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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2010. november 17-én megtartott  

üléséről. 

 

 

Helye: Polgármesteri Hivatal „B” épület félemeleti nagytanácskozó terem 

 Mezőkövesd, Mátyás király út 114. 

 

 

Jelen vannak: 

Dr. Fekete Zoltán polgármester  

Vámos Zoltán alpolgármester 

Csiger Lajos     Barsi László   

Bóta Gáspár    Csirmaz József 

Molnár Istvánné   Guti Árpád 

Nyeste László    Malatinszky Károly 

Takács József    Csirmaz Zsolt    

    

Polgármesteri Hivatal részéről 

Hajdú András alpolgármester  

Bocsi Anna irodavezető  

Dr. Tóth Zsófia irodavezető 

Balog Lászlóné irodavezető 

Vígh Henrik irodavezető 

Toma Tibor főépítész 

Nagy István munkatárs (érintett napirendnél) 

Pázmándi Tamás munkatárs (érintett napirendnél) 

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet. 

Jelen van 12 fő képviselő. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Csirmaz Zsolt és Guti Árpád   

képviselőket. 

 

Javasolja a 11.) „Képviselői notebook-ok vásárlása” című napirend levételét, melyet későbbi 

testületi ülésen javasol megtárgyalni. 

 

Kiküldésre került: 

 Polgármesteri tájékoztató 

 1/1. napirendhez kiegészítő módosítás 

 7/1. napirendhez kiegészített határozati javaslat 

 Indítványokon belül: A „matyó” elnevezés méltó használata című előterjesztés 

 12. és 13. napirend anyaga 

 

Kiosztásra került: 

 Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntései 
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Sürgősségi indítványt terjesztek elő: 

 Indítványok között: Támogatási szerződés megkötése – Funkcióbővítő 

településhabilitáció címmel 

 Zárt ülés keretében: KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft. Ügyvezetőjének megbízása 

és Felügyelő Bizottságának választása 

  

 

Miután a napirendhez hozzászólás, vélemény nem hangzik el – így az elhangzott 

kiegészítéssel, ill. javaslattal teszi fel szavazásra.  

 

 

 A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

275/2010. (XI.17.) ÖK. számú 

H A T Á R O Z A T A 

 

Napirend megállapítása 

 

 

1. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA 

1/1.)Mezőkövesd Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési 

Szabályzatának  (SZMSZ) felülvizsgálata, az új SZMSZ elfogadása 

   Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester 

   Referens:  Bocsi Anna irodavezető 

 

1./2.)A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról 

szóló  34/1998. (XI. 26.) ÖK. számú rendeletének módosítása 

Előadó: Bocsi Anna irodavezető 

  Referens: Vígh Henrik irodavezető 

    Vinter Szilárd munkatárs 

    Szabó Istvánné VG. ZRT vezérigazgató   

 

1/3.)Mezőkövesd Város Önkormányzatának 39/2005. (XII.01.)ÖK számú rendelet          

      módosítása a városi piac és vásár fenntartásának, használatának és rendjének    

      szabályozásáról 

Előadó: Bocsi Anna irodavezető 

  Referens: Vígh Henrik irodavezető 

    Vinter Szilárd munkatárs 

    Szabó Istvánné VG. ZRT vezérigazgató   

 

1/4.)A felsőoktatási önkormányzati szociális ösztöndíjról szóló 1/2001.(I.18.) ÖK. 

számú  rendelet módosítása 

  Előadó:  Bocsi Anna irodavezető 

  Referens:  Dr. Tóth Zsófia irodavezető 
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2.)Mezőkövesd Város Önkormányzatának 2010. évi közbeszerzési tervének 

módosítása 

  Előadó:  Dr. Fekete Zoltán polgármester 

  Referens:  Vígh Henrik irodavezető 

    Pázmándi Tamás munkatárs  

 

3.) Polgármesteri Hivatal Ügyrendjének módosítása 
  Előadó:  Dr. Fekete Zoltán polgármester 

  Referens: Bocsi Anna irodavezető 

 

4.) Rendelkezés a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsában résztvevő 

polgármester helyettesítéséről 

  Előadó:  Dr. Fekete Zoltán polgármester 

  Referens: Kiss László munkaszervezet vezető 

 

5.) A Cigány Kisebbségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás 

felülvizsgálata 

  Előadó:  Dr. Fekete Zoltán polgármester 

  Referens: Bocsi Anna irodavezető 

 

6.) Megállapodás a Matyóföldi Idegenforgalmi Egyesülettel a helyi TDM szervezet 

2011. évre szóló támogatásáról 

   Előadó:  Dr. Fekete Zoltán polgármester 

   Referens:  Tóthné Márton Gabriella egyesületi elnök 

 

7.) Pályázattal kapcsolatos előterjesztések 

7/1.) Közbeszerzési eljárás indítása tanulói laptop-beszerzésre 

7/2.) Közbeszerzési eljárás indítása a Városi Bölcsőde kapacitásbővítésére 

7/3.)Közbeszerzési eljárás indítása a Kánya patak középső szakaszának 

rekonstrukciójára vonatkozó kiviteli tervek elkészítéséhez 

  Előadó:  Dr. Fekete Zoltán polgármester  

  Referens:  Vígh Henrik irodavezető 

    Pázmándi Tamás munkatárs  

 

8.) Indítványok, javaslatok 

Sürgősségi indítvány – Támogatási szerződés megkötése – Funkcióbővítő 

településrehabilitáció  

  Előadó:  Dr. Fekete Zoltán polgármester  

  Referens:  Nagy István stratégiai referens  

 

 A „matyó” elnevezés méltó használata  

Előadó:  Dr. Fekete Zoltán polgármester  

Referens:  Bocsi Anna irodavezető  

 

8./1.) Tájékoztató az interpellációkra adott válaszokról 
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Z Á R T  Ü L É S 

 

 

9.)Temetési segély ügyében hozott elutasító határozat ellen benyújtott fellebbezés 

elbírálása 

  Előadó: Dr. Fekete Zoltán  polgármester 

  Referens: Dr. Tóth Zsófia  irodavezető 

 

10.) ÖNKORMÁNYZATI  INGATLANOK  HASZNOSÍTÁSA 

10/1.)  Megüresedett bérlakások hasznosítása 

  I.)   Illyés Gyula út 8. II/1. szám alatti ingatlan hasznosítása  

  II.)  Illyés Gyula út 8. II/3. szám alatti ingatlan hasznosítása 

  III.) Illyés Gyula út 8. III/1. szám alatti ingatlan hasznosítása 

10/2.)  Juharfa út 3. III/14. sz. alatti bérlakás hasznosítása 

10/3.) Ingatlanok felajánlása megvásárlásra 

  I.)    Damjanich út 66. szám alatti ingatlan  

  II.)  Arany János út 1. szám alatti ingatlan  

  III.) Anna köz 7-9. és 48-as Hősök útja 14-16. szám alatti ingatlanok 

10/4.) László Károly út 20. szám alatti népi ház hasznosítása  

10/5.) 5975/11. hrsz. terület értékesítése 

10/6.) Bérleti díjból származó tartozás részletfizetése iránti kérelem elbírálása 

10/7.) 7171/1. hrsz.-ú terület tulajdonjogának rendezése 

  Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

 Referens:  Vígh Henrik irodavezető 

   Pázmándi Tamás munkatárs 

 

12.)Aljegyzői feladatok ellátására beérkezett pályázatok elbírálása    

  Előadó:  Dr. Fekete Zoltán polgármester 

   Referens:  Bocsi Anna irodavezető 

   

13.)Az „Év Embere” kitüntető díj odaítélése  

 Előadó   : Molnár Istvánné  Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok

   Bizottság elnöke  

 

Sürgősségi indítvány – KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft Ügyvezetőjének megbízása 

és Felügyelő Bizottságának választása  

  Előadó:  Dr. Fekete Zoltán polgármester  

  Referens:  Bocsi Anna irodavezető  

 

 Felelős:  Polgármester  

 Határidő:  értelem szerint  
 

 

 

Interpelláció, kérdés  

A képviselők részéről nem hangzott el.  
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Polgármesteri tájékoztató  
 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester röviden ismerteti a polgármesteri tájékoztatóban foglaltakat, 

melyet az alábbiakkal egészít ki:  

 

Megérkezett az értesítés, hogy a városrehabilitációs pályázatunkat a kiírók 801.685.668 MFt-

al támogatták (így a tervek szerint a pályázat teljes bekerülési költsége 1.395.573.540 Ft lesz 

– a Vg Zrt-vel történő közös konzorcium megvalósításában). A dokumentum kézhezvételétől 

kezdve 30 nap áll rendelkezésre a szükséges Támogatási szerződés mellékletek beszerzésére. 

Természetesen igyekszünk a dokumentumokat mielőbb beszerezni és benyújtani a 

Közreműködő szervezet felé.  

 

Befejeződött a László Károly úti óvoda részleges felújítása. Hazai forrású pályázaton 10,7 

MFt-ot nyertünk a munkák elvégzésére, mely összességében 16,6 MFt-ba kerül. A pályázat 

lezárásához beszámolókat és elszámolásokat kell benyújtani, ez várhatóan még az idén 

megtörténik. 

 

Az Eper út építésének fizikai munkái befejeződtek, azonban a pályázat lezárásához még 

pénzügyi lehívások, elszámolások és egyéb adminisztratív teendők elvégzése még szükséges. 

A teljes lezárásra várhatóan 2011. első negyedévében fog sor kerülni. 

 

A Kerékpár út építéséhez Támogatási Szerződés módosítása szükséges. Ennek oka az, hogy a 

pályázat benyújtásakor csak feltételezett ütemezések és határidők voltak betervezve, s ezeket 

a valós megkötött dátumokhoz kell igazítani. Szintén e projekten belül Változás Bejelentés 

benyújtása is szükséges. A pályázatban szereplő tételek közbeszerzés utáni összege jóval 

kevesebb lett, mint az előre várt összeg. A pályázat pénzügyi korlátai nem adtak lehetőséget 

még több tétel sor pályázatba történő betervezésére, így aránylag sok olyan tétel is kimaradt a 

pályázatból, ami egyébként elszámolhatónak minősülne. Személyes egyeztetések után úgy 

látszik, hogy ezeket a tételeket Változás Bejelentéssel a pályázatba utólag be tudjuk építeni, s 

így Önkormányzatunk nem veszít a Támogatás összegéből. A Változás Bejelentéshez és a 

Támogatási Szerződés módosításához szükséges dokumentumokat november hónapban be 

fogjuk nyújtani a NORDA felé. 

 

A Zsóry fürdő fejlesztésével kapcsolatban 3 db Változás Bejelentésünk (plusz – mínusz 

tételek, közbeszerzési anyag, határidő módosítása) került benyújtásra október – november 

hónapokban. Ezek elfogadásáról még nem érkezett dokumentáció. 

 

Svájci alap pályázat: Október hónapban a Svájci nagykövetségen volt személyes találkozóm a 

nagykövet úrral. A pályázat megvalósíthatóságáról tartottunk személyes egyeztetést. 

 

 

Csiger Lajos úgy gondolja, hogy nyilvános ülésen szólnia kell arról, amit majd zárt ülésen 

fognak tárgyalni. A Közkincstár Nonprofit Kft ügyvezetője lemondott, amit tudomásul vettek, 

hogy Hegedüsné Majnár Márta elment a Kft-től. Ezúton megköszöni a 7 éves tevékenységét, 

akivel jó munkakapcsolatot alakítottak ki, a munkáját mindig oda adással, szakmailag magas 

színvonalon végezte. A Reneszánsz hétvégét Ő találta ki, az Ő nevéhez fűződik. 

Színházbérletes, ill. gyermekszínházi előadást szervezett a Közösségi Házban, városi 

rendezvényekben mindig részt vettek. Beadott pályázatuk többször sikeres volt, sok embernek 

biztosítottak tanfolyam lehetőséget.  Tájházak megszervezése, rendben tartása, magas 
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színvonalon való működtetése is nekik köszönhető. Ezúton szeretné megköszönni a városban 

végzett munkáját.  

 

Nyeste László véleménye szerint is kiváló munkát végzett a Kft-nél az ügyvezető igazgató. 

Amikor olvasta a levelet, nagyon meghatónak és komolynak érezte a kezdeményezést, amit 

próbáltak megtenni, hogy a városban tartsák meg. Mennyire törődtek bele a szándékába nem 

tudja, és sajnálatos számára, hogyan juthatott el arra a pontra, hogy feláll és tovább lép. Úgy 

érzi, hogy ez komoly veszteség a város kultúrájának is. További munkájához sok sikert kíván.  

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester elmondja, hogy zárt ülésen a képviselő-testület tájékoztatást 

kap az ügyről, viszont  nyilvános  ülésen nincs joga többet mondani.  

Mivel a polgármesteri tájékoztatóhoz a jelenlévők részéről hozzászólás, vélemény nem 

hangzik el, így azt az elhangzott kiegészítéssel együtt teszi fel szavazásra. 

 

 

A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal a polgármesteri tájékoztatót 

elfogadja 

 

 

 

Jelentés a 2010. szeptember 30-ig lejárt határidejű képviselő-testületi 

döntések végrehajtásáról 
 

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester – miután a jelenlévők részéről módosító javaslat nem hangzik 

el – a határozati javaslatot teszi fel szavazásra.  

 

 

 A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

276/2010. (XI.17.) ÖK. számú 

H A T Á R O Z A T A 
 

Jelentés a 2010. szeptember 30-ig lejárt határidejű képviselő-testületi  

döntések  végrehajtásáról 

 

 

1.) A Képviselő-testület elfogadja 23, 24, 25, 26, 27/2010. ÖK. rendelet, valamint 

a  190, 201, 202, 203, 237, 248, 251, 252, 254, 256, 259, 264, 268, 268, 

274/2010. ÖK. sz. határozatok végrehajtásáról szóló jelentést azzal, hogy ezen 

határozatok egyben hatályukat is vesztik. 

 

2.) A 253, 255, 257, 272, 273/2010. ÖK. számú határozatok végrehajtásáról szóló 

jelentést azzal fogadja el, hogy a végrehajtást követően a polgármester 

ismételten adjon tájékoztatást.  

 

 Felelős:  polgármester  

 Határidő:  azonnal és folyamatos  
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1.)ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA  

1/1.)Mezőkövesd Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési 

Szabályzatának  (SZMSZ) felülvizsgálata, az új SZMSZ elfogadása 
 

 

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 

A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta. A 

bizottság javasolja a Város Önkormányzat SZMSZ-ének elfogadását. 

 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság 

A Bizottság a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Ügyrendi és Szociális Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatának felülvizsgálatával kapcsolatos rendelet-tervezetben foglaltakat az alábbi 

módosításokkal együtt elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek: 

 

7. sz. melléklet – Ügyrendi és Szociális Bizottság feladat és hatásköre 

 

V. VÉLEMÉNYEZÉSI JOGOT GYAKOROL: 

 e.) ponttal javasolja kiegészíteni: „testületi hatáskörben tartozó vállalkozási 

szerződéstervezeteket” 

VI. ELŐZETESEN VÉLEMÉNYEZI:  

c.) pontját az alábbiak szerint javasolja módosítani: „a közbeszerzési rendelet 

értelmében véleményezi a pályázati kiírásokat” 

VII. JAVASLATOT TESZ:  

k.) pontját javasolja az Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság 

hatáskörébe áttenni. 

 

Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság 

Az Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság az előterjesztésben foglaltakat 

megtárgyalta és a 47/A. §-ban foglalt kiegészítéssel együtt elfogadásra javasolja a képviselő-

testületnek. 

 
Nyeste László elmondja, hogy választás után egyeztetésre meghívták a politikai pártokat, ahol 

a bizottsági helyek elosztásáról volt szó. Örültek a meghívásnak, és egyeztetésnek, és 

reménykedtek, hogy meg fognak tudni egyezni. Abban bíztak, hogy ahány %-ot szerzett a 

párt, olyan arányban kapnak bizottsági helyet is. 10 helyet ajánlottak fel a bizottsági 

helyekből, ami 32 %-os aránynak fel meg, ők viszont 12 helyet kértek. Ezzel szemben a 

következő tárgyaláson közölték, hogy a végleges bizottsági létszám a JOBBIK-nak és az 

MSZP-nek 8 hely, 25 %, ami nincs arányban a 32 %-kal. Szívfájdalma, hogy bizottsági 

elnökségi helyet sem kaptak, amit tudomásul vettek, de nem fogadták el.  

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester kéri, hogy a napirendnél maradjanak, ami az Önkormányzat 

Szervezeti és Működési Szabályzatának az elfogadása. 

 

Miután a jelenlévők képviselők részéről módosító javaslat nem hangzik el, így az Ügyrendi és 

Szociális Bizottság módosító javaslatával együtt teszi fel szavazásra a rendelet-tervezetet.  
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A Képviselő-testület 12 igen szavazattal – ellenvélemény és tartózkodás nélkül – 

az alábbi rendeletet alkotja 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

28/2010. (XI.18.) ÖK. számú 

R E N D E L E T E  

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi 

LXV. tv. (továbbiakban: Ötv.) 18.§. /1/ bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján 

működésének részletes szabályait Szervezeti és Működési Szabályzatában (továbbiakban: 

SZMSZ) az alábbiak szerint állapítja meg. 

 

 

I. FEJEZET 

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1.§ 

 

Mezőkövesd Város e rendeletben határozza meg szervezetét és működésének rendjét, állapítja 

meg az Önkormányzati tevékenységben résztvevők jogait és kötelezettségeit, rögzíti az 

eljárási szabályait. 

 

A rendelet hatálya 

 

2. § 

 

(1) SZMSZ hatálya kiterjed Mezőkövesd képviselő-testületére eltérő rendelkezés hiányában a  

      települési képviselőkre, a Képviselő-testület valamennyi bizottságára, a polgármesterre, az    

      alpolgármesterre, a jegyzőre, az aljegyzőre, az önkormányzat intézményeinek vezetőire, 

      továbbá a Polgármesteri Hivatal valamennyi köztisztviselőjére.   

 

(2) A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. Tv. (Ötv.) rendelkezéseit, az  

Önkormányzat és szervei számára megállapított szervezeti és működési szabályokat e      

rendeletben foglalt rendelkezéssekkel együtt kell alkalmazni.   

  

 

Az Önkormányzat megnevezései 

 

3. § 

 

(1) Az Önkormányzat hivatalos megnevezése: Mezőkövesd Város Önkormányzata  

        (továbbiakban Városi Önkormányzat) 

 

(2)   Székhelye: 3400 Mezőkövesd, Mátyás Király út 112.  
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(3) A város képviselő-testületének hivatalos elnevezése: Mezőkövesd Város Képviselő-       

testülete (továbbiakban: képviselő-testület) 

 

(4) A képviselő-testület hivatalának neve: Mezőkövesd Város Polgármesteri Hivatala        

(továbbiakban: Polgármesteri Hivatal)  

 

Az Önkormányzat jelképei 

 

4. § 

 

(1) Az Önkormányzat jelképei: Mezőkövesd Város címere, zászlaja és pecsétje.  

 

(2) Használatuk rendjét a képviselő-testület külön Önkormányzati rendeletben szabályozza. 

 

 

A város ünnepei 

 

5. § 

 

(1) A Polgármester gondoskodik arról, hogy a település lakossága a nemzeti és városi       

ünnepeket méltó módon ünnepelhesse. 

 

 

Az Önkormányzat nemzetközi kapcsolatai 

 

6. § 

 

(1) Az Önkormányzat testvérvárosi kapcsolatot tart fenn:  

- Németország – Bad Salzungen, 

- Lengyelország – Zory,  

- Románia – Kézdivásárhely 

- Szlovákia – Kiskövesd 

- Szlovákia - Nagykövesd 

 

(2) Az Önkormányzat partnervárosi kapcsolatot tart fenn: 

  

- Románia – Berettyószéplak – Dólya,  

 

(3) További külföldi Önkormányzattal való együttműködésről szóló megállapodás megkötése  

      a képviselő-testület minősített többségű döntéséhez kötött. 
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II. FEJEZET 

 

AZ ÖNKORMÁNYZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 

 

Önkormányzati jogok 

 

7. § 

 

(1) A helyi közügyek a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátásához, a közhatalom      

önkormányzati típusú helyi gyakorlásához, valamint mindezek szervezeti, személyi és        

anyagi feltételeinek helyi megteremtéséhez kapcsolódnak. 

 

(2) Mezőkövesd Város Önkormányzata - a törvény keretei között - önállóan szabályozhatja,  

      illetőleg egyedi ügyekben szabadon igazgathatja a feladat- és hatáskörébe tartozó helyi  

      közügyeket.  

 

(3) A képviselő-testület véleményt nyilvánít, és eljárást kezdeményez a feladat-és hatáskörébe  

nem tartozó, de a városi közösséget érintő ügyekben. E jogával különösen abban az       

esetben él, ha az ügy a településfejlesztéssel és az üzemeltetéssel, a lakossági       

közszolgáltatások fejlesztésével áll szoros kapcsolatban. Ilyen ügyekben – a polgármester       

indítványára – a képviselő-testület csak a közvetlenül érintett lakossági réteg,       

érdekképviseleti szerv, vagy társadalmi szervezet meghallgatása után nyilvánít véleményt       

illetve tesz kezdeményezést. 

 

(4) Az Önkormányzat illetékessége Mezőkövesd Város közigazgatási területére terjed ki. 

 

(5) A helyi önkormányzati jogok a településen választójoggal rendelkező lakosok       

(továbbiakban: választópolgárok) közösségét illetik meg. 

 

(6) A választópolgárok az önkormányzáshoz való közösségi jogaikat az önkormányzati       

testületbe választott képviselőik útján és a helyi népszavazáson való részvételükkel       

gyakorolják. 

  

Együttműködés 

 

8. § 

 

(1) A képviselő testület a helyi közszolgáltatások szervezésében, a helyi társadalom– és       

gazdaságszervező munkában, ezek fejlesztése érdekében együttműködik a térségi helyi       

önkormányzatokkal és a megyei önkormányzattal. A koordináció keretében közvetlen cél       

a térségi, valamint a megyei tervek, koncepciók, elképzelések kidolgozásában való       

közvetlen részvétel, valamint azok egyeztetése a helyi, városi elképzelésekkel. A       

folyamatos és rendszeres kapcsolattartás polgármester, illetve a jegyző feladata. 
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III. FEJEZET 

 

AZ ÖNKORMÁNYZAT FELADATA, HATÁSKÖRE 

 

9. § 

 

(1) Az önkormányzat feladatát és hatáskörét Ötv. 8-11.§-ai tartalmazzák, ezen belül az       

önkormányzat köteles gondoskodni (Ötv. 8.§ (4)) az egészséges ivóvízellátásról, az       

óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról és nevelésről, az egészségügyi és       

szociális alapellátásról, közvilágításról, a helyi közutak és köztemetők fenntartásáról,  a       

helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elöl el nem zárt       

magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken közúti járművel       

történő várakozás (parkolás) biztosításáról,a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak       

érvényesüléséről. 

      A feladatok, és hatáskörök figyelemmel kísérése a jegyző feladata. 

 

(2) Az önkormányzat szabadon vállalhat közfeladatot, amely: 

- nem tartozik más szervezet kizárólagos feladat- és hatáskörébe, 

- megvalósítása nem veszélyezteti a kötelezően előírt feladat- és hatásköröket, 

- ellátásához a szükséges feltételekkel rendelkezik. 

 

(3) A közfeladat önkéntes felvállalása előtt előkészítő eljárást kell lefolytatni, ennek során az  

     érintett bizottságok véleményét ki kell kérni. Indokolt esetben jelentős feladat felvállalása  

     előtt ideiglenes bizottság is létrehozható, illetve külső szakemberek közreműködése is  

     igénybe vehető. 

 

(4) Közfeladat önkéntes felvállalását tartalmazó javaslat csak akkor terjeszthető a testület elé,  

      ha az tartalmazza a feladat ellátásához szükséges forrásokat is.  

 

(5)  A (4) bekezdésben említett előterjesztés elfogadásához minősített többség szükséges.  

 

(6) A szabadon választott közfeladat ellátásának megszüntetéséről a képviselő-testület  

       minősített többséggel határoz.  

 

10. § 

 

(1) A város önkormányzati feladatait a képviselő-testület és szervei, a polgármester, a       

képviselő-testület bizottságai és a Polgármesteri Hivatal látja el. 

 

(2) Az Önkormányzat jogi személy. Az Önkormányzati feladat- és hatáskörök a képviselő- 

     testületet illetik meg.  

 

(3) A képviselő-testület egyes hatásköreinek gyakorlását, kivétel a kizárólagos hatáskörbe       

tartozó ügyeket – a jogszabályok figyelembe vételével – állandó bizottságaira, társulásra,       

illetve a polgármesterre átruházhatja. E hatáskörök gyakorlásához utasítást adhat illetőleg       

a hatáskört bármikor visszavonhatja. Az átruházott hatáskör tovább nem adható. 

 

(4) Az önkormányzati hatósági ügyben átruházott hatáskörben hozott döntésekről az        

átruházott hatáskör gyakorlója a megtett intézkedéseiről, illetve azok eredményéről a        

soron következő rendes ülésen az indítványok között beszámol.  
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       (A képviselő-testület főbb feladatait és hatásköreit a 2. számú melléklet, a képviselő-       

testület kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek jegyzékét 3. számú melléklet tartalmazza.) 

 

(5) A Képviselő-testület a nemzeti és etnikai kisebbségek jogáról szóló 1993. évi LXXVII. tv.  

     értelmében segíti a városban működő Cigány Kisebbségi Önkormányzat munkáját.   

 

 (6)Mezőkövesd Város Önkormányzata a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal      

együttműködési megállapodást köt.  

 

  

IV. FEJEZET 

 

A képviselő-testület működése  

 

11. § 

 

(1) A képviselő-testület tagjai a megválasztott képviselők és a megválasztott 

polgármester. 

A képviselő-testület tagjainak száma 12 fő. A képviselők névjegyzékét az 1/a. számú        

melléklet tartalmazza. 

 

(2)  A képviselő-testület alakuló, rendes és rendkívüli ülést, valamint közmeghallgatást tart.  

 

(3) Az alakuló ülést a helyhatósági választást követő 15 napon belül össze kell hívni. Az  

alakuló ülés összehívásáról a megválasztott polgármester gondoskodik. Az alakuló ülésen 

a polgármester és a települési képviselők esküt vagy fogadalmat tesznek, és erről 

okmányt írnak alá. Az eskü vagy fogadalom szövegét a polgármesteri tisztség ellátásának 

egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. 

törvény  melléklete tartalmazza. 

 

(4) Az alakuló ülésen a helyi választási bizottság elnöke tájékoztatást ad a választások 

lebonyolításáról, eredményéről és a polgármester, valamint a települési képviselők 

részére a megbízólevelet átadja. 

 

(5) Az alakuló ülésen kell dönteni az alpolgármester(ek) megválasztásáról, valamint a 

polgármester és a főállású alpolgármester illetményéről, a társadalmi megbizatású 

alpolgármester tiszteletdíjáról. Az alpolgármesterek esküt vagy fogadalmat tesznek, és 

erről okmányt írnak alá. Az eskü vagy fogadalom szövegét a polgármesteri tisztség 

ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. 

évi LXIV. törvény melléklete tartalmazza. 

 

Rendes ülés 

 

12. § 

 

 (1) A képviselő-testület munkatervében jelölt időpontban és helyen, de évente legalább 6 

alkalommal rendes ülést tart.  

 

(2) A képviselő-testület a nyári szabadságolások miatti ülésszünetet minden év július 

hónapban állapítja meg. 
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(3) Az ülésszünetekben – halaszthatatlan ügyekben – a polgármester jár el utólagos 

beszámolási kötelezettséggel. (Nem járhat el a testület kizárólagos hatáskörébe tartozó 

ügyekben.)  

 

Rendkívüli ülés 

 

13. § 

 

(1)A polgármester köteles rendkívüli ülést összehívni, ha: 

 

 

a./ a képviselő-testület tagjainak legalább egynegyede ezt írásban kéri,  

b./ a képviselő-testület bizottsága indítványozza. 

 

(2) Az indítványt a polgármesternél kell előterjeszteni, melyben meg kell jelölni a 

megtárgyalandó napirendet, ki kell dolgozni a határozati javaslatot és jelezni szükséges, 

hogy kinek a meghívását javasolja a testületi ülésre.  

 

(3) Az (1) bekezdés esetén a kezdeményezők tesznek javaslatot az ülés időpontjára és helyére.  

 

(4) Rendkívüli körülmények által indokolt esetben a napirend megjelölésével a képviselő-

testületet a polgármester is - legkorábban a meghívók kézbesítését követő napra - 

összehívhatja.  

 

(5) A polgármester a kezdeményezést követő 15 napon belüli időpontra köteles összehívni a 

testületi ülést.  

 

(6) Amennyiben a rendkívüli ülés összehívásáról a polgármester az (5) bekezdésben foglalt 

határidőn belül nem gondoskodik, úgy a képviselő-testületi ülést az Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei Közigazgatási Hivatal Vezetője hívja össze.  

 

A képviselő-testület összehívása 

 

14. § 

 

 (1) A képviselő-testület feladat- és hatáskörét ülésein gyakorolja. A képviselő-testület rendes 

ülését a polgármester akadályoztatása esetén az őt helyettesítő alpolgármester hívja össze. 

 

(2) A polgármester és az alpolgármester tisztsége egyidejű betöltetlensége, illetve tartós 

akadályoztatása esetén a képviselő-testület ülését az Ügyrendi és Szociális Bizottság 

elnöke hívja össze. 

 

(3) A képviselő-testület tagjait az ülés helyének, napjának, és kezdési időpontjának, továbbá a 

napirend tárgyának és előadójának megjelölését tartalmazó meghívóval kell összehívni. 

Ettől eltérni, csak abban az esetben lehet, ha a képviselő-testület a rendes ülésének 

napirendi pontjait az ülésen nem tudja megtárgyalni, és emiatt annak folytatása 

szükséges. A folytatás időpontjáról a képviselő-testület külön, egyszerű szótöbbséggel – 

vita nélkül - határoz. Amennyiben határozatképtelenség miatt nem lehet az ülést folytatni, 

úgy a polgármester 8 napon belül újra összehívja a képviselő-testületet az elmaradt 
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napirendek megtárgyalására. Ebben az esetben a meghívó az ülés helyét és idejét, 

valamint az elmaradt napirendi pontokat tartalmazza. 

 

(4) A rendes ülésre szóló meghívót az előterjesztésekkel együtt a képviselők, az irodavezetők 

számára elektronikus formában a tanácskozási joggal meghívottaknak írásban olyan 

időpontban kell megküldeni, hogy azt az ülés előtt legalább 5 nappal kézhez kapják. Ettől 

eltérni csak kivételesen és a polgármester előzetes engedélyével lehet. 

Az előterjesztés képviselő-testületi ülésen való kiosztására csak kivételes esetben, a 

polgármester külön engedélye alapján kerülhet sor. A polgármester az engedélyezés okát 

a képviselő-testületi ülésen ismerteti. A rendelet 25. § (5) bekezdésében meghatározott 

követelmények betartása ez esetben is szükséges.  

 

(5) A rendkívüli testületi ülésre szóló meghívót legalább az ülés előtt 24 órával kell 

kézbesíteni. Erre bármilyen értesítési mód igénybe vehető (telefon, távirat stb.). 

 

(6) A rendes ülésre kiküldött meghívónak tartalmaznia kell: 

   

- az ülés helyét, napját, időpontját,  

- a javasolt napirendi pontokat és az előterjesztők nevét. 

 

(7) A meghívók és az ülés anyagának elkészíttetése és kiküldése a jegyző feladata. A jegyző 

és az aljegyző tartós akadályoztatása esetén ezt a feladatot a 47/A. §. alapján az 

Önkormányzati Szolgáltató és Okmányiroda vezetője látja el. 

 

(8) A képviselő-testület rendes ülésének időpontjáról, helyéről és napirendjéről a lakosságot is  

     tájékoztatni kell.  

 

A tájékoztatás formája:  

- a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztés,  

- a Városi Televízió képújságján való megjelentetés, 

- Mezőkövesd Város hivatalos honlapján való megjelentetés. 

 

15. § 

 

(1) A képviselő-testület ülésére meg kell hívni (meghívót kap) 

- a képviselő-testület tagjait, 

- a nem képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármestert, 

- a választókerület országgyűlési képviselőjét,  

- a jegyzőt,  

- a helyi kisebbségi önkormányzat elnökét, 

- a napirendi pontok előadóit,  

- a bizottságok külső tagjait, 

- a polgármesteri hivatal belső szervezeti egységeinek vezetőit, 

- az önkormányzati intézmények vezetőit,  

- a városi rendőrkapitányt, 

- akit a polgármester a napirend témájához indokoltnak tart,  

- akinek meghívásáról a képviselő-testület a munkaterv elfogadásakor döntött,  

- a B.A.Z. Megyei Közigazgatási Hivatal vezetőjét, 

- az ÁNTSZ helyi vezetőjét, 

- A MÉDIA Nonprofit Kft. Ügyvezető Igazgatóját, 
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- Az Önkormányzat könyvvizsgálóját az Ötv. 92./C. §. (1) bekezdése szerint. 

 

(2) A képviselő-testület ülésén a képviselők szavazati joggal vesznek részt, amely magában 

foglalja a tanácskozás jogát is. 

 

(3) Az (1) bekezdésben megjelölt meghívottak közül az ülés meghatározott napirendi 

pontjához kapcsolódóan tanácskozási jog illeti meg:  

  -     a nem képviselő-testület tagjai közül  választott alpolgármestert 

- a jegyzőt  

- akinek a részvétele a napirend tárgyalásához szükséges (referens, szakbizottság 

külső tagja)  

- a polgármesteri hivatal belső szervezeti egységeinek vezetőit, 

- Ötv. 12.§ (7)bekezdés alapján a kisebbségi szószólót,  

- a tárgyalt napirendhez kapcsolódóan a Mezőkövesden működő társadalmi 

szervezetek közül azokat, amelyek tevékenységi köre a tárgyalt napirendhez 

kapcsolódik, 

- az Önkormányzat könyvvizsgálóját 

 

(4) Az (1) bekezdésben meghatározottak közül teljes előterjesztést kap:  

 a képviselő-testület tagja, 

 a nem képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester, 

 a választókerület országgyűlési képviselője, (kivéve a zárt ülés anyagát) 

 a jegyző, 

 a polgármesteri hivatal belső szervezeti egységének vezetői,  

 a B.A.Z. Megyei Közigazgatási Hivatal vezetője,  

 a Mezőkövesdi MÉDIA Nonprofit Kft. Ügyvezető Igazgatója, (kivéve a zárt   

     ülés anyagát) 

 akiket a polgármester megjelöl (kivéve a zárt ülés anyagát) 

 

(5) Az önkormányzati intézmények vezetői az intézményt érintő napirendi ponthoz, 

valamint a napirendi pontok előadói az őket érintő napirendhez kapnak előterjesztést 

elektronikus formában. 

 

(6) A polgármester, az alpolgármesterek, a képviselő-testület tagjai az előterjesztések 

anyagait elektronikus formában kapják. Az előterjesztés anyaga - igény szerint - a (4) 

szakaszban felsorolt, itt nem említett meghívott számára is küldhető elektronikus 

formában. 

 

A képviselő-testület ciklusprogramja 

 

16. § 

 

(1) A ciklusprogram az Önkormányzat által ellátott közszolgáltatások, valamint stratégiai 

célkitűzések szervezésének főbb céljait és irányait, valamint a vele összefüggésben 

jelentkező legfontosabb teendőket rögzíti és ütemezi. 

