
Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

7/2009. (I.28.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A 

 

Napirend megállapítása  

 

 

1. Az önkormányzat 2009. évi költségvetése (első forduló) (később kerül kiküldésre) 

Előadó   : Tállai András polgármester 

Referens:  Balog Lászlóné kincstári irodavezető 

 

2. Városi Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői állására pályázat                 

kiírása 

Előadó   : Tállai András polgármester 

Referens:  Molnárné Panyi Márta munkatárs 

 

2. Társadalmi szervezetek, alapítványok, egyesületek, egyházak támogatására 

pályázat kiírása 

Előadó   : Tállai András polgármester 

Referens:  Bocsi Anna irodavezető 

 

4. Iskolatej program 

Előadó: Tállai András polgármester 

 Referens: Dr. Galambos Ildikó irodavezető 

 

5. Új Integrációs szerződés megkötése 

 Előadó: Tállai András polgármester 

 Referens: Dr. Fekete Zoltán aljegyző 

 

6. Városi Könyvtár megszüntető okiratának módosítása (később kerül kiküldésre) 

Előadó: Tállai András polgármester 

 Referens: Dr. Csipke Adrienn munkatárs 

 

7. Zsóry-fürdő üdülőterület szennyvíz csatornázása (később kerül kiküldésre) 

Előadó: Tállai András polgármester 

 Referens: Tóth Pál munkatárs 

 

8. Mezőkövesd Zsóry fürdő területén szálloda fejlesztés telekrészletére vonatkozó 

szabályozási terv módosítása 

Előadó: Tállai András polgármester 

 Referens: Toma Tibor főépítész 

 

9. Indítványok, javaslatok 

 

Sürgősségi indítvány 

- Pályázat benyújtása a Tudásdepo-Expressz könyvtári hálózat fejlesztése (TÁMOP 

3.2.4.) pályázatra 

Előadó:  Tállai András polgármester 

Referens: Hajnerné Tóth Ágnes munkatárs 
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- Pályázat benyújtása a Tudásdepo-Expressz könyvtári hálózat fejlesztése (TÁMOP             

3.2.4.) pályázatra konzorciumi tagként 

 Előadó:  Tállai András polgármester 

Referens: Hajnerné Tóth Ágnes munkatárs 

  

9.1.)Az 1848-as Forradalom és Szabadságharc évfordulójának mezőkövesdi 

megemlékezései 

Előadó   : Tállai András polgármester 

Referens: Hajnerné Tóth Ágnes munkatárs 

 

9/2.) Tájékoztató az interpellációkra adott válaszokról 

 

 

Z Á R T  Ü L É S 

 

 

10. Önkormányzati ingatlanok hasznosítása 

10.1.)Mezőkövesd, Kertész utcában található beépítetlen terület megvásárlására 

érkezett kérelem 

Előadó   : Tállai András polgármester 

Referens:  Zeleiné Tóth Piroska munkatárs 

 

      Sürgősségi indítvány 

- Tájékoztató a Belgyógyászati Osztály Krónikus egység ágyszám bővítés 

átalakítási munkálatai keretében a kivitelező kiválasztásáról 

Előadó: Tállai András polgármester 

Referens: Antal Ede munkatárs 

 

- Városi Könyvtár vezetőjének megbízása 
Előadó: Tállai András polgármester 

Referens: Dr. Csipke Adrienn munkatárs 

 

  Felelős: polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

 

   Dr. Fekete Zoltán sk.      Tállai András sk. 

    aljegyző           polgármester  

   

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

   Nyeste László sk.      Vámos Zoltán sk. 

   települési képviselő      települési képviselő 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 



Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

8/2009. (I.28.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A 

 

Jelentés a 2008. december 31-ig lejárt határidejű képviselő-testületi döntések  

             végrehajtásáról 

 

 

 

1.) A Képviselő-testület elfogadja a 36, 37, 38, 39/2008. (XII.18.) ÖK. sz. rendelet, a 239, 

262, 354, 395, 404, 426, 436, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 454, 455, 

456, 457, 459, 463, 464, 466, 467, 468, 470, 471, 472, 474, 475, 476, 478, 480, 

481/2008. ÖK. sz. határozatok végrehajtásáról szóló jelentést azzal, hogy ezen 

határozatok egyben hatályukat is vesztik. 

 

      2.) A 381/2007., 113, 261, 366, 367, 368, 369, 424, 433, 437, 453, 458, 460, 461, 462, 

462, 469, 473/2008. ÖK. számú határozatok végrehajtásáról szóló jelentést azzal 

fogadja el, hogy a végrehajtást követően a polgármester ismételten adjon tájékoztatást.  

 

 

 

  Felelős:  polgármester  

  Határidő:  azonnal és folyamatos  

 

 

 

 

 

   Dr. Fekete Zoltán sk.      Tállai András sk. 

    aljegyző           polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

   Nyeste László sk.      Vámos Zoltán sk. 

   települési képviselő      települési képviselő 

 

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

9/2009. (I.28.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A 

 

Tájékoztató az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről (első olvasat) 

 

 

A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről készült tájékoztatót 

megtárgyalta. A további tervezéshez az alábbi javaslatokat teszi: 

 

1. A működési forráshiány csökkentése érdekében további intézkedések megtételére 

kerüljön sor. 

 

2. Tekintettel arra, hogy a felhalmozási saját bevételi források beszűkültek, a 

felújítási, beruházási igények rangsorolására, a pályázati lehetőségek 

kihasználására még kiemeltebb figyelmet kell fordítani, a felhalmozási kiadásokat 

csak a felhalmozási bevételek mértékéig lehet tervezni. 

