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JAVASLAT 

A MIREHUKÖZ MISKOLCI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI 

KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. TAGGYŰLÉSÉNEK 2015. NOVEMBER 6-ÁN 

KEZDEMÉNYEZETT ÍRÁSBELI DÖNTÉSHOZATALÁRA 
 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

2015. november 9-én kaptam tájékoztatást a MiReHuKöz Kft. ügyvezetőjétől Majoros 

Róberttól, hogy a társaság taggyűlése 2015. november 6-án írásbeli döntéshozatalt 

kezdeményezett az alábbiakban előterjesztett kérdésben. 

 

A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Városgazda Kft.) 2015. 08. 19-én 

keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás keretében „Keretmegállapodás Miskolc Megyei 

Jogú Város Önkormányzatának kezelésében lévő közúthálózat téli gépi síktalanítási, valamint 

hóeltakarítási munkáinak elvégzésére szóróanyag biztosítással" tárgyban ajánlati felhívást tett 

közzé a TEO-adatbankban a 2015/S 159-292630. számon és a 015/94. számú Közbeszerzési 

Értesítőben a 14793/2015 iktatószámon.  

 

 

 

- X 



A közbeszerzés becsült értéke 380.000.000,-Ft + ÁFA., a keretmegállapodás időtartama 24 

hónapra, azaz a 2015-2016. és a 2016-2017. téli időszakokra vonatkozik, mely az ajánlati 

felhívás szerint egyszer további évvel meghosszabbítható, azaz a Városgazda Kft. - mint 

Megrendelő- jogosult legkésőbb 2017. 06. 30-ig a nyertes ajánlattevőhöz intézett egyoldalú 

írásbeli nyilatkozattal a keretmegállapodást kiterjeszteni a 2017-2018. téli időszakra is.  

A MiReHuKöz Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) az eljárást megnyerte, a szerződés 

révén a Társaság gépjárműparkjának kihasználtsága javul, illetve olyan árbevétel növekedés 

következik be, mely a fajlagos költségek csökkenését eredményezi, ezáltal mérsékeli a 

várható, főtevékenységből származó veszteség mértékét.  

 

Mivel a síkosság mentesítéshez szükséges gépjármű felépítmények és eszközök a 

Konzorcium számára teljes mértékben nem állnak rendelkezésre, a Társaság a Közbeszerzési 

törvény által biztosított lehetőséggel élve, alvállalkozó igénybevételére gyorsított meghívásos 

közbeszerzési eljárást írt ki „Szállítási szerződés keretében síkosság mentesítéshez szükséges 

gépjármű felépítmények és eszközök beszerzése" tárgyban. A Társaság Közbeszerzési és 

Beszerzési Szabályzata alapján lebonyolított eljárás nyertese a 9700 Szombathely, Csaba u. 

10. alatti székhelyű Siex Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. lett. A szállítási szerződés 

értéke 79.491.000,Ft + ÁFA. 

 

A fentieknek megfelelően kérem a Tisztelt Képvielő-testületet, hogy a Miskolci Városgazda 

Nonprofit Kft. által a „Keretmegállapodás Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 

kezelésében lévő közúthálózat gépi síktalanítási, valamint hóeltakarítási munkáinak 

elvégzésére szóróanyag biztosítással" tárgyban kiírt, és a Társaság által megnyert 

közbeszerzési eljárás kiírójával, illetve az annak végrehajtása érdekében a Társaság által 

„Szállítási szerződés keretében síkosság mentesítéshez szükséges gépjármű felépítmények és 

eszközök beszerzése" tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás nyertesével megkötött 

szerződésekről szóló tájékoztatás elfogadását.  

 

Tájékoztatás az írásbeli döntéshozatali eljárásról a Társasági Szerződés XI. pontja alapján: 

  

A tagok taggyűlés tartása nélkül bármely ügyben írásban, vagy más a döntéshozatal során tett 

jognyilatkozatok bizonyítására alkalmas eszköz felhasználásával határozhatnak, kivéve a 

számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása.  

Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során e törvénynek a határozatképességre és szavazásra 

vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás 

akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az ügyvezetés részére, amennyi 

szavazati jogot képviselő tag vagy alapító jelenléte a határozatképességhez szükséges lenne 

ülés tartása esetén. Az ülésen kívül javasolt határozat tervezetét 8 napos határidő kitűzésével 

írásban kell a tagokkal közölni, akik szavazatukat írásban, vagy más bizonyításra alkalmas 

eszköz útján adják meg. A határozatot az utolsó szavazat beérkezését követő napon, de 

legkésőbb a 8. napon kell meghozottnak tekinteni.  

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat tárgyalja meg és 

szíveskedjen döntést hozni. 

 

Felsőzsolca, 2015. november 10. 

 

 

      DR. TÓTH LAJOS 

      polgármester 



 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Tárgy: A MiReHuKöz Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit 

Kft. Taggyűlésének 2015. november 6-án kezdeményezett írásbeli döntéshozatala 

 

1. Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a MiReHuKöz Miskolci 

Regionális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. Taggyűlésének tagja a 2015. 

november 6-án kezdeményezett írásbeli döntéshozatal keretében az alábbi 1/2015 (XI…) 

Taggyűlési Határozatra „igennel” szavaz: 

 

A MiReHuKöz Nonprofit Kft. Taggyűlése az ügyvezetőnek a Miskolci Városgazda Nonprofit 

Kft. által a „Keretmegállapodás Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának kezelésében 

lévő közúthálózat gépi síktalanítási, valamint hóeltakarítási munkáinak elvégzésére 

szóróanyag biztosítással" tárgyban kiírt és a Társaság által megnyert közbeszerzési eljárás 

kiírójával, illetve az annak végrehajtása érdekében a Társaság által „Szállítási szerződés 

keretében síkosság mentesítéshez szükséges gépjármű felépítmények és eszközök beszerzése" 

tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás nyertesével megkötött szerződésekről szóló tájékoztatását 

tudomásul veszi. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntést küldje meg a MiReHuKöz 

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. felé. 

 

 

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: 2016. november 14. 

 

 

 