 

(2)  A képviselő-testület megbízatásának időtartamára ciklusprogramot állapít meg. 
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A program azokat a helyi közügyeket, közszolgáltatásokat is meghatározhatja 

amelyekben a közreműködő, önszerveződő közösségek és vállalkozások támogatást 

kaphatnak a képviselő-testülettől.  

 

(3)  A programtervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé működésének 

első évében. A ciklusprogram időarányos végrehajtásáról a polgármester a 

zárszámadás időszakában ad tájékoztatást. 

 

 

A képviselő-testület munkaterve 

 

17. § 

 

(1)  A képviselő-testület a ciklusprogramon alapuló, évenként jóváhagyott munkaterv szerint 

végzi munkáját.  

 

  (2) A munkaterv-tervezetet - a polgármester iránymutatásai alapján – a jegyző állítja össze és  

       azt a polgármester minden év december 31-ig terjeszti elő a képviselő-testület ülésére. 

 

(3) A polgármester a munkaterv-tervezet elkészítésekor javaslatot kér különösen: 

a települési képviselőktől, a nem képviselő testületi tagok közül választott  

alpolgármestertől, a testület bizottságaitól, a választókerület országgyűlési 

képviselőjétől, a városi rendőrkapitánytól, a városi ügyészség vezetőjétől, az 

önkormányzati intézmények vezetőitől, a közszolgáltatást nyújtó szervezet vezetőitől, 

az egyházak vezetőitől, a társadalmi szervezetektől. 

 

(4) A munkatervbe ciklusonként legalább kétszer fel kell venni a Polgármesteri Hivatal 

tevékenységéről szóló beszámolót, valamint a bizottságok munkájának értékelését. 

 

(5) A munkaterv tartalmi elemei: 

- az ülések tervezett időpontja,  

- várható napirendjei, 

- előadó, referens 

 

(6) A munkatervet meg kell küldeni a települési képviselőnek, a nem képviselő testületi tagok 

közül választott alpolgármesternek, a bizottságok külső tagjainak, a választókerület 

országgyűlési képviselőjének, az B.-A.-Z. Megyei Közigazgatási Hivatal vezetőjének, a 

munkatervben érintett előadóknak, a helyi sajtónak. 

 

A képviselő-testület ülése, szabályai 

 

18. § 

 

(1) A képviselő-testület ülése nyilvános, azon bármely állampolgár szabadon részt vehet 

és a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel hozott döntése alapján az általa 

megszabott időtartamban fel is szólalhat. A képviselő-testület erről a polgármester 

előterjesztése alapján dönt. 

 

 

 



17 

(2) A képviselő-testület  

a.) zárt ülést tart: (az Ötv. 12.§. (4) a. pont alapján) 

- választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, visszavonása                                                                                               

- fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása,  

- állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a 

nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele, 

-  önkormányzati hatósági ügy, 

- összeférhetetlenségi és kitüntetési ügy, 

- vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás tárgyalásakor. 

 

b.) zárt ülést rendelhet el: (az Ötv. 12.§. (4) b. pont alapján) 

- a vagyonával való rendelkezés, 

- az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti 

érdeket sértene 

 

(3) A (2) bekezdésben b. pontjában jelölt zárt ülés megtartását bármelyik képviselő, a 

polgármester és a jegyző indítványozhatja. 

A zárt ülés elrendeléséről a képviselő-testület mindig egyedileg határoz, amelyhez 

minősített többség szükséges. 

 

(4) A zárt ülésen a képviselő-testület tagjai, a nem képviselő-testületi tagok közül 

választott alpolgármester, a jegyző, az aljegyző, az irodavezetők, továbbá a 

polgármester által meghívott más szakértő, valamint a tárgyalt napirendi pont 

referense, mint szakértő, és a jegyzőkönyvvezető vesz részt.  

 

(5) A zárt ülésen hozott határozatot – ha ahhoz az érintett természetes személy vagy jogi 

személy nevében eljáró képviselő előzetesen hozzájárul és az önkormányzat érdekeit 

nem sérti - nyilvános ülésen ismertetni kell. 

 

(6) A hallgatóság a nyilvános ülésen csak a részükre kijelölt helyen foglalhat helyet. 

 

 

Határozatképesség 

 

19. § 

 

(1) A képviselő-testületi ülés akkor határozatképes, ha az ülésen a megválasztott képviselők 

több mint fele jelen van. 

 

(2) Határozatképtelenség esetén ugyanazon napirendek megtárgyalására a testületet 8 napon 

belül össze kell hívni. 

 

 

A képviselő-testület tanácskozási rendje 

 

20. § 

 

(1)  A képviselő-testület ülését a polgármester, távolléte, továbbá akadályoztatása esetén a 

testületi tagok közül választott alpolgármester vezeti. A polgármesteri és az 

alpolgármesteri tisztségek egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk 
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esetén az Ügyrendi és Szociális Bizottság elnöke látja el a képviselő-testületi ülés 

elnöki teendőit .(továbbiakban: levezető elnök) 

 

(2)     A levezető elnök munkáját tanácskozási joggal a jegyző, távollétében az aljegyző segíti. 

A jegyző és az aljegyző együttes távolléte, akadályoztatása esetén az Önkormányzati 

Szolgáltató és Okmányiroda vezetője helyettesítési jogosítvánnyal rendelkezik. 

 

(3)  Az ülés megnyitásakor a levezető elnök a jelenléti ív alapján megállapítja a képviselő-

testület határozatképességét. Az ülés teljes időtartama alatt a határozatképesség 

folyamatos vizsgálata az ülést vezető feladata. 

 

(4) A tanácskozás során a levezető elnök: 

1. javaslatot tesz a jegyzőkönyvet hitelesítő személyekre, 

2. előterjeszti a sürgősségi indítványt, 

3. javaslatot tesz napirendekre, a napirendet elfogadtatja, 

4. napirend előtt tájékoztatást ad a fontosabb tárgyalások 

eredményéről, időszerű kérdésekről, valamint  

5. a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok, és egyéb 

önkormányzati döntések végrehajtásáról, 

6. napirendi pontonként megnyitja, vezeti, lezárja a vitát, 

7. napirendi pontonként szavazásra bocsátja a határozati (döntési) 

javaslatot, megállapítja a szavazás eredményét, 

8. kihirdeti a határozatokat, 

9. biztosítja a képviselők interpellációs kérdezési jogát, 

10. berekeszti az ülést. 

 

(5) A levezető elnök, mint képviselő a napirenddel kapcsolatos véleményét a többi 

képviselőre vonatkozó szabályok szerint fejtheti ki.   

 

 

Rendfenntartás 

 

21. § 

 

(1) Az ülés rendjének fenntartásáért a levezető elnök a felelős. E jogkörében: 

- figyelmezteti a hozzászólót, ha a tárgyalt témától eltér, és haladéktalanul 

felhívja a tárgyszerűségre, 

- a levezető elnököt az – ülés-vezetésével kapcsolatos tevékenységét – ülés 

közben bírálni nem lehet, 

- rendre utasítja azt, akinek a megfogalmazása a testület, vagy a képviselők 

bármelyikét nyilvánvalóan sérti, 

- rendre utasítja azt, aki a tárgyalás rendjét zavarja, 

- a terem elhagyására kötelezheti – kivéve a települési képviselőket – azt, aki 

a tárgyalás rendjét ismételten megzavarta, valamint azt, aki a tárgyalás 

rendjét olyan súlyos mértékben zavarja meg, hogy az az ülés folytatását 

veszélyezteti. 

 

(2) A levezető elnöknek a rend és a tárgyszerűség megtartása érdekében tett - a szabályzatban 

meghatározott – intézkedései ellen felszólalni, azokat visszautasítani, velük vitába szállni 

nem lehet. 
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(3) A hozzászólások időbeni korlátozására a levezető elnök, továbbá bármely képviselő 

javaslatot tehet, illetve javasolhatja a vita lezárását, erről a képviselő-testület vita nélkül, 

egyszerű szótöbbséggel határoz. 

 

(4) Ha az ülésen olyan rendzavarás történik, amely a tanácskozás folytatását lehetetlenné 

teszi, az elnök az ülést határozott időre félbeszakíthatja. 

 

 

Törvényességi észrevétel 

 

22. § 

 

 

(1) A jegyzőnek - a tanácskozás bármely szakaszában - kötelessége észrevételt tenni, 

amennyiben az ülés során jogszabálysértést tapasztal. 

 

23. § 

 

(1) A képviselő-testület bármely, kiemelkedően fontos ügyben dönthet úgy, hogy két 

fordulóban (két testületi ülésen) – előbb az elveket, majd a konkrét döntéstervezetet – 

tárgyalja meg. 

 

 

A napirend megállapítása 

 

24. § 

 

(1) A képviselő-testület ülésének napirendjére a meghívó alapján a levezető elnök tesz 

javaslatot. A napirendet a képviselő-testület vitát követően állapítja meg. A Képviselő-

testület az ülés befejezésének időpontját az ülés folyamán bármikor meghatározhatja.  

 

(2) A képviselő-testület a napirendi pontokat az általa elfogadott napirendi pontok szerint 

tárgyalja.  

 

(3) A napirendi pontok tárgyalásának sorrendje: 

 

 a.   rendelettervezetek  

b. határozati javaslatot tartalmazó előterjesztések 

c. beszámolók( jelentések )  

d. tájékoztatók  

e. egyéb tudomásulvételt, döntést igénylő ügyek 

f. indítványok, javaslatok, bejelentések:  

1.)sürgősségi indítvány/ok 

2.)bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntései 

3.)közérdekű bejelentések, tájékoztatók 

4.)tájékoztató az interpellációkra adott válaszokról 

5.)interpellációk, kérdések 

g.  zárt ülésen tárgyalt napirendi pontok 
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(4) A napirend a (3) bekezdésben foglalt sorrendtől eltérően is megállapítható, különös 

tekintettel a külső meghívottakra. 

 

(5) A meghívóban foglalt napirendi pontot a képviselő-testület a polgármester javaslatára 

egyszerű szótöbbséggel hozott döntésével az ülésen tárgyalandó napirendről leveheti, 

illetve tárgyalását elnapolhatja. A napirend elnapolására vonatkozó javaslatot indokolni 

kell, erről a képviselő-testület vita nélkül határoz. Szükség esetén meghatározza a további 

előkészítés rendjét.  

 

 

Előterjesztés 

 

25. § 

 

(1) Előterjesztésnek minősül a munkatervbe felvett, a képviselő-testület vagy bizottsága által 

előzetesen javasolt: 

a.) rendelettervezet,  

b.) határozati javaslat,  

c.) beszámoló,  

d.) tájékoztató,  

e.) módosító indítvány 

f.) sürgősségi indítvány. 

 

(2) Rendelettervezet előterjesztésére - kivéve a költségvetési rendeletet, valamint az 

önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát - a jegyző jogosult. 

A költségvetési rendelet és a Szervezeti és Működési Szabályzat előterjesztése a 

polgármester feladata. 

 

(3) Az (1) b., c., d., e., pontjaiban meghatározott előterjesztésre jogosult:  

- bármely települési képviselő, 

- a témakör szerint illetékes bizottság elnöke,  

- polgármester, alpolgármester, 

- jegyző, 

- önkormányzati intézmény vezetője az általa irányított intézményt érintő témában, 

- felkérésre a társadalmi szervezetek, önszerveződő közösségek vezetői, a többségi 

önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok ügyvezetői. 

 

(4) A testületi ülésre az előterjesztés szóban vagy írásban kerül benyújtásra. A határozati 

javaslatot akkor is írásban kell benyújtani, ha az előterjesztésre szóban kerül sor. 

Kizárólag írásban készülhet előterjesztés: 

az Ötv. 10.§. és az SZMSZ-ben meghatározott át nem ruházható hatáskörbe 

tartozó ügyekben,  

önkormányzati vállalkozásokkal kapcsolatos ügyekben,  

a Ptk.-ból eredő jogviszonyokkal kapcsolatos ügyekben, 

közfeladat önkéntes felvállalása, megszüntetése. 

 

(5) Az írásbeli előterjesztések csak a jegyző törvényességi vizsgálatát, és a téma szerint 

illetékes irodavezető és a referens szignóját követően terjeszthetők elő. 
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(6) Szóbeli előterjesztés kivételesen, a képviselő-testület egyszerű többséggel hozott döntése 

alapján tárgyalható. Szóbeli előterjesztésnek kell tekinteni a képviselő-testületi ülés 

napján kiosztott, a napirendi pontokhoz nem kapcsolódó írásos előterjesztést is.  

      A szóbeli előterjesztés törvényességére a jegyző annak elhangzásakor tesz megállapítást.  

 
 

Az előterjesztés tartalma 

 

26. § 

 

(1) Az előterjesztésnek tartalmaznia kell: 

- a tárgyalandó témakör tárgyilagos, tényszerű bemutatását, 

- az előzményeket, különösen a témában hozott korábbi testületi döntéseket, 

azok végrehajtásának állását,  

- a jogszabályi felhatalmazást, 

- több döntési változat esetén az egyes változatok mellett és ellen szóló érveket, 

- konkrétan megfogalmazott a többféle értelmezés lehetőségét kizáró, a 

végrehajtás szempontjából ellenőrizhető rendeleti (határozati) javaslatot, 

- szükség szerint a felelős és a végrehajtási határidő megjelölését. 

 

Többféle választási lehetőséget tartalmazó előterjesztés esetén egymástól elkülöníthető 

megfogalmazásokat, döntési alternatívát kell használni.  

 

(2) Az előterjesztéshez általában döntési javaslatot kell készíteni. Tájékoztatóhoz, jelentéshez 

csak abban az esetben kell döntési javaslatot készíteni, ha intézkedés szükséges a testület 

részéről az anyagban szereplő valamely kérdésben. 

 

(3) Az intézkedést tartalmazó döntési javaslatban a határidőt úgy kell megállapítani, hogy az 

valamennyi határozati pont végrehajtását optimálisan lehetővé tegye. 

 

Módosító indítvány 

27. § 

 

(1) A határozati javaslattal kapcsolatban az előterjesztő, a képviselő-testület bármely tagja, 

bizottsága, jegyző szóban vagy írásban módosító indítvánnyal élhet.  

 

(2) Az írásbeli módosító indítványt legkésőbb az ülés megkezdéséig lehet előterjeszteni. A   

módosító javaslatot indokolni kell. 

 

(3) A szóbeli módosító indítvány tételének lehetőségéről a testület egyszerű többséggel dönt 

az előterjesztő által szóban tett módosító javaslat kivételével.  

 

(4) Ha a módosító indítvány az önkormányzat költségvetési kiadásának növelését, vagy 

bevételének csökkentését eredményezheti, meg kell benne jelölni a költségvetési 

egyensúly megőrzése érdekében javasolt megoldást is (fedezet megjelölése).  

 

 
 



22 

Sürgősségi indítvány 

 

28. § 

 

(1) A települési képviselő, a polgármester, az alpolgármester, a bizottsági elnök, a jegyző, a 

kisebbségi önkormányzat képviselő testülete rendkívüli napirend soron kívüli 

megvitatása érdekében sürgősségi indítványt terjeszthet elő. 

 

(2) Sürgősségi indítványt – indokainak megjelölésével – az ülést megelőző munkanapon 

délelőtt 10.00 óráig lehet benyújtani a polgármesternél.  

 

(3) A sürgősségi indítvány elfogadásáról a képviselő-testület – vita nélkül – egyszerű 

szótöbbséggel dönt. 

 

(4) Ha a képviselő-testület a sürgősségi indítványnak helyt ad, úgy azt jelen rendelet 24.§ (3) 

bekezdésben foglaltak szerint tárgyalja meg. 

 

(5) Amennyiben a képviselő-testület több kérdés sürgősségi tárgyalását is elfogadja, 

napirendre vételük sorrendjéről külön határoz. 

 

 

 

Hozzászólások 

 

29. § 

 

(1) A napirendi pont tárgyalását öt perces szóbeli kiegészítés előzheti meg. Ennek megtételére 

az előterjesztő jogosult.  

 

(2) A napirendi ponttal kapcsolatban az előterjesztőhöz a képviselők és a tanácskozási joggal 

meghívottak kérdést intézhetnek, melyre az előterjesztő köteles válaszolni.  

 

(3) A napirendhez kapcsolódó képviselői felszólalások sorrendjét a jelentkezések 

sorrendjében a levezető elnök határozza meg. 

A felszólalás időtartama legfeljebb öt perc.  

Ugyanazon napirend keretében az ismételt felszólalás két alkalommal maximum két-két 

perc időtartamban történhet. (A felszólalásra kapott idő elteltére a szavazatszámláló 

berendezés hangjelzése figyelmeztet.)  

 Az időkeret túllépése miatt a levezető elnök megvonhatja a szót a felszólalótól. 

 

(4) A képviselő-testület - külön vita nélkül hozott döntése alapján – a felszólalás időtartamát s 

a hozzászólások számát korlátozhatja.  

 

(5) A tárgyalt napirendeket érintő ügyrendi kérdésben bármely képviselő, bármikor két percre 

szót kérhet és javaslatot tehet. 

 

(6) Ügyrendi javaslaton az ülés vezetésével, rendjével összefüggő, a tárgyalt napirendi pontot 

érdemben nem érintő eljárási kérdésekre vonatkozó javaslatot kell érteni A levezető elnök 

elsőbbséggel adja meg a szót az ügyrendi javaslat előterjesztőjének. 
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(7) Az ügyrendi javaslat elhangzása után a polgármester és a jegyző véleményének 

meghallgatása után a képviselő-testület vita nélkül határoz. 

 

(8) A megsértett képviselőnek joga van a személyét érintő kérdésben maximum 2 perc- 

ben reagálást tenni, melyet a napirendekhez előre bejelentett hozzászólások elhangzása 

után tehet meg. Sérelemnek kell tekinteni az olyan állítást, illetve más kifejezést, amely a 

képviselő becsületét sérti, róla valótlan tényt állít, vagy valós tény hamis színben tüntet 

fel, feltéve, hogy az állítás, vagy kifejezés alapján az érintett képviselő személye 

egyértelműen azonosítható. 

 

(9) A napirendi pont vitáját a levezető elnök vagy az előterjesztő foglalja össze. A napirendi 

pont előadóját megilleti a zárszó joga. 

 

(10) A levezető elnök bármely képviselő kérésre – a napirendi pont tárgyalása közben, vagy a 

határozathozatal során – egy-egy alakalommal tárgyalási szünetet rendelhet el. A szünet 

időtartama maximum 10 perc lehet.  

 

 

Interpelláció (felvilágosítás kérés), kérdés 

 

30. § 

 

(1)  a.) Kérdés: az önkormányzat hatáskörébe tartozó szervezeti, működési, döntés-

előkészítési jellegű felvetés vagy tudakozódás. 

b.) Interpelláció: Az érdemi önkormányzati ügyekben a helyi közügyek lényeges 

elemeire vonatkozó felvilágosítás kérés 

 

(2) Felvilágosítás kérésnek az a kérdés, illetve problémafelvetés tekinthető, amely szoros 

kapcsolatban áll az önkormányzat által ellátandó feladatokkal, illetőleg valamely 

irányítás alatt álló szervezet tevékenységi körével. 

 

 

(3) Az interpellációt a polgármesternél, az ülést megelőző nap 12.00 óráig írásban kell 

benyújtani. Az írásban beterjesztett interpellációra a megkérdezettnek - amennyiben a 

válaszadás előzetes vizsgálatot nem igényel - a testületi ülésen választ kell adnia. Ha a 

kérdésre a testületi ülésen érdemi válasz nem adható, vagy azt a képviselő nem fogadja 

el, úgy arra az érdemi választ 15 napon belül írásban kell a képviselő részére megküldeni, 

melyről a következő testületi ülésen szóban is tájékoztatást kell adni.  

 

(4) A települési képviselő az ülésen szóban egy interpellációt terjeszthet elő, melyre a 

megkérdezettnek a (3) bekezdésben foglaltak szerint kell választ adnia. 

 

(5) Az interpellációt az indítványok között napirenden belül utolsóként – maximum 1 óra 

időtartamban – kell megtárgyalni. A képviselő-testület az időtartamot egyszerű 

szótöbbséggel meghosszabbíthatja. Egy téma időtartama legfeljebb 3 perc lehet.  

 

(6) Az interpellációra adott válasz után az interpelláló képviselőnek viszontválaszra van 

lehetősége, melynek időtartama legfeljebb 1 perc lehet.  
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(7) Az interpellációra adott válasz elfogadásáról a felvilágosítást kérő képviselő nyilatkozik, 

ha azt nem fogadja el arról a  képviselő-testület vita nélkül dönt. Amennyiben a testület a 

választ elutasítja, elrendeli az interpelláció tárgyának részletes kivizsgálását, szükség 

esetén bizottsági közreműködéssel, amelyben a felvilágosítást kérő képviselő is részt 

vehet.  

 

(8) A települési képviselőnek a kérdést az ülés megkezdéséig írásban kell előterjesztenie, 

amelyre a megkérdezettnek az ülésen válaszolnia kell. A testületi ülésen a kérdés 

feltevésére legfeljebb 2 perc áll a kérdező rendelkezésére. A kérdésre adott válasz 

tájékoztatás, amely nem igényli a kérdező által történő elfogadást, valamint a válasszal 

kapcsolatban viszontválaszra nincs lehetőség.  

 

(9) A képviselő szóban az ülésen egy kérdést tehet fel. A szóban feltett kérdés 

megválaszolására a (8) bekezdésben foglaltak az irányadóak. 

 
 
 

Határozathozatal 

  

31. § 

 

(1) A képviselő-testület a vita lezárása és a zárszó után rendeletet alkot vagy határozatot hoz. 

 

(2) A levezető elnök az előterjesztésben szereplő és a vitában elhangzó döntési (határozati) 

javaslatokat egyenként bocsátja szavazásra. Először a módosító és kiegészítő 

indítványokról, majd az eredeti határozati javaslatról dönt a testület. 

 

(3) A javaslat elfogadásához a jelenlévő települési képviselők több mint felének „igen” 

szavazata szükséges. (egyszerű többség) 

 

(4) A képviselő-testület döntéshozatalából kizárható akit, vagy akinek a hozzátartozóját      az 

ügy személyesen érinti. A települési képviselő köteles bejelenteni a személyes 

érintettséget. A kizárásról az érintett települési képviselő kezdeményezésére, vagy 

bármely települési képviselő javaslatára a képviselő-testület – minősített szótöbbséggel – 

dönt. A kizárt települési képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlévőnek kell 

tekinteni. 

 

(5) A határozati javaslat szavazásra bocsátása előtt – szükség esetén – a javaslat szövegének 

megfogalmazása idejére a levezető elnök szünetet rendelhet el. Ez esetben a szavazás 

megkezdése előtt ismerteti, vagy kiosztja a határozati javaslat szövegét. 

 

(6) A megválasztott képviselők több mint felének (legalább 7 képviselő) egybehangzó 

szavazata a minősített többség. (A minősített többségű szavazást igénylő ügyek jegyzékét 

a 4. számú melléklet tartalmazza.) 
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Szavazás 

 

32. § 

 

 

(1) Szavazni csak személyesen lehet. Szavazás közben a szavazást indokolni nem szabad. 

 

(2) A képviselő-testület döntéseit általában nyílt szavazással – a szavazás számláló gép 

használatával – hozza meg. A nyílt szavazás eredményét az ülés vezetője állapítja meg. 

Technikai probléma esetén (Pl.: áramszünet, egyéb meghibásodás) a képviselő-testület 

kézfelemeléssel szavaz. 

 

(3) Érvényes a döntés, ha a jelenlévő képviselők több mint felének szavazata egybehangzó. 

Ha érvényes döntés nem született, a kérdés – a levezető elnök indítványára – tovább 

tárgyalható. 

 

(4) Amennyiben a képviselő a szavazást követően észleli – a szavazatszámláló gép 

kijelzőjének megjelenése alapján -, hogy szavazatát tévedésből nem az akaratának 

megfelelően tette meg, a szavazást követően azt azonnali jegyzőkönyvbe történő szóbeli 

nyilatkozatával az akaratának megfelelően módosíthatja. 

 

 

Név szerinti szavazás 

 

33. § 

 

(1) A képviselő-testület név szerinti szavazást rendel el:  

- a helyi népszavazásról, 

- a képviselő-testület megbízatásának lejárta előtti feloszlatása kimondásakor, 

- minden olyan ügyben, amelyben a képviselő-testület minősített többséggel indítványt  

   tesz a név szerinti szavazásra,  

- ha törvény írja elő. 

 

(2) A név szerinti szavazás szóban vagy géppel történhet. A szavazás során a jegyző A,B,C 

sorrendben felolvassa a tagok nevét, majd a jelenlévő tagok a nevük elhangzása után 

„igennel” , „nemmel”, „tartózkodommal” szóban szavaznak, vagy géppel adják le 

voksukat.  

 

(3) A jegyző a nyilatkozatot a névsoron feltünteti, a szavazatokat összeszámlálja és a szavazás 

eredményéről az elnököt tájékoztatja. A szavazás eredményét az elnök hirdeti ki.  

 

(4) A szóban történt név szerinti szavazás esetén a külön hitelesített névsort a jegyzőkönyvhöz 

kell csatolni. A gépi szavazás eredményét a szavazatszámláló rendszer automatikusan 

rögzíti a jegyzőkönyvben. 
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Titkos szavazás 

 

34. § 

 

(1) Titkos szavazást kell tartani: 

- választás,  

- kinevezés, 

- felmentés, 

- vezetői megbízás adása, visszavonása, 

- fegyelmi eljárást lezáró érdemi döntés (büntetés kiszabása) esetén. 

 

(2) A képviselő-testület bármely képviselő indítványára, vita nélkül, titkos szavazást rendelhet 

el mindazon kérdésekben, ahol zárt ülés elrendelésének is helye van. 

 

(3) A titkos szavazás írásban, vagy géppel történhet. Az írásban történő titkos szavazás 

lebonyolítását az Ügyrendi és Szociális Bizottság képviselő-testületi tagjaiból álló 

bizottság végzi, amely ekkor kiegészül a névsor szerint soron következő, 1 fő 

képviselővel.  

 

(4) Az írásban vagy a géppel történő szavazásról a szavazás előtt a képviselő-testület dönt 

egyszerű szótöbbséggel.  

 

 

Határozat 

 

35. § 

 

(1) A képviselő-testület határozatait külön-külön – a naptári év elejétől kezdődően – 

folyamatos sorszámmal és évszámmal kell ellátni a következők szerint:  

 

„ Mezőkövesd Város Önkormányzata ……./20...(hó, nap)ÖK. számú határozata” 

Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozatok tartalmi elemeire értelemszerűen a 

közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény rendelkezései irányadóak. 

 

(2) A testületi határozatokról a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet. 

 

(3) A határozatokat a testületi ülést követő 3 napon belül - papír formátumban-  a 

végrehajtásért felelős személyek, az érintett intézmények vezetői megkapják. 

 

A települési képviselők a testületi ülés jegyzőkönyvének elkészítését követő 15 napon 

belül - elektronikus formában – kapják meg a képviselő-testület döntéseit (rendelet, 

határozat). 

 

(4) A határozatok végrehajtásával kapcsolatos előterjesztéseket, jelentéseket a jegyző – a 

végrehajtásért felelős személyek közreműködésével - készíti elő és terjeszti a képviselő-

testület elé. 

 



27 

 

A jegyzőkönyv 

 

36. § 

 

(1) A képviselő-testület üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv elkészítéséről 

a jegyző gondoskodik.  

 

A jegyzőkönyv tartalmazza: 

- az ülés helyét, idejét, 

- a megjelent képviselők és meghívottak nevét, 

- napirendi pontonként a napirend tárgyát, az előadók és felszólalók nevét, 

- a kérdések és válaszok, szóbeli előterjesztések illetve hozzászólások tartalmát, 

- a szóban előterjesztett javaslatokat, 

- az elnök intézkedéseit, továbbá az ülésen történt fontosabb eseményeket,  

- az ülés befejezésének idejét, 

 rendeletek és határozatok tekintetében a határozatképességre és a szavazás számszerű 

eredményére, a minősített többséget igénylő döntésre történő utalás (igen, nem, 

tartózkodott), képviselői kérés esetén a kisebbségben maradt képviselők nevének 

feltüntetése. 

 A polgármester, a jegyző és a jegyzőkönyv-hitelesítők aláírását 

 

(2) Az ülésen elhangzottakat hangfelvétel útján is rögzíteni kell, a hangfelvételt öt évig meg 

kell őrizni. 

 

(3) Az érintett képviselő a vita lezárását megelőzően szóban, de legkésőbb az ülést követő 

munkanap 16.00 óráig írásban dönthet arról, hogy véleményét, hozzászólását szó szerint 

vegyék jegyzőkönyvbe. 

 

(4) A jegyzőkönyv mellékletét képező anyagok: 

-   a meghívó, 

-   a jelenléti ív, 

- az írásos előterjesztések, indítványok, kérdések, interpellációk, rendelettervezetek,  

    határozati javaslatok egy-egy példánya, 

-   a jegyző törvényességi észrevétele, 

- név szerinti szavazásról készült névsor , kivéve ha a szavazás a szavazatszámláló  

    berendezéssel történt,  

-   az ülésen készített hangfelvétel (CD lemez) 

 

(5) A zárt ülésről, valamint titkos szavazás esetén külön jegyzőkönyvet is fel kell venni. 

 

(6) A jegyzőkönyv eredeti példányát – mellékleteivel együtt – a polgármesteri hivatal kezeli, 

másolati példányát – kivéve az ülésen készített hangfelvételt - pedig az ülést követő 15 

napon belül az B.-A.-Z. Megyei Közigazgatási Hivatal részére megküldi. A 

jegyzőkönyvet a polgármesteren és a jegyzőn kívül két – rotációs elv alapján kiválasztott 

(névsor szerint) – hitelesítő írja alá. A hitelesítést a polgármesteri hivatal helyiségében 

(szükség esetén hanganyag biztosításával) a jegyzőkönyv elkészítését követő két napon 

belül kell elvégezni. 
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(7) A választópolgárok – a zárt ülés kivételével – betekinthetnek a képviselő-testület 

előterjesztésébe és az ülés jegyzőkönyvébe. A jegyzőkönyvet, az ülésről készült 

hanganyagot és mellékleteit a polgármesteri hivatalban az Önkormányzati Szolgáltató és 

Okmányirodában kell hozzáférhetővé tenni. A zárt ülés jegyzőkönyvét és írásos anyagait 

az általános szabályok szerint, de elkülönítve kell tárolni és megőrizni.  

 

 

V. FEJEZET 

 

RENDELETALKOTÁS 

 

37. § 

 

(1) A képviselő-testület az Ötv. 16.§. (1) bekezdésben foglaltak alapján a törvény által nem 

szabályozott helyi, társadalmi viszonyok rendezésére továbbá a törvény felhatalmazása 

alapján, annak végrehajtására önkormányzati rendeletet alkot.   

  

(2) Rendelet alkotását célzó indítvány megtételére a polgármesternél  

- a települési képviselő, 

- a nem képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester, 

- a képviselő-testület bizottsága, 

- a jegyző,  

- helyi, társadalmi, érdekképviseleti és más civil szervezetek vezetője, 

- a kisebbségi önkormányzat képviselő-testülete, 

- önkormányzati társulás tagjai jogosultak,  

- az önkormányzati intézmény vezetője, az általa irányított intézmény témájában 

 

(3) A beterjesztett javaslatról a polgármester a soron következő ülésen tájékoztatja a testületet.  

A képviselő-testület állást foglal a rendeletalkotás szükségességéről, meghatározza az 

előkészítés menetét. 

 

(4) A rendelet-tervezetet a polgármesteri hivatal tárgy szerint érintett irodájának vezetője 

készíti el a jegyző közreműködésével. 

 

(5) A testület megbízhatja előkészítéssel a tárgy szerint illetékes bizottságot, vagy az 

előkészítésre külön bizottság is létrehozható. 

 

(6) A jegyző akkor is köteles az előkészítésben részt venni, ha a tervezetet bizottság készíti 

elő. 

 

(7) A rendelet-tervezet elkészítésére szükség szerint szakértő közreműködése igényelhető. 

 

(8) Az Ügyrendi és Szociális bizottság előzetes állásfoglalása nélkül rendelet-tervezetet nem 

lehet döntésre a képviselő-testület elé terjeszteni, kivéve a költségvetési rendelet-

módosítást, illetve amennyiben a szakbizottság az elé terjesztett rendelet-tervezetet 

önhibájából, különösen határozatképtelensége miatt nem tárgyalta meg. 

 

(9) Az önkormányzati rendelettervezetet a jegyző terjeszti a képviselő-testület elé, kivéve 

azokat, amelyeknek az előterjesztésére a 25. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a 

polgármester jogosult.  



29 

 

(10) Az önkormányzati rendeletet a polgármester és a jegyző írja alá.  

 

(11) A képviselő-testület által megalkotott rendeletet ki kell hirdetni, és közzé kell tenni. 

 

(12) A kihirdetés módja:  

- a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztés 

Közzé tétel módja: 

- a Mezőkövesdi Újságban a közérdeklődésre számot tartó rendeletek  

- Mezőkövesd Város hivatalos internetes honlapján történő megjelentetés. 

 

(13) A kihirdetett rendelet egy példányát a Városi Könyvtárnak is meg kell küldeni annak 

érdekében, hogy a város lakosai a rendeleteket a legszélesebb körben megismerhessék. 

 

(14) Az önkormányzati rendeleteket a képviselő-testület szükség szerint – az illetékes 

szakbizottságok és a jegyző javaslatára – módosítja, hatályon kívül helyezi.  

 

(15) A megalkotott rendeletek kihirdetéséről, közzétételéről, nyilvántartásáról, 

hatályosságának biztosításáról azok végrehajtásának ellenőrzéséről a jegyző 

gondoskodik. 

 

 

Lakossági fórumok 

 

38. § 

 

(1) A képviselő-testület lakossági fórumok szervezésével teremt lehetőséget az állampolgárok 

és közösségeik számára a helyi közügyekben való részvételre, így: 

- a fontosabb döntések előkészítése során a véleménynyilvánításra,  

- a közvetlen tájékoztatásra,  

- a közérdekű bejelentésre vagy javaslattételre. 

 

(2) Fontosabb lakossági fórumok: 

- közmeghallgatás, 

- várospolitikai fórum, 

- állampolgári közösségek rendezvényei. 

 

(3) A képviselő-testület évente legalább egy alkalommal közmeghallgatást tart. A 

közmeghallgatás olyan témához kapcsolódik, amely a lakosság jelentős részét érinti, 

érdekli.  

 

Közmeghallgatást lehet tartani az alábbi önkormányzati döntések előtt: 

- helyi adók bevezetése, 

- a költségvetés megállapításáról szóló rendeletek megalkotására, 

- város általános rendezési tervének elkészítése, 

- jelentősebb fejlesztéshez kapcsolódó döntés. 

Közmeghallgatási napirendet és közmeghallgatást kell tartani, ha azt 5 fő képviselő 

indítványozza.  
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(4) A közmeghallgatás helyéről, időpontjáról a lakosságot annak megtartása előtt legalább 10 

nappal előbb értesíteni kell, hogy lehetősége nyíljon kérdéseinek megfogalmazására, a 

felkészülésre.  A település lakossága kérdéseit, javaslatait a közmeghallgatás előtt írásban 

és szóban is megteheti. 

A közmeghallgatáson - a tárgyalt napirend súlyának, az érdeklődők számának alapján – a 

képviselő-testület a felszólalások időtartamát - a testületi ülés szabályai szerint - 

korlátozhatja. 

 

(5) A polgármester évente egy alkalommal települési szintű fórum keretében tájékoztatást ad 

a lakosság részére a legfontosabb helyi, várospolitikai, közigazgatási kérdésekről. A 

várospolitikai fórumon a polgármesteri hivatal vezetői kötelesek részt venni.   