 

 

Határidő:   értelem szerint 

Felelős:    polgármester, érintett intézmények vezetői 

 

 

 

 

   Dr. Fekete Zoltán sk.      Tállai András sk. 

    aljegyző           polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

   Nyeste László sk.      Vámos Zoltán sk. 

   települési képviselő      települési képviselő 

 

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

10/2009. (I.28.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A 

 

 

 

Városi Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde 

intézményvezetői állására pályázat kiírása 

 

 

 

 

A Képviselő-testület megtárgyalta a Városi Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde 

intézményvezetői állására vonatkozó előterjesztést és a mellékelt tartalommal 

pályázatot ír ki, melyet meg kell jelentetni a KSZK honlapon, Mezőkövesd Város 

honlapján, az Oktatási Közlönyben, valamint a Mezőkövesdi Újságban. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

 

 

   Dr. Fekete Zoltán sk.      Tállai András sk. 

    aljegyző           polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

   Nyeste László sk.      Vámos Zoltán sk. 

   települési képviselő      települési képviselő 

 

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pályázati kiírás 

 

Mezőkövesd város Képviselő-testülete az alábbi pályázatot hirdeti meg a Városi Napközi-

otthonos Óvoda és Bölcsőde magasabb vezetői álláshelyének betöltésére. 

A pályázatot meghirdető szerv: 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

3400 Mezőkövesd, Mátyás király u. 112. 

Tel.: 49/511-500 

Fax.: 49/511-561 

 

Meghirdetett munkahely: 

Városi Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde, intézményvezető 

3400-Mezőkövesd, László Károly u. 1. 

 

Képesítési- és egyéb feltételek: 

- szakirányú felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség 

- 5 éves szakmai gyakorlat 

- közoktatás-vezetői szakvizsga 

 

Előnyt jelent: 

- vezetői gyakorlat 

 

A pályázathoz csatolni kell: 

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt 

- a végzettséget igazoló oklevél (oklevelek) másolatát 

- szakmai önéletrajzot 

- az intézményre vonatkozó vezetési és fejlesztési programot  

- adatvédelmi nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes 

adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 

A K.Sz. K.  internetes oldalán történő közzétételtől (2009. március 2.) számított 30 nap 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 

A pályázati eljárás lebonyolítását követő első képviselő-testületi ülés, de legkésőbb 2009. 06. 

24. 

 

Az állás elfoglalásának ideje: 

2009. 07. 01. 

 

A magasabb vezetői beosztásra történő megbízás időtartama: 

2009. 07. 01.-től - 2014. 07. 31.-ig 

 

A megbízás megszűnésének időpontja: 

2014. 07. 31. 

Illetmény, pótlék, egyéb juttatások: 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint.  

A pályázat benyújtásának helye, címe: 

A pályázatot három példányban az alábbi címre kell benyújtani. 

Tállai András polgármester Polgármesteri Hivatal 3400 Mezőkövesd, Mátyás király u. 112.sz. 



 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

11/2009. (I.28.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A 

 

Pályázati felhívás 

társadalmi szervezetek, alapítványok, egyesületek, egyházak támogatására 

 

 

 

1.)A Képviselő-testület jóváhagyja a mellékletben szereplő pályázati felhívás szövegét 

és javasolja, hogy a 2009-es költségvetési évben a civil szervezetek az abban 

meghatározott célok figyelembevételével juthassanak működési önkormányzati 

támogatáshoz. 

 

2.) A közművelődési megállapodás útján megvalósítható önkormányzati rendezvények 

pályázati kiírását a társadalmi szervezetek, alapítványok, egyházak és egyesületek 

körén túl kiterjeszti a társas és egyéni vállalkozások körére is. 

 

   

A pályázati felhívásról szóló értesítést a Városi Honlapon, a Mezőkövesdi Újságban és 

a SLÁGER című hirdetési újságban közzé kell tenni. 

 

 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  értelem szerint 

 

 

 

 

   Dr. Fekete Zoltán sk.      Tállai András sk. 

    aljegyző           polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

   Nyeste László sk.      Vámos Zoltán sk. 

   települési képviselő      települési képviselő 

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 



Pályázati felhívás 

 

Mezőkövesd Város Képviselő-testülete pályázatot hirdet a költségvetésben meghatározott 

keretösszeg terhére a társadalmi szervezetek, alapítványok, egyesületek, egyházak 

támogatására. 

 

A támogatás célja: 

Az Önkormányzat és civil szerveződések együttműködésének elősegítése, ezáltal az 

erőforrások összegzése, a Képviselő-testület által az éves költségvetési koncepcióban 

megfogalmazott célok színvonalas megvalósítása. 

 

I. A pályázók köre: 

Pályázatot nyújthat be minden, a megyei bíróságnál bejegyzett, Mezőkövesdi székhellyel 

/telephellyel/ rendelkező társadalmi szervezet, alapítvány, egyesület, egyház, aki a 

megpályázott támogatást a II. pontban meghatározott célok érdekében használja fel. 

 

II. Pályázható célok:   

- sport, egészségmegőrzés területén: 

Biztosítsa a közigazgatás területén lakó állampolgárok jogát a rendszeres testedzéshez, a 

szabadidő hasznos eltöltéséhez. 

- kultúra, városszépítés területén: 

Biztosítsa az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, 

életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek segítését, a 

környezetkultúra javítását, a városesztétikai kultúra fejlesztését, a kegyeleti kultúra és az 

ünnepek kultúrájának gondozását, az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek 

tevékenységének támogatását, különös tekintettel a kiemelkedő értékeket produkáló 

művészeti és szellemi alkotóközösségek, műhelyek tevékenységére. 

- idegenforgalom, gyógy-turizmus fejlesztése, 

- közösségfejlesztés, a rászorulók megsegítése, 

- a közrend, a közbiztonság védelme. 

- fenti célok megvalósítását szolgáló városi rendezvények megszervezése és lebonyolítása 

 

III. Támogatási formák: 

A támogatás vissza nem térítendő támogatás. 

 

IV. A támogatás mértéke: 

Az elnyerhető támogatás a pályázatban megjelölt megvalósítási összeg maximum 90 %-a. 

 

V. Az önerő mértéke: 

A pályázónak a pályázat benyújtásakor nyilatkoznia kell az önerő meglétéről. Az önerő  nem 

csak készpénz, hanem természetbeni felajánlás is lehet. A természetbeni felajánlásnak 

forintban kifejezhetőnek kell lennie.  

 

VI. A benyújtás módja és határideje, a döntés ideje: 

A pályázat benyújtásának helye: Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Szolgáltató és 

Okmányiroda Iroda 

Határideje: Évente egyszer a következő benyújtási és döntéshozatali idővel: 

 

Benyújtási határidő :     2009. február 28.  illetve folyamatosan 

Döntés:                          2009. március 25.  



