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AJ ÁN LATKÉR ÉS

„Műszaki ellenőr kiválasztása” tárgyában
1.)Ajánlatkérő megnevezése, címe, elérhetősége:
Ajánlatkérő: Bodony Községi Önkormányzat
Székhelye: 3243 Bodony, Liget utca 2.
Kapcsolattartó: Vince János polgármester
Elérhetőségek: email: polgarmester~bodony.hu tel.: 36/544-173
2.)Az eljárás tárgya, mennyisége:
Bodony Községi Önkormányzat 1065/2020. (11.28.) Kormány határozat alapján az önkormányzatok
fejlesztési és működési feladatainak az ellátására Belügyminisztérium által nyújtott támogatásból
Bodony belterület Árpád utca (492 hrsz., 493 hrsz.) felújítását valósítja meg a mellékelt műszaki
leírások alapján 2020. december hó 31. napjáig.
Az ajánlatkérés tárgya:
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Bodony Árpád utca (492 -493 hrsz.) burkolat felújítási
munkáinak kivitelezésének műszaki ellenőri feladatainak
ellátása az alábbiak szerint:

Költségvetéssel kapcsolatos észrevételek egyeztetése a Megbízóval.
A kitűzés helyességének ellenőrzése.
A munkák hetenkénti ellenőrzése a kivitelezés teljes időtartama alatt.
Ellenőrzés során a munkák szakszerűségével kapcsolatos észrevételek, megjegyzések,
minőségi kifogások bejegyzése az építési naplóba.
Szabálytalan munkavégzés, kivitelezési hiba észlelése esetén a szabálytalans~g
megszüntetésére, kijavítására intézkedés és annak megtörténtének ellenőrzése.
A beépített anyagok megfelelőségi igazolása meglétének ellenőrzése.
A műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt változtatásokkal kapcsolatos
javaslatok megtétele a Megbízó felé.
A munkák eltakarása előtt azok minőségi ellenőrzése.
Teljesítési igazolások kiadása.
A műszaki átadás-átvételi eljárás megszervezése és annak lebonyolítása. A meghívandók
jegyzékét az eljárás kitűzése előtt 8 nappal átadja Megbízottnak.
Kapcsolattartás a Megbízó és a Kivitelező képviselői között.
Késedelmi és hiánypótlási kötbér szükségszerinti érvényesítéséhez adatok szolgáltatása a
Megbízó részére.
Kivitelezővel szemben támasztott szavatossági igények érvényesítésénél közreműködés.

3.)Az ajánlatkérés tárgyát képező szolgáltatás megrendelése tárgyában ajánlatkérő a nyertes
ajánlattevővel a Ptk. Megbízási szerzőciésről rendelkező 6:272. 5 6:280. 5 alapján
Megbízási szerződést köt.
-

Főbb szerződéses feltételek:
3.1.) Szerződő felek:
Megbízó: Bodony Községi Önkormányzat, ajánlatkérő.
Megbízott: a jelen ajánlatkérés alapján nyertes ajánlattevő.
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—