 

(6) Az állampolgári közösségek, önszerveződő csoportok, társadalmi szervezetek az 

érdekkörükbe tartozó önkormányzati közügyekben kezdeményezhetik a tervezett 

döntésekről a tájékoztatást. A társadalmi szervezetek kezdeményezésére - szükség szerint 

- a civil-kapcsolatokért felelős alpolgármester az önkormányzati döntéseket megelőzően, 

a szervezeteket érintő kérdésekről előzetes egyeztetést tart. A városban megvalósuló, 

közérdeklődésre számot tartó rendezvényekről a polgármester (vagy a képviselő-testület 

felhatalmazása alapján az önkormányzatot képviselő települési képviselő vagy a 

polgármesteri hivatal adott témával foglalkozó dolgozója) a soron következő testületi 

ülésen ad tájékoztatást. 

  

 

VI. FEJEZET 

A TELEPÜLÉSI KÉPVISELŐ 

 

39. § 

(1) A települési képviselő a ciklusprogramban megfogalmazott célkitűzések, valamint az 

önkormányzati feladat és  hatáskörök megvalósításáért illetőleg, a település egészéért 

vállalt felelősséggel vesz részt választói érdekeinek képviseletében.  

 

(2) A képviselőt az önkormányzati törvényben és e rendeletben rögzített jogok és  

kötelezettségek illetik meg, illetőleg terhelik. 

 

(3) A települési képviselő az alakuló ülésen, illetve a megválasztását követő ülésen esküt tesz. 

 

(4)  A települési képviselők jogai és kötelezettségei azonosak. 

 

(5) A települési képviselő a képviselő-testület megbízása alapján képviselheti az 

önkormányzatot. 
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A képviselő jogai, és kötelezettségei 

40. § 

 

(1) A képviselő jogosult:  

- kérni, hogy az írásban is benyújtott hozzászólását a jegyzőkönyvhöz 

csatolják, illetőleg, hogy véleményét rögzítsék a jegyzőkönyvben, 

- a képviselő-testület ülésén a polgármestertől, alpolgármesterektől, a 

jegyzőtől, az aljegyzőtől, a bizottság elnökétől önkormányzati 

ügyekben felvilágosítást kérni, amelyre az ülésen – vagy legkésőbb 

15 napon belül írásban – érdemi választ kell adni, 

- részt venni a képviselő-testület döntéseinek előkészítésében, 

végrehajtásuk megszervezésében, és ellenőrzésében, 

- kezdeményezni, hogy a képviselő-testület vizsgálja felül 

bizottságának, a polgármesternek, a helyi kisebbségi önkormányzat 

testületének – a képviselő-testület által átruházott – önkormányzati 

ügyben hozott döntését, 

-  a polgármesteri hivataltól igényelni a képviselői munkájához 

szükséges tájékoztatást, illetőleg ügyviteli közreműködést, 

- sürgős, azonnali intézkedést igénylő közérdekű ügyben 

kezdeményezni a polgármesteri hivatal intézkedését, 

- bármely bizottsági ülésen tanácskozási joggal részt venni, a zárt 

ülésen is, a bizottság elnökének javasolni a bizottság feladatkörébe 

tartozó ügy megtárgyalását, amelyet a bizottság legközelebbi ülése 

elé kell terjeszteni, és a tárgyalásra a képviselőt is meg kell hívni,  

- a képviselő testület vagy a polgármester megbízása alapján képviselni 

az önkormányzatot, 

- megbízatásának ellátásával összefüggésben - külön rendeletben 

meghatározott - tiszteletdíjra, költségtérítésre és egyéb juttatásokra.  

 

41. § 

 

(1) A képviselő köteles: 

- tevékenyen  részt venni a képviselő-testület munkájában, 

- a képviselői megbízatásához méltó, a képviselő-testület valamint annak 

szerveit, tekintélyét és hitelét óvó magatartást tanúsítani,  

- részt venni a testületi ülések előkészítésében, valamint a különböző 

vizsgálatokban, 

- a képviselői tevékenysége során a tudomására jutott állami, szolgálati, 

üzleti és magántitkot megőrizni. Üzleti és magántitkot a vonatkozó 

rendelkezések szerint megtartani. Titoktartási kötelezettsége a 

megbízatásának lejárta után is fennáll. 

- kapcsolatot tartani a választókörzetének polgáraival, illetve a különböző 

önszerveződő lakossági közösségekkel, valamint jogos panaszaik intézését 

figyelemmel kísérni, 

- a személyes érintettségét bejelenteni, 
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- írásban, vagy szóban előre a polgármesternek, vagy a bizottság elnökének 

bejelenteni, hogy a képviselő-testület, vagy valamely bizottság ülésén való 

részvételben, illetőleg egyéb megbízatása teljesítésében akadályoztatva 

van. (Igazoltnak kell tekinteni annak a képviselőnek, vagy bizottsági tagnak 

a távollétét, aki azt előzetesen bejelentette, vagy utólag igazolta.) 

- évente egy alkalommal választókörzetében beszámolót tartani. 

 

 

VII. FEJEZET 

 

A KÉVISELŐ-TESTÜLET BIZOTTSÁGAI 

 

42. § 

 

(1) A képviselő-testület – meghatározott önkormányzati feladatok ellátására – állandó, vagy 

ideiglenes bizottságokat választ. A képviselő-testület önkormányzati ügyekben döntési 

jogkörben is felruházhatja bizottságait. 

 

(2) Az ideiglenes bizottság megbízatása feladatának elvégzéséig, illetőleg az erről szóló 

jelentésnek a képviselő-testület által történő elfogadásáig tart. 

 

(3) A képviselő-testület a következő állandó bizottságokat hozza létre: 

  

 1. Ügyrendi és Szociális Bizottság                     7 fő 

 2. Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság       7 fő 

 3. Oktatási, Egészségügyi és Civil Kapcsolatok Bizottság     9 fő 

 4. Városfejlesztési és Városüzemeltetési, Lakásügyi Bizottság    9 fő  

 

(4) A bizottságok tagjainak nevét és lakcímét a 1/b sz. melléklet tartalmazza. 

 

(5) A képviselő-testület állandó bizottságai ellátnak minden olyan feladatot és hatáskört, 

amelyet helyi önkormányzati döntés a bizottság számára meghatároz. 

a.) Döntenek: 

- a képviselő-testület által átruházott hatáskörökben, 

- önkormányzati rendeletekben a bizottság részére megállapított hatáskörökben 

b.) Előkészítik: 

- a szakterületüket érintő önkormányzati koncepciókat, 

- a feladatkörükbe tartozó testületi előterjesztéseket. 

c.) Javaslatot tesznek: 

- a szakterületükhöz tartozó intézmények vezetői álláshelyének betöltésére (a beérkező 

pályázatok értékelése alapján), 

- a tárgy év november 15. napjáig javaslatot tesznek a polgármesternek a következő évben 

megtárgyalandó gazdasági és egyéb tárgyú előterjesztésekre. 
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- az önkormányzat felügyelete alatt álló és szakterületüket érintő gazdasági társaságok, 

intézmények létesítésével, átalakításával, megszüntetésével, átvételével és ellátottságával 

kapcsolatos testületi döntésekre, 

- Mezőkövesd város „díszpolgára” cím, Mezőkövesd Városért kitüntetés adományozására, 

illetve visszavonására, 

- kitüntető díjak adományozására és visszavonására. 

d.) Véleményezik: 

- a képviselő-testület elé kerülő előterjesztések szakterületüket érintő részét, 

- az önkormányzat éves pénzügyi tervének szakterületüket érintő részét, 

- szakterületükhöz tartozó gazdasági társaságok, intézmények szakmai munkáját 

e.) Ellenőrzik: 

- a képviselő-testületi és bizottsági döntések végrehajtását, 

- a szakterületükhöz tartozó intézmények működését, 

f.) Beszámolnak: 

- a bizottság tevékenységéről, döntéseikről és azok végrehajtásairól. 

 

(6) A bizottságok részletes feladat- és hatásköreit az 5-10. számú melléklet tartalmazza. 

 

(7) A képviselők és a velük közös háztartásban élő házas- vagy élettársuk, valamint 

Gyermekeik vagyonnyilatkozatát az Ügyrendi és Szociális Bizottság tartja nyilván és 

ellenőrzi. 

 

(8) A bizottság elnökét és tagjainak több mint a felét a települési képviselők közül kell 

megválasztani. A polgármester, az alpolgármester, a jegyző, a polgármesteri hivatal 

dolgozója nem lehet a bizottság elnöke és tagja. A képviselő-testület a bizottságok 

létszámáról, összetételéről, feladatköréről, megalakulásukkor dönt. A bizottság választja 

meg a képviselő-testület tagjai közül a bizottság elnökét.  

 

(9) A bizottságok munkájukba szakértőket is bevonhatnak. 

 

 

A bizottságok működése 

43. § 

 

(1) A bizottságok munkaterv alapján működnek. 

  

(2) A bizottság üléseit az elnök hívja össze úgy, hogy az érdekeltek a meghívót és az 

előterjesztéseket legalább az ülést megelőzően három nappal előbb kézhez kapják. A nem  

képviselő bizottsági tagok számára elsődlegesen elektronikus formában, külön kérésre       

nyomtatott formában kell kézbesíteni 
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(3)  Az elnök köteles az ülést összehívni a polgármester indítványára, vagy a képviselő-       

testület döntése alapján, vagy a bizottsági tagok 1/4-ének – az ok és cél megjelölésével        

történő – írásbeli indítványára. 

 

(4)  A bizottság üléseire is alkalmazni kell a képviselő-testület határozatképességére, és        

határozathozatalára vonatkozó szabályokat. 

 

(5) Az ülések nyilvánosak, de az Ötv. zárt ülésre és összeférhetetlenségre vonatkozó  

       szabályait is alkalmazni kell. 

 

(6) A bizottság zárt ülésein hozott döntéseiről csak az elnök adhat tájékoztatást. 

 

(7) A bizottságok hatósági jogkörben – az Ötv.-ben foglalt eltérésekkel – az közigazgatási 

eljárás szabályai, az átruházott önkormányzati hatáskör gyakorlása során az SZMSZ 

szabályai szerint hozzák meg döntéseiket. 

 

(8) A bizottsági ülésen megfogalmazott és jegyzőkönyvben rögzített kisebbségi véleményt a 

képviselő-testületi ülésen ismertetni kell.  

 

(9) A bizottsági döntéshozatalból kizárható az, akit, vagy akinek a hozzátartozóját az ügy 

személyesen érinti. A személyes érintettséget az érdekelt köteles bejelenteni. Az elnök 

kizárásról a polgármester, vagy akadályoztatása esetén az általa meghatalmazott személy, 

bizottsági tag esetén a bizottság dönt. 

 

(10) A bizottság üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni: 

a.) a polgármestert, 

b.) az alpolgármestereket, 

c.) a jegyzőt, 

d.) a kisebbségi önkormányzat elnökét, vagy kijelölt tagját a kisebbséget is érintő 

napirendi pont tárgyalása esetén 

e.) a hivatal tárgykör szerint érintett egységének vezetőjét, 

f.) a belső ellenőrzéssel megbízott Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 

munkatársát a pénzügyi- és ellenőrzési témát érintő napirendekhez, 

g.) az önkormányzati intézmény/ek/ vezetőjét/it/ az őket érintő napirendekhez, 

h.) az érintett napirendek előadóit, 

i.) azon személyek és szervezetek képviselőit, akiknek jelenléte a bizottsági ülés 

napirendje tárgyalásánál a bizottság elnöke, illetve az előterjesztő szerint szükséges. 

 

(11) A bizottsági ülésre a nem bizottsági tag képviselőket is írásbeli meghívóval – az 

előterjesztések nélkül – meg kell hívni. 

 

(12) A bizottság minden tagja köteles az ülésen tudomására jutott állami, vagy szolgálati      

titkot megőrizni. 
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(13) A bizottság üléséről kettő példányban kell jegyzőkönyvet készíteni. Az eredeti példányt  

        az Önkormányzati Szolgáltató és Okmányiroda kezeli. A másik példányt 15 napon belül  

        a B.A.Z. Megyei Közigazgatási Hivatal részére  kell megküldeni. 

        A jegyzőkönyvet a bizottság elnöke írja alá. 

 

(14) A bizottságok működésük részletes szabályait maguk állapítják meg. A bizottság 

ügyviteli feladatait a polgármesteri hivatal látja el. 

 

(15) A bizottságok hatósági jogkörben hozott határozatainak adminisztrációját a jegyző végzi.  

 

(16) A határozat kiadmányozása az alábbiak szerint történik:  

- Aláírás: Bizottság elnöke s.k.  

- Kiadmány hiteléül: a bizottság munkájáért felelős hivatali dolgozó aláírása 

 

(17) A bizottságok elnökei a testületi ülésen az egyes napirendi pontokkal kapcsolatos         

bizottsági határozatokat, javaslatokat, véleményeket az adott napirendi pont          

tárgyalásakor ismertetik a testülettel. 

 

 

VIII. FEJEZET 

A POLGÁRMESTER, AZ ALPOLGÁRMESTER, 

A JEGYZŐ, AZ AJEGYZŐ 

 

A polgármester 

 

44. § 

 

(1) Mezőkövesd városban a polgármester a választópolgárok által közvetlenül választott, 

sajátos közszolgálati jogviszonyban álló személy. Tevékenységét kötetlen munkaidőben 

végzi. 

 

(2) A polgármester a képviselő-testület törvényes képviselője, aki a képviseleti jog 

esetenkénti ellátásával az alpolgármestert is megbízhatja. 

 

(3) A polgármester önkormányzattal kapcsolatos feladatait az Ötv. és más törvények, 

valamint az SZMSZ 10 és 11. számú mellékletei tartalmazzák.  
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(4) A polgármester feladatai a (3) bekezdésben foglaltakon túlmenően a képviselő-

testülettel,annak szerveivel kapcsolatban a testület által elfogadott ciklusprogram céljaival 

összhangban különösen a következők:    

- szervezi és biztosítja a demokratikus helyi hatalomgyakorlást, a közakarat 

érvényesülését, 

- összehívja és vezeti a testület üléseit, 

- gondoskodik a testület működésének nyilvánosságáról,  

- képviseli az önkormányzatot, 

- segíti a települési képviselők munkáját, 

- együttműködik a társadalmi szervezetekkel, a lakosság önszerveződő közösségeivel, 

- együttműködik más önkormányzati és államigazgatási szervekkel, kapcsolatot tart más  

   település – különösen a térség önkormányzataival, 

- kapcsolatot tart a helyi pártok, és társadalmi szervezetek, egyesületek, civil  

     szerveződések vezetőivel, a kisebbségi önkormányzat képviselő-testületével, 

- ápolja az önkormányzat hazai és nemzetközi kapcsolatait, 

- fogadja az önkormányzattal kapcsolatban álló külföldi partnerek képviselőit, és velük  

   való tárgyalás során előzetes megállapodást köt, 

- véleményt nyilvánít a település életét érintő kérdésekben, 

- nyilatkozik a sajtónak, a hírközlő szerveknek,  

- lakossági fórumokat szervez. 

 

(5) A polgármester az önkormányzati, valamint az államigazgatási feladatait, hatásköreit a 

képviselő-testület hivatalának közreműködésével látja el. 

 

(6) A polgármesternek a bizottságok működésével összefüggő főbb feladatai: 

- indítványozhatja a bizottság összehívását, 

-  biztosítja a bizottságok jogainak és kötelezettségeinek érvényesülését, 

- ellátja a bizottságok rendszeres tájékoztatását, 

- felfüggeszti a bizottság döntésének a végrehajtását, ha az ellentétes a képviselő-  testület  

   határozatával, vagy sérti az önkormányzat érdekeit, 

A felfüggesztett döntésről a képviselő-testület a következő ülésen határoz. 

- bizottsági döntéshozatalnál kivéve – akadályoztatása esetén – dönt a bizottsági elnök  

   kizárásáról, ha az ügy a bizottság elnökét, vagy hozzátartozóját érinti. 

 

(7) A polgármesteri hivatallal összefüggő főbb polgármesteri jogosítványok: 

- A Képviselő-testület döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében eljárva irányítja  

   hivatalt, 
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- a jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a hivatal feladatait az   

önkormányzat munkájának a szervezésében, a döntések előkészítésében és     

végrehajtásában, 

- dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági 

jogkörökben, egyes hatásköreinek a gyakorlását átruházhatja, 

- a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a hivatal belső     

szervezeti tagozódásának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének     

meghatározására. 

-  szabályozza a hatáskörébe tartozó ügyekben a kiadmányozás rendjét, 

-  gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat a jegyző, az alpolgármesterek és az    

önkormányzati intézményvezetők tekintetében. 

- Szükség szerint, de évente legalább két alkalommal a Polgármesteri Hivatal dolgozói     

részére munkaértekezletet tart, minősíti a munkát, ismerteti az adott időszakban tárgyalt     

fontosabb ügyeket, hozott döntéseket az időszerű feladatokat. 

- A Hivatal szervezeti egységeinek vezetői részére minden hétfőn értekezletet tart,     

melynek célja a Hivatal feladatai tekintetében a szükséges koordináció biztosítása, a     

rendszeres információ áramlás megteremtése. 

   -  a polgármesteri hivatal KINCSTÁR Irodájának és Lakosságszolgálati Iroda és 

 Gyámhivatal feladatkörébe tartozó ügyek koordinálásáért, felügyeletéért 

  

(8) A polgármester foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatos szabályokat, valamint az       

összeférhetetlenségre vonatkozó rendelkezéseket az Ötv., a polgármesteri tisztség       

ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 

1994.        évi LXIV. tv., továbbá a hivatali dolgozók közszolgálati jogviszonyának 

egyes        kérdéseiről szóló helyi rendelet határozza meg. 

 

(9) A polgármester felett a munkáltatói jogokat a képviselő-testület gyakorolja. 

 

 (10)A polgármester illetményéről a képviselő-testület az alakuló ülésen dönt. A  polgármester 

illetményének emelésére vonatkozó javaslatot az Ügyrendi és Szociális  Bizottság elnöke 

terjeszti a képviselő-testület elé. 

 

Az alpolgármester 

45. § 

 

(1) A képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel         

a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére két alpolgármestert választ. A 

képviselő-testület az egyik alpolgármestert saját tagjai közül választja meg, aki munkáját         

társadalmi megbízatásban végzi. Azon alpolgármester, akit a képviselő-testület nem         

tagjai közül választott, főállásban látja el feladatát. A nem képviselő-testületi tagok  közül 

választott alpolgármester jogállására a továbbiakban a testületi tagok közül választott 

alpolgármesterre irányadó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a  polgármestert a 

képviselő-testület elnökeként nem helyettesítheti, a testületi ülésen szavazati joggal nem 

rendelkezik, de a képviselő-testület ülésein tanácskozási joggal részt vesz. Az 
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alpolgármesterek megbízatása megszűnik az új polgármester megválasztásával, valamint 

ha a képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített 

többséggel megbízásukat visszavonja. 

 

  

(2) A képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján dönt az alpolgármestere 

tiszteletdíjának, illetve illetményének és egyéb juttatásaik mértékéről. 

 

(3) Az alpolgármesterek a polgármester irányításával látják el feladataikat, a munka 

folyamatos biztosítása érdekében.  

 

(4) A polgármestert közvetlenül megillető jogosítványokat az alpolgármester, a 

polgármester tartós (legalább 15 napos) akadályoztatása esetén, helyettesítési 

jogkörében gyakorolhatja. Az alpolgármester nem lehet az önkormányzati hatáskörök 

címzettje, ilyet sem a képviselő-testület, sem a polgármester nem ruházhat rá. 

 

45/A. § 

 

(1) A képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester felelős: 

 

1) a polgármesteri hivatal Városüzemeltetési és Városfejlesztési Irodájának feladatkörébe 

tartozó ügyek koordinálásáért, felügyeletéért, 

2) a stratégiai és pályázati referens munkakörébe tartozó feladatok felügyeletéért, 

koordinálásáért, 

3) az önkormányzat 100%-os tulajdonát képező Mezőkövesdi Városgazdálkodási Zrt., 

Zsóry Camping Kft., Mezőkövesdi Városfejlesztési Kft. működésének felügyeletéért, 

4) a polgármester egyedi döntése alapján, a városban megvalósuló fejlesztések 

koordinálásáért, felügyeletéért, azon feladatokért, amellyel a polgármester megbízza. 

 

(2) Az alpolgármester (1) bekezdésben foglalt feladatait a polgármester irányítása alapján 

látja el.   

 

(3) A nem képviselő-testületi tagok közül választott alpolgármester felelős: 

a) a polgármesteri hivatal Önkormányzati Szolgáltató és Okmányiroda feladatkörébe 

tartozó ügyek koordinálásáért, felügyeletéért,  

b) a lakás és ingatlankezelési referens munkakörébe tartozó feladatok felügyeletéért, 

koordinálásáért, 

c) a jogi referens munkakörébe tartozó feladatok felügyeletéért, koordinálásáért 

d) az önkormányzat 100%-os tulajdonát képező KÖZKINCSTÁR Nonprofit Kft., és a 

MÉDIA Nonprofit kft. működésének felügyeletéért, 

e) az önkormányzat civil és testvérvárosi kapcsolatainak ápolásáért,  

f) a polgármester egyedi döntése alapján a városban megvalósuló fejlesztések 

koordinálásáért, felügyeletéért, 

g) azon feladatokért, amellyel a polgármester megbízza. 

 

(4) Az alpolgármester (3) bekezdésben foglalt feladatait a polgármester irányítása alapján 

látja el. 
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A  jegyző 

46. § 

 

(1) A képviselő-testület – pályázatban írt feltételek figyelembe vételével – a jogszabályban  

      meghatározott képesítéssel rendelkező jegyzőt nevez ki - határozatlan időre. 

 

(2) A jegyző vezeti a polgármesteri hivatalt. Gondoskodik az önkormányzat működésével 

kapcsolatos feladatok ellátásáról, különösen: 

 

- előkészíti a képviselő-testület ülése, a bizottságok elé kerülő előterjesztéseket, állást  

 foglal azok jogszerűsége tekintetében,  

- ellátja a testület, a bizottságok szervezési és ügyviteli tevékenységével kapcsolatos  

 feladatokat, 

-  tanácskozási joggal részt vesz a testület és a bizottságok ülésein, 

-  törvényességi észrevételeket tehet a szavazás előtt az előterjesztés vitájában, 

- gondoskodik a testületi ülés jegyzőkönyvének elkészítéséről, azt a polgármesterrel  

 együtt írja alá, 

- rendszeresen tájékoztatja a polgármestert, a képviselő-testületet és a bizottságokat az  

 önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról, a polgármesteri hivatal munkájáról és  

 az ügyintézésről. 

- A Képviselő-testület döntéseinek törvényességéért egy személyben felelős a jegyző. 

 

(3) A jegyző egyéb fő feladatai: 

 

- döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket, és 

biztosítja ezek igazgatási, szakmai színvonalát 

- ellátja a jogszabályban előírt államigazgatási feladatokat és a hatósági hatásköröket, 

dönt a hatáskörébe utalt ügyekben, 

- a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét, gyakorolja a 

munkáltatói jogokat a képviselő-testület hivatalának köztisztviselői tekintetében. A 

kinevezéshez, vezetői megbízáshoz, felmentéshez, a vezetői megbízás visszavonásához, 

jutalmazáshoz a polgármester által meghatározott körben a polgármester egyetértése 

szükséges, 

- szervezi a polgármesteri hivatal jogi felvilágosítói munkáját, 

- ellátja az államigazgatási tevékenység egyszerűsítésével, korszerűsítésével összefüggő 

feladatokat. 
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Az aljegyző 

47. § 

 

(1) A képviselő-testület - a jegyző javaslatára, a jegyzőre vonatkozó szabályok szerint – 

aljegyzőt nevez ki a jegyző által meghatározott feladatok ellátására. 

A kinevezés határozatlan időre szól. 

 

(2) Az aljegyző – a jegyző távolléte esetén – helyettesíti jogosítvánnyal rendelkezik. 

 

47/A. § 

 

(1) A jegyző és az aljegyző együttes távolléte, akadályoztatása esetén az Önkormányzati 

Szolgáltató és Okmányiroda vezetője helyettesítési jogosítvánnyal rendelkezik. 

 

 

IX. FEJEZET 

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 

 

48. § 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat működésével, valamint az közigazgatási ügyek 

döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátásra 

Polgármesteri Hivatal elnevezéssel egységes hivatalt hoz létre. A polgármesteri hivatal 

költségvetési intézmény, önálló jogi személy. 

 

(2) A képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján – a jegyző javaslatának 

figyelembe vételével - meghatározza az egységes hivatal belső szervezeti tagozódását, 

munka- és ügyfélfogadásának rendjét, valamint a működéséhez szükséges előirányzatokat, 

a működési és fenntartási költségeket. 

 

(3) A hivatal a képviselő-testület által elfogadott Ügyrend szerint működik, amely részletezi a 

hivatal feladatait, a munka- és az ügyfélfogadás rendjét és idejét, a polgármester,  és a 

jegyző fogadóóráit. 

 

(4) A helyi kisebbségi önkormányzat munkájának segítése érdekében szakmai és jogi 

segítséget nyújt: 

- határozat hozatalukhoz, 

- programjaik kidolgozásához, 

- Képviselő-testületi üléseik előkészítéséhez, lebonyolításához, a jegyzőkönyv és egyéb 

anyagok elkészítéséhez. 
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X. FEJEZET 

A társulás 

 

49. § 

 

(1) Az önkormányzat feladatainak hatékonyabb, célszerűbb, gazdaságosabb és ésszerűbb 

megoldása érdekében társulásokban vehet részt. A társulási lehetőségek közül a megyei 

közgyűléssel, más települések képviselő-testületeivel kialakítható társulásos formákat, 

valamint a hatósági igazgatási társulást, illetve az intézményi társulást kell előnyben 

részesíteni. 

 

(2) A képviselő-testület a rendelkezésre álló eszközökkel támogatja a választópolgárok olyan 

öntevékeny társulásait is, amelyek céljuk és rendeltetésük szerint a helyi önkormányzati 

feladatok, közügyek megoldására irányulnak. 

 

50. § 

 

A támogatandó társulások célja és rendeltetése különösen: 

 

- a tervek, fejlesztési koncepciók, programok egyeztetése, 

- a lakossági szükségletek kielégítésére szolgáló beruházási és településfejlesztési tervek  

 összehangolása, 

- a lakosság közügyekbe való bevonása, 

- a közös érdekképviselet, közös fellépés, meghatározott közös érdekű feladatok ellátása, 

- egyes államigazgatási hatósági ügyfajták szakszerű intézése hatósági igazgatási társulás  

 keretében, 

- intézmény közös alapítása, fenntartása és fejlesztése a várost és a környező községeket  

 egyaránt ellátó feladatokra. 

 

XI. FEJEZET 

Helyi népszavazás, népi kezdeményezés 

 

51. § 

 

(1) A képviselő-testület önálló rendeletben szabályozza a helyi népszavazás és népi 

kezdeményezés rendjét. 
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XII. FEJEZET 

GAZDÁLKODÁS, AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONA ÉS KÖLTSÉGVETÉSE 

 

Az önkormányzat vagyona 

 

52. § 

 

(1) Az önkormányzat vagyona a tulajdonából és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű 

jogokból áll. 

 

(2) Az önkormányzat vagyonára és a vagyonnal való gazdálkodására vonatkozó 

legalapvetőbb rendelkezéseket külön önkormányzati rendelet határozza meg. 

 

Ez a rendelet állapítja meg: 

a.) a forgalomképes és a törzsvagyonba tartozó forgalomképtelen, valamint a 

korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak körét, 

b.) a törzsvagyon korlátozottan forgalomképes tárgyaival kapcsolatban azokat a 

feltételeket, amelyekre figyelemmel kell lenni a vagyontárgyakról való rendelkezés 

során. 

 

(3) Az önkormányzat – vagyonának növelése érdekében – a képviselő-testület döntése 

alapján – részt vehet különböző gazdasági vállalkozásokban. A részvétel feltételeit a (2) 

bekezdésben jelölt rendeletben kell szabályozni. 

 

 

Az önkormányzat költségvetése 

53. § 

 

(1) A képviselő-testület a költségvetését önkormányzati rendeletben határozza meg. A 

 költségvetés összeállításának részletes szabályait az államháztartásról szóló törvény, a 

 finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét a költségvetésről szóló törvény, 

 valamint az ezekhez kapcsolódó egyéb jogszabályok határozzák meg. 

 

(2) A képviselő-testület először a költségvetési koncepcióról dönt. Ezt követően kettő 

 testületi ülésen tárgyalja a költségvetési rendeletet. A második ülésen a képviselő-testület  

 megalkotja a költségvetési rendeletét. 

 

(3) A költségvetési rendelet-tervezetét a jegyző készíti elő, s a polgármester terjeszti a 

képviselő-testület elé. A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság előzetesen köteles 

megtárgyalni az éves költségvetést tartalmazó előterjesztést és annak rendelet-tervezetét, 

a költségvetés végrehajtásáról szóló féléves és év végi beszámolókat, a költségvetés 
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évközi módosítására irányuló előterjesztéseket a vonatkozó rendelet-tervezetekkel együtt, 

továbbá mindazon előterjesztéseket, amelyeknek pénzügyi kihatása van. 

 

(4) A zárszámadás rendelet-tervezetének elkészítésére és előterjesztésére a (3) bekezdésben  

 írt szabályok az irányadók. 

 

(5) Az önkormányzat költségvetésével kapcsolatos, pénzügyi tárgyú vagy kihatású 

előterjesztés csak a jelen §. (3) – (4) bekezdésben foglalt rendelkezések megtartásával 

terjeszthető a képviselő-testület elé. 

 

Az önkormányzati gazdálkodás főbb szabályai 

54. § 

 

(1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait önállóan gazdálkodó intézményei, a 

Polgármesteri Hivatal, valamint részben önállóan gazdálkodó intézményei útján látja el, a 

jogszabályokban előírt feltételek keretei között. 

 

(2) Az önkormányzat által alapított, illetve fenntartott intézmények finanszírozása a központi 

pénzkezelési rendszer keretein belül, a Polgármesteri Hivatal irányításával történik. 

A költségvetési rendeletben elfogadott kiemelt előirányzatok csak a rendelet 

módosításával változtathatók meg. 

 

(3) Az intézmény saját bevételeinek – a költségvetésben nem tervezett – többletét az 

önkormányzat éves költségvetéséről szóló rendeletben foglaltak szerint használhatja fel. 

 

Az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzése 

55. § 

 

(1) Az önkormányzat gazdálkodását az Állami Számvevőszék ellenőrzi. 

 

(2) Az önkormányzat költségvetését és zárszámadását könyvvizsgáló hitelesíti. 

 

(3) A gazdálkodás belső ellenőrzését a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulásnál 

alkalmazott belső ellenőr útján biztosítja. 

 

(4) Az önkormányzat által fenntartott intézmények pénzügyi ellenőrzését a képviselő-testület 

látja el. Az önkormányzat ellenőrzési rendszerét a 13 sz. melléklet tartalmazza. 
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XIII. FEJEZET 

Felterjesztési jog 

 

56. § 

 

(1) A képviselő-testület az önkormányzati jogokat, illetőleg a helyi önkormányzat feladat- és 

hatáskörét érintő bármely kérdésben – közvetlenül, vagy érdekképviseleti szervezete útján 

– az adott kérdésben hatáskörrel rendelkező állami szerv vezetőjéhez fordulhat és 

 

a.) tájékoztatást, adatot, szakmai és jogértelmezési kérdésben állásfoglalást kérhet, 

b.) javaslatot tehet, intézkedés megtételét kezdeményezheti, 

c.) az általa irányított szerv működésével, illetve az általa kibocsátott jogszabállyal, jogi 

irányítási eszközzel és egyéb döntésével kapcsolatban véleményt nyilváníthat, 

kifogással élhet, kezdeményezheti annak megváltoztatását, vagy visszavonását.  

 

 

XIV. FEJEZET 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

57. § 

 

(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

 

(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Mezőkövesd város többször 

módosított 5/2003. (II.27.) ÖK. számú rendelete. 

 

  

 

 

 

 

 

 



45 

 

1/a. számú melléklet 

 

 

KIMUTATÁS 

a Képviselő-testület tagjairól 

 

 

NÉV LAKCÍM MEGJEGYZÉS 

 

Dr. Fekete Zoltán  

polgármester 

Mezőkövesd 

Szemere B. 60. 

FIDESZ-KDNP 

 

Barsi László Mezőkövesd 

Hóvirág u. 39. 

JOBBIK 

Bóta Gáspár Mezőkövesd 

Szőlő út 42.  

FIDESZ-KDNP 

Csiger Lajos Mezőkövesd 

Balassi B. út 5. 

FIDESZ-KDNP 

Csirmaz József Mezőkövesd 

Gergely út 4. 

FIDESZ-KDNP 

Csirmaz Zsolt Mezőkövesd 

Mátyás út 78. 

FIDESZ-KDNP 

Guti Árpád Mezőkövesd 

Dr. Lukács G. út 1. 

MSZP 

Malatinszky Károly Mezőkövesd 

Sólyom út 6. 

FIDESZ-KDNP 

Molnár Istvánné Mezőkövesd 

Móra F. út 11. 3/3. 

FIDESZ-KDNP 

Nyeste László Mezőkövesd 

István út 13. 

MSZP 

Takács József Mezőkövesd 

Kossuth út 31. 

FIDESZ-KDNP 

Vámos Zoltán Mezőkövesd 

Jegenyesor út 141. 

FIDESZ-KDNP 
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1/b. számú melléklet 

 

 

Az önkormányzat állandó bizottságainak tagjai név és lakcím szerint 

 

 

Ügyrendi és Szociális Bizottság  

 

 

Képviselő tagja:  Csiger Lajos  Juhász Gy.u. 2.  

    Malatinszky Károly Sólyom u. 6. 

    Molnár Istvánné Móra F.11. 3/3.  

    Guti Árpád   Dr. Lukács G..1.  

 

Külső tagja:   Kaczvinszki Ferenc  Magdolna u. 88. 

    Dr. Jakab Orsolya  Dózsa Gy. 14.  

Hóczáné Ádám Mária  Hóvirág u. 58.  

 

 

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 

 

 

Képviselő tagja:  Takács József  Kossuth u. 31.  

    Csirmaz Zsolt  Mátyás u. 78.  

    Csiger Lajos  Juhász Gy.u. 2.  

    Nyeste László  István u. 13.  

 

Külső tagja:   Bollók Zoltán   Gólya u. 5.  

    Dombrádi Erika  Építők u. 2. 3/1.  

    Pap József    Kiss I.u. 17.  

 

 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság  

 

 

Képviselő tagja:  Csirmaz József Gergely u. 4.  

    Takács József  Kossuth u. 31.  

    Csirmaz Zsolt  Mátyás u. 78.  

    Bóta Gáspár  Szőlő u. 42.  

    Nyeste László  István u. 13.  

 

Külső tagja:   Vámos István  Ágnes u. 2.  

    Bencsik Márton Dohány u. 32.  

    Moroncsik József János u. 26.  

    Pető Istvánné   Pál u. 38.  
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Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság  

 

 

Képviselő tagja:  Molnár Istvánné Móra F.u. 11. 3/3.  

    Bóta Gáspár  Szőlő u. 42.  

    Malatinszky Károly Sólyom u. 6.  

    Csirmaz József Gergely u. 4.  

    Barsi László   Hóvirág u. 39.  

 

Külső tagja:   Dr. Tóth József Budai N.A.93.  