 

 

Pályázati adatlap a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Szolgáltató és Okmányiroda 

(Polgármesteri Hivatal „A” épület I. em. 29. sz.)  térítésmentesen igényelhető. 

 

VII. A pályázat elbírálása: 

A benyújtott pályázatokat a Képviselő-testülete bírálja el. 

 

 

VIII. Támogatási szerződés megkötése, a pénzeszközök átadása 

Az elnyert támogatások a nyertes pályázók részére történő átadása megállapodás keretében 

történik. 

 

IX. Egyéb rendelkezés: 

Társadalmi szervezetek, a minden évben közzétett városi rendezvények megvalósítását 

átvállalhatják. Ez irányú szándékukat a működési célokra írt pályázatukkal egy időben 

jelezhetik, de arra külön pályázatot kell benyújtani. 

 

X. Elszámolás 

A kapott támogatással a társadalmi szervezet legkésőbb a következő költségvetési év január 

31-ig köteles elszámolni. 



 

 

 

Társadalmi szervezetek, alapítványok, egyéni és társas vállalkozások által 

közművelődési megállapodás útján megvalósítható 

önkormányzati rendezvények 

2009. évben 

 

 

 

1. 2009. március 15.  Nemzeti Ünnep 

 

2. 2009. április 11-13..  Matyó Húsvét 

 

3. 2009. június 26-28.      Város Napja és Mátyás Király Reneszánsz Hétvége 

 

4. 2009. július 24-26.       Fúvószenekarok és Mazsorett csoportok XVII.  

Nemzetközi Fesztiválja és Jazz Est 

 

5. 2009. július 31- 

2009. augusztus 02.   Matyóföldi Folklórfesztivál – Bükkaljai Bormustra 

 

6. 2009. augusztus 20.   Államalapító Szent István király  Ünnepe 

 

7. 2009. augusztus 29.  Zsóry Lovas Napok 

 

8. 2009. október 23.  Nemzeti Ünnep 

 

 

 

A társadalmi szervezetek támogatására benyújtott pályázati anyaggal egyidejűleg jelezni 

kell a rendezvények megvalósítására vonatkozó szándékukat, de arra külön pályázatot kell 

benyújtani. 

 

 A pályázathoz szükséges bemutatni a kiválasztott városi rendezvény(ek): 

 részletes programját és költségvetését, 

 a szervezet elnökségének, kuratóriumának, vezetőségének a feladatvállalásról 

szóló határozatát vagy az ülés jegyzőkönyvét, 

 a program kivitelezéséhez igényelt támogatás összegét, 

 egyéb források elnyerése érdekében vázolt elképzeléseit 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

12/2009. (I.28.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A 

 

 

Iskolatej program 

 

 

 

1./ A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és Mezőkövesd Önkormányzata 

által fenntartott általános iskolák 1-8. osztályos tanulói részére biztosítja a tanítási 

napokra a napi 0,25 liter tej egyenértékkel megegyező mennyiség erejéig az 

iskolatejet/kakaós tejet a 2009. február 1. és 2009. december 31. napja közötti tanítási 

napokra terjedő időszakra. 

 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az iskolatej programot 

2009. januárjától szabályozó FVM rendeletnek megfelelően a szállítási szerződést 

kösse meg. 

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:  polgármester  

 

 

    

 

Dr. Fekete Zoltán sk.      Tállai András sk. 

    aljegyző           polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

   Nyeste László sk.      Vámos Zoltán sk. 

   települési képviselő      települési képviselő 

 

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

13/2009. (I.28.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A 

 

 

 

Új Integrációs szerződés megkötése 

 

 

 

 

1. Mezőkövesd Város Képviselő-testülete támogatja az előterjesztés 1.sz. 

mellékletében szereplő integrációs szerződés megkötését. 

2. Mezőkövesd Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 

integrációs szerződés aláírására. 

3. Mezőkövesd Város Képviselő-testülete egyet ért az előterjesztés 2. sz. 

mellékletében szereplő Megállapodással. 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

 

Felelős:   polgármester 

Határidő:   értelem szerint 

 

 

 

   Dr. Fekete Zoltán sk.      Tállai András sk. 

    aljegyző           polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

   Nyeste László sk.      Vámos Zoltán sk. 

   települési képviselő      települési képviselő 

 

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                            1.sz. melléklet 

 

 

Integrációs szerződés 
 

 

 

Mely létrejött egyrészről  

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (Miskolc, Városház tér 8.) és a Semmelweis 

Egészségügyi Központ Non profit Kft. (Miskolc Csabai kapu 9-11.),  

másrészről  

Mezőkövesd Város Önkormányzata (Mezőkövesd, Mátyás király u. 112.) között a 

Mezőkövesd Széchenyi u. 1. szám alatti működő Belgyógyászati Osztály (továbbiakban 

Belgyógyászat) és egységei (belgyógyászati szakambulanciák, belgyógyászati sürgősségi 

ambulancia, konyha, mosoda, intézeti gyógyszertár, - továbbiakban Mk.Telephely ) 

Semmelweis Egészségügyi Központ Kft-hez (továbbiakban Semmelweis EK) történő 

szervezeti integrációjáról az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint: 

 

 

1.  A szerződő felek megállapítják, hogy 1997-ben  Miskolc Megyei Jogú Város 

Közgyűlése, a Mezőkövesd Városi Önkormányzat Közgyűlése határozatot hozott és 

egymással integrációs szerződést kötöttek arra vonatkozóan, hogy az általuk fenntartott 

Semmelweis Kórház, ill. a Mezőkövesd Városban működő 40  ágyas Belgyógyászati Osztályt 

szervezetileg integrálva működtetik. Ezen határozatok alapján az Országos 

Egészségbiztosítási Pénztár a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei járó- és fekvőbeteg szakellátási 

kapacitások lekötéséről rendelkező F-4041/1996. számú határozatát módosította. A 

módosított határozatban az OEP a miskolci Semmelweis Kórház keretein belül 40 aktív 

ágykapacitást kötött le azzal, hogy ezen osztály szervezetileg a Semmelweis Kórházhoz 

integrálódik. 