3.2.) Ajánlati ár: tartalmazza a 2) pontban megjelölt műszaki ellenőr! feladatok teljes körű
ellátásának költségeit, díjait.
3.3.) Az ajánlatkérés tárgyát képező közbeszerzési feladatok teljes körű ellátására felek
határozott idejű szerződést kötnek.
3.4.) Szerződéses érték (megbízási díj) kiegyenlítése:
Megbízott egy résszámla és egy végszámla benyújtására jogosult.
A résszámla benyújtására Megbízott az építési beruházás 50%-os készültségét követően, a végszámla
benyújtására, a sikeres műszaki átadás-átvételt követően jogosult. A Megbízó a feladatok
elvégzéséről teljesítésigazolást állít ki Megbízott részére. Megbízott a teljesítésigazolás kézhezvételét
követően jogosult a megbízási díj összegéről számlát kiállítani.
A teljesítés igazolására Megbízó részérőlBodonyKözségi Önkormányzat polgármestere jogosult.
4.) Az ajánlat elkészítésére előírt ajánlatkérői követelmények:
Az alánlatnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia ajánlattevő cégszerű aláírásával
ellátottan:
4.1.) Felolvasólap (mintalap csatolva)
A felolvasó lapon fel kell tüntetni:
az eljárás tárgyát,
az ajánlattevő megnevezését) székhelyét, képviselőjét, kapcsolattartója
nevét, telefonszámát, email címét,
az ajánlat! árat. Ajánlattevőnek a Felolvasólapon az Ajánlatkérés 2.) pontja
szerinti műszaki ellenőri feladatok teljes körű ellátásának díját kell
szerepeltetnie. Az ajánlat! árat nettó forint összegben + ÁFA kell megadni.
4.2.) Nyilatkozat köztartozásról (mintalap csatolva)
4.3.) Műszaki ellenőri jogosultság fennállásáról szóló okirat másolata
-

-

-

5.) Az ajánlatok benyújtása:
5.1.) Az ajánlatokat 1 példányban kell benyújtani az 5.2.) pontban meghatározott formában.
5.2.) Az ajánlat írásban, közvetlenül az átvétel dokumentálásával vagy postai úton
tértivevénnyel, vagy az aláírt példányt szkennelve, pdf. formátumban e-mailben az
polgarmester~bodony.hu címre nyújtható be az ajánlattételi határidő lejártáig. Posta!
feladás esetén az ajánlatnak az ajánlatkérőhöz az ajánlattételi határidő lejártáig igazolható
módon meg kell érkeznie.
Postai feladás és személyes kézbesítés esetén az ajánlatot zárt borítékban, „Műszaki ellenőr
kiválasztása” felirattal kell benyújtani az 5.3. pontban megielölt címre.
5.3.) Az ajánlatok benyújtásának helye:
Közvetlenül vagy postai úton benyújtott ajánlat esetén:
Bodony Községi Önkormányzat (székhelye: 3243 Bodony, Liget utca 2.)
5.4) Ajánlattételi határidő: 2020. május hó 25. nap 10:00 óra.
6.) Az ajánlatok ismertetése:
Az ajánlatok ismertetésére az ajánlattétel! határidő lejártakor kerül sor, melyen az
ajánlattevők képviselői részt vehetnek.
7) Az ajánlatkérő által jelen ajánlatkérés vonatkozásában előírt egyéb feltételek:
7.1.) Az ajánlat összeállitásával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az
ajánlattételre felkért ajánlattevőt terheli, amely költségek megfizetésére az ajánlatkérő nem
kötelezhető.
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7.2.) Az ajánlatkérő fenntartja annak lehetőségét, hogy a jelen ajánlatkérését bármikor
módosítsa, vagy visszavonja, továbbá, hogy az ajánlatkérést eredménytelennek nyilvánítsa,
valamint, hogy a benyújtott ajánlat alapján ne kössön szerződést.
7.3.) Az ajánlatkérő fenntartja annak lehetőségét, hogy a jelen ajánlatkérés alapján
beérkezett ajánlat alapján bármely ajánlattevővel az ajánlatában fogla Itakrál tárgyalást
kezdeményezzen.
7.4.) Eredményes ajánlatkérés esetén az ajánlatkérő a legalacsonyabb ajánlati árat
megaíánló érvényes ajánlatot tevővel köt szerződést.
Ajánlatkérő az ajánlattevő által Felolvasólapon feltüntetett ajánlati árat alapul véve értékeli
az ajánlatokat.
A szerződéskötés tervezett időpontja: 2020. június 2.
7.5.) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlattevő az ajánlatához (ajánlati
kötöttség) az ajánlattételi határidő lejártátál kötve van. Az ajánlati kötöttség időtartama az
ajánlattételi határidő lejártátál számított 15 nap.
7.6.) Az ajánlatkérés megküldésének napja: 2018. május 14.