    Csirmaz István Szemere B.u.31.  

    Gáspár Erzsébet Bacsó B. u.31.  

    Jámbor Márk    Fecske u. 7.  
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2. számú melléklet 

 

A képviselő testület főbb feladat- és hatásköre 

 

1) megállapítja az önkormányzat hivatalos elnevezését, 

 

2) kialakítja a szervezetét és meghatározza működési szabályait, 

 

3) meghatározza bizottsági szervezetét és megválasztja bizottságait, 

 

4) gyakorolja a munkáltatói jogokat a polgármester tekintetében, megállapítja illetményét, 

alpolgármestereket választ, 

 

5) kinevezi a jegyzőt, az aljegyzőt, 

 

6) dönt a törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés és megbízás kérdésekben, 

 

7) dönt a jogszabály által nem a helyi önkormányzat részére meghatározott feladat 

átvállalásának kérdésében, 

 

8) határoz önkormányzati társulás létrehozása, megszüntetése, társuláshoz, érdekképviseleti  

szervhez való csatlakozás kérdésében, 

 

9) dönt a testületi hatáskör gyakorlásának átruházásáról, 

 

10) megállapodást köt területrész átadásáról, átvételéről, vagy cseréjéről, állást foglal terület-

csatolás kérdésében, 

 

11) dönt településrészi önkormányzat létrehozása, hatáskörének megállapítás kérdésében, 

 

12) megállapodást köt külföldi önkormányzattal való együttműködésről, dönt nemzetközi 

önkormányzati szervhez való csatlakozás kérdéséről, 

 

13) meghatározza a lakossági fórumok rendjét, 

 

14) meghatározza az önkormányzati jelképek, kitüntetések és elismerő címek körét, és 

szabályozza használatukat, díszpolgári címet adományoz, 

 

15) meghatározza ciklusprogramját, 

 

16) meghatározza gazdasági programját, megállapítja költségvetését, dönt a végrehajtásukról 

szóló beszámoló elfogadásáról, 

 

17) helyi adót állapít meg, 

 

18) megválasztja a bíróságok népi ülnökeit, 

 

19) dönt emlékmű állítás kérdésében, 
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20) határoz közterületek elnevezéséről,  

 

21) eljár közösségi célú alapítvány és alapítványi forrás átadása, átvétele kérdésében, 

 

22) rendelkezik hitelfelvétel, kötvénykibocsátás kérdésében, 

 

23) dönt intézmény-alapítás kérdésében, kinevezi és megbízza az intézmény vezetőjét, a 

polgármester javaslatára megállapítja munkabérét, 

 

24) dönt vállalkozói tevékenység folytatásának kérdésében, 

 

25) eljárást kezdeményez az Alkotmánybíróságnál, 

 

26) állást foglal megyei önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, 

szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti, 

 

27) véleményt nyilvánít olyan ügyekben, amelyekben törvény az érdekelt önkormányzat 

álláspontjának kikérését írja elő, 

 

28) felterjesztési joggal él a törvény által meghatározott kérdésekben, 
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3. számú melléklet  

 

 

Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek 

 

1./ Általános feladat és hatáskörei figyelemmel az Ötv. 10. § /1/ bekezdésében foglaltakra: 

 

- Rendeletalkotás 

- Szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, 

- A törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, megbízás joga amely - az   

alpolgármesterek kivételével - magában foglalja a felmentés, a megbízás visszavonásának 

jogát, 

- A helyi népszavazás kiírása, az önkormányzati jelképek, kitüntetések és elismerő címek 

meghatározása, használatuk szabályozása, díszpolgári cím adományozása, 

- A gazdasági program, a költségvetés megállapítása, döntés a végrehajtásukról szóló 

beszámoló elfogadásáról, a helyi adó megállapítása, a településrendezési terv, 

jóváhagyása, a Képviselő-testület által meghatározott értékhatár feletti hitelfelvétel, a 

kötvény kibocsájtás, továbbá a közösségi célú alapítványi forrás átvétele és átadása. 

- Önkormányzati társulás létrehozása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való 

csatlakozás, 

- Megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi 

önkormányzati szervezethez való csatlakozás, 

- Intézmény alapítása, megszüntetése, átszervezése, 

- Közterület  elnevezése, emlékmű állítás, 

- Eljárás kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál, 

- Bíróságok népi ülnökeinek megválasztása, 

- Állásfoglalás megyei önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, 

ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatást a települést is érinti. 

- Véleménynyilvánítás olyan ügyben, amelyben a törvény az érdekelt önkormányzat 

álláspontjának a kikérését írja elő,  

- A települési képviselő, a polgármester, a nem képviselő-testületi tagok közül választott 

alpolgármester összeférhetetlenségi ügyében való döntés, 

- Az Ötv. 33./A.§ /2/ bekezdés b. pontjában meghatározott hozzájárulással kapcsolatos 

döntés, 

- A vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatos döntés, 

- Képviselő-testület ciklusprogramjának és munkatervének elfogadása, 

- Döntés a polgármester, valamint a Képviselő-testület bizottságának önkormányzati 

jogkörében hozott hatósági határozata ellen benyújtott fellebbezés ügyében, 

- Bizottságai számára – átruházott hatáskörben - döntési jogot biztosít, amely döntéseket 

felülvizsgálhatja, 

- Határozathozása zárt ülés elrendeléséről, valamint valamelyik képviselő 

döntéshozatalból történő kizárásának kérdésben /elfogultság/, 

- Dönt az interpellációra adott válasz elfogadásáról, 

- Dönt az önkormányzat képviseletében külföldre utazó delegáció személyi összetételéről, 

illetve tisztségviselő, vagy képviselő külföldi kiküldéséről, 

- Amit törvény a Képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe utal.  

 

2./ A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe utalt  munkáltatói jogkör gyakorlása esetén  

- választás, kinevezés – az illetmény összegszerű meghatározása. 
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3./ Az 1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 8.§ (1) bekezdésekben foglaltak közül a kötelezően 

ellátottakon túl más feladat ellátásának vállalása, illetőleg arról történő lemondás. 

 

4./ Gazdálkodási feladat és hatásköre: 

 

- Az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás szabályainak megalkotása, 

- Meghatározza az önkormányzati tulajdont érintő vagyongazdálkodást, valamint 

vagyonpolitikai irányelveket, 

- Vállalkozói vagyon tulajdonjogának térítésmentes átruházása, 

- Vagyonrendeletében meghatározza azt az értékhatárt, ami fölött vagyonát értékesíteni, 

használatát, illetve a hasznosítás jogát átengedni, illetve apportálni, biztosítékul adni, 

megterhelni lehet. 

- Vagyontárgyak minősítése /forgalomképtelen, korlátozottan forgalomképes, 

vállalkozói/, 

- Összehangolja az idegenforgalom helyi fejlesztését és ellenőrzi a terület 

idegenforgalmának alakulását, 

- Dönt helyi jelentőségű természeti érték védetté nyilvánításáról, 

- Dönt koncessziós pályázat kiírásáról. 
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4. számú melléklet 

 

Minősített többségű szavazást igénylő ügyek 

 

 

- Önkormányzati rendeletalkotás rendelet módosítása, hatályon kívül helyezése, 

- Szervezetének kialakítása, átszervezése és megszüntetése, szervezete működésének 

meghatározása módosítása, 

- A törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, megbízás, megbízás visszavonása, 

felmentés, 

- Önkormányzati társulás létrehozása, társuláshoz érdekképviseleti szervezethez való 

csatlakozás társulási megállapodás módosítása, 

- Megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi 

önkormányzati szervezethez való csatlakozásról, 

- Intézmény alapítása, megszüntetése, átszervezése, 

- Önkormányzati jelképek, kitüntetések, és elismerő címek meghatározása, adományozása 

(Díszpolgári cím, Mezőkövesd Városért kitüntető cím, továbbá Abkarovits Jenő, Dr. 

Papp Zoltán, és díj  adományozása) 

- Általános és részletes rendezési terv jóváhagyása, 

- Hitel felvétele és kötvény kibocsátás, 

- Költségvetés meghatározása, módosítása, 

- Testületi hatáskör átruházása, 

- Helyi népszavazás, helyi népi kezdeményezés kiírása, 

- Rendkívüli közmeghallgatás és egyéb lakossági fórum kiírása, szervezése, 

- Ciklusprogram elfogadása, 

- Polgármester sorozatos törvénysértő tevékenysége, mulasztása miatt kereset benyújtása a 

polgármester ellen /Ötv. 33/B. § /1/ bekezdés, 

- Zárt ülés elrendelése, 

- Indítvány név szerinti szavazásra, 

- Települési képviselő kizárása a döntéshozatalból személyes érintettség miatt, 

- Forgalomképtelen vagyontárgy terület felhasználási kategóriájának, művelési ágának 

rendeltetésének megváltoztatása, 

- Korlátozottan forgalomképes vagyontárgynak rendeltetéstől eltérő célú elidegenítése, 

megterhelése, lekötése, hasznosítása, működtetése, 

- A Képviselő-testület megbízatásának lejárta előtti feloszlatás kimondása, 

- Önként vállalt közfeladat felvállalása, és megszüntetése 
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5. számú melléklet 

 

Oktatási, Egészségügyi és Civil Kapcsolatok Bizottság 

feladat- és hatásköre 

 

 

I. A BIZOTTSÁG ÁLTALÁNOS FELADATAI: 

 

a) A bizottság - feladatkörében - előkészíti a képviselő-testület döntéseit, szervezi és 

ellenőrzi a döntések   végrehajtását, 

b) A képviselő-testület döntése alapján előterjesztéseket nyújt be, véleményezi a 

feladatkörébe tartozó   előterjesztéseket. (Ötv. 23.§ (1) bek. ) 

c) Feladatkörében ellenőrzi a polgármesteri hivatalnak a képviselő-testület döntéseire, 

illetve végrehajtására   irányuló munkáját. (Ötv. 27. §) 

d) Elősegíti az ifjúság testi-, szellemi fejlődését. Részt vesz az önkormányzat 

ifjúságpolitikai döntéseinek előkészítésében, a döntések végrehajtását figyelemmel kíséri. 

e) Javaslatot tesz, állást foglal, véleményt mond a városban nyújtott egészségügyi 

alapellátással összefüggő feladatokkal kapcsolatban. 

 

II. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁLTAL ÁTRUHÁZOTT       

HATÁSKÖRBEN: 

 

1.) DÖNT: 

a) a maximális csoport- és osztálylétszám 20%-ig való túllépésének engedélyezéséről, 

b) A kultúra, turisztika területén működő közhasznú szervezetekről az Önkormányzat által a 

Kuratóriumba delegált személyekről; 

c) a bölcsődék nyitvatartási idejéről, tavaszi, nyári és téli zárvatartási rendjéről. 

d) az egészségügyi alapellátás technikai fejlesztésére rendelkezésre álló összeg pályázati 

úton történő felhasználásáról, 

 

 

2.) JÓVÁHAGYJA: 

a) A nevelési, oktatási, közművelődési és sport intézmények Szervezeti és Működési   

Szabályzatát, éves munkatervét, és véleményezi költségvetését (1997. évi CXL. Tv. 78. § 

(5) illetve megtagadhatja az SzMSz jóváhagyását, ha az jogszabályt sért (1993. évi 

LXXIX. Tv. 103. § (1) bek.) 

b) A nevelési, oktatási intézmények minőségirányítási programját és annak módosítását, 

valamint nyilvánosságra hozza azt. 

c) A nevelési, oktatási, közművelődési és sport intézmények házirendjét. 

      d)  A város kulturális, turisztikai és sport programját 

      e)  Az önkormányzat által rendezett állami és nemzeti ünnepeink programját, 

f) A kulturális és sport intézmények  szakembereinek 7 éves továbbképzési tervét, 

       illetve azok módosítását.  

 

3.) KÖZREMŰKÖDIK: 

a) az egészségügyi és egészségvédelmi programok kidolgozásában, 
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b) figyelemmel kíséri a közegészségügyi és környezetvédelmi helyzet alakulását, jelzi a 

problémákat, és javaslatot tesz azok megoldására. 

 

 

4.) MEGHATÁROZZA: 

a) Az önkormányzat által fenntartott könyvtár feladatait (1997.évi CXL tv.) 

b) Az alsófokú nevelési-oktatási intézmények körzethatárait, 

c) Az óvodák és bölcsődék nyitvatartásának rendjét, 

d) Az óvodák és bölcsődék szünidei nyitvatartásának rendjét, idejét, 

e) Az iskolaszék és az iskolai diákönkormányzat kezdeményezésére a módosítást 

engedélyezi – a szakminisztérium által, a tanév rendjében meghatározottak szerint - az 

iskola őszi, téli és tavaszi szünideinek időpontjáról 

f) Meghatározza, hogy adott tanévben mely oktatási intézmény köteles beszámolni 

tevékenységéről a bizottság  előtt. 

 

 

III. VÉLEMÉNYEZI: 

 

a) a közbeszerzési rendelet értelmében az egészségügyi, jellegű pályázatokat. 

b) Az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási, egészségügyi, közművelődési, 

közgyűjteményi és sport intézmények vezetői állásaira beérkező pályázatokat, 

c) A művészeti alkotások elhelyezését, áthelyezését, lebontását kezdeményező 

előterjesztéseket,   (1991. évi XX.tv. 109. § (1)-(3) bekezdései) 

d) Feladatkörében - önkormányzati intézmény alapítását, megszüntetését, összevonását, 

e) A városban lévő múzeumok működésével, fenntartásával kapcsolatos - tájékoztató 

jellegű - a lakosság kulturális, művészeti, hagyományőrző kezdeményezéseinek 

támogatására irányuló előterjesztéseket, 

f) Részt vesz az önkormányzat közoktatás fejlesztését szolgáló és ifjúságot érintő, valamint 

közművelődési, művészeti, sport, kulturális, az idegenforgalmi fejlesztését szolgáló 

koncepciójának kidolgozásában, 

g) Együttműködik az illetékességi területén tevékenykedő testneveléssel és sporttal 

foglalkozó szervezetekkel (2000. évi CXLV. tv.) 

h) Javaslatot tesz helyi könyvkiadás támogatására, 

i)  Feladatkörében közreműködik a helyi rendezvények    szervezésében (matyóföld estek, 

helyi könyvhét,    művészeti- és egyéb rendezvények),  

j) Közreműködik a városban tartott rendezvények összehangolásában,  

k) Segíti a turisztikai propagandát szolgáló, önkormányzat által tervezett kiadványok, egyéb 

eszközök megjelentetését, terjesztését,  

l) A turisztikai, kulturális feladatok összehangolása, fejlesztése érdekében együttműködik a 

város idegenforgalmi irodáival, civil szervezeteivel, vállalkozóival, 

m) Javaslatot tesz a matyó népművészet, valamint a gyógy-és idegenforgalom fejlesztési  

programjainak támogatására. 

n) Az önkormányzat által fenntartott közművelődési, művészeti intézmények elnevezéséről 

(1991. évi XX. tv. 119. §.) 

o) Minden év február 28-áig általános iskolánként az  indítandó első osztályok és a 

felvehető tanulók számát,  

p) Az óvodai beiratkozást követően tanévenként véleményezi az egyes óvodákban 

indítható óvodai csoportok számát, 

q) Nevelési évenként véleményezi az óvodapedagógusok heti kötelező óraszámáról szóló 

előterjesztést 
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r) Minősíti a feladatkörébe tartozó intézmények beszámolóját; 

s) Az Önkormányzat éves költségvetési rendeletének jóváhagyását megelőzően az 

intézmények költségvetési igényeit, 

t) A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programját 

u) Az oktatási intézmény pedagógiai, szakmai  munkájának eredményességét, 

v) Az önkormányzat által fenntartott feladatkörébe tartozó intézmények elnevezését  

w) Rangsort készít és beterjeszti az „Abkarovits Jenő” díj, a „Dr.Papp Zoltán” díj,  „Dr. 

Szűcs Géza” díj és az „Év Embere” kitüntető cím adományozásáról szóló javaslatokat a 

Képviselő-testület elé.  

z) A turisztikai propagandát szolgáló, Önkormányzat által tervezett kiadványok, egyéb 

eszközök megjelentetéséről, terjesztéséről, 

 

IV. JAVASLATOT TESZ : 

a) önkormányzati rendelet alkotására, felülvizsgálatára, önkormányzati felhatalmazás 

alapján rendelet-tervezet előkészítésére 

b) önkormányzati egészségügyi intézmények alapítására, átszervezésére, 

megszüntetésére, ellátási, szolgáltatási körzeteire; 

c) közreműködik a feladatkörét érintő előterjesztések készítésében; 

d) rangsorolja a céltámogatással megvalósuló egészségügyi gép-műszer beszerzést a 

költségvetésben jóváhagyott kereten belül az illetékes szakterületek vezetőinek        

bevonásával; 

e) rangsorolja a céltámogatással megvalósuló egészségügyi gép-műszer beszerzést a 

költségvetésben jóváhagyott kereten belül az illetékes szakterületek vezetőinek 

bevonásával; 

 

V. ELLENŐRZI:  

 

Önkormányzati felkérés alapján feladatkörében - részt vesz az önkormányzati intézményeknél 

elrendelt ellenőrzésekben. 
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         6. számú melléklet 

  

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 
feladat- és hatásköre 

 

 

 

I. A BIZOTTSÁG ÁLTALÁNOS FELADATAI: 

 

a) A bizottság - feladatkörében - előkészíti a képviselő-testület döntéseit, szervezi és 

ellenőrzi a döntések végrehajtását, 

b) A képviselő-testület döntése alapján előterjesztéseket nyújt be, véleményezi a 

feladatkörébe tartozó előterjesztéseket. (Ötv. 23.§ (1) bek.) 

c) Feladatkörében ellenőrzi a polgármesteri hivatalnak a képviselő-testület döntéseire, 

illetve végrehajtására irányuló munkáját. (Ötv. 27. §) 

 

 

II. ÖNKORMÁNYZATI   KÉPVISELŐ-TESTÜLET   ÁLTAL   ÁTRUHÁZOTT 

     JOGKÖRBEN  

 

1.) DÖNT: 

kedvezményes bérleti díjat állapít meg az önkormányzati nem lakás céljára szolgáló 

ingatlanok bérbeadása esetén, kizárólag munkahelyteremtő vállalkozásokra 

vonatkozóan - az 5/1993. (I.27.) sz. határozat  további fenntartása mellett, 

 

III. JAVASLATOT TESZ: 

 

a) szabad pénzeszközök egy évnél rövidebb időre történő értékpapírba való fektetésére, 

b) az önként vállalt feladatok körére, a feladatellátáshoz szükséges pénzügyi forrás 

megjelölésével, 

c) az önkormányzati költségvetési intézmények alapítására, átszervezésére, 

megszüntetésére, 

d) önkormányzati költségvetési szerv jogkörére, alaptevékenység keretében ellátandó 

feladatokra és kiegészítő vállalkozási tevékenységre, 

e) előkészíti az önkormányzat éves költségvetési koncepcióját, 

f) az egyes közbeszerzési eljárások fajtájára, 

g) az ajánlati, részvételi felhívások tartalmára, kivéve az egyszerű közbeszerzési eljárást. 

Az egyszerű eljárás megindításáról, a hirdetmény tartalmáról a polgármester a 

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság javaslatának beszerzése nélkül is jogosult 

dönteni. 

h) A két szakaszból álló eljárás során az ajánlattevők körére és számára, elbírálja az 

ajánlatokat és döntési javaslatot készít a Képviselő-testület részére. 

 

IV. VÉLEMÉNYEZI: 

a) a címzett és céltámogatások igénylését, ellenőrzi felhasználását, 

b) évente a gyermek és ifjúsági intézményekben fizetendő díjak csökkentésére, 

elengedésére és egyéb szociális alapú támogatásra felhasználható előirányzatokat, 
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c) az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 

bérletének, a lakbérek mértékének megállapítását, a beérkezett pályázatokat, és a 

bérlakások értékesítési feltételeit, 

d) az önkormányzat gazdasági ciklusprogramját, 

e) az általános és céltartalék felhasználását, az önkormányzat költségvetésének 

módosítását, 

f) véleményezi a helyi adókról szóló önkormányzati rendeletet (alkalmazásának, 

érvényesülésének vizsgálata, hatásának elemzése, értékelése), 

g) a képviselő-testület elé kerülő valamennyi gazdasági kihatású, kötelezettséggel járó 

előterjesztést, 

h) az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámoló 

tervezeteit, (Ötv. 92.§ (3) bek. a./) 

i) önkormányzati vagyon, vagyonrész vállalkozásba történő bevitelét. 

j) szociális kérelem esetén kedvezményes lakásbérleti díj megállapítását 

k) az önkormányzat éves közbeszerzési terveit és annak módosításait. 

 

 

V. FELÜLVIZSGÁLJA: 

 

a) a központi költségvetéstől kapott pótelőirányzatokat, 

b) a költségvetési szervek előirányzat-változtatásról készült tájékoztatót, és ezekről VI. 

30-ig és XII. 31-ig készített önkormányzati költségvetési rendelet módosítást - szükség 

esetén javaslatot tesz a képviselő-testületnek intézkedés megtételére, 

c) a költségvetési koncepció készítése előtt megvitatja az intézmények átfogó (4 éves) 

ellenőrzéseinek tapasztalatait, 

d) kötelezettségvállalás ellenjegyzés elutasítása, illetőleg utasításra történt 

kötelezettségvállalás ellenjegyzése esetén köteles megvizsgálni az esethez kapcsolódó 

összes körülményt, és kezdeményezi az esetleges felelősségre vonást. (217/1998. (XII. 

30.) Korm. rendelet 134. § (4) bekezdés) 

 

VI. KÖZREMŰKÖDIK: 

 

a) a költségvetés végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámolók összeállításában, 

b) az éves költségvetési javaslat kidolgozásában. A kötelezően ellátandó feladatokon túl 

javaslatot tesz az önként vállalt feladatok körére és azok mértékére, 

c) előkészíti az önkormányzat háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót és a 

következő év költségvetési koncepcióját, 

d) kezdeményezheti az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezet készítését, 

e) vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, (Ötv. 92.§ (3)  c./) 

f) kezdeményezi minden évben a költségvetési koncepció készítése előtt az intézményi 

ellenőrzések tapasztalatainak megvitatását, 

g) segíti, előkészíti az önkormányzat gazdasági programjának összeállítását, 

h) előzetesen hozzájárul a mérleg megállapításához, a nyereség felosztásához azon 

gazdasági társaságok esetében, ahol az önkormányzat érdekeltsége 20 % alatt van. 

 

VII. ELLÁTJA: 

 

Az ajánlatok felbontását a Kb. tv-ben részletezett eljárás szerint, és ennek során megállapítja 

az ajánlatok érvényességét, érvénytelenségét, illetve az eljárásból kizárandó ajánlattevőket. 
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      Figyelemmel kíséri: 

a) a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, 

b) a vagyonváltozás (vagyonnövekedés, -csökkenés) alakulását, értékeli az azt előidéző 

okokat. (Ötv. 92.§ (3) b./) 

c) a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség ellenőrzéseinek, vizsgálatainak tapasztalatait 

elemzi, véleményezi, 

 

VII. ELLENŐRZI: 

 

a) a normatív költségvetési hozzájárulásoknak a költségvetési törvény előírásai szerinti 

elszámolását,  

b) az önkormányzat ellenőrzéseiben a bizottság tagjai részt vesznek, 

c) ellenőrzi a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati 

fegyelem érvényesítését. (Ötv. 92.§ (3) bek.) 

d) pénzügyi vonatkozásokban ellenőrzi a hivatal átadást - átvételt, 

e) vizsgálati megállapításait a képviselő-testülettel haladéktalanul közli, ha a képviselő-

testület a vizsgálati megállapításokkal nem ért egyet, a vizsgálati jegyzőkönyvet az 

észrevételeivel együtt megküldi az Állami Számvevőszéknek (Ötv. 92.§. (4) bek.) 
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7. számú melléklet 

 Ügyrendi és Szociális Bizottság 
feladat- és hatásköre 

 

 

I. A BIZOTTSÁG ÁLTALÁNOS FELADATAI: 

a) a bizottság - feladatkörében - előkészíti a képviselő-testület döntéseit, szervezi és 

ellenőrzi a döntések   végrehajtását, 

b) a képviselő-testület döntése alapján előterjesztéseket nyújt be, véleményezi a 

feladatkörébe tartozó előterjesztéseket. (Ötv. 23.§ (1) bek. ) 

c) feladatkörében ellenőrzi a polgármesteri hivatalnak a Képviselő-testület döntéseire, 

illetve végrehajtására irányuló munkáját. (Ötv. 27. §) 

d) ellátja a polgármester, alpolgármesterek, a képviselők tekintetében a 

vagyonnyilatkozatok vizsgálatát. /Ötv. 22.§ /3/ bekezdés/ 

e) gyakorolja a polgármester, alpolgármesterek, képviselők tekintetében a 

vagyonnyilatkozat ellenőrzésével, nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat /2000. évi 

XCVI. Törvény 10/A.§ /3/ bekezdés 

f) tájékoztatja a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárás eredményéről a Képviselő-

testületet a soron következő ülésen, 

g) kivizsgálja a polgármester által előterjesztett, a képviselők összeférhetetlenségének 

megállapítására irányuló kezdeményezést és arról a következő testületi ülésen, legkésőbb 

azonban az összeférhetetlenség megállapításának kezdeményezését követő 30 napon 

belül a képviselő-testület elé előterjesztést nyújt be. 

 

II. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLTAL ÁTRUHÁZOTT 

JOGKÖRBEN  

 

 1.) DÖNT: 

a) így, a bizottság elnöke a bizottság nevében gyakorolja a polgármester tekintetében az 

egyéb munkáltatói jogokat (szabadság engedélyezése, saját gépjármű hivatalos célra 

történő engedélyezése, hivatalos célú külföldi kiutazás engedélyezése), 

b) a nem lakás céljára szolgáló önkormányzati helyiségek  pályázati feltételeinek 

meghatározásáról, elbírálja – a Pénzügyi és Közbeszerzési, valamint a 

Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Lakásügyi Bizottság előzetes véleménye 

alapján – a beérkezett pályázatokat 

c) póttag hiányában a Választási Bizottságba új tagot választ, ha a választásig, 

népszavazásig a Képviselő-testület már nem ülésezik.  

d) pályázat kiírása nélkül nem lakás céljára szolgáló önkormányzati helyiség 

bérbeadásáról 

e) nem lakás céljára szolgáló önkormányzati ingatlan helyiség alkalmi célra történő 

használatba adásáról 

f) önkormányzati bérlakásokra beérkezett pályázatok elbírálásáról, bérlő személyéről, 

függetlenül a kiutalás módjától 

g) a személyes gondoskodást nyujtó szociális ellátás igénybevételéről, 

h) a nem mezőkövesdi önkormányzat által fenntartott bentlakásos intézménybe történő 

beutalásról, 

i) a mezőkövesdi önkormányzat által fenntartott tartós bentlakásos intézménybe történő 

beutalásról 

j) a személyi téritési dij összegéről, ha a jogosult annak összegét vitatja, vagy csökkentését, 

illetve elengedését kéri, 
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III. KÖZREMŰKÖDIK : 

a szociálpolitikai programok kidolgozásában, 

 

IV. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETALKOTÁS KÖRÉBEN: 

 

a) javaslatot tesz önkormányzati rendelet alkotására, felülvizsgálatára, hatályon kívül 

helyezésére,  

b) előkészíti az önkormányzat SZMSZ-ére, jelképeire, kitüntetésre vonatkozó rendelet-

tervezetet,  

c) előzetesen véleményezi az önkormányzati rendelet-tervezetek jogszerűségét, a 

költségvetési rendeletek közül az éves költségvetés, valamint a zárszámadást megállapító 

rendelet-tervezeteket. 

 

IV. ELŐKÉSZÍTI: 

 

a) az országgyűlési, települési képviselők, kisebbségi önkormányzat, polgármester 

választása alkalmával, a szavazatszámláló bizottság  tagjainak megválasztását, 

b) a helyi népszavazás kiírását és a népi kezdeményezés tárgyalásáról való döntést, 

c) az önkormányzat hatáskörébe tartozó választásokat, 

d) lebonyolítja a titkos szavazást. 

 

V. VÉLEMÉNYEZÉSI JOGOT GYAKOROL: 

  

a) az Alkotmánybíróságnál történő eljárás kezdeményezésére, 

b) az önkormányzati intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatának tervezetéről,  

c) a rendőrkapitány kinevezése előtt.  

d) véleményezi az önkormányzat együttműködési megállapodásait, nemzetközi, 

testvérvárosi kapcsolatait, 

e) testületi hatáskörben tartozó vállalkozási szerződéstervezeteket. 

 

VI. ELŐZETESEN VÉLEMÉNYEZI : 

 

a) a vezetői megbízatásra vonatkozóan a pályázatok kiírását, 

b) azt, hogy a vezetői pályázatok a kiírásnak megfelelnek-e, 

c) a közbeszerzési szabályzat értelmében a pályázati kiírásokat  

d) az ápolási díj-kérelmeket, 

e) az ápolási díjak megszüntetését, ha az ápoló kötelezettségének maradéktalanul nem tesz 

eleget, 

f) az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 

bérletére vonatkozó pályázati kiírást. 

g) Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások szociális alapon történő kiutalására 

irányuló pályázatokat, 

h) szociális kérelem esetén kedvezményes lakásbérleti díj megállapítását.  

i) - a tűzoltóparancsnok - a rendőrkapitány beszámolóját a tűzvédelmi, a 

közlekedésrendészeti és közbiztonsági tevékenységről, 

j) előzetesen véleményezi alapítványhoz, egyesülethez való önkormányzati csatlakozást. 
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VII. JAVASLATOT TESZ: 

 

a) lakossági fórumok rendezésére, 

b) az önkormányzati képviselő-testület éves munkatervének előkészítésére,  

c) - a polgármester vonatkozásában - a testületnek a munkáltatói joggal összefüggő 

döntéseire (kivéve a II. pont), 

d) az önkormányzati intézmény alapítására, átszervezésére, megszüntetésére, 

e) rangsort készít és beterjeszti a „Mezőkövesd Város Díszpolgára” kitüntető cím, a 

„Mezőkövesd Városért” kitüntetés és a „Mezőkövesd Város Köztisztviselője” kitüntető 

díj adományozásáról szóló előterjesztést a Képviselő-testület elé. 

f) A helyi bírósági ülnök személyére (1997. évi LXVII.tv.123.§)  

g) önkormányzati rendelet alkotására, felülvizsgálatára, önkormányzati felhatalmazás 

alapján rendelet-tervezet előkészítésére: 

 a szociállis ellátásról és szociális igazgatásról, 

 a bölcsödei, óvodai, napközi térítési díjak megállapítására, általános iskolai 

étkezési és középiskolai étkezési térítési díjak megállapítására, 

 lakáscélú szociális támogatásra 

 önkormányzati egészségügyi és szociális intézmények alapítására, 

átszervezésére, megszüntetésére, ellátási, szolgáltatási körzeteire; 

h) közreműködik a feladatkörét érintő előterjesztések készítésében; 

i) együttműködik a városban működő karitatív szervekkel, 

j) figyelemmel kíséri a hajléktalanok intézményének működését. 

 

VIII. JÓVÁHAGYJA: 

 

a) az Önkormányzat működtetésében lévő Intézmények szervezeti és működési 

szabályzatát; 

b) jóváhagyja a Szállást Bizotsító Idősek Klubja, nappali Idősek Klubja házirendjét. (1993. 

évi III. tv. 97.§) 

 

IX. ELLENŐRZI: 

a) A testületi határozatok végrehajtását 

b) Önkormányzati felkérés alapján – feladatkörében – részt vesz az önkormányzati 

intézményeknél elrendelt ellenőrzésekben.  
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        8. számú melléklet 

 

Városfejlesztési, Városüzemeltetési Bizottság 
feladat- és hatásköre 

 

 

I. A BIZOTTSÁG ÁLTALÁNOS FELADATAI: 

a) a bizottság - feladatkörében - előkészíti a Képviselő-testület döntéseit, szervezi és 

ellenőrzi a döntések végrehajtását, 

b) a Képviselő-testület döntése alapján előterjesztéseket nyújt be, véleményezi a 

feladatkörébe tartozó  előterjesztéseket. (Ötv. 23.§ (1) bek. ) 

c) feladatkörében ellenőrzi a polgármesteri hivatalnak a Képviselő-testület döntéseire, 

illetve végrehajtására irányuló munkáját. (Ötv. 27. §)  

 

II. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁLTAL ÁTRUHÁZOTT 

HATÁSKÖRBEN: 

 

DÖNT: 

a) a településrendezési terv végrehajtásának biztosítására változtatási,.telekalakítási, 

illetőleg építési tilalmat rendel el  (1997. évi LXXVIII. tv.) 

b) megállapítja az önkormányzat településrendezési terveinek tervprogramját, 

c) az út-híd keret felhasználásáról /út, járda felújítás sorrendjéről, a közműhálózat 

fejlesztéséről/ és az erre vonatkozó kivitelezői árajánlatok elbírálásáról, 

d) dönt az önkormányzat tulajdonában álló ingatlant érintő építési munka vagy 

funkcióváltozás esetén a  tulajdonosi hozzájárulás megadásáról. 

e) önkormányzati közterületek értékesítésére irányuló kérelmek elbírálásáról bruttó 

2.000.000 Ft értékhatárig. 

f) önkormányzati tulajdonú építési telkek értékesítéséről, annak módjáról, az árverések 

idejéről, az induló licitárról, a vevők kijelöléséről, a vételár megállapításáról bruttó 2 MFt 

értékhatárig; 

g) kiválasztja  az önkormányzat és intézményei által készítendő településrendezési, 

építészeti és műszaki tervek tervezőjét a mindenkori egyszerű közbeszerzési eljárás 

szolgáltatásra irányadó értékhatár 50 %-a és az értékhatár közötti – kivéve a 

Polgármesterre átruházott feladatok és hatáskörök jegyzékében szabályozott eseteket – 

várható tervezői költségeknél. Ezen munkákat a sajtóban kell meghirdetni- kivéve, ha 

a bizottság a munka jellege miatt előzetesen a meghívásos pályázatot ír ki,  

h)  kiválasztja a kivitelezőt a mindenkori egyszerű közbeszerzési eljárás építési beruházásra 

megállapított  értékhatár 50 %-a és az értékhatár közötti – kivéve a Polgármesterre 

átruházott feladatok és hatáskörök jegyzékében szabályozott eseteket – várható tervezői 

költségnél. 

i) kijelöli az önkormányzati tulajdonú - nem lakás  célját szolgáló ingatlan vevőjét bruttó 3 

 millió forint értékhatárig, megállapítja annak vételárát, amennyiben a vevő 

 munkahelyteremtő beruházást kíván megvalósítani az ingatlanon,  

j) a közút melletti ingatlanon mozgatható hó védmű, illetőleg műtárgy elhelyezéséről, 

fenntartásáról /1988. I. tv. 43. § /1/ bekezdés/ 

k) külterületen a közút területének határától számított 10 méter távolságon belül fa 

ültetéséről, vagy kivágásáról, /1988. évi I. tv. 42/a.§. /1/. bekezdés b. pontja 

l) az eredeti állapot helyreállításáról, illetve a szükséges munkálatok elvégzéséről, 

amennyiben az 1988. évi I. tv. 42/A. § /1/ bekezdés b. pontjában foglalt engedélyeket 

nem szerezték be. 
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m) a települési rendezési tervek figyelembe vételével osztályba sorolja a helyi közutakat, 

kialakítja a közút forgalmi rendjét, és szükség esetén módosítja /az 1988. évi I. tv. 34. §. 