Az integráció elhatározásáról a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának I-

13/23205/1997. számú, valamint a Mezőkövesd Város Önkormányzatának 15/1997. (I. 29.) 

számú határozatai rendelkeztek.  

Az osztály Semmelweis Kórház Mezőkövesdi Belgyógyászati Osztály néven került 

bejegyzésre. 

 

 

2. A felek rögzítik, hogy egészségügyi átszervezések, járó- és fekvőbeteg kapacitás 

módosítások következtében a Belgyógyászat tekintetében 1997-2008 között az alábbi 

változások következtek be: 

 40 ágyas aktív belgyógyászati egység 30 ágyra csökkent, 

 15 ágyas krónikus belgyógyászati egységgel egészült ki, 

 A mezőkövesdi Városi Rendelőintézet a Semmelweis Kórházon keresztül heti 20 óra 

belgyógyászati járóbeteg óraszámot adott át az 1. sz. belgyógyászati szakambulancia 

működéséhez, 

 A Semmelweis Kórház  heti 10 óra belgyógyászati járóbeteg óraszámot biztosított a 2. 

sz. belgyógyászati szakambulancia működéséhez, 

 A Semmelweis Kórház heti 22 óra belgyógyászati járóbeteg óraszámot biztosított a 

sürgősségi ambulancia működéséhez. 

 Kórház összevonás következtében a Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Miskolci 

Egészségügyi Központtá alakult, ezen belül az osztály Miskolci Egészségügyi 



Központ, Belgyógyászati Intézet, Mezőkövesdi Belgyógyászati Osztály néven 

működött. 

 

 

3. Tekintettel arra, hogy Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata egészségügyi 

intézményét a Semmelweis Egészségügyi Központ Non profit Kft. útján működteti 2009. 03. 

01. napjától, szükségessé vált az integrációs szerződés módosítása.  

 

 

4. A szerződő felek megállapodnak és aláírásukkal hitelesítik, hogy a Semmelweis 

Egészségügyi Központ Kft. a  Mezőkövesd, Széchenyi u. 1. szám alatti Mezőkövesdi 

Telephelyet és ezen belül  működő Belgyógyászati Osztályt  szervezetileg integrálva, az OEP 

által lekötött járó- és fekvőbeteg kapacitással tovább működteti. 

 

 

5. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Mezőkövesd Széchenyi u. 1. szám 

alatt működő Mk. Telephely és ezen belül  működő Belgyógyászatot magába foglaló ingatlan 

minden berendezési és felszerelési eszközeivel együtt a szervezeti integráció mellett 

változatlanul Mezőkövesd Város Önkormányzata tulajdonában marad. Az osztály 

működéséhez szükséges vagyon  leltár alapján a Semmelweis EK nyilvántartásába kerül a 

tulajdonjog érintetlenül hagyása mellett. A Belgyógyászat épületének, valamint az osztály 

üzemeltetéséhez szükséges tárgyi eszközök, berendezések felújításával, pótlásával, valamint 

az osztály üzemeltetéséhez szükséges tárgyi eszközök, berendezések felújításával, pótlásával, 

valamint a szakmai minimum követelmények teljesítésével felmerülő költségek, gép, műszer 

beszerzések Mezőkövesd Város Önkormányzatát terhelik. Ezen vagyontárgyak tekintetében a 

tulajdonjog az integráció esetleges megszűnése esetén Mezőkövesd Város Önkormányzatát 

illeti  meg. 

A fent meghatározott vagyon kezelésével a Mezőkövesd Város Önkormányzata a tulajdonát 

képező, a városban működő járóbeteg ellátó Rendelőintézetet bízza meg. 

Az épület, valamint a berendezési és felszerelési tárgyai, eszközei üzemeltetésével, 

működtetésével felmerülő harmadik személyeknek okozott károkért – az osztály működésével 

kapcsolatban kiszabott bírságokért – a Mezőkövesd Városi Rendelőintézet, ill. Mezőkövesd 

Város Önkormányzata felel. Amennyiben az integráció alapján ezen károk megtérítésére a 

Semmelweis EK-t köteleznék bírósági vagy hatósági határozattal, úgy azt Mezőkövesd Város 

Önkormányzata fizeti meg. 

 

 

6. A Belgyógyászat működése alapján az OEP által a Semmelweis EK számlájára 

folyósított finanszírozási díjat a Semmelweis EK az összeg megérkezésétől számított 3 napon 

belül a Semmelweis EK által a Mk.Telephely számára nyitott folyószámlára átutalja. Ezen 

bankszámla feletti rendelkezési jogot a Semmelweis EK képviseletében az Mk. 

Telephely/Belgyógyászati Osztály vezetője és a gazdasági vezetője gyakorolja. A 

finanszírozási díjból a Semmelweis EK az alábbi költségek levonására jogosult: 

 

- a Semmelweis Egészségügyi Központ állományába átvett alkalmazottak 

illetménye, járandóságai és járulékai. 

- A Belgyógyászati Osztály állományába tartozó alkalmazottak bérszámfejtésével, 

munkaügyi nyilvántartásával, valamint a központi igazgatás során felmerülő 

dologi költségek fejében külön megállapodásban meghatározott költségtérítés. 

 



Az erre a számlára elkülönített bevételeket – finanszírozási összeget – a bankszámla felett 

rendelkezni jogosultak csak az osztály működéséhez szükséges indokolt költségek fedezetére 

használhatják fel a Semmelweis EK nevére kiállított számlák, bizonylatok alapján. A 

felhasználás szükségességét, indokoltságát a Semmelweis EK igazgatója, az igazgató 

gazdasági helyettese, ill. az általuk megbízott személyek akár együttesen, akár külön-külön 

jogosultak ellenőrizni. Ezen a számlán szereplő összeg terhére a mezőkövesdi Városi 

Rendelőintézet működésével összefüggő kiadás fedezetére még átmenetileg sem teljesíthető 

kifizetés. Az Mk. Telephely működésével összefüggő beszerzések bizonylatolási, könyvelési 

és elszámolási rendjét a Semmelweis EK igazgató gazdasági helyettese belső szabályzatban 

határozza meg. Amennyiben ezen szerződési kitételt a bankszámla felett rendelkezni 

jogosultak megsértik, a nem célirányosan felhasznált összeget a Semmelweis EK a következő 

havi finanszírozási összegből annak évi, a jegybanki alapkamat összegével megegyező 

kamataival együtt visszatartja. Amennyiben a finanszírozási összeg erre fedezetet nem nyújt, 

a nem célirányosan felhasznált összeg megfizetésére a Mezőkövesd Város Önkormányzat 

készfizető kezességet vállal. Az ellenőrzést a szerződő önkormányzatok együttesen 

gyakorolják.  

