszt, 2017. szeptember 7. 

 

 

dr. Hegyközi Béla sk.                                                   Jámbor Flórián sk.  

          

címzetes főjegyző                                                              polgármester    

      

Határidő: azonnal 

Felelős: Jámbor Flórián polgármester 
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5. Napirendi pont: Aktuális kérdések megvitatása 

       Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

                                            dr. Hegyközi Béla címzetes főjegyző 

    
A polgármester ismerteti a Borsodvíz Önkormányzati Közüzemi Szolgáltató ZRT megkeresését.  

(Jegyzőkönyv 2. számú melléklete)  

 

A polgármester előadja, hogy közös ellátásért felelősséggel érintett (közös tulajdonban levő) 

víziközmű-rendszere az önkormányzatnak Répáshuta Község Önkormányzatával van.  

 

Elkészült a két önkormányzat közötti megállapodás tervezete.  

 

Ismerteti a megállapodás tervezetét.  

 

 

Megállapodás 

 

(TERVEZET) 

 

A V11 megnevezésű 12-08022-1-002-00-01 hivatali azonosítóval rendelkező szennyvíz 

víziközműrendszeren tulajdonjoggal rendelkező ellátásért felelősök képviseletéről a 

Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal felé 

 

mely létrejött egyrészről: 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzata (3557 Bükkszentkereszt, Kossuth u. 24. 

törzsszám: 348957, adószám: 15348953-0-05, képviseli: Jámbor Flórián polgármester)  

 

másrészről: 

Répáshuta Község Önkormányzata (3559 Répáshuta, Kossuth u. 1. , törzsszám: 349107, 

adószám: 15349105-1-05, képviseli: Erdős Tamás polgármester) 

 

között az alábbi feltételekkel: 

 

I. A megállapodás tárgya és célja 

 

Szerződő felek jelen megállapodás aláírásával felhatalmazzák a Bükkszentkereszt 

Község Önkormányzatát arra, hogy a Magyar Energetikai És Közmű-szabályozási 

Hivatal (továbbiakban: hivatal) előtt képviselje a szennyvíz viziközmű-rendszeren az 1. 

számú melléklet szerinti tulajdoni aránnyal rendelkező ellátásért felelős 

önkormányzatokat és teljesítse a Hivatal által kért adatszolgáltatásokat.  

 

II. A képviseleti jogot gyakorló jogai és kötelezettségei 

 

1.) Bükkszentkereszt Község Önkormányzata kijelenti, hogy a víziközmű-

szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően alkalmas 

és jogosult jelen szerződés tárgyának megvalósítására.  

2.)  Bükkszentkereszt Község Önkormányzata köteles a szennyvíz víziközműrendszeren 

tulajdonjoggal rendelkező ellátásért felelős önkormányzatok képviseletére, továbbá a 

Hivatal által előírt adatszolgáltatásokat teljesítse.  
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3.) Bükkszentkereszt Község vállalja, hogy a megállapodás tárgyához kapcsolódó 

információáramlásról gondoskodik.  

 

III. Települési önkormányzatok jogai és kötelezettségei 

 

1.) Adatszolgáltató Önkormányzat adatszolgáltatás esetén köteles a Képviselő 

Önkormányzat felé a folyamatos adat-, illetve okirat-szolgáltatásra, melyet köteles a 

lehető legrövidebb időn belül teljesíteni.  

Amennyiben az Adatszolgáltató Önkormányzat a késedelmes adat,- illetve okirat-

szolgáltatásra, illetve annak elmulasztása eredményeként a Képviselő-Önkormányzat 

nem tudja határidőben a feladatait elvégezni és ebből fakadóan pénzügyi szankció 

(víziközmű-védelmi bírság) kerül kiszabásra, az így felmerülő költségeket 

Adatszolgáltató Önkormányzat köteles viselni.  

2.) Adatszolgáltató Önkormányzat helytáll az általa szolgáltatott adatok, okiratok és 

információk valódiságáért.  

3.) Adatszolgáltató Önkormányzat a részére a Hivatal részéről érkező valamennyi 

közlésről, tájékoztatásról és információról haladéktalanul köteles a Képviselő 

Önkormányzatot értesíteni.  

4.)  Adatszolgáltató Önkormányzat jogosult  

- szerződés hatálya alatt bármikor egyeztetést kezdeményezni  

- jelzése szerinti időszakonként írásos összefoglalót kérni a hivatal felé teljesített 

adatszolgáltatásról. 