/2/ bekezdés, valamint a 19/l994. /V.31./ KHVM Rendelet 3. §. /5/ bekezdése. 

n) önkormányzati tulajdonban lévő mezőgazdasági művelésű földek értékesítéséről, 

vevőinek kijelöléséről, a vételár megállapításáról bruttó 2 MFt értékhatárig, 

o) az önkormányzati tulajdonban lévő bel- és  külterületi mezőgazdasági művelésű földek 

bérbeadás útján történő hasznosításáról, a bérlő kijelöléséről, a bérleti díj 

megállapításáról, 

p) az önkormányzat részére ingyenesen vagy térítés ellenében felajánlott mezőgazdasági 

művelésű földek elfogadásáról, visszautasításáról 

 

 

III. FELADATKÖRÉBEN JAVASLATOT TESZ: 

a) önkormányzati rendelet alkotására, annak felülvizsgálatára, 

b) közreműködik az épített környezet, a természetvédelmi, környezetvédelmi és térségi 

területrendezéssel kapcsolatos feladatok összehangolásában. 

c) közreműködik a természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos tervek, koncepciók 

kidolgozásában. 

d) állattartás szabályozására, 

e) piac működésére,  

f) fizető parkolási rend meghatározására,  

g) forgalomtechnikai terv szabályozására, 

h) az önkormányzat tulajdonában álló földúthálózat kezelésére, fenntartására 

 

 

IV. VÉLEMÉNYEZI: 

a) a művészeti alkotás (köztéri szobor, emlékmű stb.) elhelyezését, lebontását tartalmazó 

előterjesztéseket, 

b) az önkormányzat szennyvíz és csapadékvíz hálózat bővítési terveit, 

c) az önkormányzat környezet és természetvédelemmel kapcsolatos előterjesztéseit, 

d)  az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 

bérletére beérkezett pályázatokat, 

e) a települési környezet és köztisztaság védelme érdekében figyelemmel kíséri az e 

tevékenységet ellátó ZRt. munkáját, intézkedést javasol fejlesztésre, köztisztaság 

megóvására. 

f) véleményezi a nem lakás céljára szolgáló önkormányzati helyiségek bérletére beérkezett 

pályázatokat, valamint a bruttó 3 millió Ft vételár feletti nem lakás céljára szolgáló 

ingatlan vásárlására irányuló kérelmeket. 

g) a rendezési és fejlesztési koncepciókat, programokat és terveket, 

h) a kommunális és kötelező közszolgáltatás szabályozására és díjára vonatkozó 

előterjesztéseket, 

i) az utakra, közterületekre, közlekedésre, közmű és energiaellátásra, víz és szennyvíz 

elvezetésre, hulladékgazdálkodásra, településtisztaságra, helyi ipar, kereskedelemre, 

tűzvédelemre, állattartásra, földhasználatra vonatkozó előterjesztéseket és az ezekkel 

kapcsolatos pályázatok kiírását, 

j) az energia, vízellátás korlátozására vonatkozó terveket, rendelkezéseket, 

k) a hatósági feladatokat ellátó városi állatorvos kinevezésével és körzetek kialakításával 

kapcsolatos előterjesztést,  

l) az utca elnevezésekre irányuló előterjesztéseket,   
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m) az önkormányzat közigazgatási területén földrajzi nevek megállapítására, módosítására 

vonatkozó előterjesztéseket (1991. évi XX. Tv. 39.§ /2)  

n) Önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletével és elidegenítésével 

kapcsolatban az ideiglenes elhelyezés indokoltságát elemi csapás vagy más ok 

következtében megsemmisült ingatlannál (1993. évi LXXVIII tv. 23.§ (4). 

 

 

V. EGYÜTTMŰKÖDIK: 

      a)   A feladatkörét érintő civil- és társadalmi szervezetekkel  

      b)   Feladatkörében együttműködik a közlekedési és közbiztonsági szervekkel, 

c) Együttműködik a Szent László és a Jézus Szíve Katolikus Egyházközséggel a temetők 

fenntartásával kapcsolatos feladatok összehangolása érdekében, 

d) Együttműködik a hegyközségi szervezetekkel, igény esetén segítséget nyújt a szervezet 

rendeletének megalkotásához, 

 

 

VI. KÖZREMŰKÖDIK: 

A rendkívüli események során a közellátás biztosítását célzó intézkedések kidolgozásában. 

 

 

VII. FIGYELEMMEL KÍSÉRI ÉS ELLENŐRZI: 

a.) A városüzemeltetéssel és ellátással kapcsolatos döntések végrehajtását, az e  

       tevékenységet ellátó ZRT. munkáját 

b.)  Az önkormányzat beruházásait, javaslatait. 
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9. számú melléklet 

 

  

Eseti (és meghatározott) feladatok ellátására alakítandó 

bizottságok feladat- és hatáskörére: 

 

 

 

1./ AD-HOC Bizottság: állandó bizottságként működő, előre meghatározott feladatokat ellátó 

bizottság, melynek tagjai: az állandó bizottságok elnökei és a polgármester. A bizottság 

munkájában a civil kapcsolatokért felelős alpolgármester tanácskozási joggal részt vesz. 

 

FELADATKÖRE: 

 

- javaslatot tesz a társadalmi szervek alapítványok, egyesületek, egyházak támogatására az 

önkormányzat éves költségvetésében meghatározott kereten belül; 

 

 

2./ Szakértő Testület: állandó bizottságként működő, meghatározott feladatot ellátó bizottság, 

melynek tagjai:  

az Önkormányzat 1/2001. (I.18.) ÖK számú rendeletének 5.§ (2) bekezdésében megjelöltek. 

 

 

FELADATKÖRE: 

 

A felsőoktatásban tanulók tanulmányi költségeinek enyhítésére igényelhető ösztöndíj pályázatok 

véleményezése. 

 

 

3./ Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság: állandó bizottságként működő, meghatározott 

feladatot ellátó bizottság, melynek tagjai: 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Koncepciójában a 

177/2007. (VI.27.) ÖK. számú  határozat IV. fejezet 1. pontjában megjelöltek  

 

FELADATKÖRE: 

 

A Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Koncepcióban meghatározott feladatok. 
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10. számú melléklet 

 

Polgármesterre átruházott feladatkörök és hatáskörök 

 

a) Szociális rászorultság esetén a jogosult számára munkanélküliek jövedelempótló 

támogatását,   lakásfenntartási támogatást, átmeneti segélyt, rendszeres szociális segélyt, 

vakok rendszeres segélyét    állapítja meg, a rendszeres támogatás feltételeinek        

fennállását évente felülvizsgálja. 1993. évi III.tv. 25. § /3/ 

 

b) Temetési segélyt nyújthat annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott, 

annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt   

ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását 

veszélyezteti (1993. évi III. tv. 46. § /1/) 

 

c) Gondoskodik annak a vagyontalan személynek közköltségen történő eltemettetéséről, 

akinek nincs, vagy nem lelhető fel tartásra köteles és képes hozzátartozója (1993. évi 

III.tv. 48. § /1/) 

 

d) Kötelezi a tartásra köteles személyt vagy az örököst a köztemetés költségeinek 

megtérítésére, ha a közköltségen eltemetett személy tartásáról másnak kellett volna 

gondoskodnia (1993. évi III.tv. 48. § /3/)  

 

e) Igényelheti a meghalt személy utolsó állandó lakóhelye szerinti települési 

önkormányzattól a köztemetés költségeinek megtérítését (1993. évi III.tv. 48. § /4/)  

 

f) Megállapítja a közgyógyellátásra való jogosultságát az 1993. évi III. tv. 50. § /1/ 

bekezdésében foglaltakon kívül annak is, aki szociálisan rászorult és  gyógyszerköltsége 

olyan magas, hogy azt létfenntartása veszélyeztetése nélkül nem képes viselni (1993. évi 

III. tv. 50. § /2/) 

 

Dönt: 

a) lakásfenntartási támogatás megállapítása, 

b) köztemetés megállapításáról, 

c) temetési segély megállapításáról, 

d) egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapításáról 

e) átmeneti segély megállapításáról, 

f) kamatmentes kölcsönkérelmek elbírálásáról,  

g) bölcsődei felvételről és a gondozási díj megállapításáról  

h) szociális alapon óvodai és napközi-otthoni felvételről,  

i) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás odaítéléséről, 

j) tanszertámogatásról, 

k) időskorúak járadéka, 

l) szociális és személyes gondoskodás nyújtó ellátásnál esetlegesen a jelzálogjog, 

bejegyeztetése és törlése, 

m) a korábbi jogszabályok alapján jogellenesen külföldre távozott személyek részére, 

kérelmükre, az ingatlan térítésmentes visszaadásáról,  

n) a testület /és jogelődje/ javára az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett elidegenítési és 

terhelési tilalom, valamint jelzálogjog ügyében hozzájárulás megadásáról,  
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o) külföldi állampolgár betegellátási díjának mérsékléséről, elengedéséről (1991. évi XX.tv. 

133. § b./pont ), 

p) gondoskodik a település belterületén -a külön jogszabályban meghatározott- 

növényvédelmi feladatok    ellátásáról és ellenőrzéséről, 

q) a bányatelek megállapítása végett részt vesz a bányakapitányság által szervezett helyszíni 

tárgyaláson  (115/1993./III.17./Korm.r.), 

r) előzetesen véleményezi a területét érintő külön jogszabályban meghatározott 

villamosenergia korlátozás sorrendjének megállapítását (1991. évi XX.tv. 65. § /1/), 

s) a közutat, annak műszaki, minőségi, forgalmi adatait és forgalmi rendjét nyilvántartásba 

veszi. E nyilvántartást folyamatosan vezeti. (1991. évi XX.tv. 92. § /10/ bek. b./pont), 

2006: CIX. törvény 130. §-ának b) pontja hatályon kívül helyezte  

t) dönt az önkormányzat kezelésében lévő közúton álló, illetve ott tárolt járművek 

elszállításáról (KRESZ 59.§    (1)-(3) bek.), 

u) dönt átmeneti szabad pénzeszközök egy évnél rövidebb lejáratú pénzintézeti lekötéséről, 

v) az önkormányzat fenntartásában lévő oktatási intézmények tekintetében ellenőrizni a 

házirend, valamint – a kollektív szerződés és a közalkalmazotti szabályzat kivételével – 

más belső szabályzatok elfogadására előírt eljárási rendelkezések megtartását, a 

szabályzatban foglaltak jogszerűségét, a működés és döntéshozatal jogszerűségét, így 

különösen a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével, a gyermek- és ifjúságvédelmi 

feladatok ellátásával, a nevelő- és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek 

megteremtésével összefüggő tevékenységet, (1993. évi LXXIX. tv. 104. § 1) bek. a) 

pont, 

w) nagyüzemi állattartás engedélyezéséről  /ÖK. Rendelet alapján/, 

x) közterület eltérő használatának engedélyezéséről /Ök. Rendelet alapján/, 

y) kapacitás lekötési szerződést köt a járóbeteg szakellátásra vonatkozóan., 

z) Zsóry Gyógy- és Strandfürdőbe belépéshez támogatásról, 

 

aa) helyi buszközlekedés igénybevételéhez támogatás támogatásáról, 

bb) 62. életévét betöltött személyek szemétszállítási díjának átvállalásáról, 

cc) munkanélküliek jövedelempótló támogatása megállapításáról 

dd) kiválasztja az Önkormányzat és intézményei által készítendő településrendezési, 

építészeti és műszaki tervek tervezőjét a mindenkori egyszerű közbeszerzési eljárás 

szolgáltatásra irányuló értékhatár 50% mértékéig. Ezen mértéktől kivételesen a mindenkori 

egyszerű közbeszerzési eljárás szolgáltatására irányuló értékhatárig eltérhet, melyről a 

Városfeljesztési és Városüzemeltetési, Lakásügyi Bizottságot a soron következő ülésen 

köteles tájékoztatni. 

ee) Kiválasztja a kivitelezőt az önkormányzati építési beruházás és felújítás esetén a 

mindenkori egyszerű közbeszerzési eljárás építésre megállapított értékhatár 50%-áig. 

ff) Jogosult önállóan szerződést kötni az alábbi beszerzési tárgyakra, az alábbi mértékig: 

- árubeszerzés esetén a mindenkori egyszerű közbeszerzési eljárás árubeszerzésre 

megállapított értékhatárig 

- szolgáltatás megrendelés esetén - kivétel a településrendezési, építészeti és műszaki 

terveket a mindenkori egyszerű közbeszerzési eljárás szolgáltatásra megállapított 

értékhatárig 

- építési beruházás esetén egyszerű közbeszerzési értékhatár 50 %-áig 

- ügyvédi meghatalmazások tekintetében összeghatártól függetlenül. 
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11. számú melléklet 

 

A polgármester gazdálkodási feladata és határköre 

 

 

- A képviselő-testület elé terjeszti a gazdasági program tervezetét, a költségvetési 

koncepciót, a költségvetési rendeletet, illetve az azt megalapozó egyéb rendeletek 

tervezetét, 

- Gondoskodik az helyi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról, 

- Tájékoztatja a képviselő-testületet az Önkormányzat évközi gazdálkodásáról, a 

költségvetési előirányzatok alakulásáról, a költségvetés egyensúlyi helyzetéről, 

- A helyi Önkormányzat nevében az SZMSZ-ben foglalt hatáskörök betartásával – 

kötelezettséget vállalhat, erre más személyt is felhatalmazhat.  

- A képviselő-testület elé terjeszti az éves költségvetés végrehajtásáról szóló 

beszámolót (zárszámadás), 

- Szükség esetén a képviselő-testület elé terjeszti az átmeneti gazdálkodásról szóló 

rendelet tervezetét, 

- A helyi Önkormányzat öröklése, illetve javára történő vagyonról való lemondás 

esetén dönt az örökség, illetve a vagyon elfogadásáról, elfogadás esetén 

intézkedik annak átvételéről 10.000.000 Ft értékhatárig, indokolt esetben az 

illetékes Bizottság véleményének kikérésével. 

- Az állampolgárok életét- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, 

illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a helyi 

Önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a 

képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.  
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12. számú melléklet 

 

Az önkormányzat ellenőrzési rendszere 

  

Az önkormányzatnak, mint gazdálkodó szervnek és egyben tulajdonosnak elsődleges érdeke, 

hogy működésének, gazdálkodásának ellenőrzését biztosítsa, s annak rendszerét kiépítse. 

Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás 

szabályszerűségéért a polgármester a felelős. 

Az önkormányzat gazdálkodását a képviselő-testület bizottságai ellenőrzik. 

A bizottságok - feladatkörükben - előkészítik a képviselő-testület döntéseit, szervezik és 

ellenőrzik a döntések végrehajtását. 

A gazdálkodás ellenőrzése a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság feladatkörébe tartozik. 

 

Az önkormányzati ellenőrzés rendszerének két területe: 

 

- belső ellenőrzés 

- az önállóan gazdálkodó intézmények felügyeleti jellegű költségvetési ellenőrzését. 

 

 A belső ellenőrzés magába foglalja: 

 

- a vezetők ellenőrzési kötelezettségét 

- a különböző gazdálkodási folyamatokba épített ellenőrzést 

- a belső ellenőr  a 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendeletben foglaltak alapján végzett 

tevékenységét 

 

Az önállóan gazdálkodó intézmények felügyeleti jellegű költségvetési ellenőrzése kiterjed: 

 

- az intézmény szervezetére, általános működésére, az alapító határozat szerinti 

tevékenység értékelésére 

- a gazdálkodási tevékenység vitelére; a rendelkezésre álló eszközökkel való gazdálkodás 

hatékonyságának és szabályszerűségének értékelésére. 

 

 Az ellenőrzés szervezete: 

  

Az önkormányzat az ellenőrzési feladatait a következő szervezetek útján látja el: 

 

a./
 
 az önkormányzati hivatal vonatkozásában /a vezetői és  a munkafolyamatba épített 

ellenőrzésen túl/ 

 

    - a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 

    - a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás alkalmazásában lévő belső ellenőr      

 

b./
 
 az intézmények vonatkozásában 

 

    - a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 

    - a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás alkalmazásában lévő belső ellenőr 

    - szükség esetén külső szakértő, alkalmi "team"-ek  útján. 
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Az önkormányzati törvény előírásai alapján a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság:  

 

- előkészíti a képviselő-testület gazdasági témájú döntéseit 

- szervezi és ellenőrzi a döntések végrehajtását 

- ellenőrzi a képviselő-testület hivatalának a testület döntéseit előkészítő és a 

végrehajtásra irányuló munkáját 

- Önkormányzati érdeksérelem vagy mulasztás észlelése esetén intézkedést 

kezdeményez a polgármesternél. 

 

Az ellenőrzések rendjét a hivatal Belső Ellenőrzési, valamint az önkormányzat 

intézményeinek Ellenőrzési Szabályzata tartalmazza. 

 

A belső ellenőrzési tevékenységet a költségvetési szerv vezetője által jóváhagyott belső 

ellenőrzési kézikönyv szerint végzi. 

 

Az intézményi ellenőrzéseket a belső ellenőrzési vezető, a szakosztályok és minden esetben a 

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság bevonásával végzi éves ellenőrzési munkaterv alapján. 

 

Minden intézményben kétévenként pénzügyi-gazdasági, négyévenként átfogó /szakmai 

tevékenységre is kiterjedő/ ellenőrzést kell tartani. Az átfogó ellenőrzések tapasztalatait 

helyszíni zárótárgyalás keretében kell megtárgyalni. Az éves munkaprogramban szerepeltetni 

kell az intézményeknél lefolytatandó cél-, téma-, és esetleges utóvizsgálatokat is. 

 

Az önkormányzat ellenőrzési feladatainak megoldásában részt vehetnek - külön felkérésre 

/megbízásra/ - szakértő szervezetek, amelyek alkalmasak a különböző önkormányzati 

feladatok szakszerű ellátására. 

 

Az önkormányzati ellenőrzés célja, ellenőrzéssel szembeni követelmények 

 

 Az önkormányzati ellenőrzés általános célja, hogy előmozdítsa az önkormányzat: 

 

- gazdálkodásának és működésének törvényességét, a jogszabályok és más általános 

érvényű rendelkezések,  belső szabályzatok  megtartását 

- bevételi lehetőségek feltárását, önfinanszírozó képességének javítását 

- a rendelkezésre álló erőforrások hatékony felhasználását, az  eszközök optimális 

kihasználtságát 

- tevékenysége ellátásának hatékonyságát, működése szabályozottságát, a bizonylati 

rend és okmányfegyelem  biztosítását 

- az önkormányzati tulajdon védelmét és szervezettségét, a  költségvetési beszámoló 

valódiságát és megalapozottságát. 

 

Az ellenőrzéssel szemben támasztott követelmény, hogy a belső tartalékok feltárásával, az 

anyagi eszközök átcsoportosítási lehetőségeinek bemutatásával segítse elő a költségvetési 

szerv feladatkörében a társadalmi szükséglet minél teljesebb kielégítését. 

 

Legyen a szabályszerű fegyelmezett munka megvalósításának eszköze. 

 

Összességében elő kell, hogy segítse a közpénzekkel, a rendelkezésre álló anyagi eszközökkel 

való hatékony gazdálkodást. 

 



71 

                                                                       13. számú melléklet 

  

A jegyző gazdálkodási feladat és hatásköre 

   

 

- elkészíti a helyi önkormányzat gazdasági programtervezeteit, a költségvetésről szóló 

koncepciót, majd a költségvetési törvény elfogadása után a költségvetési rendelet, illetve az 

ahhoz kapcsolódó, azt megalapozó rendeletek tervezetét; 

 

- a helyi önkormányzat elfogadott költségvetéséről információt szolgáltat a központi 

költségvetés számára; 

 

-  kialakítja a saját, valamint intézményei számviteli   rendjét a költségvetési szervekre 

vonatkozó előírások    alapján; 

 

- az államháztartás igényeinek megfelelően havi, féléves, háromnegyed éves és éves 

információt szolgáltat; 

 

- ellátja az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervek pénzügyi-

gazdasági ellenőrzését; 

 

- ellátja a polgármesteri hivatal, mint költségvetési szerv operatív gazdálkodási feladatai 

irányítását a képviselő-testület felhatalmazása alapján; 

 

- az önkormányzat költségvetési rendeletének megfelelően gondoskodik a költségvetési 

szervek pénzellátásáról; 

 

- elkészíti az éves költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót (zárszámadást), s ennek 

keretében elszámol a    normatív költségvetési hozzájárulásokkal; 

 

- szükség esetén előkészíti az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezetét; 

 

- részt vesz az önkormányzatot érintő térségi fejlesztési programok megalapozásában, 

véleményezésében, koordinálja a programok végrehajtásának helyi feladatait, információt    

szolgáltat azok megvalósításáról; 

 

- a kötelezettségvállalást ellenjegyzi, erre más személyt is felhatalmazhat. 
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14. számú melléklet 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

 

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 2.§ (1) 

bekezdés b. pontja és 4.§ (1) bekezdése alapján Mezőkövesd Város Önkormányzata a 

Mezőkövesd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának alapító okiratát a 

következőkben határozza meg: 

 

Költségvetési szerv neve:     Mezőkövesd Város Önkormányzat  

      Polgármesteri Hivatala 

Költségvetési szerv székhelye:  3400 Mezőkövesd, Mátyás király u.112. 

 

Költségvetési szerv telephelye:  3461 Egerlövő, Dózsa György u. 15. 

 

Jogszabályban meghatározott közfeladata: Általános közigazgatás, irányítás 

 

Szakágazati kód:   841105 - Helyi önkormányzatok, valamint  

többcélú kistérségi társulások igazgatási 

tevékenysége 

A hivatal által ellátott alaptevékenységek:   

 

2009. december 31-ig alkalmazandó szakfeladatok 

 

014034 Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 

020215 Erdőgazdálkodási szolgáltatás 

221214 Lapkiadás 

452025 Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása 

45401-8 Épületfenntartás és korszerűsítés 

551326 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás sajátos nevelési 

igényű gyermekek, tanulók számára 

551414 Üdültetés 

552411 Munkahelyi vendéglátás 

631211 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

633215 Utazásszervezés, idegenvezetés 

642024 Városi és kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése 

701015 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 

751142 Területi igazgatási szervek tevékenysége 

751153 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási 

tevékenysége 

751164 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási 

tevékenysége 

751175 Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok 

végrehajtása 

751186 Önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos feladatok 

végrehajtása 

751197 Máshová nem sorolható szervek tevékenysége 

751296 Máshová nem sorolható szervek tevékenysége 
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751450 HM (MH) hivatalok és háttérintézmények tevékenysége 

751757 Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási 

intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai 

751779 Szakmai tevékenységet irányító és kisegítő szolgáltatás 

751791 Máshová nem sorolható szervek tevékenysége 

751845 Város- és községgazdálkodási szolgáltatás 

751856 Települési vízellátás és vízminőségvédelem 

751878 Közvilágítási feladatok 

751922 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai 

751966 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások feladatra nem 

tervezhető elszámolása 

751999 Finanszírozási műveletek elszámolása 

801115 Óvodai nevelés 

801214 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás 

801313 Alapfokú művészet-oktatás 

805410 Pedagógiai szakmai szolgáltatás 

805915 Oktatási célok és egyéb feladatok 

851219 Háziorvosi szolgálat 

851264 Házi szakápolás 

851286 Fogorvosi ellátás 

851912 Anya-, gyermek- és csecsemővédelem 

851967 Egészségügyi ellátás egyéb feladatai 

853211 Bölcsődei ellátás 

853233 Házi segítségnyújtás 

853244 Családsegítés 

853311 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások 

853322 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások 

853333 Munkanélküli ellátások 

853344 Eseti pénzbeli szociális ellátások 

853355 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások 

901116 Szennyvízelvezetés- és kezelés 

902113 Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység 

921617 Színházi tevékenység 

921815 Művelődési központok, házak tevékenysége 

921925 Egyéb szórakoztatási és kulturális tevékenység 

92321-5 Múzeumi tevékenység 

924025 Verseny- és élsport 

926029 Máshová nem sorolt sporttevékenység 

930910 Fürdő és strandszolgáltatás 

930932 Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás 

 

2010. január 1-től alkalmazandó szakfeladatok 

 360000-1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 

370000-1 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 

381103-1 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása,   

átrakása 

382102-1 Egyéb nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 

412000-1 Lakó- és nem lakó épület építése  

421100-1 Út, autópálya építése  

431100-1 Bontás 



74 

522110-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

522130-1 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása  

581400-1 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása  

581900-1 Egyéb kiadói tevékenység  

591113-1 Egyéb televízióműsor-készítés 

681000-1 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele  

682001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

682002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

773000-1 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése  

813000 Zöldterület-kezelés 

841112-1 Önkormányzati jogalkotás 

841114-1 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó 

tevékenységek 

841115-1 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó 

tevékenységek 

841116-1 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati 

választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

841117-1 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó 

tevékenységek 

841118-1 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 

841124-1 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység 

841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási 

tevékenysége 

841127-1 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 

841133-1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 

841169-1 M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások 

841191-1 Nemzeti ünnepek programjai 

841192-1 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

841325-1 Építésügy, területpolitika területi igazgatása és szabályozása 

841329-1 Kis- és nagykereskedelem területi igazgatása és szabályozása 

841339-1 Munkanélküli ellátások finanszírozása 

841354-1 Területpolitikai támogatások és tevékenységek 

841401-1 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával 

összefüggő szolgáltatások 

841402-1 Közvilágítás  

841403-1 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások  

841901-1 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 

elszámolásai 

841902-1 Központi költségvetési befizetések 

842155-1 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai 

842421-1 Közterület rendjének fenntartása 

852000-1 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex 

támogatása 

853000-1 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex 

támogatása 

854234-1 Szociális ösztöndíjak 

856000-1 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása 

856020-1 Pedagógiai szakmai szolgáltatások 

856099-1 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 

862302-1 Fogorvosi ügyeleti ellátás 
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869042-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás 

879033-1 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson 

882111-1 Rendszeres szociális segély 

882112-1 Időskorúak járadéka 

882113-1 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 

882114-1 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 

882115-1 Ápolási díj alanyi jogon 

882116-1 Ápolási díj méltányossági alapon 

882117-1 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 

882118-1 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 

882119-1 Óvodáztatási támogatás 

882121-1 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás  

882122-1 Átmeneti segély 

882123-1 Temetési segély 

882124-1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

882125-1 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 

882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 

882202-1 Közgyógyellátás 

882203-1 Köztemetés 

889935-1 Otthonteremtési támogatás 

889936-1 Gyermektartásdíj megelőlegezése 

889942-1 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 

889943-1 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 

890216-1 Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, 

valamint támogatásuk  

890222-1 Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok, valamint 

támogatásuk 

890301-1 Civil szervezetek működési támogatása 

890302-1 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása 

890441-1 Közcélú foglalkoztatás 

890442-1 Közhasznú foglalkoztatás  

890443-1 Közmunka 

900400-1 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 

910121-1 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

910122-1 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

910123-1 Könyvtári szolgáltatások 

910502-1 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 

931102-1 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 

931201-1 Versenysport-tevékenység és támogatása 

931202-1 Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 

931203-1 Fogyatékossággal élők versenysport tevékenysége és támogatása 

931204-1 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 

931903-1 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás 

932911-1 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás  

949900-1 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 

960301-1 Hadisírok létesítése, gondozása  

960302-1 Köztemető-fenntartás és működtetés 
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Kiegészítő és kisegítő tevékenységet nem végez. 

 

Vállalkozási tevékenység: nem végez, alaptevékenységén belül a rendelkezésre álló, e célra 

részben lekötött személyi és anyagi kapacitásokat szabadon kihasználhatja.      

 

Költségvetési szerv működési köre,  

illetékessége:   Mezőkövesd Város közigazgatási területe és

 Egerlövő Község közigazgatási területe 

 

Alapító szerve:    Mezőkövesd Város Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

 

Alapítói jog gyakorlója    Mezőkövesd Város Önkormányzat 

és irányító szerve:     3400-Mezőkövesd, Mátyás király út 112. 

 

Felügyeleti szerve:   Mezőkövesd Város Önkormányzat 

  3400-Mezőkövesd, Mátyás király út 112. 

 

Típus szerinti besorolása:  A tevékenységek jellege alapján: Közhatalmi  

 

Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 

szerv 

 Ellátja az önállóan működő, külön 

együttműködési megállapodásban rögzített 

költségvetési szervek gazdálkodási feladatait. 

A költségvetési szerv, intézmény  A hivatalt a polgármester irányítja, aki tisztségét 

vezetőjének kinevezési rendje:  választás útján tölti be. 

A hivatalt a jegyző vezeti, akit Mezőkövesd 

Város Képviselő-testület határozatlan időre  

nevez ki 

Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:  köztisztviselői 

jogviszony 

A feladatellátást szolgáló vagyon: 

Sorszám Kód  Ingatlanjelleg megnevezése           Darabszám 

————————————————————————————————————— 

  1         00001 Művelés alá nem tartozó beépítetlen földterület          58 

  2  00002 Vizek, közcélú vízilétesítmények területei                 11 

  3  00003 Zöldterület                                                 40 

  4  00005 Termőföld                                                          199 

  5  11100 Egylakásos épületek                                                1 

  6  11111 Szabadon álló házak, mint pl. családi házak, villák, f    14 

  7  11211 Kétlakásos családi és ikerházak vagy sorházak                7 

  8  11212 Kétlakásos családi és ikerházak vagy sorházak társashá      1 

  9  11222 Három és annál több lakásos lakóépületek társasházi fo       9 

  10  11304 Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhelye        1 

  11  12000 Nem lakóépületek                                              1 

  12  12125 Vendégházak                                                  3 

  13  12201 Polgármesteri hivatalok, körjegyzőségek épületei            4 
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  14  12204 Egyéb hivatali épületek (irodaházak)                        6 

  15  12314 Vásárok                                                       2 

  16  12316 Fedett piacok                                                 1 

  17  12318 Egyéb nagy-és kiskereskedelmi épületek                      6 

  18  12410 Közlekedési és hírközlési épületek, állomások, terminá     9 

  19  12420 Garázsépületek                                                3 

  20  12611 Művelődési otthon, ház, szabadidő központ, közösségi h     1 

  21  12622 Múzeum                                                        2 

  22  12631 Bölcsőde                                                      1 

  23  12632 Óvoda                                                         4 

  24  12633 Általános iskola                                              5 

  25  12635 Középiskola (gimnázium, szakközépiskola)                    1 

  26  12636 Szakiskola (szakmunkásképző iskola és tanműhelyei)          1 

  27  12638 Megváltozott képességű gyermekek speciális iskolái          1 

  28  12639 Közoktatás pedagógiai szakszolgálatainak és szakmai sz      1 

  29  12641 Aktív és krónikus fekvőbeteg-ellátást nyújtó épületek      1 

  30  12645 Háziorvosi rendelő                                            2 

  31  12646 Járóbeteg-szakellátás épülete                                1 

  32  12647 Idős vagy megváltozott képességű emberek ellátására sz      3 

  33  12649 Gyógyfürdők                                                   1 

  34  12651 Labdajátékpályák                                              1 

  35  12654 Tornacsarnokok                                                1 

  36  12700 Egyéb nem lakóépületek                                       1 

  37  12721 a templomok, kápolnák, mecsetek, zsinagógák, stb.           1 

  38  12730 Történelmi vagy védett műemlékek                                      10 

  39  12740 Máshová nem  sorolt egyéb épületek                           1 

  40  12741 tűzoltólaktanya                                                1 

  41  21000 Közlekedési infrastruktúra                                    1 

  42  21110 Országos utak                                                  1 

  43  21120 Helyi utak és utcák                                                   24 

  44  21123 Belterületi gyüjtőutak                                                 36 

  45  21124 Belterületi kiszolgáló és lakóutak                                449 

  46  21125 Külterületi közutak                                                 218 

  47  21126 Kerékpárutak                                                  2 

  48  21127 Gyalogutak és járdák                                                   11 

  49  21129 Szabadtéri parkolók, pihenőhelyek                             9 

  50  21534 nyílt vízelvezető árok, csatornák                                     40 

  51  22225 Helyi távhő vezetékek (forró víz vagy gőz szállítására            1 

  52  23000 Komplex ipari létesítmények  (Nem épület jellegű kompl      5 

  53  24111 Szabadtéri sportpályák (pl. labdarúgás részére, autó-        3 

  54  24205 Hulladék komposztáló telep                                    3 

————————————————————————————————————— 

ÖSSZESEN:                                                                                    1220 

————————————————————————————————————— 

A vagyon feletti rendelkezés joga: A rendelkezés jogát Mezőkövesd Város Önkormányzata 

gyakorolja. 

 

Záradék: A Mezőkövesd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának alapító okiratát 

Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 398/2009. (XII.02.) ÖK. számú 

határozatával 2009. december 31-i hatállyal hagyta jóvá. 
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1/2.)A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének 

szabályozásáról szóló 34/1998. (XI. 26.) ÖK. számú rendeletének 

módosítása. 
 

 

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 

A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság az rendelet-tervezetben foglaltakat megtárgyalta. A 

bizottság javasolja a rendelet-tervezetben foglaltak elfogadását a mellékletek szerint. 

 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság 

A Bizottság a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Ügyrendi és Szociális Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi 

igénybevételének szabályozásáról szóló rendelet-tervezetet elfogadásra ajánlja a képviselő-

testületnek. 

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester – miután a napirendhez a jelenlévők részéről módosító 

javaslat nem hangzik el – így a rendelet-tervezetben foglaltakat teszi fel szavazásra.  

 

 

 

 

 A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotja  
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Mezőkövesd Város Önkormányzat 

29/2010. (XI.18.) ÖK. számú 

R E N D E L E T E  
 

a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról szóló 

34/1998. (XI. 26.) ÖK számú rendeletének módosítása 

 

1. § 

A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról szóló 

34/1998.(XI. 26.) ÖK számú rendeletének 1 sz. melléklete az alábbiakra változik. 