 

 

7. A Belgyógyászat állományába tartozó orvosok, szakdolgozók, gazdasági és kisegítő 

állományú dolgozók, valamint a konyha, mosoda, intézeti gyógyszertár dolgozói teljes 

létszámban a Semmelweis EK állományába kerülnek. A Semmelweis EK igazgatója 

gyakorolja a Mk. Telephely/Belgyógyászati Osztály vezetője felett a munkáltatói jogokat. A 

vezetői megbízatás kiadása és visszavonása, valamint az alkalmazotti jogviszony 

megszüntetése és létesítése tekintetében a munkáltatói jogkört a Mezőkövesd Város 

Önkormányzata Képviselő Testülete előzetes egyetértésével gyakorolhatja. A Semmelweis 

EK igazgatója a Mezőkövesden foglalkoztatott alkalmazottak tekintetében a munkáltatói 

jogok gyakorlását teljes egészében a Mk. Telephely/Belgyógyászati Osztály vezetőjére 

ruházza át. Amennyiben a Mezőkövesdi Belgyógyászati Osztályon alkalmazott dolgozók 

alkalmazotti jogviszonyát anyagi kihatással járó módon meg kell szüntetni, úgy ennek 

fedezetére az Osztály által elért teljesítmény alapján képződő finanszírozást kell felhasználni 

azzal, hogy ha az nem nyújt kellő fedezetet, a hiányzó összeget – ha az OEP, ill. egyéb 

támogatások azt nem fedezik – Mezőkövesd Város Önkormányzata biztosítja.  

 

 

8. Az Mk. Telephely és azon belül a Belgyógyászati Osztály az osztályvezető főorvos 

igazgatásával, irányításával a Semmelweis Egészségügyi Központ  Igazgatójának alárendelve 

önállóan működik. Az integrációnak megfelelően az osztályon folytatott gyógyító 

tevékenység, betegellátás a Semmelweis EK teljesítményeként kerül a OEP felé elszámolásra. 

Ebből következően az egészségügyi ellátást igénybevevő biztosított a Semmelweis EK -al 

került jogviszonyba. Az osztályon vezetett orvosi dokumentációra, a beteg részére kiadandó 

leletekre, vényekre a Semmelweis Egészségügyi Központot kell a szolgáltatás nyújtójaként 

feltüntetni. (Semmelweis Egészségügyi Központ, Belgyógyászati Intézet, Mezőkövesdi 

Belgyógyászati Osztály). Az osztály tevékenységével kapcsolatban bejelentett esetleges 

panaszok kivizsgálásában a Semmelweis EK jár el. Amennyiben az Osztály működésével 

kapcsolatban megalapozott kártérítési igény keletkezik, a felelősségbiztosítás által nem 

fedezett károkat az osztály tevékenységével elért bevétel terhére kell elszámolni, amennyiben 

az erre fedezetet nem nyújt, úgy annak megtérítésére a Mezőkövesd Város Önkormányzat 

készfizető kezességet vállal. Az orvosok és szakdolgozók szakmai felelősségbiztosításának 

megkötésére a Mk. Telephely vezetője jogosult és kötelezett. 



Az osztályon folyó fekvőbeteg ellátáshoz a Semmelweis EK a társszakmák tekintetében 

szakmai konzultatív hátteret biztosít, mely belső elszámolás alapján térítés ellenében történik. 

A Semmelweis EK osztályai és a Mezőkövesdi Belgyógyászati Osztály közötti szakmai 

kapcsolatok rendjét a teljesítmény elszámolás, valamint az osztály működésével kapcsolatos 

kiadások bizonylatolási és könyvelési rendjének részletes szabályait a Semmelweis EK 

Igazgatója belső utasításban szabályozza. A Mezőkövesdi Belgyógyászati Osztályra a fekvő 

és járóbeteg ellátás vonatkozásában a teljesítmény volumen korlát meghatározása adott 

időszakra akként történik, ahogy országos szinten az egyes intézményekre megállapított 

szabályokat és elveket veszik figyelembe és alkalmazzák.  

Központilag, rendelet által meghatározott rendszeres vagy eseti ( pl. kiegészítő díjazás, év 

végi maradvány) finanszírozási elemek a rendeletben szabályozott módon, vagy teljesítmény 

illetve ágyszám arányosan kerülnek elszámolásra a Belgyógyászati Osztály részére. 

 

 

9. A fekvő- és a járóbeteg ellátáshoz egyaránt kapcsolódó, de a mezőkövesdi Városi 

Rendelőintézet keretében működő szolgálatok (szállítás, műszak, sterilizáló, stb.) által a 

fekvőbeteg osztálynak nyújtott szolgáltatások elszámolási rendjét a Semmelweis EK 

gazdasági vezetője a mezőkövesdi Városi Rendelőintézet gazdasági vezetőjével együttesen, 

külön megállapodásban szabályozzák. 

 

 

10. A szerződő felek a fenti részletező szabályok mellett kölcsönösen kijelentik, hogy a 

Belgyógyászati Osztály integrációs működése során minden esetben szem előtt tartják, hogy 

az osztály működésével felmerülő költségek, - amennyiben arra az OEP általi finanszírozás 

fedezetet nem biztosít - Mezőkövesd Város Önkormányzatát terhelik, abból kiindulva, hogy a 

Belgyógyászati Osztály működtetése a Dél-borsodi Kistérség és Mezőkövesd Város 

lakosságának érdekeit szolgálja. Ezzel együtt Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata s 

általa a Semmelweis Egészségügyi Központ Kft kinyilvánítja, nem tanúsít olyan magatartást, 

mely arra irányulna, hogy a Mk. Telephely/Belgyógyászati Osztály szakmai munkája 

ellehetetlenülhessen és működtetésével nem kíván jogtalan előnyhöz, méltánytalan gazdasági 

haszonhoz jutni. 