 

IV. A megállapodás hatálya és megszűnése 

 

Jelen megállapodást, mint keretszerződést Felek határozatlan időre kötik azzal, hogy a 

rendes felmondási idő a felmondás másik féllel történő közlésétől számított 60 nap.  

 

V. Egyéb rendelkezések 

 

1.) A Felek jelen szerződésből eredő jogvitáikat elsősorban békés úton rendezik, 

megegyezésük hiányában azok eldöntése a Miskolci Járásbíróság, illetve a megyei 

bírósági hatáskör esetén a Miskolci Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.  

2) A megállapodás 4 eredeti példányban készült. A megállapodás nem szabályozott 

kérdéseiben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az 

irányadóak.  

 

Szerződő felek jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 

mindenben egyezőt, helybenhagyólag írták alá.  

 

 

Bükkszentkereszt, 2017. szeptember  ……. 

 

 

 

                Jámbor Flórián sk.                 Erdős Tamás sk. 

                  polgármester           polgármester 
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1. számú melléklet 

 

- Bükkszentkereszt Község Önkormányzat tulajdonában van a rendszer 97%-a 

- Répáshuta Község Önkormányzat tulajdonában van a rendszer 3%-a 

 
 

 

Észrevétel nem hangzott el: 

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

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

59/ 2017 (IX.7) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy: Megállapodás Répáshuta Község Önkormányzatával a közös tulajdonban levő szennyvíz 

víziközmű rendszer képviseletéről a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal felé 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a megállapodást az 

alábbi tartalommal elfogadja:  

Megállapodás 

 

A V11 megnevezésű 12-08022-1-002-00-01 hivatali azonosítóval rendelkező szennyvíz 

víziközműrendszeren tulajdonjoggal rendelkező ellátásért felelősök képviseletéről a 

Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal felé 

 

mely létrejött egyrészről: 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzata (3557 Bükkszentkereszt, Kossuth u. 24. 

törzsszám: 348957, adószám: 15348953-0-05, képviseli: Jámbor Flórián polgármester)  

 

másrészről: 

Répáshuta Község Önkormányzata (3559 Répáshuta, Kossuth u. 1. , törzsszám: 349107, 

adószám: 15349105-1-05, képviseli: Erdős Tamás polgármester) 

 

között az alábbi feltételekkel: 

 

I. A megállapodás tárgya és célja 

 

Szerződő felek jelen megállapodás aláírásával felhatalmazzák a Bükkszentkereszt 

Község Önkormányzatát arra, hogy a Magyar Energetikai És Közmű-szabályozási 

Hivatal (továbbiakban: hivatal) előtt képviselje a szennyvíz viziközmű-rendszeren az 1. 

számú melléklet szerinti tulajdoni aránnyal rendelkező ellátásért felelős 

önkormányzatokat és teljesítse a Hivatal által kért adatszolgáltatásokat.  

 

II. A képviseleti jogot gyakorló jogai és kötelezettségei 

 

1.) Bükkszentkereszt Község Önkormányzata kijelenti, hogy a víziközmű-

szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően alkalmas 

és jogosult jelen szerződés tárgyának megvalósítására.  
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2.)  Bükkszentkereszt Község Önkormányzata köteles a szennyvíz víziközműrendszeren 

tulajdonjoggal rendelkező ellátásért felelős önkormányzatok képviseletére, továbbá a 

Hivatal által előírt adatszolgáltatásokat teljesítse.  

3.) Bükkszentkereszt Község vállalja, hogy a megállapodás tárgyához kapcsolódó 

információáramlásról gondoskodik.  

 

III. Települési önkormányzatok jogai és kötelezettségei 

 

1.) Adatszolgáltató Önkormányzat adatszolgáltatás esetén köteles a Képviselő 

Önkormányzat felé a folyamatos adat-, illetve okirat-szolgáltatásra, melyet köteles a 

lehető legrövidebb időn belül teljesíteni.  

Amennyiben az Adatszolgáltató Önkormányzat a késedelmes adat,- illetve okirat-

szolgáltatásra, illetve annak elmulasztása eredményeként a Képviselő-Önkormányzat 

nem tudja határidőben a feladatait elvégezni és ebből fakadóan pénzügyi szankció 

(víziközmű-védelmi bírság) kerül kiszabásra, az így felmerülő költségeket 

Adatszolgáltató Önkormányzat köteles viselni.  