Bodony, 2020. május 14.

ce János
odony Köz ‘g polgármestere

FE LO LVASÓ LAP

Ajánlat „Műszaki ellenőr kiválasztása” tárgyában.

Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:
Képviselő neve:
Ajá n lattevő
telefonszáma:
Ajánlattevő adószáma:
Ajánlattevő email címe:

Nettó ajánlati ár:
27% ÁFA:
Bruttó:

Kijelentem, hogy az ajánlattételi és szerződéses feltételeket megismertem ás elfogadom.
Nyilatkozom, hogy az ár tartalmaz valamennyi, a szerződésszerű teljesítéssel kapcsolatban
felmerülő költséget.

Kelt

‚

2020. év

hónap

napján

cégszerű aláírás
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Alulírott
(Ajánlattevő) cégjegyzésre jogosult képviselője
az, mint Bodony Községi Önkormányzat Ajánlatkérő által kiírt „Műszaki ellenőr kiválasztása”
tárgyú eljárás ajánlattevőjeként nyilatkozom, hogy
Miután az Önök felhívásának feltételeit megvizsgáltuk, azokat elfogadjuk, és a felhívás
feltételeit, továbbá az eljárás során keletkezett egyéb dokumentumok szerint ajánlatot
teszünk.

Nyertességünk esetén készek és képesek vagyunk az ajánlatunkban, valamint a felhívásban,
és a beszerzési eljárás során keletkezett egyéb iratokban előírt feltételeknek megfelelően a
szerződés megkötésére és teljesítésére. Nyertességünk esetén vállaljuk a felhívásban, és a
beszerzési eljárás során keletkezett egyéb iratokban előírt feltételeknek megfelelően a
szerződés megkötését;
Nyilatkozom, hogy rendelkezünk a szerződés teljesítéséhez szükséges tárgyi és személyi
feltételekkel.

Nyilatkozom, hogy szervezetünknek az ajánlattétel időpontjában semmilyen lejárt adó- vagy
köztartozása nincsen;

Kelt

2020. év

hónap

napján

cégszerű aláírás
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Ajanlat „Műszaki ellenőr kiválasztása” tárgyában.

I

Ajánlattevő neve:

Józsa Attila e.v.

Ajánlattevő székhelye:

3300 Eger~Sas u. 15/b.

Képviselő neve;

Józsa Attila

Ajánlattevő
telefonszama:

06-30-2063-778

Ajánlattevő adószáma:

64538163-1-30

Ajánlattevő email címe:

jati@chello.hu

Nettó ajánlati ár:
27% ÁFA:
Bruttó;

210.000,- Ft
Alanyi adómentes
210.000,- Ft

Kijelentem, hogy az ajánlattételi ás szerződéses feltételeket megismertem ás elfogadom.
Nyilatkozom, hogy az ár tartalmaz valamennyi, a szerződésszerű teljesítéssel kapcsolatban
felmerülő költséget.

Kelt: Eger, 2020, év május hónap 21. napján
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HE~E5 MEGYEI MÉ~NÖfl KAMAP’A
3300 Eger, Céhmes-rerek udvara 5.
telefon/fax: (36)518-238

c-mo,!: tItkorsog@hrnmk t-onl,nc hu
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‘1é’: Józsa Attila
Lakeim: 3300 Eger, Sas út 15/h.
Véazetts&gek
építómérnök (száma: N-15/I 995.. kelte: 1995/06/25)
kamarai nvilvántartási szán~: 10-00573’ 10-02208
számára az alábbi tevékenység folytatását engedélye7e;~ ezzel eavidejuleg a jogosultságot a
Magyar Mérnöki Kamara által vezetett né’jegyzékbe bejegszent:
ME-KÉ