A felek kölcsönösen kijelentik, hogy az esetlegesen felmerülő vitás kérdésekben minden 

esetben egyeztető tárgyalást folytatnak, s azokat lehetőleg bírósági út mellőzésével, azon 

érdekek figyelembe vételével oldják meg, melyek az integráció létrejöttében szerepet 

játszottak. 

 

 

11. Megállapodó felek rögzítik, hogy a szakirányú járó- és fekvőbeteg ellátás területére 

meghirdetett infrastrukturális-, materiális-, diagnosztikus-, terápiás és egyéb pályázati 

lehetőségekről a Semmelweis EK Igazgatója a Mk. Telephely Vezetőjét tájékoztatja.  Azon 

pályázatok esetében amelyeknél önerő biztosítása szükséges, és az önerőt Mezőkövesd Város 

Önkormányzata biztosítja, a pályázati helyszínül a Mk. Telephelyet jelöli meg.  

Az esetben, ha a pályázat benyújtásához önerő igazolása nem szükséges, azonban a pályázati 

kiírás szerint az abban foglalt pályázati lehetőséget a Mk. Telephely igénybe kívánja venni, 

úgy a Semmelweis EK az erre vonatkozó pályázatot benyújtja. Sikeres pályázat esetén, annak 

megvalósítása a Mk. Telephely vezetőjének kötelezettsége. Az esetben, ha a sikeres pályázat 

támogatásban részesül, a pályázati cél a Mk. Telephelyen valósul meg. 

 

 

 



12. A felek a fenti szerződést felülvizsgálják, ill. kölcsönös egyeztetés alapján módosítják, 

ha az OEP a finanszírozás jelenlegi rendjén változtatást hajt végre. 

 

13. A felek a jelen szerződést 90 napos felmondási idővel felmondhatják, ha az OEP a 

Mezőkövesdi ágystruktúra finanszírozását megszünteti, vagy annak működtetésére más 

finanszírozás keretében kerül sor. Egyébként a felek a fenti szerződést csak a másik fél súlyos 

szerződésszegése esetén mondhatják fel. 

 

14. Fenti szerződést a szerződő felek képviselői a mezőkövesdi Városi Önkormányzat 

által történt jóváhagyást követően azzal írják alá, hogy a szerződésben foglaltak mindenben 

megfelelnek befolyásmentes ügyleti akaratuknak, kölcsönös érdekeiknek. 

 

 

Miskolc, 2009…………………… 

 

 

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

…………………………….. 

Miskolc Megyei Jogú Város 

          Önkormányzata 

           Képviseletében  

         Káli Sándor 
             Polgármester 

 

Semmelweis Egészségügyi  

    Központ non profit Kft 

            Képviseletében 

       Tasnádi Zoltán 
                  Igazgató 

          

         Mezőkövesd Város 

           Önkormányzata 

            Képviseletében  

         Tállai András 
              Polgármester 

 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                               2.sz. melléklet 

Megállapodás 

 
     A Mezőkövesdi Telephely/Belgyógyászati Osztály folyamatos működési feltételek 

biztosításához 

 

Mely létrejött a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (Miskolc, Városház tér 8.) és 

a Semmelweis Egészségügyi Központ Non profit Kft. (Miskolc Csabai kapu 9-11.),  

másrészről  

Mezőkövesd Város Önkormányzata (Mezőkövesd, Mátyás király u. 112.) között . 

 

1. Megállapodó felek rögzítik, hogy 2009. március 01-től Miskolc Megyei Jogú Város 

Önkormányzata egészségügyi intézményeit Semmelweis Egészségügyi Központ Non profit 

Kft. útján működteti, melynek részben önálló egysége a Mezőkövesdi 

Telephely/Belgyógyászati Osztály. 

Figyelemmel arra a tényre, hogy az adott havi az egészségügyi tevékenység elszámolása az 

OEP által 3 hónapos utólagos teljesítmény finanszírozásként történik, így 2008. december, 

2009. január és  február havi teljesítmények elszámolásra és leutalásra 2009. március, április 

és május hónapban történnek a Miskolc Város Önkormányzat részére. A Mezőkövesdi 

Telephely/Belgyógyászati Osztályt megillető finanszírozási összeget az érintett három 

hónapban az Önkormányzat átutalja a Non profit Kft. részére. A Non profit Kft. 

kötelezettséget vállal arra az Integrációs szerződés 6. pontjában foglalt költségek levonását 

követően a fennmaradó finanszírozási összeget  átutalja a Mezőkövesdi Telephely 

bankszámlájára az egészségügyi tevékenység zavartalan ellátása és a működtetés biztonsága 

érdekében.  

 

2. Megállapodó felek rögzítik, hogy az Integrációs szerződés alapján a Mezőkövesdi 

Telephely önálló bankszámlával rendelkezik. Az Önkormányzat és a Non profit Kft. 

kötelezettséget vállal arra,  hogy a 2009. február 28-án a Mezőkövesdi 

Telephely/Belgyógyászati Osztály bankszámláján meglévő egyenleg átutalásra kerül az 

Mezőkövesdi Telephely/Belgyógyászati Osztály újonnan nyitott bankszámlájára.  

 

3. Felek ezen megállapodás a 2009. március 01-jét követően aláírandó Integrációs Szerződés 

mellékletének tekintik.  

 

 

Fenti megállapodást a felek képviselői a mezőkövesdi Városi Önkormányzat által történt 

jóváhagyást követően azzal írják alá, hogy a szerződésben foglaltak mindenben megfelelnek 

befolyásmentes ügyleti akaratuknak, kölcsönös érdekeiknek. 

 

Miskolc, 2009…………………… 

 

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

…………………………….. 