1. sz. melléklet 

 
 Kémények típusbesorolása, jelölése, tisztítási/ellenőrzési gyakorisága

Műszaki jellemzők Jelölés

Szilárd/olajtüzelés

Egyedi falazott, egyrétegű 2 ESH

Egyedi falazott, egyrétegű 2 ESHX

Egyedi falazott, vízzáró béléssel 2 ESB

Egyedi falazott, vízzáró béléssel 2 ESBX

Egyedi szerelt, fém v. kerámia elemes 2 ESZ

2 ESV

üdülő 4 évente

Központi falazott, egyrétegű

729 cm2-nél kisebb keresztmetszetű 4 KSHL

4 KSHQ

1 KSHN

4 KSHX

Központi falazott, vízzáró béléssel

729 cm2-nél kisebb keresztmetszetű 4 KSBL

4 KSBQ

1 KSBN

4 KSBX

2 KSVN

Központi szerelt, fém v. kerámia elemes

729 cm2-nél kisebb keresztmetszetű 4 KSZL

4 KSZQ

1 KSZN

4 KSZX

Gyüjtő 2 CS

Speciális használati jellemzők, 

vagy méret

Előírt éves 

ellenőrzési/ 

tisztítási 

gyakoriság

E

g

y

e

d

i

rendezetlen kezelés, vagy fokozott 

igénybevétel

rendezetlen kezelés, vagy fokozott 

igénybevétel

Egyedi nem gravitációs elvű égéstermék 

elvezető 

Egyedi falazott, egyrétegű, vagy vízzáró 

béléssel, illetve szerelt, fém v. kerámia elemes 

(tartalék kémények is)

ESHÜ, 

ESBÜ, 

ESZÜ

K

ö

z

p

o

n

t

i

729 cm2-nél nagyobb, 4096 cm2-nél 

kisebb keresztmetszetű

4096 cm2-nél nagyobb 

keresztmetszetű

rendezetlen kezelés, vagy fokozott 

igénybevétel

729 cm2-nél nagyobb, 4096 cm2-nél 

kisebb keresztmetszetű

4096 cm2-nél nagyobb 

keresztmetszetű

rendezetlen kezelés, vagy fokozott 

igénybevétel

Központi (hagyományos) nem gravitációs 

elvű és nagyméretű égéstermék elvezető 

729 cm2-nél nagyobb, 4096 cm2-nél 

kisebb keresztmetszetű

4096 cm2-nél nagyobb 

keresztmetszetű

rendezetlen kezelés, vagy fokozott 

igénybevétel
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Gáztüzelés

Egyedi falazott, egyrétegű 1 EGH

Egyedi falazott, egyrétegű 1 EGHX

Egyedi falazott, vízzáró béléssel 1 EGB

Egyedi falazott, vízzáró béléssel 1 EGBX

Egyedi szerelt, fém v. kerámia elemes
1 EGZ

Egyedi gáztüzelésű szerelt fokozott igénybevételű 1 EGZX

1 EGV

1 EGW

üdülő 4 évente

Központi falazott, egyrétegű

729 cm2-nél kisebb keresztmetszetű
1 KGHL

1 KGHQ

1 KGHN

2 KGHX

Központi falazott, vízzáró béléssel

729 cm2-nél kisebb keresztmetszetű 1 KGBL

1 KGBQ

1 KGBN

2 KGBX

729 cm2-nél kisebb keresztmetszetű
1 KGVL

1 KGVQ

1 KGVN

Központi szerelt, fém v. kerámia elemes

729 cm2-nél kisebb keresztmetszetű
1 KGZL

1 KGZQ

1 KGZN

2 KGZX

Gyüjtő 1 CG

Minden típusnál a tartalékkémény betűjelzése: 1 T

Minden kéménytípusnál műszaki felűlvizsgálat 4 évenként!

E

g

y

e

d

i

rendezetlen kezelés, vagy fokozott 

igénybevétel

rendezetlen kezelés, vagy fokozott 

igénybevétel

Egyedi nem gravitációs elvű égéstermék 

elvezető  

Egyedi gáztüzelésű füst-gáz (LAS) 

égéstermék elvezető  

Egyedi falazott, egyrétegű, vagy vízzáró 

béléssel, illetve szerelt, fém v. kerámia elemes 

(tartalék kémények is)

EGHÜ, 

EGBÜ, 

EGZÜ

K

ö

z

p

o

n

t

i

729 cm2-nél nagyobb, 4096 cm2-nél 

kisebb keresztmetszetű

4096 cm2-nél nagyobb 

keresztmetszetű

rendezetlen kezelés, vagy fokozott 

igénybevétel

729 cm2-nél nagyobb, 4096 cm2-nél 

kisebb keresztmetszetű

4096 cm2-nél nagyobb 

keresztmetszetű

rendezetlen kezelés, vagy fokozott 

igénybevétel

Központi  gáztüzelésű nem gravitációs 

égéstermék elvezető 
729 cm2-nél nagyobb, 4096 cm2-nél 

kisebb keresztmetszetű

4096 cm2-nél nagyobb 

keresztmetszetű

729 cm2-nél nagyobb, 4096 cm2-nél 

kisebb keresztmetszetű

4096 cm2-nél nagyobb 

keresztmetszetű

rendezetlen kezelés, vagy fokozott 

igénybevétel
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Betűjelzések értelmezése

Értelmezés Betűjel

Egyedi E

Központi K

Gyüjtő C

Szilárd vagy olaj S

Gáz G

Falazott, egyrétegű H

Vízzáró béléssel ellátott B

Szerelt, fém vagy kerámia elemes Z

Nem gravitációs elvű égéstermék elvezető V

(LAS) égéstermék elvezető rendszer W

Rendezetlen kezelés, vagy fokozott igénybevétel (pl. üzemi, közületi kémények) X

729 cm2-nél kisebb keresztmetszetű L

729 cm2-nél nagyobb, 4096 cm2-nél kisebb keresztmetszetű Q

4096 cm2-nél nagyobb keresztmetszetű N

Üdülő Ü

Alaptípusok: (első betűjel)

Tüzelőanyag: (második betűjel)

Kivitel: (harmadik betűjel)

Speciális használati jellemzők, vagy méret: (negyedik/utolsó betűjel)

Üdülőnek, a külön jogszabályokban meghatározott időszakos tartózkodás céljára szolgáló üdülőegységek minősülnek.
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2. § 

A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról szóló 

34/1998.(XI. 26.) ÖK számú rendeletének 2. sz. melléklete az alábbiakra változik. 

2. sz. melléklet 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Kéményseprés díjazás a kötelező kéményseprői szolgáltatásokra Mezőkövesden

Kéménytípus
Díj (Ft/év)

2011

Megnevezés Betűjel Nettó Bruttó

ESH, ESB, ESZ

ESV

ESHX, ESBX

EGH, EGB, EGZ, 

EGV

 EGW

üdülő

KGVL

KGVQ

KSVN

Gyűjtő CS, CG + csatlakozó lakásonként

 836 Ft 

E

g

y

e

d

i

Egyedi falazott, 

egyrétegű, vízzáró 

béléssel, szerelt, fém v. 

kerámia elemes,

Gravitációs elvű 

égéstermék elvezető
 1 535 Ft  1 920 Ft 

Nem gravitációs elvű 

égéstermék elvezető 
 1 622 Ft  2 030 Ft 

Egyedi falazott, 

egyrétegű, vízzáró 

béléssel

rendezetlen kezelés, 

vagy fokozott 

igénybevétel

 2 330 Ft  2 915 Ft 

Egyedi falazott, 

egyrétegű, vízzáró 

béléssel, szerelt, fém v. 

kerámia elemes

Gravitációs elvű 

égéstermék elvezető
 1 140 Ft  1 425 Ft 

Nem gravitációs elvű 

égéstermék elvezető 
 1 356 Ft  1 695 Ft 

Egyedi falazott, 

egyrétegű, vízzáró 

béléssel

rendezetlen kezelés, 

vagy fokozott 

igénybevétel

EGHX, EGBX, 

EGZX ,
 2 330 Ft  2 915 Ft 

Egyedi gáztüzelésű 

füst-gáz (LAS) 

égéstermék elvezető  

 1 893 Ft  2 365 Ft 

Egyedi falazott, 

egyrétegű, vagy 

vízzáró béléssel, illetve 

szerelt, fém v. kerámia 

elemes (tartalék 

kémények is)

ESHÜ, EGHÜ, 

ESBÜ, 

EGBÜ,ESZÜ, 

EGZÜ

 2 330 Ft  2 915 Ft 

K

ö

z

p

o

n

t

i

Központi falazott,vagy 

egyrétegű, vízzáró 

béléssel,illetve szerelt, 

fém v. kerámia elemes    

      

729 cm2-nél kisebb 

keresztmetszetű

KSHL, KSBL, 

KSZL, KGHL, 

KGBL, KGZL

 1 535 Ft  1 920 Ft 

729 cm2-nél nagyobb, 

4096 cm2-nél kisebb 

keresztmetszetű

KSHQ, KSBQ, 

KSZQ
 16 756 Ft  20 945 Ft 

KGHQ, KGBQ, 

KGZQ, 
 10 858 Ft  13 575 Ft 

4096 cm2-nél nagyobb 

keresztmetszetű

KSHN, KSBN, 

KSZN, 
 19 236 Ft  24 045 Ft 

KGHN, KGBN, 

KGZN, 
 12 992 Ft  16 240 Ft 

729 cm2-nél kisebb 

keresztmetszetű 

rendezetlen kezelés, 

vagy fokozott 

igénybevétel

KSHX, KSBX, 

KSZX
 10 858 Ft  13 575 Ft 

KGHX, KGBX, 

KGZX
 8 669 Ft  10 835 Ft 

Központi  gáztüzelésű 

nem gravitációs 

égéstermék  elvezető 

729 cm2-nél kisebb 

keresztmetszetű
 14 955 Ft  18 695 Ft 

Központi  gáztüzelésű 

nem gravitációs elvű  

égéstermék  elvezető 

729 cm2-nél nagyobb, 

4096 cm2-nél kisebb 

keresztmetszetű

 14 955 Ft  18 695 Ft 

Központi 

(hagyományos)   nem 

gravitációs elvű  

égéstermék  elvezető 

4096 cm2-nél nagyobb 

keresztmetszetű
 20 105 Ft  25 130 Ft 

 2 184 Ft  2 730 Ft 

 1 045 Ft 
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Hátralék kezelési díj: 

 

 

Jogcím Nettó Bruttó 

1. fizetési felszólítás díja 800,- Ft 1.000,- Ft 

2. fizetési felszólítás díja 1.600,- Ft 2.000,- Ft 

3. Fizetési meghagyás és azt következő eljárások díja            5.600,- Ft 7.000,- Ft 

 

 

3. § 

 

A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról szóló 

34/1998.(XI. 26.) ÖK számú rendeletének 3. sz. melléklete az alábbiakra változik. 

 

3. sz. melléklet 

 
 

Kémények használatával összefüggő szakvélemények díja

Szakvélemény típus
2011.

nettó bruttó

1. Típus Helyszíni  tanácsadás (Ft/létesítmény)

2. Típus

3. Típus

35 kW és 60 kW teljesítmény között

60 kW teljesítmény felet (Ft/kémény)

4. Típus Gyűjtőkémény videotechnikás rögzítéssel (Ft/szint)

5. Típus

6. Típus

7. Típus

 3 253 Ft  4 065 Ft 

Irásbeli nemleges szakvélemény (nyilvánvaló, 

kizáró ok esetén)                                   

(Ft/kémény)
 6 494 Ft  8 120 Ft 

Gázbekötéshez kiadott írásos szakvélemény 35 

kW fűtőteljesítmény alatt                                        

      (Ft/kémény)

 7 580 Ft  9 475 Ft 

 11 365 Ft  14 205 Ft 

 19 502 Ft  24 380 Ft 

Tüzelő berendezés bekötéséhez kiadott 

szakvélemény (LAS ) rendszerű kémények  esetén 
 11 631 Ft  14 540 Ft 

Tüzelő berendezés bekötéséhez kiadott 

szakvélemény (LAS ) rendszerű kémények  esetén 

(70 kw teljesítmény felett)

 22 934 Ft  28 670 Ft 

 6 015 Ft  7 520 Ft 

Utóellenőrzés díja (3. Típushoz kapcsolódóan)       

                           (Ft/kémény)
 3 794 Ft  4 745 Ft 

Használatbavételi engedély                        

(Ft/létesítmény)
 4 323 Ft  5 405 Ft 

Tervfelülvizsgálat és helyszíni építés ellenőrzés         

                       (Ft/létesítmény) 
 4 934 Ft  6 170 Ft 
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4. § 

 

Záró rendelkezés 

 

(1) Jelen rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba, a kéményseprő-ipari közszolgáltatás 

helyi igénybevételének szabályozásáról szóló 34/1998. (XI. 26.) ÖK. számú rendelet 

változással nem érintett részei jelenlegi formájukban maradnak hatályban. 
 

 

  

 

1/3.)Mezőkövesd Város Önkormányzatának 39/2005. (XII.01.)ÖK számú 

rendelet módosítása a városi piac és vásár fenntartásának, használatának és 

rendjének szabályozásáról 
 

 

 

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 

A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság az rendelet-tervezetben foglaltakat megtárgyalta. A 

bizottság javasolja  rendelet-tervezetben foglaltak elfogadását azzal a módosítással, hogy a 2 

.sz. melléklet 5. pontjában a bruttó összeg 350.-Ft/m2/3 nap helyett 350.-Ft/m2/nap. 

 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság 

A Bizottság a rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek azzal a 

módosítással, hogy a 2. számú melléklet II/5 pontban az ünnepi vásár soron a /3 nap helyett a 

/nap kifejezés szerepeljen. 

 

Ügyrendi és Szociális Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a városi piac és vásár fenntartásának, 

használatának és rendjének szabályozásáról szóló rendelet-tervezetben foglaltak elfogadását 

azzal a módosítással, hogy a II.  (Használtcikk piac és heti vásár) 5. pontjában (ünnepi vásár)  

a bruttó összeg 350.-Ft/m2/3nap helyett 350.-Ft/m
2
/nap. 

 

 

Guti Árpád  a. zöldséges piac állapotával kapcsolatban elmondja, hogy arra kellene törekedni, 

hogy a működési engedély megtarthatóságát el tudjuk érni. Véleménye szerint minősíthetetlen 

az állapota. A használtcikk piacon végzett karbantartási munkák sem látszanak. Átrendeződés 

fog történni, akkor kellene foglalkozni a témával, indokolatlannak tartja a díjemelést, amit 

nem is támogat.  

 

Takács József a polgármesteri tájékoztatóban elmondta a Polgármester, hogy a piaccsarnok 

építése tovább fog folytatódni a városrehabilitációs  pályázat kapcsán.  Bármilyen egyéb 

munkát fordítanának rá, véleménye szerint kidobott pénz lenne.  

 

Vámos Zoltán csatlakozik Takács József hozzászólásához. Jövő év tavaszán elindul a 

beruházás, ennek ellenére a halottak napja előtti ünnepre való készülődés miatt amit tudtak 

megtettek, a balesetveszély elhárítását elvégezték, a csatornát kitisztították. a bekötő út 

felújítása jelenleg is folyik. Az ésszerű gazdálkodást figyelembe véve nem szabad ráfordítani.  
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Guti Árpád hozzászólásában indokolatlan  díjtétel emelést  említette. Most már erre többet 

véleménye szerint se fordítsanak. Jövőre még áldatlanabb állapotok lesznek, szűkül a tér, még 

jobban ellehetetlenedik a zöldséges piac helyzete. 

 

Csiger Lajos tudomásul kell venni, hogy most a piac állapota ilyen. Az agrárinnovációs 

épületet felépítettek, jövőre a piaccsarnok építése folytatódni fog. Át kell költöztetni a piacot, 

aminek az ára a beszedett díjakból nem fog megtérülni. A 4 %-os díjemelés nem azért van, 

mert a piac állapota ilyen, hanem azért, hogy ott lehet árúsítani. A költség biztos hogy 

felmerül a bérekben, üzemeltetési költségekben, ha elhagyják, akkor nagyobbat kell jövőre 

emelni. Óriási költsége van az innovációs központnak is. Véleménye szerint a  4 %-os emelés  

nem indokolatlan.   

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester elmondja, hogy a díjemelés senkinek nem jó. Tudomásul kell 

venni, hogy 75 MFt-ba fog kerülni a piaccsarnok, amit 2011-ben megépítünk. Hangsúlyozza, 

hogy Európai Uniós  korszerű fedett csarnokba lesz. Tudomásul kell venni, hogy a 

fejlesztések pénzbe kerülnek, kapnak egy piaccsarnokot, aminek költségei vannak, és ne várja 

el senki, hogy 2012-ben fogjuk az árakon érvényesíteni. Úgy érzi, hogy a 4 %-os áremelés 

tűréshatáron belül van. Tudomásul kell venni, hogy nem lehet egyszerre az embereket 

terhelni. Ezzel a díjemeléssel a lakosság korszerű piaccsarnokot fog kapni, a környezet is meg 

fog újulni.  

Miután a napirendhez több hozzászólás, vélemény nem hangzik el, így a rendelet-tervezetet 

teszi fel szavazásra.  

 

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 2 nem ellenében az alábbi rendeletet 

alkotja 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

30/2010. (XI.18.) ÖK. számú 

R E N D E L E T E  

 

a városi piac és vásár fenntartásának, használatának és rendjének  

szabályozásáról szóló 39/2005.(XII. 01.) ÖK számú  

rendeletének módosítása 
 

1. § 

 

 a városi piac és vásár fenntartásának, használatának és rendjének szabályozásáról  szóló 

39/2005.(XII. 01.) ÖK számú rendeletének 2 sz. melléklete az alábbiakra változik. 

 

2.sz. melléklet 

 

I.Napi élelmiszerpiac: Nettó Bruttó 

1./ asztal-és helybérleti díjak           

a./ 1 év időtartamra 2 m-enként   4920.-   6150.- 

b./ fél év időtartamra 2 m-enként 3840.- 4800.- 
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c./ ¼ év időtartamra 2 m-enként 2696.- 3370.- 

d./ 1 év időtartamra gépkocsiról 

történő 

árusítás m
2
-ként 

2248.-       2810.- 

2./ napi helyjegyek   

a./ asztalról történő árusítás 

általában 

112.-Ft/fm 140.-Ft/fm 

b./ földről történő árusítás általában 96.-Ft/m2   120.-Ft/m2 

c./ ha az áru mértéke megkívánja 

 (zsák, batyu, láda, vödör) 

40.-Ft/db   50.-Ft/db 

d./ tojás  40.-Ft/30db      50.-Ft/30db 

e./ liba, pulyka, egyéb szárnyas 

baromfi, nyúl 

40.-Ft/db  50.-Ft/db 

f./ napos és előnevelt szárnyas 28.-Ft/5db    35.-Ft/5db 

g./ kézi kocsiról történő árusítás  200.-Ft 250.-Ft 

h./ gépkocsi és utánfutó 1 t-ig db-

onként 

584.-Ft 730.-Ft 

i./ gépkocsi és pótkocsi 1-5 t-ig 2616.-Ft 3270.-Ft 

3./ telepített pavilon (éves)   

a./zöldséges pavilon havi(napi 

jegyváltás nélkül) 

440.-Ft/m2       550.-Ft/m2 

b./vendéglátó pavilon havi(napi 

jegyváltás nélkül) 

672-Ft/m2       840.-Ft/m2 

II. Használcikk piac és heti vásár, 

valamint búcsú       vásár 

  

1./ bérleti díjak 

 

  

Terület bérleti díj(határozatlan   

időtartamra) 

264-Ft/,m2/hó         330.-Ft/m2/hó 

2./ napi helyjegyek   

a./ asztalról történő árusítás (területi 

bérleti díjjal               nem 

rendelkezőeknek) 

416-Ft/fm     520.-Ft/fm 

b./ asztalról történő árusítás( területi 

bérleti díjjal rendelkezők) 

280.-Ft/fm    350.-Ft/fm 

c./ földről, saját asztalról, sátorból 

történő árusítás esetén  (területi 

bérleti díjjal nem rendelkezők) 

264.-Ft/m2   330.-Ft/m2 

       d./ földről, saját asztalról, sátorból 

történő árusítás esetén (terület bérleti 

díjjal rendelkezők) 

192.-Ft/m2   240.-Ft/m2 
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       e./ gépkocsiról történő árusítás 

esetén 

1624.-Ft+832-Ft/alk. 2030.-Ft+1040.-

Ft/alk. 

3./ telepített pavilon   

(napi jegyváltás nélkül) 1040-Ft/m2/hó 1300.-

Ft/m2/hó 

4./ mozgóárusítás 1328.-Ft/alkalom 1660.-Ft/alkalom 

5./ ünnepi vásár(ideiglenes vásár)  280.-Ft/m2/3nap 350.-Ft/m2/nap 

6./ búcsú terület díj:  

3 napot meghaladóan a díj:  

208.-Ft/m2/3nap 

56.-Ft/m2 naponta 

260.-Ft/m2/3 nap 

  70.-Ft/m2 

naponta 

7./ cirkusz terület díj: 

3 napot meghaladóan a díj:  

128.-Ft/m2/3nap 

56.-Ft/m2 naponta 

160.-Ft/m2/3nap 

   70.-Ft/m2 

naponta 

8./ hátralék kezelési díj 

 

az első fizetési felszólításra díja 

a második fizetési felszólítás díja 

fizetési meghagyás és azt következő 

eljárások díja 

 

 

 

800,- Ft 

1.600,- Ft 

 

5.600,- Ft 

 

 

1.000,- Ft 

2.000,- Ft 

 

7.000,- Ft 

 

 

2. § 

 

Záró rendelkezés 

 

(1) Jelen rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba, a városi piac és vásár 

fenntartásának, használatának és rendjének szabályozásáról szóló 39/2005. (XII..01.) 

ÖK. sz. rendelet változással nem érintett részei jelenlegi formájukban hatályban 

maradnak. 
 

 

 

1/4.)A felsőoktatási önkormányzati szociális ösztöndíjról szóló 1/2001.(I.18.) 

ÖK. számú rendelet módosítása 
 

 

 

Ügyrendi és Szociális Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a felsőoktatási önkormányzati szociális 

ösztöndíjról szóló rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester a rendelet-tervezetben foglaltakat teszi fel szavazásra, mivel a 

napirendhez módosító javaslat nem hangzik el. 
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A Képviselő-testület 12 igen szavazattal – ellenvélemény és tartózkodás nélkül – 

az alábbi rendeletet alkotja  

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

31/2010. (XI.18.) ÖK. számú 

R E N D E L E T E  
 
 

a felsőoktatási önkormányzati szociális ösztöndíjról szóló  

1/2001. (I.18.) ÖK. számú rendeletének módosítására 

 

 

1.§ 

 

A rendelet 5. § (2) bekezdése az alábbiakra változik: 

 

„(2) A Képviselő-testület által felállított Szakértői Testület tagjai:  

- Mezőkövesd város Polgármestere 

- Ügyrendi és Szociális  Bizottság részéről:     2 fő 

- Oktatási, Egészségügyi és Civil Kapcsolatok Bizottság részéről:  1 fő 

- Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság részéről:    1 fő 

  

2.§ 

 

Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.  

 

 

 

 

2.) Mezőkövesd Város Önkormányzatának 2010. évi közbeszerzési tervének 

módosítása 
 

 

 

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 

A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta. A 

bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester a határozati javaslatot teszi fel szavazásra változatlan 

formában. 

 

 

 A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza 
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Mezőkövesd Város Önkormányzat 

277/2010. (XI.17.) ÖK. számú 

H A T Á R O Z A T A 
 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 2010. évi közbeszerzési tervének módosítása 

Nemzeti értékhatárt elérő egyszerű közbeszerzési eljárások 
 

Közbeszerzés tárgya Típusa 

Becsült 

nettó érték 

(Ft) 

Alkalmazandó/ 

választott eljárás 

típusa 

Eljárás 

megindítása 
Teljesítés 

Hivatalos 

közbeszerzési 

tanácsadó 

igénybevétele 

Előzetes 

tájékoztató 

közzététele 

Módosítása 

indoka 

Zsóry-fürdő korszerűsítése - 

pótberuházás 

Építési 

beruházás 
22.500.000 

Hirdetmény 

nélküli tárgyalásos 
2010. 10. 2010. 12. nem nem 

A kivitelezés 

során felmerült, 

szükséges 

pótmunkák 

elvégzésére 

Funkcióbővítő 

városrehabilitáció (II., IV. 

rész) kivitelezési munkái 

Építési 

beruházás 
429.944.547 

Hirdetménnyel 

induló egyszerű 

tárgyalásos eljárás 

2010. 11. 2011. 07. igen nem 

A lefolytatott 

közbeszerzési 

eljárás 

eredménytelen 

volt 

Informatikai infrastruktúra- 

fejlesztés a mezőkövesdi Szent 

László Gimnázium és 

Közgazdasági 

Szakközépiskolában  

Árubeszerzés 18.155.000 

Hirdetmény 

nélküli, 

háromajánlatos 

egyszerű eljárás 

2010. 11. 2010.12. nem nem 
A beadott 

pályázat nyert 

Kiviteli tervek készítése a 

Kánya patak középső 

szakaszának 

rekonstrukciójához 

Szolgáltatás 10.118.252 

Hirdetmény 

nélküli, 

háromajánlatos 

egyszerű eljárás 

2010. 11. 2011. 01. igen nem 
A beadott 

pályázat nyert 
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A Városi Bölcsőde 

kapacitásbővítésére vonatkozó 

kivitelezési munkák ellátása 

Építési 

beruházás 
88.184.873 

Hirdetménnyel 

induló egyszerű 

tárgyalásos eljárás 

2010.12. 2011. 08. nem nem 
A beadott 

pályázat nyert 

Eszközbeszerzés a Városi 

Bölcsőde kapacitásbővítéséhez 
Árubeszerzés 9.113.852 

Hirdetmény 

nélküli, 

háromajánlatos 

egyszerű eljárás 

2010. 12. 2011. 08. nem nem 
A beadott 

pályázat nyert 

A Kánya patak középső 

szakaszának 

rekonstrukciójához kapcsolódó 

kivitelezési munkák ellátása 

Építési 

beruházás 
392.677.126 

Hirdetménnyel 

induló egyszerű 

tárgyalásos eljárás 

2011. 03. 2011. 10. igen nem 
A beadott 

pályázat nyert 

 

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2010. évi közbeszerzési tervének módosítását jóváhagyja, és hozzájárul a városi honlapon történő 

közzétételhez. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Polgármester 
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3.) Polgármesteri Hivatal Ügyrendjének módosítása 
 

 

 

Ügyrendi és Szociális Bizottság  
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, azt 

elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.  

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester a határozati javaslat 8.) pont szöveges részét az alábbiak 

szerint javasolja módosítani:  

 

„A jegyző indokolt esetben engedélyezheti az általános munkarendtől, valamint az 

ügyfélfogadási időtől való eltérést, azonban e munkatársak érdemi feladatellátásért a jegyző 

és irodavezetők külön felelősséggel tartoznak.  

Az általános munkarendtől és ügyfélfogadási rendtől való eltérés csak oly módon 

engedélyezhető, hogy a köztisztviselő heti 40 órás munkaideje megtartott legyen és csak 

olyan mértékben lehet engedélyezni, hogy az ne akadályozza az érdemi munkát és az 

ügyfélfogadást.” 

 

9.) pontjánál a Lakossági ügyintézést végző szervezeti egységek ügyfélfogadási rendjét 

csütörtöki napon 17.00 órában javasolja meghatározni. Így minden osztály, ill. iroda 

felkereshető, és  az ügyfelek számára a módosítás nem jelent hátrányt.  

 

Mivel a jelenlévő képviselők más módosító javaslat nem hangzik el, így az általa elmondott 

módosítással együtt teszi fel a határozati javaslatot elfogadása.  

 

A Képviselő-testület 12 igen szavazattal – ellenvélemény és tartózkodás nélkül – 

az alábbi határozatot hozza  

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

278/2010. (XI.17.) ÖK. számú 

H A T Á R O Z A T A 

 

A többször módosított 214/2007. (VIII.29.) ÖK számú határozattal  

jóváhagyott Polgármesteri Hivatal Szervezeti és  

Működési Szabályzata (Ügyrendje) módosítása 

 

 

 

1.) Az Ügyrend II/1.) pontjának második mondata az alábbiak szerint változik: 

 

„ A hivatal létszáma – a polgármester és a nem a Képviselő-testület tagjai közül 

választott főállású alpolgármester kivételével – 78 fő.” 

 

2.) Az Ügyrend II/2. 2. pontjának első mondata az alábbiak szerint változik: 
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„Közvetlenül a Polgármester irányítása alá tartozik a nem a Képviselő-testület tagjai 

közül választott főállású alpolgármester, az Önkormányzati Tanácsadó, az 

Önkormányzati Fejlesztési és Gazdálkodási referens, és stratégiai kérdésekben a 

Stratégiai és Pályázati referens. 

 

3.) Az Ügyrend III/A.1. pontja az alábbiak szerint változik: 

 

„A polgármester önkormányzattal kapcsolatos feladatait az Ötv. és más törvények, 

valamint az SZMSZ 10 és 11. számú mellékletei tartalmazzák.  

A polgármester feladatai a képviselő-testülettel, annak szerveivel kapcsolatban a 

testület által elfogadott ciklusprogram céljaival összhangban különösen a 

következők:    

- szervezi és biztosítja a demokratikus helyi hatalomgyakorlást, a közakarat 

érvényesülését, 

- összehívja és vezeti a testület üléseit, 

- gondoskodik a testület működésének nyilvánosságáról,  

- képviseli az önkormányzatot, 

- segíti a települési képviselők munkáját, 

- együttműködik a társadalmi szervezetekkel, a lakosság önszerveződő közösségeivel, 

- együttműködik más önkormányzati és államigazgatási szervekkel, kapcsolatot tart 

más település – különösen a térség önkormányzataival, 

- kapcsolatot tart a helyi pártok, és társadalmi szervezetek, egyesületek, civil 

szerveződések vezetőivel, a kisebbségi önkormányzat képviselő-testületével, 

- ápolja az önkormányzat hazai és nemzetközi kapcsolatait, 

- fogadja az önkormányzattal kapcsolatban álló külföldi partnerek képviselőit, és 

velük való tárgyalás során előzetes megállapodást köt, 

- véleményt nyilvánít a település életét érintő kérdésekben, 

- nyilatkozik a sajtónak, a hírközlő szerveknek,  

- lakossági fórumokat szervez. 

 

A polgármester az önkormányzati, valamint az államigazgatási feladatait, hatásköreit a 

képviselő-testület hivatalának közreműködésével látja el. 

 

A polgármesternek a bizottságok működésével összefüggő főbb feladatai: 

- indítványozhatja a bizottság összehívását, 

-  biztosítja a bizottságok jogainak és kötelezettségeinek érvényesülését, 

- ellátja a bizottságok rendszeres tájékoztatását, 

- felfüggeszti a bizottság döntésének a végrehajtását, ha az ellentétes a képviselő-  

testület határozatával, vagy sérti az önkormányzat érdekeit, 

A felfüggesztett döntésről a képviselő-testület a következő ülésen határoz. 
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- bizottsági döntéshozatalnál kivéve – akadályoztatása esetén – dönt a bizottsági 

elnök kizárásáról, ha az ügy a bizottság elnökét, vagy hozzátartozóját érinti. 

 

A polgármesteri hivatallal összefüggő főbb polgármesteri jogosítványok: 

- A Képviselő-testület döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében eljárva 

irányítja a hivatalt, 

- a jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a hivatal feladatait az 

önkormányzat munkájának a szervezésében, a döntések előkészítésében és 

végrehajtásában, 

- dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági 

jogkörökben, egyes hatásköreinek a gyakorlását átruházhatja, 

- a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a hivatal belső 

szervezeti tagozódásának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének 

meghatározására. 

- szabályozza a hatáskörébe tartozó ügyekben a kiadmányozás rendjét, 

- gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat a jegyző, az alpolgármesterek és az 

önkormányzati intézményvezetők tekintetében. 

- Szükség szerint, de évente legalább két alkalommal a Polgármesteri Hivatal 

dolgozói részére munkaértekezletet tart, minősíti a munkát, ismerteti az adott 

időszakban tárgyalt fontosabb ügyeket, hozott döntéseket az időszerű feladatokat. 

- A Hivatal szervezeti egységeinek vezetői részére minden hétfőn értekezletet tart, 

melynek célja a Hivatal feladatai tekintetében a szükséges koordináció biztosítása, a 

rendszeres információ áramlás megteremtése.” 

 

4.)Az Ügyrend III/A. 2. pont az alábbiak szerint változik: 

 

„A képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester felelős: 

a) az polgármesteri hivatal Városüzemeltetési és Városfejlesztési Irodájának 

feladatkörébe tartozó ügyek koordinálásáért, felügyeletéért, 

b) a stratégiai és pályázati referens munkakörébe tartozó feladatok felügyeletéért, 

koordinálásáért, 

c) az önkormányzat 100%-os tulajdonát képező Mezőkövesdi Városgazdálkodási 

Zrt., Zsóry Camping Kft., Mezőkövesdi Városfejlesztési Kft. működésének 

felügyeletéért, 

d) a polgármester egyedi döntése alapján, a városban megvalósuló fejlesztések 

koordinálásáért, felügyeletéért, 

e) azon feladatokért, amellyel a polgármester megbízza. 

 

Az alpolgármester feladatait a polgármester irányítása alapján látja el.   

 

A nem képviselő-testületi tagok közül választott alpolgármester felelős: 

h) a polgármesteri hivatal Önkormányzati Szolgáltató és Okmányiroda 

feladatkörébe tartozó ügyek koordinálásáért, felügyeletéért,  

i) a lakás és ingatlankezelési referens munkakörébe tartozó feladatok 

felügyeletéért, koordinálásáért, 

j) a jogi referens munkakörébe tartozó feladatok felügyeletéért, koordinálásáért 
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k) az önkormányzat 100%-os tulajdonát képező KÖZKINCSTÁR Nonprofit Kft., és 

a MÉDIA Nonprofit kft. működésének felügyeletéért, 

l) az önkormányzat civil és testvérvárosi kapcsolatainak ápolásáért,  

m) a polgármester egyedi döntése alapján a városban megvalósuló fejlesztések 

koordinálásáért, felügyeletéért, 

n) azon feladatokért, amellyel a polgármester megbízza. 

 

A nem képviselő-testületi tagok közül választott alpolgármester feladatait a 

polgármester irányítása alapján látja el.” 

 

5.)Az Ügyrend III/B/5. pontjának első mondata az alábbiak szerint változik:  

 

„Közvetlenül a Polgármester irányítása alá tartozik a nem a Képviselő-testület tagjai 

közül választott főállású alpolgármester, az Önkormányzati Tanácsadó, az 

Önkormányzati Fejlesztési és Gazdálkodási referens, és stratégiai kérdésekben a 

Stratégiai és Pályázati referens. 

 

6.)Az Ügyrend III/B/5. pontjából a Főépítész és a Többcélú Kistérségi Munkaszervezet 

Vezetőjének feladatai kimaradnak. 

 

7.) Az Ügyrend V. A Hivatal működésével kapcsolatos egyéb feladatok szakaszon belül a 

helyettesítés szabályai az alábbiak szerint változik: 

 

„A polgármestert távolléte esetén a képviselők közül választott társadalmi 

megbízatású alpolgármester helyettesíti. 

A jegyző és az aljegyző együttes távolléte, akadályoztatása esetén az Önkormányzati 

Szolgáltató és Okmányiroda vezetője helyettesítési jogosítvánnyal rendelkezik. 

 

8.) Az Ügyrend VIII. A Hivatal munkarendje és ügyfélfogadási rendje az alábbiak szerint 

változik: 

 

„A munkaidő rendje: 

Hétfő  7.30-16.00 

Kedd  7.30-16.00 

Szerda  7.30-16.00 

Csütörtök  7.30-17.00 

Péntek  7.30-12.30 óráig. 

 

Okmányiroda munkarendje:  

Hétfő    8.00-18.00 

Kedd    8.00-16.00 

Szerda    8.00-16.00 

Csütörtök   8.00-18.00 

 Péntek    8.00-12.00 

 

A jegyző indokolt esetben engedélyezheti az általános munkarendtől, valamint az 

ügyfélfogadási időtől való eltérést, azonban e munkatársak érdemi feladatellátásért a 

jegyző és irodavezetők külön felelősséggel tartoznak.  
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Az általános munkarendtől és ügyfélfogadási rendtől való eltérés csak oly módon 

engedélyezhető, hogy a köztisztviselő heti 40 órás munkaideje megtartott legyen és csak 

olyan mértékben lehet engedélyezni, hogy az ne akadályozza az érdemi munkát és az 

ügyfélfogadást.” 