—

Közlekedési építmények építési munkáinak műszaki ellenőrzése

Á Fenti szaktehileti jogosultsággal
266/2013. (VII. 11,) konnánvrendelet ‘onatkozó rendelkezései
alapján-~ az alábbi feladatokat lehet végezni: Közúti, vasüti (közúti villamos vasút. rdlda]attj vasút
is). légi közlekedési, hajo2ási építmények (Igy különösen annak mütárgyai: híd. áteresz. alagút.
aluljáró, támfal) herendezései tanozékai. vízelvezetése és zajvédelme építési munkáinak műszaki
ellenőrzése korlátozás nélkül.
—

Az engedély határozatlan ideig érvényes.
Tájékoztaiom Ugyanakkor, bogy a tevékenység csak abban az esetben foluatható, ha a kérelmező
266/2015, (VII. I I.) kormán\Tende]el szerinti 5 évenként esedékes kötelező továhhképzési
kölelezeltségének eleget tesz.
Á továbbképzési kötelezettség teUesírésének következő időpontja: 2019. július 31,
Felhívom flg’eimé:. hogy a továbbképzési kötelezettség elmulasztása 266/2013 (VII.] I.)
kormányrendelet alapján a né’legvzékból való törléssel és a; engedély visszavonásá\al jár.
Tájékonatoni tovább. hogy az építésügyi és az építésüggyel összefUggó szakmag’akorlüs
tevékenységekr~l szóló 266:2013. (VII. I L) kormányrendelet 38. ~ (2) bekezdése alapján a
jogosultság megállapítását követö egy éven belül beszámolót kell tennie ..~iennyiben a beszámoló
letételét elniulaszi~ a konnányrendelet 37. ~ (2) bekezdése ás a 44. ~ (4) bekezdése) pon~a alapján
a jogosultságái felfllggesztem ás megtiltom a szakmagyakorlási tevékenysége folytatását
mindaddig. amíg e kötelezenségének nem tesz eleget. do leglUjebb eg~ évig
A beszámolási kötelezettségnek az ismételt elmulasztása a kormányrendelet 44. ~ (5) bekezdés d)
pontja alapjan a névjegyzék~ól való törléssel ás ar engedél\ \isszavonágával ár

A határozatot a [ttvcő- é~ ~:akérró mérnokök, uahan’ni ~vr1á1:e~ ~a»ikmai kwnarúuó/ s:oiá 1996
~h’z L [‘fi! !o7VJnV
6-~bwt e~v 66 c)]3 jUl 11 J:pnzán’zen’ie/cihc a biztosított hatáskósómher
hoztam.
A haiámzaz a kérelemnek helyi adott. ezért a közieazgatási hatosagi cijarás ás szolgáltatás általános
szabályairól S?ÓiD 2004. évi CXL. rönén\ 72. ~ (4~ bekezdese aiapTán az indokolást ás a
togarva-si-airol szóio táJékoztatast mellöztem,.
.—

Kelt: 2014
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Józsa Anha 3300 Eger. Sas
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Józsa Attila e. v.
műszaki ellenőr, felelős int/szaki vezető

3300 Eger

Név/egyzék szám: MMK 10-02208
(in élj’-, magas-, víz-, útépítés~

Tel: 06-30/20-63-778

Szs a, 15/B.

N4ilMkozat

Alulírott Józsa Attila nvilatkozum, hogy a Heves Megyei Mérnöki Kamara által 2014. július
$1 -én kiállított határozata szerinti 5 évenként esedékes továhhképzési kötelezettségemnek
eleget tettem.
A jogosultságom érvényessége az alábbi linken megiekinthető:

Eger. 2020.05.21.