Miskolc Megyei Jogú Város 

          Önkormányzata 

           Képviseletében  

         Káli Sándor 
             Polgármester 

Semmelweis Egészségügyi  

    Központ non profit Kft 

            Képviseletében 

       Tasnádi Zoltán 
                  Igazgató     

         Mezőkövesd Város 

           Önkormányzata 

            Képviseletében  

         Tállai András 
              Polgármester 



Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

14/2009. (I.28.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A 

 

Városi Könyvtár megszüntető okiratának visszavonása 

 

A képviselő-testület a Városi Könyvtár megszüntető okiratának visszavonásáról szóló 

előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 

 

1./ A Képviselő-testület a 388/2008.(X.29.) ÖK. Számú Határozatát és a 476/2008. 

(XII.17.) ÖK.számú Határozatát visszavonja. 

2./ A Képviselő-testület a Városi Könyvtár költségvetési intézményt a könyvtári 

jegyzékben történő felvételt követő hónap első napjától kívánja megszüntetni. 

3./ A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a 2008. november 24-én kelt 

Cégbírósági végzés alapján a Mezőkövesdi Kulturális, Könyvtári és Turisztikai 

Nonprofit Kft.-t ( továbbiakban: MKKT Nonprofit Kft.) bejegyezte, mely alapján a 

MKKT Nonprofit Kft. könyvtári és levéltári tevékenységek végzésére jogosulttá vált. 

4./ A Képviselő-testület az MKKT Nonprofit Kft. szervezete keretében is vállalja, 

hogy a Mezőkövesdi Kistérségi Társulással a mozgókönyvtári feladatok ellátására 

megállapodást kíván kötni. 

5./ A Képviselő-testület az MKKT Nonprofit Kft. szervezetet a közhasznú 

szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény alapján közhasznú és kiemelten 

közhasznú szervezetté kívánja minősíteni és felhatalmazza az ügyvezetőt ezen 

minősítés elvégzésére. 

6./  A Képviselő-testület a Városi könyvtár 7,8 fős létszámát átszervezés miatt 2008. 

december 31-vel 1 fő létszámmal csökkenti. 

7./ A Képviselő-testület a Városi Könyvtár 6,8 fős létszámát áthelyezi az  MKKT 

Nonprofit Kft. szervezetébe a Kjt. 25.§. A. és B. szakaszai alapján. A Képviselő-

testület felhatalmazza az ügyvezetőt a szükséges munkajogi intézkedések megtételére.  

Felelős:  polgármester, Kft. ügyvezetője 

Határidő:  értelem szerint 

 

 

   Dr. Fekete Zoltán sk.      Tállai András sk. 

    aljegyző           polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

   Nyeste László sk.      Vámos Zoltán sk. 

   települési képviselő      települési képviselő 

 

Kiadmány hiteléül: 

 



 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

15/2009. (I.28.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A 

 

Mezőkövesd, Zsóry fürdő területén szálloda fejlesztés telekrészletére vonatkozó 

szabályozási terv módosítás 

 

 

 

A Képviselő-testület egyetért a hrsz: 7171 ingatlan fürdő területébe olvasztással, de 

tárgyalást kezdeményez a Közút kezelővel, a csomópont kialakítás és útcsatlakozás 

vonatkozásában a legköltségkímélőbb változat megfogalmazására, a lehető 

legegyszerűbb, és legkisebb település szövet módosítással. 

A módosított szabályozási tervet a tárgyalások ismeretében készíttesse el, és a törvény 

által előírt államigazgatási egyeztetés után jóváhagyásra terjessze a Képviselő-testület 

elé. 

 

Felelős: polgármester, főépítész 

Határidő: értelemszerű   

 

 

 

 

   Dr. Fekete Zoltán sk.      Tállai András sk. 

    aljegyző           polgármester  

   

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

   Nyeste László sk.      Vámos Zoltán sk. 

   települési képviselő      települési képviselő 

 

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

16/2009. (I.28.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A 

 

 

Pályázat benyújtása a Tudásdepo-Expressz könyvtári hálózat fejlesztése 

(TÁMOP 3.2.4.) pályázatra 

 

 

1. Képviselő-testület támogatását adja a Városi Könyvtár fejlesztésére irányuló 

pályázat benyújtásához és a projekt által előírt célok megvalósulásához. 

Nyilatkozik arról, hogy a pályázati útmutatóban előírt fenntartási kötelezettség 

elfogadásával, a támogatott beruházással létrehozott szolgáltatásokat az 1083/2006 EK 

rendelet értelmében a projekt lezárása után 5 évig fenntartja és üzemelteti. 

2. Nyilatkozik arról, hogy a támogatás által megvalósított fejlesztés eredményét 

(szolgáltatások és eszközbeszerzés) a fenntartási kötelezettség fennállása alatt a 

Támogató előzetes jóváhagyása nélkül nem idegeníti el, nem terheli meg és nem adja 

bérbe. 

3.Vállalja, hogy - a projekt befejezésétől számított 5 évig a visszafizetés terhe mellett - 

a támogatásból beszerzett eszközök rendeltetésében és tulajdonviszonyában változás 

nem történik. 

4.  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz szükséges 

nyilatkozatok megtételére. 

 

Felelős:  polgármester, könyvtár vezetője 

Határidő:  2009. február 9. 

 

 

   Dr. Fekete Zoltán sk.      Tállai András sk. 

    aljegyző           polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

   Nyeste László sk.      Vámos Zoltán sk. 

   települési képviselő      települési képviselő 

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 



Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

17/2009. (I.28.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A 

 

Pályázat benyújtása a Tudásdepo-Expressz könyvtári hálózat fejlesztése 

(TÁMOP 3.2.4.) pályázatra konzorciumi tagként 

 

1. Képviselő-testület támogatását adja a Bükkábrányi Önkormányzat által beadandó 

Tudásdepo-Expressz pályázat benyújtását, melyben konzorciumi tagként. 