2.) Adatszolgáltató Önkormányzat helytáll az általa szolgáltatott adatok, okiratok és 

információk valódiságáért.  

3.) Adatszolgáltató Önkormányzat a részére a Hivatal részéről érkező valamennyi 

közlésről, tájékoztatásról és információról haladéktalanul köteles a Képviselő 

Önkormányzatot értesíteni.  

4.)  Adatszolgáltató Önkormányzat jogosult  

- szerződés hatálya alatt bármikor egyeztetést kezdeményezni  

- jelzése szerinti időszakonként írásos összefoglalót kérni a hivatal felé teljesített 

adatszolgáltatásról. 

 

IV. A megállapodás hatálya és megszűnése 

 

Jelen megállapodást, mint keretszerződést Felek határozatlan időre kötik azzal, hogy a 

rendes felmondási idő a felmondás másik féllel történő közlésétől számított 60 nap.  

 

V. Egyéb rendelkezések 

 

1.) A Felek jelen szerződésből eredő jogvitáikat elsősorban békés úton rendezik, 

megegyezésük hiányában azok eldöntése a Miskolci Járásbíróság, illetve a megyei 

bírósági hatáskör esetén a Miskolci Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.  

2) A megállapodás 4 eredeti példányban készült. A megállapodás nem szabályozott 

kérdéseiben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az 

irányadóak.  

 

Szerződő felek jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 

mindenben egyezőt, helybenhagyólag írták alá.  

 

 

Bükkszentkereszt, 2017. szeptember  ……. 

 

 

 

                Jámbor Flórián sk.                         Erdős Tamás sk. 

                  polgármester           polgármester 
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1.számú melléklet 

 

- Bükkszentkereszt Község Önkormányzat tulajdonában van a rendszer 97%-a 

- Répáshuta Község Önkormányzat tulajdonában van a rendszer 3%-a 

 
 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.  

Határidő: 2017. október 9. 

Felelős: Jámbor Flórián polgármester 

 

A polgármester javasolja, hogy az előző évekhez hasonlóan az önkormányzat csatlakozzon 

a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz.  

 

Észrevétel nem hangzott el.  

 

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

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

60/2017.(IX.7) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz csatlakozás 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy csatlakozni 

kíván a „Bursa Hungarica Alapítvány” pályázathoz. 

 

Feltételeit elfogadja és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és 

folyósítása során az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. 

 

Határidő: 2017. október 2. 

Felelős: Jámbor Flórián polgármester 
 

Jámbor Flórián polgármester azzal a kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy a tulajdonában 

álló Erdőmester Söröző Borozó Fagylaltozó (Bükkszentkereszt, 1229 Helyrajzi szám) három szintes 

parkoló felőli, önkormányzati tulajdonú területen lévő terasz befedéséhez előtetővel a képviselő-

testület járuljon hozzá.  

Észrevétel nem hangzott el.  
A polgármester bejelenti, hogy személyesen érintett.  

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

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

61/2017.(IX.7) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Hozzájárulás önkormányzati tulajdonú területen lévő terasz befedéséhez 

 



100 
 

 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott,  hogy 

hozzájárulását adja a Jámbor Flórián tulajdonában álló Erdőmester Söröző Borozó 

Fagylaltozó (Bükkszentkereszt, 1229 helyrajzi szám)  háromszintes parkoló felőli 

önkormányzati tulajdonú területen lévő terasz befedéséhez előtetővel.  

 

Határidő: 2017. október 31. 

Felelős: Jámbor Flórián polgármester 
 

 

A polgármester javasolja, hogy az önkormányzat a fizetőképesség biztosítása érdekében 

nyújtson be támogatási igényt az önkormányzat rendkívüli támogatására. Erre a 

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet 

I.7. és III.1. pontja ad lehetőséget. 

 

Észrevétel nem hangzott el. 

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

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

62/2017.(IX.7) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy: A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása és a települési önkormányzatok 

rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásának 2017. évi igénylése 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2017. évi 

központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet I.7. és III.1. pontban 

megjelent pályázati kiírás alapján támogatási igényt kíván benyújtani. 

 

Felelős: Jámbor Flórián polgármester 

Határidő: 2017. szeptember 30. 
 

 

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

 

 

k. m. f. 

 

 

 

                 Jámbor Flóriáns sk.    dr. Hegyközi Béla sk. 

                   polgármester      címzetes főjegyző 
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