Józsa Áttila

NYILATKOZAT

Alulírott Józsa Attila es., 3300 Eger, Sas u. 15/b. (Ajánlattevő) cégjegyzésre jogosult
képviselője az, mint Bodony Községi Önkormányzat Ajánlatkérő által kiírt 0Műszaki ellenőr
kivalasztasa’ targyu elJaras ajanlattevojekent nyilatkozom, hogy_~
Miután az Önök felhívásának feltételeit megvizsgáltuk, azokat elfogadjuk, és a felhívás
feltételeit, továbbá sz eljárás során keletkezett egyéb dokumentumok szerint ajánlatot
teszünk.
Nyertességünk esetén készek és képesek vagyunk az ajánlatunkban, valamint a felhívásban,
és a beszerzési eljárás során keletkezett egyéb iratokban előírt feltételeknek megfelelően a
szerződés megkötésére ás teljesítésére. Nyertességünk esetén vállaljuk a felhívásban, és a
beszerzési eljárás során keletkezett egyéb iratokban előírt feltételeknek megfelelően a
szerződés megkötését.
Nyilatkozoni, hogy rendelkezünk a szerződés teljesítéséhez szükséges tárgyi és személyi
feltételekkel.
Nyilatkozom, hogy szervezetünknek sz ajánlattétel időpontjában semmilyen lejárt adó- vagy
köztartozása nincsen.

Kelt: Eger, 2020. év május hónap 21. napján

cégszerű aláírás
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Ajánlat „Műszaki ellenőr ~

Ajánlattevő neve:

Metzler Tamás E.V.

Ajánlattevő_székhelye:

2085 Pilisvörösvár, Arany János u. 1/C

Képviselő neve:

Metzler Tamás

Ajánlattevő
telefonszama:

06 20 934 1179

Ajánlattevő adószáma:

67115039-1-33

Ajánlattevő email címe:

metzler.tamas@gmail.com

Nettó ajánlati ár:
27% ÁFA:
Bruttó:

—-.-

_____

300.000,AAM
300.000,-

Kijelentem, hogy az ajánlattételi és szerződéses feltételeket megismertem és elfogadom.
Nyilatkozom, hogy az ár tartalmaz valamennyi, a szerződésszerű teljesítéssel kapcsolatban
felmerülő költséget.

Kelt: Pilisvörösvár, 2020. év május hónap 18. napján
v-rgp’nóZO e.V
$e~ier Tamas .w~~&1ns U. 1I~
20B5 pms~or~w~ Art,
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Alulírott, Metzler Tamás E.V. (Ajánlattevő) cégjegyzésre jogosult képviselője azr mint Rodony
Községi Önkormányzat Ajánlatkérő által kiírt „Műszaki ellenőr kiválasztása” tárgyú eljárás
ajánlattevőjeként nyilatkozoni, bogy
Miután az Önök felhívásának feltételeit megvizsgáltuk, azokat elfogadjuk, és a felhívás
feltételeit, továbbá az eljárás során keletkezett egyéb dokumentumok szerint ajánlatot
teszünk.
Nyertességünk esetén készek és képesek vagyunk az ajánlatunkban, valamint a felhívásban,
ás a beszerzési eljárás során keletkezett egyéb iratokban előírt feltételeknek megfelelően a
szerződés megkötésére és teljesítésére. Nyertességünk esetén vállaljuk a felhívásban, és a
beszerzési eljárás során keletkezett egyéb iratokban előírt feltételeknek megfelelően a
szerződés megkötését;
Nyilatkozom, bogy rendelkezünk a szerződés teljesítéséhez szükséges tárgyi és személyi
feltételekkel.
Nyilatkozom, hogy szervezetünknek az ajánlattétel időpontjában semmilyen lejárt adó- vagy
köztartozása nincsen;

Kelt: Pilisvörösvár, 2020. év május hónap 18. napján

Me&ter Tamás ~USAD6Z6 e.v.