 

9.) Az Ügyrend VIII. A Hivatal munkarendje és ügyfélfogadási rendje az alábbiak szerint 

változik: 

 

„Tisztségviselők ügyfélfogadási rendje: 

 

Polgármester: minden hónap utolsó péntekén 8.00-12.00 óráig 

 Továbbá szükség  esetén a polgármester által külön megjelölt időpontban  

 

Társadalmi megbízatású Alpolgármester: minden hónap első csütörtökén 15.00-

         18.00 óráig 

 Továbbá szükség esetén az alpolgármester által külön megjelölt időpontban  

 

Főállású Alpolgármester: minden hónap első hétfőjén 8.00-12.00 óráig 

Továbbá szükség esetén az alpolgármester által külön megjelölt időpontban  

 

Jegyző: minden héten kedd 8 órától 12 óráig 

 

Lakossági ügyintézést végző szervezeti egységek ügyfélfogadási rendje: 

 Hétfő  8.00-12.00 

 Szerda: 8.00-12.00 

 Csütörtök:  8.00-17.00 óráig 

 

Okmányiroda ügyfélfogadási rendje:  
 Hétfő   12.00-18.00 

 Kedd    8.00-16.00 

 Szerda:   8.00-16.00 

 Csütörtök:   12.00-18.00 

 Pénteki napon nincs ügyfélfogadás „ 

 

 

10.) Az Ügyrend változtatással nem érintett részei változatlan formában maradnak. 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2010. december 1. 
 

 

 

4.) Rendelkezés a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsában 

résztvevő polgármester helyettesítéséről 
 

 

Ügyrendi és Szociális Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsába 

Vámos Zoltán alpolgármestert javasolja kijelölni a polgármester helyettesítésére.  
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Dr. Fekete Zoltán polgármester az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot teszi 

fel szavazásra.  

 

 

 A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

279/2010. (XI.17.) ÖK. számú 

H A T Á R O Z A T A 
 

Rendelkezés a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsában  

résztvevő polgármester helyettesítéséről. 

 

 

Mezőkövesd város önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkövesdi Többcélú 

Kistérségi Társulás Tanácsába Vámos Zoltán alpolgármestert jelöli ki a polgármester 

helyettesítésére. 

 

 

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:  polgármester 

 

 

 

5.)A Cigány Kisebbségi Önkormányzattal kötött együttműködési 

megállapodás felülvizsgálata 
 

 

Ügyrendi és Szociális Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot az Együttműködési 

megállapodással együtt javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra.  

 

Kisebbségi Önkormányzat 

A Kisebbségi Önkormányzat a Mezőkövesd Város Önkormányzatával kötött együttműködési 

megállapodásban rögzítettekkel egyetért azzal a kiegészítéssel, hogy a 2011. évi városi 

költségvetés elfogadását követően a Kisebbségi önkormányzattal kötött Együttműködési 

megállapodás kerüljön kiegészítésre a konkrét támogatási összeggel. 

 

Balogh Zoltán Cigány Kisebbségi Önkormányzat Elnöke elmondja, hogy az irodahelyiségben 

– ahová át lettek helyezve – nincs fűtés és víz. Kéri a probléma megoldását.  

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy a KÖZKINCS-TÁR Nonprofit 

Kft-től azt a tájékoztatást kapta, hogy minden szervezet elhelyezésre került. Erről a 

problémáról eddig nem szerzett tudomásul. Igéri, hogy  meg fogják oldani.  

Ezt követően a határozati javaslatot teszi fel szavazásra, a mellékelt együttműködési 

megállapodással együtt.  
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 A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

280/2010. (XI.17.) ÖK. számú 

H A T Á R O Z A T A 
 

Cigány Kisebbségi Önkormányzattal kötött együttműködési 

megállapodás felülvizsgálata 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának képviselő-testülete felülvizsgálta a Cigány 

Kisebbségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást és azt a mellékelt 

tartalommal elfogadja, egyben felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

 

 

Felelős:   polgármester 

Határidő:  azonnal, ill. értelemszerű 

 

 

 

 

Együttműködési megállapodás 
 
 

Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. Törvény 68. § /3/ 

bekezdése alapján Mezőkövesd város Önkormányzata és Mezőkövesd város Cigány 

Települési Kisebbségi Önkormányzata együttműködésük szabályait az alábbi 

megállapodásban rögzítik: 

A költségvetési koncepció elkészítése 

 

A helyi Önkormányzat és a Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között a 

kapcsolatot a Települési Kisebbségi Önkormányzat elnöke tartja. 

A polgármester és a Kisebbségi Önkormányzat elnöke minden év október 15. napjáig 

– a költségvetési koncepció összeállítását megelőzően – áttekinti a Kisebbségi 

Önkormányzat következő költségvetési évre vonatkozó feladatait, bevételi forrásait. 

Az elkészített költségvetési koncepciót – mely a Kisebbségi Önkormányzat 

koncepcióját is tartalmazza, a Kisebbségi Önkormányzat november 15-ig 

véleményezi. 

A Kisebbségi Önkormányzatnak a költségvetési koncepcióról alkotott véleményét a 

koncepció-tervezethez csatolni kell. 

 

A tervezetet a Képviselő-testület megtárgyalja és határozatot hoz a költségvetés-

készítés további  munkálatairól. 

 

A Kisebbségi Önkormányzat költségvetési határozatának, az Önkormányzat 

költségvetési rendelet-tervezetének elkészítése 
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A polgármester tájékoztatja a Kisebbségi Önkormányzat elnökét a helyi 

Önkormányzat költségvetési koncepciójának a Települési Kisebbségi Önkormányzatra 

vonatkozó részéről, valamint a Kisebbségi Önkormányzat költségvetés készítésére 

vonatkozó határidőről. 

A költségvetési törvény kihirdetését követően, a költségvetésre vonatkozó részletes 

információk megismerése után a polgármester folytatja az egyeztetést az elnökkel, 

ennek keretében az elnök rendelkezésére bocsátja a helyi kisebbségi önkormányzatra 

vonatkozó adatokat. Az egyeztetést a követségvetési törvény kihirdetését követő 5 

napon belül kell lefolytatni. 

 

A Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat kérésére a jegyző készíti elő a 

Kisebbségi Önkormányzat költségvetési határozat-tervezetét. A Kisebbségi 

Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalja és határozatában kezdeményezi a 

helyi Önkormányzat Képviselő-testületénél a feladatainak ellátásához szükséges 

költségvetési előirányzatainak elfogadását, illetve befogadását. Ezt a költségvetési 

törvény kihirdetésétől számított 12 napon belül a Kisebbségi Önkormányzat elnöke a 

polgármester útján juttatja el az Önkormányzat Képviselő-testületéhez. 

 

A helyi önkormányzat költségvetési rendeletébe a Cigány Települési Kisebbségi 

Önkormányzat költségvetése a Települési Kisebbségi Önkormányzat költségvetési 

határozata alapján, elkülönítetten épül be. A helyi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Települési Kisebbségi Önkormányzat költségvetésére vonatkozóan nem rendelkezik 

döntési jogosultsággal. 

 

A helyi Önkormányzat rendelete tartalmazza a nemzetiségi, etnikai feladatok 

finanszírozásának együttes összegét, legalább a következő tételekre kiterjedően: 

- az állami támogatás jogcímenként, 

- a helyi Önkormányzat támogatása az átvállalt feladatok szerint, illetve 

általánosan, továbbá 

- az egyéb, államháztartáson belülről származó bevételeket. 

 

A helyi Önkormányzat költségvetési rendeletében foglalt előirányzatokról – 

különös tekintettel a helyi Önkormányzat által nyújtott támogatásokra – a 

polgármester tájékoztatja az elnököt. 

 

A Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat ezek alapján határoz a költségvetésről. 

A költségvetési határozatnak tartalmaznia kell a működési és felhalmozási célú 

bevételeket és kiadásokat egymástól elkülönítetten, az államháztartási törvény 69. § /2/ 

bekezdésében foglaltak szerint. 

 

A költségvetési előirányzatok módosításának rendje 

Ha a Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat az eredeti előirányzatán felül 

többletbevételt ér el, bevétel-kiesése van, illetve kiadási előirányzatain belül 
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átcsoportosítást hajt végre a Települési Kisebbségi Önkormányzat módosítja a 

költségvetésről szóló határozatát. 

E határozatnak megfelelően a helyi Önkormányzat Képviselő-testülete minden év 

június 30-ig, illetve december 31-ig módosítja a költségvetési rendeletét. 

A helyi Önkormányzat Képviselő-testülete a Cigány Települési Kisebbségi 

Önkormányzat előirányzatain egyéb módosítást nem hajthat végre. 

 

Költségvetési információszolgáltatás rendje, beszámolási kötelezettség teljesítése 

 

A Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat költségvetési határozatát, 

költségvetési beszámolóját úgy fogadja el, és erről információt az Önkormányzatnak 

úgy szolgáltat, hogy az államháztartás működési rendjéről szóló Kormány rendeletben 

foglaltaknak megfelelően eleget tudjon tenni tájékoztatási kötelezettségének. 

 

A Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat elnöke a polgármester útján a helyi 

Önkormányzatnak a beszámolási kötelezettsége teljesítéséhez információt szolgáltat a 

költségvetési határozat féléves és három negyedéves teljesítéséről. 

Az adatszolgáltatás során szolgáltatott adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal 

és a statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségért a Települési Kisebbségi 

Önkormányzat tekintetében a Települési Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-

testületének elnöke a felelős. 

 

A kötelezettségvállalás rendje 

A kötelezettségvállalás rendjét külön szabályzat tartalmazza. 

A Települési Önkormányzat által nyújtott, pénzbeli és természetbeni támogatás  

A Települési Önkormányzat biztosítja a Kisebbségi Önkormányzat működéséhez 

szükséges alábbi feltételeket: 

- a települési Önkormányzat minden évben a saját költségvetésében határozza 

meg azon összeg nagyságát, mellyel az adott évben támogatja a Kisebbségi 

Önkormányzat működését, 

- a pénzösszeg felhasználási kötöttséggel kerül átadásra, amennyiben ezen 

pénzösszeg átcsoportosítása válik szükségessé, úgy az csak a helyi 

önkormányzat előzetes jóváhagyásával történhet meg, 

- évente legalább négy alkalommal biztosítja, hogy a testület ülései kultúrált 

körülmények között, Mezőkövesd, Mátyás király út 112.sz. alatt a fsz. 13.sz. 

tanácskozó teremben folyjanak le, 

- a testületi ülésre minden esetben jegyzőkönyvvezetőt biztosít, aki a 

jegyzőkönyvet elkészíti az ülésről,  

- a Kisebbségi Önkormányzat részére Mezőkövesd, Szent László tér 24. szám 

alatt 20 m
2
 irodahelyiséget biztosít térítésmentesen: a közüzemi díjakat a 

Kisebbségi Önkormányzat egyenlíti ki saját költségvetéséből, 

- az irodahelyiségben a Kisebbségi Önkormányzat ügyfélfogadást tart, ennek 

időpontját az iroda ajtaján előre egy hónapra ki kell függeszteni, 
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- az irodahelyiség bútorzatát a Kisebbségi Önkormányzat szerzi be, saját 

költségvetéséből. 

 

A Kisebbségi Önkormányzat által felvállalt feladatok: 

- Kulturális és sport  programjainkba az egész lakosságot átfogóan kívánjuk 

bevonni. Rendezvényeinkkel szeretnénk a cigány kultúrát megismertetni és 

megszerettetni. 

- Partnerek vagyunk abban is, hogy az Önkormányzat nem kötelezően ellátandó 

feladatait áttekinti és ebből valamit a kisebbségi önkormányzatnak átad – 

természetesen a megfelelő pénzeszközök mellérendelésével -, azt legjobb 

tudásunk szerint ellássuk. 

 

Közösen felvállalt feladatok 

A települési Önkormányzat és a Kisebbségi Önkormányzat feladatok közös 

megoldását határozhatják el, melyhez mindkét testület egyetértő határozata szükséges. 

A feladatok sikeres ellátása érdekében a polgármester és a Kisebbségi Önkormányzat 

elnöke folyamatosan tájékoztatják egymást és információkat nyújtanak egymásnak. 

A Kisebbségi Önkormányzat január hónapban - a települési Önkormányzat 

jóváhagyott munkaprogramja alapján – elkészíti saját munkatervét, ügyelve arra, hogy 

véleményezési jogát gyakorolni tudja. 

 

Záró rendelkezések 

Az együttműködési megállapodást évenként, a költségvetési zárszámadást követően 

kell felülvizsgálni és szükség szerint módosítani. A jegyző a megállapodásra 

vonatkozó jogszabályok változása miatti módosítás szükségességét a helyi és a Cigány 

Települési Kisebbségi Önkormányzatnak jelzi, a helyi és a Kisebbségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete a megállapodást szükség esetén határozatával módosítja. 

Az együttműködési megállapodást Mezőkövesd Város Önkormányzata 280/2010. 

(XI.17.) ÖK. sz. határozatával a Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat 

31/2010. (XI.09.) sz. határozatával hagyta jóvá. 

 

Mezőkövesd,…………év………………hó…….nap 

 

……………………………….    ………………………….. 

 Paczók György                                                   Dr. Fekete Zoltán 

           Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat           Mezőkövesd Város Polgármestere 

     Elnöke  
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6.) Megállapodás a Matyóföldi Idegenforgalmi Egyesülettel a helyi TDM 

szervezet 2011. évre szóló támogatásáról 
 

 

 

Oktatási, Egészségügyi és Civil Kapcsolatok Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a 

képviselő-testületnek.  

 

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 

A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta. A 

bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot teszi 

fel szavazásra a feladat ellátási megállapodásban foglaltakkal együtt. 

 

 

 A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

281/2010. (XI.17.) ÖK. számú 

H A T Á R O Z A T A 
 

Megállapodás a Matyóföldi Idegenforgalmi Egyesülettel a helyi TDM  

szervezet 2011. évre szóló támogatásáról 

 

A Képviselő-testület egyetért azzal, 2011-es évben a Matyóföldi Idegenforgalmi 

Egyesület szervezze a város Utazás 2011. kiállításon való részvételét és készítse el a 

városi kiadványt, továbbá a Zsóry-fürdő kiadványát.  

 

A feladatok ellátására az Önkormányzat 2011. évi költségvetésébe 2 millió Ft kiadást 

tervez be a Helyi TDM szervezet támogatása címen, melyet 2011.janáur 31.-ig átad az 

egyesület számára. Az Önkormányzat a Mezőkövesdi VG Zrt. számára javasolja, hogy 

2011. évi költségvetésébe 1,5 millió Ft kiadást tervezzen be a Helyi TDM szervezet 

támogatása címen. 

 

Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az Utazás kiállításon és a városi kiadványban 

való megjelenésért a szolgáltatóktól befolyt összegek a Matyóföldi Idegenforgalmi 

Egyesületnél maradnak, melyeket az turisztikai marketing tevékenységre forgat vissza. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a kapcsolódó megállapodások 

megkötésére.  

 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 
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Feladat Ellátási Megállapodás 2011 
 

mely köttetett egyrészről Mezőkövesd Város Önkormányzata (képviseli: Dr. Fekete Zoltán, 

polgármester) és 

a Matyóföldi Idegenforgalmi Egyesület (képviseli Tóthné Márton Gabriella, elnök) között 

az alábbi feltételekkel: 

 

1.) Jelen együttműködési megállapodás az Önkormányzat és a Matyóföldi Idegenforgalmi 

Egyesület - helyi TDM szervezet (továbbiakban TDM szervezet) közti kapcsolatot 

szabályozza. 

2.) Érvényessége 2011. január 1-től 2011. december 31-ig tart. 

Az Önkormányzat a jelenleg meglévő turisztikai feladatai közül átadja a TDM 

szervezet számára az alábbiakat: 

 turisztikai marketing tervezése és megvalósítása: 

 városi kiadvány tartalmi szerkesztése, grafikai tervezése, 

nyomdai kivitelezése  

 Utazás kiállítás megjelenés tervezése, koordinálása, 

lebonyolítása,  

 turisztikai célú hirdetések; 

 turisztikai információs rendszer működtetése és fejlesztése: kültéri 

tájékoztató eszközök aktualizálása, újak kivitelezése (táblák, 

iránymutatók, térképek), városi honlap turisztikai tartalmának 

frissítésével kapcsolatos szolgáltatás a Mezőkövesdi Média Nonprofit 

Kft számára; 

 turisztikai információ szolgáltatás szakmai irányítása és koordinációja, 

melyet az Önkormányzat, a Közkincs-tár Nonprofit Kft. és a TDM 

szervezet egy 3 oldalú megállapodásban rögzített; 

 mindezen feladatok mellé a döntési kompetenciákat is átadja a helyi 

TDM szervezet számára; 

3.) Az Önkormányzat a fent megjelölt feladatok ellátására a 2011. évi költségvetésében 2 

millió Ft-ot különít el a TDM szervezet számára, melyet 2011. január 31-ig átutal az 

egyesület számlájára, továbbá a korábbi években megszokott gyakorlat szerint 

biztosítja az Utazás kiállítás 4 napjára a hivatali gépkocsi igénybe vételét. 

4.) A TDM szervezet vállalja az alábbi feladatok ellátását: 

- Megújult formájú városi kiadvány készítése az alábbi paraméterekkel: 

21x21 cm négyzet alakú forma, 

20 oldal (16 o. + 4 o. borító),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

4 szín nyomás, 

10.000 példány 

Utazás 2011. kiállítási megjelenés lebonyolítása 

5x5 (25) m
2
-es sarokstand felépítménnyel (mely a matyó népművészetet  

és a Zsóry-fürdőt egyaránt reprezentálja) 

a városi honlap Turizmus menüjének folyamatos frissítése, tartalom-

menedzsmentje 

 

Mezőkövesd, ………………………….. 

 

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

       Dr. Fekete Zoltán, polgármester        Tóthné Márton Gabriella, elnök 

     Mezőkövesd város Önkormányzata     Matyóföldi Idegenforgalmi Egyesület 
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7/1.) Közbeszerzési eljárás indítása tanulói laptop-beszerzésre 
 

 

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 

A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta. A 

 bizottság az ajánlattételi felhívást javasolja elfogadásra az alábbi cégeknek történő 

 megküldéséhez: 

 -Mentor Computer Kft. (Mezőkövesd, Diófa u. 2.) 

 -Főnix Med Computer Kft (Mezőkövesd, Mátyás kir. u.165-167.) 

 -Merlin Computer Kft (Mezőkövesd, Mátyás kir. 193.) 

 -Albacomp Számitástechnikai Zrt (Miskolc, Kazinczy u. 20.) 

 -Delta Informatikai Zrt (Miskolc, Szeles u. 25.) 

 -Professzional Miskolc 

 -Elektroplaza  

 -Mall 

 -Helicom 

 -TPC (Eger) 

 

 

Csirmaz József Elektro udvar. hu céggel is  javasolja felvenni a kapcsolatot és árajánlatot 

kérni. 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester a határozati javaslatot az elhangzott módosítással együtt teszi 

fel szavazásra.  

 

 A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

282/2010. (XI.17.) ÖK. számú 

H A T Á R O Z A T A 
 

közbeszerzési eljárás indítása tanulói laptop-beszerzésre 

 

A Képviselő-testület a tanulói laptop-beszerzésre vonatkozó projekt szállítójának 

kiválasztására vonatkozó ajánlattételi felhívást elfogadja, hozzájárul az alábbi 

cégeknek történő megküldéséhez: 

 

-Mentor Computer Kft. (3400 Mezőkövesd, Diófa út 2.) 

-Főnix Med Computer Kft. (3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 165-167.) 

-Merlin Computer Kft. (3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 193.) 

-Albacomp Számítástechnikai Zrt. (3525 Miskolc, Kazinczy út 20.) 

-Delta Informatikai Zrt. (3526 Miskolc, Szeles u. 25.) 

-Professzionál-Miskolc Kereskedelmi és Szerviz Kft. (3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 

37. 

-Helicomp Trade Számítástechnikai és Irodatechnikai Kft. (3300 Eger, Deák F. u. 

54.) 

-Elektro udvar.hu 

 

Határidő:   azonnal 

Felelős:  Polgármester 
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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

 

Tisztelt Ajánlattevő! 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata (3400. Mezőkövesd, Mátyás kir. út 112.) mint 

Ajánlatkérő, „Tanulói laptop-beszerzés” tárgyában közbeszerzési eljárást indít a Kbt. 251.§. 

(2) bekezdése alapján. 

Kérem, szíveskedjen ajánlatot tenni a feladat elvégzésére jelen ajánlattételi felhívásban írtak 

szerint, és az abban foglalt adatok, feltételek figyelembevételével. 

 

1.1) Az ajánlatkérő hivatalos megnevezése és címe: 

Szervezet : 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Postai irányítószám  

3400 

Cím: 

Mátyás király út 112. 

Ország 

Magyar 

Város/Község: 

Mezőkövesd 

Telefax 

06/49/511-561 

Telefon: 

06/49/511-535 

Internet cím (URL) 

 

E-mail: 

kozbeszerzes@mezokovesd.hu 

Címzett  

Pázmándi Tamás közbeszerzési referens 

 

1.2) További információk a következő címen szerezhetők be: 

Azonos az 1.1) pontban megadottal 

 

1.3) Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 

Azonos az 1.1) pontban megadottal 

 

2.) Előzmények: 

Mezőkövesd Város Önkormányzata a TIOP-1.1.1-09/1 "A pedagógiai, módszertani reformot 

támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése" tárgyú pályázati kiíráson 18.155.000,- Ft 

támogatást nyert tanulói és tanári eszközök, illetve kiegészítő berendezések vásárlására. 

Mivel az árubeszerzés becsült értéke nem éri el a nettó 25 millió Ft-ot, Ajánlatkérő a Kbt. 

251. § (2) bekezdésében foglaltak alapján közzététel nélküli, egyszerű eljárást alkalmaz. 

 

3.) A szerződés típusa/meghatározása: 

Típusa: Szállítási szerződés 

Meghatározása: Informatikai infrastruktúra- fejlesztés a mezőkövesdi Szent László 

Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolában  

 

4.) A szerződés mennyisége: 

-147 db tanulói eszköz 

-5 db tanári eszköz 

-16 db tároló 

-5 db access point 

-1 db router 

 

A szerződés teljesítéséhez szükséges ezen eszközök, a szükséges szoftverek beszerzése, 

leszállítása, üzembe helyezése. 
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A műszaki specifikációt a dokumentáció tartalmazza. 

Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV): 

 Fő szószedet 

Fő tárgy 30213100-6 

 

5.) A szerződés teljesítésének határideje: 

2011. március 3. 

 

6.) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 

A késedelmi kötbér a szállítási határidő eredménytelen lejárta utáni első naptól jár, mértéke 

minimum 50.000,- Ft/nap, maximális összege a nettó vállalási ár 10%-a. 

 

7.) A teljesítés helye: 

Szent László Gimnázium és Szakközépiskola (Mezőkövesd, Mátyás király út 146.) 

NUTS-kód: HU311 

 

8.) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetve a vonatkozó jogszabályokra 

hivatkozás: 

A beszerzés pénzügyi fedezetét a TIOP-1.1.1-09/1 "A pedagógiai, módszertani reformot 

támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése" tárgyú pályázati kiíráson Ajánlatkérő által 

nyert 18.155.000,- Ft, 100%-os mértékű támogatás biztosítja. Amennyiben az összességében 

legelőnyösebb ajánlat ennél magasabb ajánlati árat tartalmaz, Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 

92. § c) pontja alapján eredménytelenné nyilváníthatja. 

Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő 1 számlát fogad be, az általa kibocsátandó 

teljesítésigazolás kiállítását követően. 

Az ellenszolgáltatás teljesítése szállítói finanszírozással fog megtörténni. 

Az ellenszolgáltatás teljesítésére a Kbt. 305. §.-ban foglaltak alkalmazandók, a tárgyaláson 

kialakított feltételek szerint. 

 

9.) Többváltozatú ajánlat és részajánlat tételének lehetősége: Kizárt 

 

10.) Az ajánlatok elbírálása: 

Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 57. § (2) bekezdés b) pontban meghatározottak alapján 

bírálja el az alábbiak szerint: 

 

 Részszempontok Súlyszám 
Értékelés során adható 

pontszám alsó-felső határa 

1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft) 20 1-100 

2. Jótállási idő (hónap, min.: 12) 20 1-100 

3. 

Garanciális javítások helyszíni 

megkezdésének ideje a meghibásodás 

bejelentésétől számítva (munkanap, 

max.: 3) 

20 1-100 

4. 
Szállítási határidő (naptári nap, max.: 

60) 
20 1-100 

5. 
Késedelmi kötbér mértéke (Ft/nap, 

min.: 50.000) 
10 1-100 
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Valamennyi részszempont esetében a legelőnyösebb ajánlat 100 pontot, a többi ajánlat a 

legelőnyösebb ajánlathoz viszonyítva arányosítás alapján kevesebb pontot kap. Az így kapott 

értékeket a hozzájuk tartozó súlyszámmal felszorozva és összegezve áll elő a végső pontszám. 

 

11.) Kizáró okok: 

 

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: 

Nem lehet Ajánlattevő, a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó, vagy 

alvállalkozó, illetve erőforrást nyújtó szervezet aki/amely a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-i) 

pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. 

Nem lehet Ajánlattevő, a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó, vagy 

erőforrást nyújtó szervezet, amellyel szemben a Kbt. 61. § (1) a)-c) pontjai, illetve a 62. § (1) 

bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak. 

Nem lehet alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés d)-e) pontjában megjelölt 

kizáró ok fennáll. 

Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni 

kívánt alvállalkozójának, valamint az Ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást 

nyújtó szervezetnek a Kbt. előírásai alapján a kizáró okok fenn nem állásáról nyilatkoznia 

kell. 

Ajánlattevőnek a Kbt. 63. §-a alapján nyilatkoznia kell, hogy a teljesítéshez nem vesz igénybe 

a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. 

A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 63. §.-ban rögzítettek szerint kell igazolni. 

 

12.) Alkalmassági feltételek: 

 

12.1.) Pénzügyi –gazdasági alkalmasság: 

 

a) Pénzügyi, gazdasági szempontból alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az előző lezárt üzleti 

évben a számviteli jogszabályok szerinti beszámolója alapján a mérleg szerinti eredménye 

negatív. 

 

Igazolási mód: A Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja alapján az utolsó lezárt üzleti év 

vonatkozásában a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámoló benyújtása egyszerű 

másolatban, a kiegészítő mellékletek nélkül. 

 

b) Pénzügyi, gazdasági szempontból alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az előző lezárt üzleti 

évben nem rendelkezik informatikai eszközök forgalmazásából származó, legalább nettó 15 

millió Ft árbevétellel. 

 

Igazolási mód: A Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevő nyilatkozatával. 

 

12.2.) Műszaki-szakmai alkalmasság: 

 

a) Műszaki-szakmai szempontból alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az 

ajánlattételi felhívás feladását megelőző három évből legalább 3, informatikai eszközök 

szállítására vonatkozó, egyenként legalább nettó 1 millió Ft értékű, teljesítési igazolással  

lezárult referenciával. 
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Igazolási mód: A Kbt. 67. §. (1) bekezdés a) pontja alapján Ajánlattevőnek nyilatkozatban be 

kell mutatnia az ajánlattételi felhívás feladását megelőző három évben teljesített (teljesítési 

igazolással lezárult), informatikai eszköz-szállításait, illetve csatolnia kell a Kbt. 68. § (1) 

bekezdése szerinti referenciaigazolások, illetve referencianyilatkozatok eredeti vagy egyszerű 

másolati példányait (legalább a szerződést kötő másik fél megnevezése, az ellenszolgáltatás 

összege, a teljesítés ideje, a szállítás tárgya, illetve referenciaigazolás esetén az előzőeken 

kívül a referenciát adó nyilatkozata, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek 

megfelelően történt-e). A referenciaigazolásoknak egyértelműen kell tartalmaznia azokaz az 

adatokat, információkat, amelyekből az alkalmasság minimumkövetelményeinek való 

megfelelés megállapítható. 

 

b) Műszaki-szakmai szempontból alkalmatlan az Ajánlattevő, ha ajánlatához nem csatolja a 

dokumentációban szereplő specifikációnak megfelelő eszközök, berendezések leírását, 

fényképét 

 

Igazolási mód: A Kbt. 67. §. (1) bekezdés d) pontja alapján Ajánlattevőnek nyilatkozatban be 

kell mutatnia az általa szállítandó eszközöket, berendezéseket (a dokumentációban szereplő 

specifikáció megbontása alapján) 

 

13.) Hiánypótlás: 

Ajánlatkérő teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét egy alkalommal. 

 

14. ) Az ajánlattételi határidő (mely időpontig az ajánlatnak be kell érkeznie ajánlatkérő 

címére): 

2010. december 6. 10 óra 

 

15.) Az ajánlattétel nyelve: Magyar 

 

16.) Az ajánlatok felbontásának időpontja, helyszíne, a bontás lefolytatásának menete és 

az alapvető szabályai: 

 

16.1) A bontás ideje: 2010. december 6. 10 óra 

 

16.2) A bontás helye: Polgármesteri Hivatal, 3400. Mezőkövesd, Mátyás király út 112. sz. fsz. 

13. terem 

 

16.3) Az ajánlat felbontásán jelenlétre jogosultak: 

Az ajánlat felbontásánál a Kbt. 80. §. (2) bekezdése alapján az Ajánlatkérő és az Ajánlattevő 

képviselői, az általuk meghívottak, valamint az Ajánlatkérő közbeszerzési szabályzatában 

meghatározott személyek lehetnek jelen. 

 

17.)Az első tárgyalás időpontja, helyszíne, a tárgyalás lefolytatásának menete és az 

ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai 

 

17.1. Az első tárgyalási forduló időpontja: 2010. december 10. 10 óra 

 

17.2. A tárgyalás helyszíne: Polgármesteri Hivatal, 3400. Mezőkövesd, Mátyás király út 112. 

sz. fsz. 13. terem 
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17.3. Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártát követően az ajánlattételi felhívásban 

megjelölt napon és időponttól kezdődően folytatja le a tárgyalást Ajánlattevővel. Az 

ajánlatkérő egy tárgyalási fordulót tervez, de fenntartja magának a jogot, hogy az első 

tárgyalási forduló végén további tárgyalási forduló megtartásáról szabadon döntsön indokolt 

esetben. A tárgyaláson a felek a Kbt. 128. §. keretei közt a szerződéses feltételekről szabadon 

tárgyalnak. Ajánlattevőnek a tárgyaláson az ajánlattételre teljes jogkörrel rendelkező 

személlyel (személyekkel) kell képviseltetnie magát. Amennyiben a képviseleti jogosultság az 

ajánlatból kétséget kizáró módon nem állapítható meg, úgy Ajánlattevőt képviselő 

személynek közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást 

kell eredeti példányban becsatolnia, amely szerint az Ajánlattevő képviseletében eljárva az 

ajánlattételre teljes jogkörrel rendelkezik, jognyilatkozata az Ajánlattevőt teljes hatállyal 

kötelezi. A meghatalmazást mind a meghatalmazottnak, mind a meghatalmazónak alá kell 

írnia. A tárgyaláson jegyzőkönyv készül, melyet Ajánlattevő aláír. A tárgyalások 

befejezésekor Ajánlattevő írásban végső ajánlatot tesz, mely felolvasásra kerül. A végső 

ajánlattételi határidő lejártakor beáll az ajánlati kötöttség. 

 

18.) Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 

Helye: Polgármesteri Hivatal, 3400. Mezőkövesd, Mátyás király út 112. sz. fsz. 13. terem 

Várhatóan 2010. december 23. 10 óra 

 

19.) A szerződéskötés tervezett időpontja: 

2011. január 3. 

 

20.) Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja:   2010. november ... 

 

21.) A Kbt. 253. § (1) bekezdésének alkalmazása:  Nem 

 

22.) Egyéb információk: 

 

22.1 Ajánlatkérő a Kbt. 13. § (4) bekezdése alapján felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy az 

alkalmassági követelményeket a Kbt. 12. § (2) bekezdése alapján meghatározott minősítési 

szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg. 

 

22.2. Az érvényes ajánlattétel feltétele, hogy az ajánlatokat zárt borítékban (csomagolásban), 

állagsérelem nélkül bonthatatlanul, fűzve vagy kötve (minden példányt zsinórral átfűzve és 

átkötve, majd címkével leragasztva, a címkét cégbélyegző-lenyomattal ellátva), folyamatos  

oldalszámozással (minden, tartalommal rendelkező és tartalom nélküli oldalt számozva), 

minden tartalommal rendelkező oldalt kitörölhetetlen tintával, vagy géppel elkészítve, a 

lapszámokat is tartalmazó tartalomjegyzékkel ellátva, minden tartalommal rendelkező és 

tartalom nélküli oldalt az ajánlat fedlapjától kezdődően a cégjegyzésre jogosult szignójával 

ellátva, egy eredeti és két, az eredeti példányról készült másolatban, magyar nyelven, három 

papírpéldányban kell benyújtani. Az egyes példányok borító lapján jól olvashatóan fel kell 

tüntetni az ’EREDETI’, illetve a ’MÁSOLATI’ megjelölést. Eltérés esetén az eredeti példány 

a mérvadó. 

 

A borítékon (csomagoláson) a „TIOP - Tanulói laptop”, valamint a „Nem bontható fel az 

ajánlatok hivatalos bontási eljárásának megkezdése előtt!” feliratot kell feltüntetni. 

 

22.3. Az ajánlat –tartalomjegyzéket megelőző– első oldalaként az ajánlati adatlap 

(felolvasólap) szerepeljen amelyen fel kell tüntetni az Ajánlattevő megnevezését, székhelyét, 
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értesítési címét, elérhetőségeit (telefonszám, faxszám, e-mail cím), a kapcsolattartó 

megnevezését, elérhetőségeit (telefonszám, faxszám, e-mail cím), az ajánlatnak a 10.) pontban 

meghatározott elemeit. 

 

22.4. Az ajánlathoz csatolni kell: 

- Ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 70. § (2) bekezdésre vonatkozóan, amelynek tartalmaznia 

kell az Ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a felhívás valamennyi feltételének elfogadására, a 

szerződés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra.; 

- Ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 71. § (1) a)-d) pontjaira (a nemleges nyilatkozatot is 

csatolni kell!) 

- az alkalmasság megállapítására szolgáló összes nyilatkozatot (eredetiben) és igazolást 

(eredetiben vagy egyszerű másolatban); 

- a kizáró okokkal kapcsolatos összes nyilatkozatot (eredetiben), 

- Ajánlattevő ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonatát (eredetiben 

vagy egyszerű másolatban), 

- nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy Ajánlattevő mely gazdálkodó szervezet felett gyakorol 

a Ptk. szerinti többségi befolyást, illetőleg felette mely gazdálkodó szervezet gyakorol 

többségi befolyást, 

- nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy Ajánlattevő a a kis- és középvállalkozásokról, 

fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak 

minősül-e, 

- az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányának eredeti vagy 

egyszerű másolati példányát (amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az 

Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselőjének meghatalmazása alapján más személy 

szignálja, illetve írja alá, a cégjegyzésre jogosult személy által aláírt meghatalmazást szintén 

csatolni kell, amelynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás-mintáját is). 

 

Az ajánlathoz csatolandó dokumentumok pontos felsorolását, illetve a csatolandó 

nyilatkozatok mintáit az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza. 

 

22.5. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti az ajánlattételi 

határidőben benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor 

kerül. 

Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos küldemények elvesztéséből eredő kockázat az 

Ajánlattevőt terheli. 

 

Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség és kockázat 

az Ajánlattevőt terheli. 

 

 

 

Mezőkövesd, 2010. november ... 

 

 

Dr. Fekete Zoltán 

polgármester 

            Ajánlatkérő képviseletében 
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7/2.) Közbeszerzési eljárás indítása a Városi Bölcsőde kapacitásbővítésére 
 

 

 

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 

A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta. A 

bizottság javasolja a határozati javaslatban foglaltak. 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester – miután a jelenlévők részéről módosító javaslat nem hangzik 

el – így a határozati javaslatot a mellékelt ajánlati felhívással együtt teszi fel szavazásra. 