2. Fenntartóként hozzájárul, hogy az alábbi intézmények részt vegyenek a 

projektben: 

MÁAMIPSZ Mező Ferenc Tagiskola 

Széchenyi Szakképző Iskola 

Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakképző Iskola 

3. A fenntartó önkormányzat nyilatkozik arról, hogy a pályázati útmutatóban előírt 

fenntartási kötelezettség elfogadásával, a támogatott beruházással létrehozott 

szolgáltatásokat az 1083/2006 EK rendelet értelmében a projekt lezárása után 5 

évig fenntartja és üzemelteti. 

4. Nyilatkozik arról, hogy a támogatás által megvalósított fejlesztés eredményét 

(szolgáltatások és eszközbeszerzés) a fenntartási kötelezettség fennállása alatt a 

Támogató előzetes jóváhagyása nélkül nem idegeníti el, nem terheli meg és nem 

adja bérbe. 

5. Vállalja, hogy - a projekt befejezésétől számított 5 évig a visszafizetés terhe 

mellett - a támogatásból beszerzett eszközök rendeltetésében és 

tulajdonviszonyában változás nem történik. 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz szükséges 

nyilatkozatok megtételére. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2009. február 9.       

  

 

   Dr. Fekete Zoltán sk.      Tállai András sk. 

    aljegyző           polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

   Nyeste László sk.      Vámos Zoltán sk. 

   települési képviselő      települési képviselő 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 



Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

18/2009. (I.28.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A 

 

 

az 1848-as Forradalom és Szabadságharc évfordulójának mezőkövesdi                

megemlékezései 

Mezőkövesd 

2009. március 15. (vasárnap) 

 

 

 

 

A Képviselő-testület megtárgyalta az 1848-as Forradalom és Szabadságharc 

évfordulójának tiszteletére rendezendő városi ünnepség programjavaslatát és a „B” 

változatot fogadja el.  

A Képviselő-testület javasolja megbízni a Mezőkövesdi Színészeti Egyesületet, a 

Matyó Néptáncegyüttest és a Mezőkövesdi Művelődési Közalapítványt. .a rendezvény 

megszervezésével és lebonyolításával. 

A Képviselő-testület javasolja megbízni Schmitt Pál úr személyét az ünnepi beszéd 

megtartásával. Amennyiben Schmitt Pál nem tud eleget tenni a felkérésnek, úgy Szájer 

József Európai Parlamenti Képviselő urat kell felkérni, ha ő sem tud eleget tenni, 

akkor Gál Kinga Európai Parlamenti Képviselő nőt. 

 

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:  polgármester 

 

 

   Dr. Fekete Zoltán sk.      Tállai András sk. 

    aljegyző           polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

   Nyeste László sk.      Vámos Zoltán sk. 

   települési képviselő      települési képviselő 

 

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



A MEZŐKÖVESDI MŰVELŐDÉSI KÖZALAPÍTVÁNY PROGRAMJAVASLAT: 

 

Az 1848-as Forradalom és Szabadságharc évfordulójának mezőkövesdi megemlékezései 

Mezőkövesd, 2008. március 15. (vasárnap) 

Rendezvényterv: 

Március 13., péntek: 

14.00: Kokárda készítés többféle kézműves technikával (foltvarrással, gyöngyfűzéssel, 

szalmafonással…) az általános iskolás korosztály bevonásával a Közösségi Ház ifjúsági 

klubjában 

16.00: Március 15. a szocializmusban: tüntetések, megtorlások – Ungváry Krisztián 

történész előadása a Közösségi Ház tánctermében 

A Kádár-korszak március 15–éinek krónikájából egyértelműen kitűnik, hogy az 

ünnep meggyalázásához és életpályák kettétöréséhez vezető intézkedések az MSZMP 

Politikai Bizottságából indultak ki. A párt legfelsőbb vezetői közvetlenül utasították 

a belügyeseket és rajtuk keresztül a közigazgatási apparátust a megtorló és 

elrettentő eszközök alkalmazására. Ungváry Krisztián történész 1996-ban a HVG 

hasábjain jelentette meg e témával kapcsolatos kutatásainak összegzését. 

Március 15. vasárnap: 

15.00: Térzene a főtéren a Mezőkövesdi Fúvószenekar közreműködésével 

15.15:  Koszorúzás az 1848-as emlékműnél 

16.00:  Ünnepi gálaműsor: 

helyszín: Mezőkövesd,  Közösségi Ház színházterme 

Program: 

Magyar népdalcsokor 

előadja: Papp Edina 

 - Mezőkövesd Város Önkormányzata nevében ünnepi beszédet mond: Schmitt Pál a MOB 

elnöke 

 Az ünnepi műsor címe: „A reformkor lírában, dalban és táncban” 

 Közreműködik: Mezőkövesdi Színészeti Egyesület 

 Matyó Néptáncegyüttes és a Szöktető Zenekar 

         – verbunkos, palotás, csárdás –  

 A beszélt nyelv rangján kezelt "nemzeti" zenét és táncot a kor társadalma nem 

etnikus fogalmakként kezelte, hanem nemzeti szintű "globalizációként" valósította 

meg, mint az egyes régiók egymástól eltérő hagyományai fölött álló közös 

nyelvezetet. Tervezett műsorunk ennek a folyamatnak, a nemzeti tánc 

kialakulásának, majd a szájhagyományban való továbbélésének állít emléket.  

A reformkorban a katonai sorozás (a "verbuválás") alkalmával használatos lassú, 

nemes veretű verbunk-tánc és zenéje vált a magyar karakter leghitelesebb 

kifejezésévé. Az ebből kialakult társastánc, a "palotás" jelenítette meg 

legsikeresebben a magyar öntudatot. Az 1848-as szabadságharc leverése után már 

szélesebb néprétegek öntudatra ébredését jelzi a "csárdás" kialakulása. 

Költségvetés: 

- Kézműves foglalkozás anyagköltsége és megbízási díjai:     30.000.- Ft 

 - Ungváry Krisztián történész tiszteletdíja/útiköltsége      40.000.- Ft 

- A Szöktető zenekar tiszteletdíja:         50.000.- Ft 

 Matyó Néptáncegyüttes, a Színészeti Egyesület 

 és a Szöktető zenekar vendégül látása           50.000.- Ft-  

- Marketing költségek (plakát, meghívó,hirdetés…):    100.000.- Ft 

Összesen:          270.000.Ft 
 