2055 P~syőrösvá~ Arany ános U. 1/C
Mo~am: 67115cy-1.33
~Jyv~ntartt~ nír»r433997

~‘W*~

cégszerű aláírás
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Budapesti ás Pest Megyei Mérnöki Kamara
Telefon (‘) 4~5-88-6Q
1-ax (7) 155-88-69
C’i; Budape~” tY he Wet 1094 4ngyal ut’a 1-3
Hordap: J~np:!Ai’ww.bpnik Int

L

Ii ]

tgyszám: 01-1S5’2017
Kelt: 201?. ápribs2é.
Ügyinté,~ő neve; Takáesná Pcllérdi KrkLtina
Tárgy: Továbbképzési kötelezettség teljesuiésének igazolása
HATÓSÁGI BIZONYtTVÁNY
igazolom, bogy
Ne”: Metaler Tamas
Lakcim: 2085 Piksvörősvár Arany János utca I/C.
Kamarai nyilvántartási szám: 13.~64937
Végzettségele:
oki. bánya-és geotechnikal mérnök (száma: 59-MF!2002, keite: 2002/06/24)
terület- és településfejiesztési szakértő (száma: TER.7i-GT/2006~ kelte: 2006/03(24)
a: építésü~’i ás az építésüggyei összefüggő szalonagycikorlási tevékenységekró’! szóló
266/2013. (VIZ ii.) Km-tn. rendelet szerinti wvábbképzési kötelezettségének eleget tett.
A továbbképzési kötelezettség teljesitése alapján a 2022.04.26-ig tartó továbbképzési
időszakban a kérelmezönek a névjeayzékben a következő jogosultsága szerepel:
TÉ Épületek energetikai tanüsítása
Magasépítési szakterülel műszaki ellenőrzése
ME-KE Közlekedési építmények építési munkáinak műszaki ellenőrzése
MV-KE Közlekedési építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki
-

-

vezetése
MV-É Általános építmények őpítési-szer&ési munkáinak felelős mű~z~ki ~ö~eté~e
MV-M Mélvépítési munkák ás mélyépítési műtárgyak építésének felelős műszaki
vezetése
ME-B Bányászati építmények építésének műszaki ellenőrzése
-

-

-

Jelen hatósági bizonyítványt a: építésügvi ás a: épitésüggvel összefüggő szak-nzogyakorlási
tevékenvségela-ől szóló 266/2013. (VII. ]].) Korm. rendelet 32.
és a közigazgatási
hatósági cUd rás ás szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 83.
alapján, a Budapesti ás Pest Megyei Mérnöki Kamara által vezetett név~egvzéld
nyilvántartás rendelkezésre álló adataiból, valamint a jogosult kérelmére az általa
benyújtott továbbképzési igazolások alapján adtam ki.
‚~‘
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titkár

L Mottler
2. lratiar

Tamás

.-

K~izö~ ()flko

n~~fly1~

I ~‘:~~‚l

!‘:ircr~IcII~ég

!ln’10i13

‚——--.- .--—-

FELOLVASÓLAP

É~xLZET’i~

i~w

.

Aá
SZ3IU
Md!.
db.
j n at „Muszaki ellenor ~

Ajánlattevő neve:

Vass András

Ajánlattevő székhelye:

3300 Eger, Hell Miksa utca 1/c. Fsz. 4.

Képviselő neve:

Vass András

Ajánlattevő
telefonszáma:

÷3 6-70-29 1-21-77

Ajánlattevő adószáma:

68769961-2-30

Ajánlattevő email címe:

vassandrassl@gmail.com

Nett6 ajánlati ár:
27% ÁFA:
Bruttó:

220.000,-Ft
59.400,-Ft
279.400,-Ft

Kijelentem, hogy az ajánlattételi és szerződéses feltételeket megisrnertem és elfogadom.
Nyilatkozom, hogy az ár tartalmaz valamennyi, a szerződésszerű teljesítéssel kapcsolatban
felmerülő költséget.

Kelt: Eger, 2020. év május hónap 14. napján

NYILATKOZAT

Alulírott, Vass András (Ajánlattevő) cégjegyzésre jogosult képviselője az, mint Bodony
Községi Önkormányzat Ajánlatkérő által kiírt ~Műszaki ellenőr kiválasztása” tárgyú eljárás
ajánlattevőjeként nyilatkozom, hogy
Miután az Önök felhívásának feltételeit megvizsgáltuk, azokat elfogadjuk, és a felhívás
feltételeit továbbá az eljárás során keletkezett egyéb dokumentumok szerint ajánlatot
teszünk.
Nyertességünk esetén készek és képesek vagyunk az ajánlatunkban, valamint a felhívásban,
és a beszerzési eljárás során keletkezett egyéb iratokban előírt feltételeknek megfelelően a
szerződés megkötésére és teljesítésére. Nyertességünk esetén vállaljuk a felhívásban, és a
beszerzési eljárás során keletkezett egyéb iratokban előírt feltételeknek megfelelően a
szerződés megkötését;
Nyilatkozom, hogy rendelkezünk a szerződés teljesítéséhez szükséges tárgyi és személyi
feltételekkel.
Nyilatkozom, hogy szervezetünknek az ajánlattétel időpontjában semmilyen lejárt adó- vagy
köztartozása nincsen;

Kelt: Eger, 2020. év május hónap 14. napján
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nvi)vániartdsi számon a He’ es Megyei MérnÖki Kamara által vezetett Műszaki EHenőri
Névjeavzékbe a tovahhkepzési kbtelezeuség reljesírésének feltétele mellen határozatlan időre
hejegyzern.
Az építésügyi ős az építesügr’el összefüggő szakrnag’akoriasi tevéken’ ~égekrő1 szolő 266 ‘2013.
tVll, II. Korm, rendelet 00’ ábbiakhan liszt’) ~~‘* 3 hekezdéséhen meghatározon továbhképzés
teljesítését Ölévenként igazolnia Kell.
‘‘~bbL~’~~:
A továbbképzesi igazolasok teljes körő bemutatása esetén az Ötéves továhbképzési időszak újra
indul.
2015. február 10-ig köteles az Észr 38. ~ (2) szerint heszámoló’aI végződó kötelező
tavábhképzésí kötelezettségének eleget tenni.
Tájékoztatom, hog’ a továbbképzési kötelezettség —az első továl’bképzési idoszakhan a
heszárnolóval végzódó köteiezo tC’áhhképzés — határnapig történő teljesítés igazolásának
elmulasztasa az Eszi ~? ~ (2
a ~4 ~ t$y Q) poop i a1ap~an —a sz :km tg~ akot I t&i te’ eketn’eg
megtiltását (maidmum I évre) vonja maga után.
Amermyiben az Eszr. 44.~ (4) cl pomja szerint előírt határidói küvetően az előírt továhhképzési
kötelezettség to”áEbra scm ieliesül — az Eszi. ~ (5) d) pontja alapján
a szakniagvakorlási
tevékenység folytatásának megtiltasaval egvidejüleu törlöm a névje~7ékhől.
..-‘

—

A műszaki ellenőri tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályok szerint gyakorolhatja.

‘

‘

Felhívom figyelmét. bogy a nyilvántartásban szereplő adatainak megváltozásáról köteles a Heves
Megyei Mérnöki Kamarát a “áItozástól számított 15 napon belül tájékoztatni.
Ilatározajomat a ‚er~ czö- és szakénö rnérnökők. valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996.
évi Lvm. törvény ~ (U a pon~a és a 41* (U. 2 (4). továbbá az Em. 5.4 (4) bekez4éséhen
biztosított jogkörömhen hoztam meg. ligyelemrnel a köziga?gatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény előírásaira.
Az indokolást és a ic~gon’nslatróI való tájékoztatást a 2004. évi CXL. törvény 72.* 4) a~ pontja
ala~án mellöztem.
A 2003. évi CXI. törvér» 7~A. ~ (2)a pontja alapján. a határozrn a kőzlésekorjngcrős.
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Erről ér’t’ül:
1. Vass András. 3300 Eger. Malomárok utca 14. tsz. 1.
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