 

 

A Képviselő-testület 12 igen szavazattal – ellenvélemény és tartózkodás nélkül – 

az alábbi határozatot hozza 

 

 
Mezőkövesd Város Önkormányzat 

283/2010. (XI.17.) ÖK. számú 

H A T Á R O Z A T A 
 

közbeszerzési eljárás indítása a Városi Bölcsőde kapacitásbővítésére 

 

 

 

A Képviselő-testület a Városi Bölcsőde kapacitásbővítésére vonatkozó projekt 

kivitelezőjének kiválasztására vonatkozó ajánlattételi felhívást elfogadja, hozzájárul a 

Közbeszerzési Értesítőben történő megjelentetéshez. 

 

 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 
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3. melléklet a …/2009. (… …) IRM rendelethez  
 KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ 

A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 

1024 Budapest, Margit krt. 85.   

Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu  

On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu 

 
 

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 

 

Építési beruházás 

Árubeszerzés 

Szolgáltatás 

Építési koncesszió 

Szolgáltatási 

koncesszió 

X 

 

 

 

 

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti 

ki 

 

A hirdetmény kézhezvételének 

dátuma____________________ 

Azonosító 

kód_______________________________________ 

 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 

 

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) 

Hivatalos név: 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Postai cím: 

Mátyás király u. 112. 

Város/Község: 

Mezőkövesd 

Postai 

irányítószám: 

3400 

Ország: HU 

Kapcsolattartási pont(ok): 

Címzett: Pázmándi Tamás 

Telefon: 06-49/511-535 

E-mail: kozbeszerzes@mezokovesd.hu Fax: 06-49/511-561 

Internetcím(ek) (adott esetben) 

Az ajánlatkérő általános címe (URL): 

A felhasználói oldal címe (URL):  

További információk a következő címen szerezhetők be:  

  Azonos a fent említett kapcsolattartási 

ponttal/pontokkal 

 Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet 

A dokumentáció a következő címen szerezhető be:  

  Azonos a fent említett kapcsolattartási 

ponttal/pontokkal 

 Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 

Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 

  Azonos a fent említett kapcsolattartási 

ponttal/pontokkal 

 Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III 

mellékletet 

 

 

mailto:strategia@mezokovesd.hu
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I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA 
 

Központi szintű  Közszolgáltató  

Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]

   

Közjogi szervezet  Egyéb  

I.3.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TEVÉKENYSÉGI KÖRE 

I.3.1) A KBT. VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN 

 

 Általános közszolgáltatások   Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 

 Védelem                                           Szociális védelem 

 Közrend és biztonság   Szabadidő, kultúra és vallás 

 Környezetvédelem   Oktatás 

 Gazdasági és pénzügyek  Egyéb (nevezze meg):                

 

I.3.2) A KBT. VII. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN 

 Víz  

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]   

 Villamos energia  

[Kbt. 163. § (1) bek.. a) pont]                                           

 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és 

elosztása  

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]                                            

 Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése  

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]                                          

 Szén és más szilárd tüzelőanyagok 

feltárása és kitermelése  

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]             

 Vasúti szolgáltatások  

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]                                            

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz-  vagy 

autóbusz szolgáltatások                                         

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont] 

 Repülőtéri tevékenység  

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]    

 Kikötői tevékenységek  

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]   

 Postai szolgáltatások  

[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]    

I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? igen 

 nem   

 

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

II.1) MEGHATÁROZÁS 

 

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés 

Városi Bölcsőde kapacitásbővítése 

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye 

(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, 

amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei)  tárgyának) 

a) Építési beruházás       b) Árubeszerzés            c) Szolgáltatás           

Kivitelezés 

Tervezés és kivitelezés 

Kivitelezés, bármilyen 

eszközzel, módon, az 

ajánlatkérő által 

 

 

 

 

 

Adásvétel 

Lízing 

Bérlet 

Részletvétel 

Ezek 

 

 

 

 

 

Szolgáltatási kategória        

• •  

(az 1–27. szolgáltatási 

kategóriákat lásd a Kbt. 3. 

és 4. mellékletében) 
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meghatározott 

követelményeknek 

megfelelően 

Építési koncesszió    

 

 

 

kombinációja/Egyéb  

 

Szolgáltatási koncesszió         

 

A teljesítés helye  

Mezőkövesd 

NUTS-kód           HU311 

A teljesítés helye  

           

NUTS-kód           • • • • •   

A teljesítés helye  

           

NUTS-kód      • • • • •   

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul 

Közbeszerzés megvalósítása                           

Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása   

Keretmegállapodás megkötése                        

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) 

Keretmegállapodás több ajánlattevővel            

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek 

keretszáma • • •  VAGY, adott esetben, maximális 

létszáma • • •  

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel  

 

A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: • •   vagy  hónap(ok)ban: • • •  

A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak 

számokkal és pénznem):  

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire 

lehetséges):  

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya 

Vállalkozási szerződés/A mezőkövesdi Városi Bölcsőde kapacitásbővítése 

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

  Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott 

esetben) 

Fő tárgy 45210000-0  

További 

tárgy(ak) 

45310000-0 

45350000-5 

45421000-4 

45430000-0 

 

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk 

megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható)                                                                                                                

igen      nem  

Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):  

egy részre                    egy vagy több részre           valamennyi részre           

II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?                                                       
igen      nem  

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR  

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)  

1.) 680 m2 bruttó alapterületen meglévő bölcsődeegység felújítása (külső homlokzat 

felújítása /302 m2-en/ utólagos hőszigetelő homlokzati bevonattal és nyílászárók cseréjével; 

válaszfalazás /64 m2-en/ meglévő válaszfalak részleges bontásával; új padlóburkolat 

készítése /92,5 m2-en/; 400 m2 felületen belső festés; a meglévő fűtéshálózat átépítése, új 

kazánegység létesítésével; épületgépészeti hálózat /víz, szennyvíz/ felújítása); meglévő 

csapadékvíz elleni szigetelés rekonstrukciója /315 m2-en/; komplex akadálymentesítés). 
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Meglévő játszóudvar felújítása, meglévő terasz felújítása /163 m2-en/. 

2.) 453 m2 bruttó alapterületen új épületegység létesítése (4 db gyermekcsoportszoba 

kialakítása /196 m2 területen/; a kapcsolódó átadó és fürdetőhelyiségekkel /84,3 m2 

területen/; kiszolgálóhelyiségek /90 m területen/; komplex akadálymentesítés), komplett 

gépész, villamos-szerelési munkálatok. 

3.) Új játszóudvar létesítése. 

4.) Új terasz és térburkolat kialakítása /190 m2-en/. 

5.) 23 db parkoló kialakítása kőzúzalék alapra készített gyephézagos burkolóelemekkel. 

A pontos mennyiségek a dokumentációban részletezve. 

II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben)                                                                   igen      

nem  

Igen válasz esetén a vételi jog leírása:                                           

Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:   

hónap(ok)ban: • •     vagy    napokban: • • • •    (a szerződés megkötésétől számítva) 

Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):   • • •   vagy:    • • •   és  • • •   

között   

Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű 

szerződések esetében kérjük feltüntetni a további  szerződések tervezett idejét:    

hónapokban: • •      vagy    napokban: • • • •   (a szerződés megkötésétől számítva) 

 

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje 

Az időtartam hónap(ok)ban:  • •   vagy  napokban: • • • •  (a szerződés megkötésétől 

számítva)  

VAGY:  kezdés           2011/03/16     (év/hó/nap)    

                                                   ÉS/VAGY 

             befejezés       2011/08/21      (év/hó/nap)  

 

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK  

III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK  

III.1.1 ) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) 

-Teljesítési garancia: a szerződésszerű teljesítés biztosítékául szolgál, mértéke a nettó  

vállalkozói díj 5%-a. A nyertes ajánlattevő a teljesítési bankgarancia, kötelezvény eredeti 

példányát a szerződéskötéssel egy időben köteles ajánlatkérő részére átadni, illetve 

ajánlatkérő bankszámlájára befizetni. Amennyiben a nyertes ajánlattevő a 

szerződéskötéssel egyidőben, továbbá az ezen kötelezettségének betartására is kiterjedő, 

nyertes ajánlatában tett nyilatkozatában foglaltakkal ellentétben a teljesítési 

bankgaranciát, kötelezvényt az előírt tartalommal és előírt módon és határidőn belül nem 

nyújtja be, illetve nem utalja át ajánlatkérő számlájára, az ajánlatkérő a következő 

legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel szerződhet, aki/amely az ilyen 

tárgyú közléstől számított 5 napon belül köteles ajánlatkérő részére átadni az előírásszerű 

teljesítési bankgaranciát, kötelezvényt, illetve teljesíteni az átutalást. A teljesítési 

garanciának benyújtásakor érvényesnek, a szerződés nyertes ajánlattevő és ajánlatkérő 

általi aláírásától kezdődően a teljesítés teljes idejére a sikeres műszaki átadás-átvétel 

időpontjáig hatályosnak kell lennie. 

-Késedelmi kötbér: a felhívás II.2.1.2) pontjában megjelölt munkákra (a V.7.17 pontban 

foglaltakat figyelembe véve) a szerződés nettó ellenértékének 0,5%-a naponta, de 

maximum 4 millió Ft. A véghatáridőre vonatkozó késedelmi kötbér a szerződés nettó 

ellenértékének 1%-a naponta, de maximum 8 millió Ft. 

-Jóteljesítési garancia: a garanciális kötelezettség teljesítése biztosítékául szolgál, az 

ajánlatban vállalt garancia időtartamára, mértéke a nettó vállalkozói díj 5%-a. A 
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jóteljesítési garanciának a kivitelezés lezárását követően, a műszaki ellenőr és az 

ajánlatkérő képviselője által igazolt sikeres műszaki átadás-átvétel időpontjától kell 

rendelkezésre állnia. Az érvényes jóteljesítési garancia rendelkezésre állása a műszaki 

átadás-átvételi eljárás lezárásáról rendelkező jegyzőkönyv aláírásának a feltétele. 

A teljesítési és jóteljesítési garancia nyújtható ajánlatkérő bankszámlájára történő 

befizetéssel, bankgaranciával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított –készfizető 

kezességvállalást tartalmazó- kötelezvénnyel. 

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi 

rendelkezésekre  

Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás saját forrásból fizetendő összegét a Kbt. 305.§ (3) bekezdése 

szerint a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítéstől számított 45 

napon belül teljesíti. 

A benyújtott számlák finanszírozását az Ajánlatkérő és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 

(Támogató) végzi, 34,6-65,4% arányban. 

A számlák támogatott részének kiegyenlítése támogatói finanszírozással történik. 

Az ajánlatkérő 10% előleget biztosít. 

Ajánlatkérő 1 db részszámla benyújtására biztosít lehetőséget; a II.2.1. 2.) pontban megjelölt 

munkák  részleges elvégzését követően nyújtható be a vállalási ár 50%-áról (a V.7.17. 

pontban részletezve). 

A végszámla az építési munkálatok 100 %-os műszaki készültségekor, a műszaki átadás-

átvételi eljárás sikeres lezárását követően nyújtható be, a vállalási ár 40%-áról. 

A számlákat az ajánlatkérő által megbízott műszaki ellenőr ellenjegyzi. Ajánlatkérő csak a 

műszaki ellenőr által leigazolt számlákat fogadja be. 

III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott 

esetben) - 

III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?  (adott 

esetben)       igen    nem  Ha igen, a különleges feltételek meghatározása: - 

 

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 

 

III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a 

szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is  

Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

Nem lehet ajánlattevő, a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó, vagy 

alvállalkozó, illetve erőforrást nyújtó szervezet aki/amely a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-i) 

pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. 

Nem lehet ajánlattevő, a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó, vagy 

alvállalkozó, illetve erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés d)-

e) pontjában, illetve (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak. Nem lehet 

ajánlattevő, a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó 

szervezet, amellyel szemben a Kbt. 61. § (1) a)-c) pontjai, illetve a 62. § (1) bekezdésében 

felsorolt kizáró okok fennállnak.  

Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni 

kívánt alvállalkozójának, valamint az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást 

nyújtó szervezetnek a Kbt. 249. § (3) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állásáról 

nyilatkoznia kell. 
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III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges 

adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

Az Ajánlattevő és a 10% feletti alvállalkozó 

vonatkozásában:  

P1. Valamennyi számlavezető pénzintézet 

ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál 

nem régebbi, eredeti nyilatkozata az 

ajánlattevő (alvállalkozó) pénzügyi 

helyzetéről (Kbt. 66.§ (1) bekezdés a) pont): 

- mióta vezeti a bankszámláját, 

- volt-e a számláján sorban állás 2008., 2009. 

évben 

P2. A számviteli törvény szerinti 2008. és 

2009. évi beszámoló a kiegészítő mellékletek 

nélkül, egyszerű másolatban (Kbt. 66.§ (1) 

bekezdés b) pont).  

P3. 2007-2008-2009 évi, magasépítéssel  

kapcsolatos árbevételéről szóló nyilatkozat 

(eredetiben) 

P4. A Kbt. 66. § (1) bekezdés d) pontja 

alapján szakmai felelősségbiztosítás 

fennállásáról szóló zintézeti igazolás 

(eredetiben). 

Ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 

10%-át meghaladó mértékben igénybe venni 

kívánt alvállalkozónak a gazdasági és 

pénzügyi alkalmasság P1., P2. és P4. 

pontjában meghatározott követelményeket 

külön-külön, a P3. pontban meghatározott 

követelményt együttesen kell igazolnia és az 

annak megfelelő minimumkövetelményt 

teljesítenie. 

Erőforrást nyújtó szervezet bevonása esetén 

–figyelemmel a Kbt. 4. § 3/E pontjára- az 

ajánlattevő a Kbt. 65.§ (4) bekezdése szerint 

köteles igazolni, hogy a szerződés 

teljesítéséhez szükséges erőforrások 

rendelkezésre állnak majd a szerződés 

teljesítésének időtartama alatt. 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)  

(adott esetben):  

Alkalmatlan az Ajánlattevő, a közbeszerzés 

értékének 10%-át meghaladó mértékben 

igénybe venni kívánt alvállalkozó: 

P1. Amennyiben a pénzintézeti 

nyilatkozat(ok) szerint a folyószámlá(ko)n 

2008., 2009. évben sorban állás fordult elő. 

 

 

 

 

P2. A 2008.-2009. évi beszámoló alapján a 

mérleg szerinti eredménye bármely évben 

negatív volt. 

 

P3. Magasépítéssel kapcsolatos árbevétele 

2007-2008-2009. években összesen nem éri el 

a minimum nettó 75.000.000 Ft-ot. 

 

P4. Nem rendelkezik legalább 10 millió Ft/év 

és 5 millió Ft/káresemény értékű szakmai 

felelősségbiztosítással 
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III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges 

adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

Az ajánlattevő és a 10% feletti alvállalkozó 

vonatkozásában:  

M1. 2007.-2008.-2009. évben teljesített 

magasépítési munkálatokról kiállított, 

cégszerűen aláírt referencia-nyilatkozat, az 

ellenszolgáltatás összegének, a teljesítés 

helyének, idejének, a másik szerződő fél 

nevének, címének és telefonszámának 

megadása, továbbá a szerződést kötő másik 

féltől származó referencia igazolás csatolása 

másolatban a Kbt. 68.§ (2) bekezdése 

szerint. 

 

M2. A Kbt. 67. § (2) bekezdésének e) pontja 

alapján azoknak a szakembereknek a 

megnevezését, végzettségük és képzettségük 

ismertetését, akiket ajánlattevő be kíván 

vonni a teljesítésbe, a szakemberek 

végzettségét és képzettségét igazoló 

okiratok, a névjegyzékbe, hatósági 

nyilvántartásba vételt, illetve a kamarai 

regisztrációt igazoló okiratok, valamint a 

szakemberek saját kézzel aláírt szakmai 

önéletrajzának egyszerű másolatával. Az 

ajánlathoz csatolni kell a szakemberek 

kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, 

hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a 

teljesítés teljes időtartama alatt rendelkezésre 

állnak és abban közreműködnek.  

 

M3. Nyilatkozat a szerződésszerű 

teljesítéshez rendelkezésre álló 

munkagépekről, berendezésekről (db szám, 

műszaki paraméter megjelölésével, valamint 

a rendelkezésre állást igazoló dokumentumot 

(bérleti, adásvételi, lízing szerződés, 

eszköznyilvántartás)  

 

Ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek és a 

közbeszerzés értékének 10%-t meghaladó 

mértékben igénybe venni kívánt 

alvállalkozónak a műszaki illetve szakmai 

alkalmasság M1-M3. pontjában  

 

 

meghatározott követelményeket együttesen 

kell igazolnia és az annak megfelelő 

minimumkövetelményt teljesítenie.  

Erőforrást nyújtó szervezet bevonása esetén 

–figyelemmel a Kbt. 4. § 3/E pontjára- az 

ajánlattevő a Kbt. 65.§ (4) bekezdése szerint 

köteles igazolni, hogy a szerződés 

teljesítéséhez szükséges erőforrások 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

 

Az ajánlattevő és a 10% feletti alvállalkozó 

alkalmatlan, ha:  

M1. 2007.-2008.-2009. évben összesen nem 

rendelkezik legalább két db, fővállalkozásban 

teljesített, egyenként minimum nettó 25 millió 

Ft értékű magasépítési befejezett, pozitív 

visszaigazolású referencia munkával, amelyek 

közül legalább egy db oktatási vagy szociális 

épület építésére, vagy felújítására, vagy 

korszerűsítésére vonatkozik, illetve legalább 

egy db tartalmaz komplex akadálymentesítési 

munkálatokat 

 

M2. Nem rendelkezik a munkákat a 

helyszínen közvetlenül irányító, az illetékes 

kamara névjegyzékébe igazoltan felvett, 

legalább 

-1 fő MV-Ép/A 

-1 fő MV-Ép/ÉG 

-1 fő MV-Ép/ÉV 

szakterületen nyilvántartott felelős műszaki 

vezetővel, aki megfelel a 244/2006. (XII.5.) 

Korm. rendeletben megfogalmazott felelős 

műszaki vezetői kritériumoknak, és legalább 5 

éves szakterületen szerzett szakmai 

tapasztalattal rendelkezik (ajánlattevő a 

követelményt ugyanazon szakemberrel is 

teljesítheti, aki megfelel a feltételeknek). 

 

 

 

M3. Nem rendelkezik legalább az alábbi 

üzemképes eszközökkel: 

-min. 2 db, min. 5 tonna teherbírású teherautó, 

melyből legalább 1 db önrakodó darus 

-min. 200 m2 homlokzati állvánnyal 

-1 db vakológéppel 

-1 db sűrített levegő előállítására alkalmas 

kompresszorral 

-1 db elektromos energia előállítására 

alkalmas aggregátorral 

-1db mini rakodó munkagéppel 
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III.2.4) Fenntartott szerződések  

A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott                                              igen    

nem  

A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott                                                              igen    

nem  

 

III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ 

KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK 

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos  foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e 

kötve?  igen  nem  

Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:  

                                         

 

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA 

 

IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti 

Tárgyalás nélküli    

Tárgyalásos   

IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti 

Tárgyalás nélküli    

Tárgyalásos   

IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK  

IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) 

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás                                                                           

VAGY 

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint                                               

  Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell 

megadni) 

Részszempont 

1. Ajánlati ár (bruttó HUF) 

2. Garanciavállalás ideje 

(min. 2, max 10 év) 

3. Teljesítési határidő 

(naptári nap, max.: 165) 

Súlyszám 

70 

20 

10 

Részszempont 

 
Súlyszám 

 

IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e?                                               igen     nem 

 

Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges) 

 

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK 

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) 

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?            igen 
     nem  

Igen válasz esetén 

Előzetes összesített tájékoztató                  Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény       

 

Hirdetmény száma a KÉ-ben:  • • • • • /• • • •  (KÉ-szám/évszám)  
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A hirdetmény közzétételének dátuma: • • • • /• • /• •   (év/hó/nap)                 

Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)         

Hirdetmény száma a KÉ-ben: • • • • • /• • • •  (KÉ-szám/évszám)  

A hirdetmény közzétételének dátuma: • • • • /• • /• •   (év/hó/nap)                 

IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben) 

A dokumentáció beszerzésének határideje  

Dátum:  2011/01/06  (év/hó/nap )                                                         Időpont: 11.00 óra 

Kell-e fizetni a dokumentációért?                                                                         igen      

nem  

Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal):  100.000+áfa  Pénznem: HUF 

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő  

Dátum:  2011/01/06  (év/hó/nap )                                                     Időpont: 11.00 óra 

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések 

benyújthatók  

 ES CS  DA DE ET  EL  EN FR IT  LV  LT HU  MT NL  PL PT  SK SL  FI  SV 

                                                                            X 

Egyéb: 

IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén) 

 • • • • / • • /• • -ig   (év /hó/nap ) 

VAGY hónap(ok)ban:  • • •  vagy napokban: • • •  (az ajánlattételi határidő lejártától 

számítva) 

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei  

Dátum:     2011/01/06  (év/hó/nap )                                                  Időpont: 11.00 óra 

Helyszín : 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112., Polgármesteri Hivatal „A” épület, fsz. 

13. tárgyaló 

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek a Kbt. 80. § (2) bekezdése szerint 

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK  

V.1) A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő  jellegű-e? (adott esetben)                igen      nem 

 

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:  

V.2) a szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal 

kapcsolatos?                                                                                        igen     nem  

Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely 

egyéb hivatkozási alapot: ÉMOP 4.2.1/B-09 "Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények 

infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának bővítése" 

V.3) További információk (adott esetben) 

V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 

2011. január 30., 11.00 óra Helyszín: 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112., Polgármesteri 

Hivatal „A” épület, fsz. 13. tárgyaló 

V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja: 

2011. március 1. 

V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető 

szabályai, az első tárgyalás időpontja :(kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)   

Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban foglaltak szerint benyújtott 

ajánlat alapján a szerződés feltételeiről tárgyal. Ajánlatkérő egy tárgyalási fordulót tervez. Az 

első tárgyalás időpontja: 2011. január 13. 11.00 óra, helye: 3400 Mezőkövesd, Mátyás király 

út 112., Polgármesteri Hivatal „A” épület, fsz. 13. tárgyaló. 

Ajánlattevő a tárgyaláson ajánlatának az árra, a garancia időtartamára, és a teljesítési 
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határidőre vonatkozó részét módosíthatja. 

Ajánlatkérő az ajánlattevőkkel az ajánlatok beérkezésének sorrendjében tárgyal. Ajánlatkérő 

külön-külön kíván tárgyalni az ajánlattevőkkel. A végső ajánlat megtételével beáll az ajánlati 

kötöttség. 

A tárgyalások arra irányulnak, hogy az ajánlatkérő a legkedvezőbb feltételekkel köthessen 

szerződést. 

V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel 

feltétele? (adott esetben)                                                                                                              

igen      nem  

V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: 

(adott esetben)  

A IV.3.3) pontban foglaltak szerint. 

A dokumentáció megküldésére a Kbt. 54. § (4) bekezdése az irányadó. (Közös ajánlattétel 

esetén elegendő egy dokumentáció megvásárlása). A dokumentáció át nem ruházható, közzé 

nem tehető. A dokumentáció munkanapokon 9-12 óra között, az ajánlattételi határidő 

lejártának napján 11 óráig a 49/511-535 telefonszámon történő egyeztetést követően vehető át 

a dokumentáció ellenértékének befizetését igazoló dokumentum bemutatásával. Ajánlattevő a 

dokumentáció ellenértékét készpénzes ajánlatkérő pénztárába történő pénztári befizetéssel, 

vagy ajánlatkérő OTP 11734107-15350071-10380004 sz. számlájára, „Bölcsőde - 

kivitelezés” megjelöléssel köteles befizetni.  

V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja 

esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható 

pontszám alsó és felső határa:  

Az adható pontszám részszempontonként: 1-100. 

V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja 

esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.5.1) 

pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: 

Valamennyi részszempont esetében a legelőnyösebb ajánlat 100 pontot, a többi ajánlat a 

legelőnyösebb ajánlathoz viszonyítva arányosítás alapján kevesebb pontot kap (lineáris 

arányosítás módszere). 

V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített 

ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési 

szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? 

igen     nem  

V.7) Egyéb információk: 

1.) Az érvényes ajánlattétel feltétele, hogy az ajánlatokat zárt borítékban (csomagolásban), 

állagsérelem nélkül bonthatatlanul, fűzve vagy kötve (az eredeti példányt zsinórral átfűzve és 

átkötve, majd címkével leragasztva, a címkét cégbélyegző lenyomattal ellátva), folyamatos 

oldalszámozással, minden tartalommal rendelkező oldalt kitörölhetetlen tintával, vagy géppel 

elkészítve, minden lapot az ajánlat fedlapjától kezdődően a cégjegyzésre jogosult szignójával 

ellátva, egy eredeti és két, az eredeti példányról készült másolatban, magyar nyelven, három 

papírpéldányban kell benyújtani. Az egyes példányok borító lapján jól olvashatóan fel kell 

tüntetni az ’EREDETI’, illetve a ’MÁSOLATI’ megjelölést. Eltérés esetén az eredeti példány 

a mérvadó. 

A borítékon (csomagoláson) a „Bölcsőde - kivitelezés”, valamint a „Nem bontható fel az 

ajánlatok hivatalos bontási eljárásának megkezdése előtt!” feliratot kell feltüntetni. 

2.) A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti az ajánlattételi határidőben 

benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül. 

Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos küldemények elvesztéséből eredő kockázat az 

ajánlattevőt terheli. 
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Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos összes költség az ajánlattevőt 

terheli. 

3.) Az ajánlat – tartalomjegyzéket megelőző – első oldalaként az ajánlati adatlap 

(felolvasólap) szerepeljen, amelyben közölni kell az alábbi adatokat: ajánlattevő nevét, 

székhelyét, telefon- és faxszámát, a kért ellenszolgáltatás összegét és mindazon 

számszerűsíthető adatokat, melyek a bírálati szempontok alapján értékelésre kerülnek. A 

felolvasólap mintáját a dokumentáció tartalmazza. 

4.) Az ajánlathoz csatolni kell: 

- ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 70. § (2) bekezdésre vonatkozóan, amelynek tartalmaznia 

kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a felhívás valamennyi feltételére, a szerződés 

teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra.; 

- ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 71. § (1) a), b)c) és d)pontjaira (a nemleges nyilatkozatot is 

csatolni kell); 

- az alkalmasság megállapítására szolgáló összes nyilatkozatot (eredetiben) és igazolást 

(eredetiben vagy egyszerű másolatban); 

- a kizáró okokkal kapcsolatos összes nyilatkozatot (eredetiben), 

- ajánlattevő ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonatát (eredetiben 

vagy egyszerű másolatban) vagy egyéni vállalkozói igazolványát (egyszerű másolatban) 

/amennyiben változásbejegyzési eljárás van folyamatban, úgy csatolandó a változásbejegyzési 

kérelem példánya, 

- nyilatkozatot arról, hogy a III.2.2) P1. pontban meghatározottakon kívül más pénzintézetnél 

nem vezet számlát, 

- nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő mely gazdálkodó szervezet felett gyakorol 

a Ptk. szerinti többségi befolyást, illetőleg felette mely gazdálkodó szervezet gyakorol 

többségi befolyást, 

- az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányának eredeti vagy 

egyszerű másolati példányát. 

Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az ajánlattevő cégjegyzésre 

jogosult képviselőjének meghatalmazása alapján más személy szignálja, illetve írja alá, a 

cégjegyzésre jogosult személy által aláírt meghatalmazást szintén csatolni kell. 

5.) Ajánlattevőnek jelen ajánlati felhívásban, dokumentációban meghatározott tartalmi és 

formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania, ellenkező 

esetben az ajánlat érvénytelen. 

6.) Amennyiben Ajánlatkérő az összegezésben a második legkedvezőbbnek minősített 

Ajánlattevőt is meghatározza, az eljárás nyertesének visszalépése esetén vele köthet 

szerződést. 

7.) Az ajánlattételi felhívással kapcsolatban az Ajánlattevők tájékoztatást a Kbt. 56. § (1) 

bekezdés szerint kérhetnek. 

8.) Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 83. §-ban foglaltak szerint biztosítja. 

9.) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar 

nyelven került kiállításra, úgy az ajánlattevőnek az eredeti dokumentum mellé csatolnia kell a 

pontos magyar fordítást is (Ajánlatkérő elfogadja az egyszerű fordítást is, nem követeli meg a 

szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti hitelesített 

magyar fordítást). A fordításban elkövetett hibákért az ajánlattevő felel. 

10.) Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot (konzorcium). Ebben az esetben a közösen 

benyújtott ajánlatban rögzíteni kell, hogy a szerződés aláírására az ajánlattevők közül 

melyikük bír felhatalmazással. Közös ajánlattevőknek az ajánlathoz csatolni kell az 

együttműködésről szóló megállapodást, melynek kötelező erejűen tartalmaznia kell azt, hogy 

a konzorcium tagjai egyetemleges kötelezettséget vállalnak a közbeszerzési eljárással és 
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szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatosan, továbbá azt, hogy a benyújtott 

együttműködési megállapodás a konzorciumi tagoknak a konzorcium működésére vonatkozó 

teljes megállapodását hiánytalanul tartalmazza. 

11.) A Kbt. 55. § (3) bekezdése alapján az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő 

tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan 

kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell 

felelni. Az ajánlattevő az ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy az ajánlattétel során 

figyelembe vette-e a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés 

helyén hatályos kötelezettségeket. 

12.) Az ajánlathoz árazott költségvetést kell csatolni. Az árazott költségvetés szerkezete nem 

térhet el a kiadott árazatlan költségvetés szerkezetétől. 

13.) Ajánlattevő köteles kötelezettségvállaló nyilatkozatot csatolni, mely szerint nyertessége 

esetén a Kbt. 306. § (2) bekezdés szerint a vállalkozásra vonatkozó vállalkozói 

felelősségbiztosítási szerződést (All risk típusú) köt, illetve meglévő biztosítási szerződését 

jelen közbeszerzés tárgyára kiterjeszti. 

14.) Ajánlattevőnek ajánlati árát a felolvasólapon kell megadnia nettó és bruttó értékben. Az 

ajánlati árnak a nyertes ajánlattevő által jelen szerződés alapján teljesítendő valamennyi 

feladat ellenértékét tartalmaznia kell, így ezeken túlmenően semmilyen jogcímen nem 

jogosult Megrendelőtől további díj- vagy költségtérítés igénylésére. Ajánlattevő ezen felül a 

szerződés időtartama alatt semmilyen költség elszámolására nem jogosult.  

Az ajánlati árat magyar forintban (HUF) kell megadni, s az nem köthető semmilyen más 

külföldi fizetőeszköz árfolyamához. 

Ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a bruttó árat veszi figyelembe. 

15.) Amennyiben nem érkezik a rendelkezésre álló forrás mértékének megfelelő érvényes 

ajánlat, az eljárást Ajánlatkérő a Kbt. 92. § c) pontjára tekintettel eredménytelennek 

nyilváníthatja. 

16). Az Észak-magyarországi Operatív Program ÉMOP 4.2.1/B-09 pályázat 

kedvezményezettje Mezőkövesd Város Önkormányzata, azonban az ajánlatkérő a támogatási 

szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás felhasználásának illetve a 

projekt megvalósulásának ellenőrzését minden olyan szervezet, hatóság, egyéb személy 

részére lehetővé teszi, amelyeket erre jogszabály jogosít, illetve kötelez. Ilyen szervek 

különösen a Közreműködő Szervezet, a Támogató, az EKKE, a fejezetek ellenőrzési 

szervezetei, az Igazoló Hatóság, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, az 

Államkincstár, az Állami Számvevőszék, az Európai Bizottság illetékes szervezetei és az 

Európai Számvevőszék.  

Ajánlattevő biztosítani köteles, hogy az előzetesen részére bejelentett helyszíni ellenőrzések 

alkalmával az erre feljogosított képviselője jelen legyen, és a szükséges dokumentumok 

rendelkezésre bocsátásával, a szükséges információk, kért adatok megadásával, valamint a 

fizikai eszközökhöz való hozzáférés biztosításával segítse az ellenőrzések végrehajtását, 

továbbá a vizsgálat alapján készített jegyzőkönyv átvételét aláírásával igazolja. 

Az Ajánlattevőknek ezért tudomásul kell venniük az Ajánlatkérő támogatási szerződésben 

fennálló kötelezettségét, illetve tűrniük kell, hogy a fent nevezett szervek ellenőrzést 

végezhessenek mind a vállalkozónál, mind az alvállalkozóinál. 

17. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a fejlesztéssel érintett intézmény 2011. június 20.-

ig működik, így a munkaterület csak korlátozottan biztosítható az alábbiak szerint: 

Jelen felhívás II.2.1.2) pontjában megjelölt munkálatok 2011. március 16.-2011. augusztus 

21. végezhetők, a II.2.1.) pontban megjelölt többi munka viszont csak 2011. június 20.-án 

kezdhető meg, majd 2011. augusztus 21.-ig a munkaterület korlátozás nélkül használható. 

A II.2.1.2.) pontban megjelölt munkák esetében 2011. 06. 20.-ig legalább a szerkezetkész 

állapot, a közművek (szerelvények nélkül), belső válaszfalak, a nyílászárók, a burkolásra 
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alkalmas szigetelt külső-belső felületek el kell, hogy készüljenek. 

18. Ajánlatkérő 1 alkalommal helyszíni bejárást szervez, melynek időpontja: 2010. december 

14., találkozás helye: 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112., Polgármesteri Hivatal „A” 

épület, fsz. 13. tárgyaló 

19. A nyertes Ajánlattevő előteljesítésre jogosult. 

 

 

V.8) E hirdetmény feladásának dátuma:   2010/11/    (év/hó/nap) 
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A. MELLÉKLET 

További címek és kapcsolattartási pontok 

I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON 

SZEREZHETŐK BE 

Hivatalos név: 

 

Postai cím: 

 

Város/Község: 

 

Postai 

irányítószám: 

Ország: 

 

Kapcsolattartási pont(ok):  

Címzett:  

Telefon:  

 

E-mail:       

 

Fax: 

 

Internetcím (URL): 

 

 

II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ BESZEREZHETŐ  

Hivatalos név: 

 

Postai cím: 

 

Város/Község: 

 

Postai 

irányítószám:      

Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok):  

 

Címzett:  

Telefon:       

 

 

E-mail:       

 

Fax:       

Internetcím (URL): 

 

 

III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVÁ AZ AJÁNLATOKAT KELL BENYÚJTANI 

Hivatalos név: 

 

Postai cím: 

 

Város/Község: 

 

Postai 

irányítószám: 

Ország: 

 

Kapcsolattartási pont(ok):  

 

Címzett:  

Telefon:  

E-mail:  

 

Fax:  

Internetcím (URL): 
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B. MELLÉKLET 

A részekre vonatkozó információk 

 

A rész száma  • • •               meghatározás  

1) A rész meghatározása  

 

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott 

esetben) 

Fő tárgy • • .• • .• • .• • -•  • • • • -•   • • • • -•  

 

További tárgyak 

 

• • .• • .• • .• • -•  

• • .• • .• • .• • -•  

• • .• • .• • .• • -•  

• • .• • .• • .• • -•  

• • • • -•   • • • • -•  

• • • • -•   • • • • -•  

• • • • -•   • • • • -•  

• • • • -•   • • • • -•  

3) Mennyiség vagy érték 

 

4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése  

Az időtartam hónap(ok)ban:   • •    vagy napokban:   • • • •   (a szerződés megkötésétől 

számítva)   

VAGY       Kezdés         • • • • /• • /• •      (év/hó/nap) 

                                                     ÉS/VAGY  

                 Befejezés     • • • • /• • /• •     (év/hó/nap)  

5) További információ a részekről 

                                         

 
 

 

7/3.)Közbeszerzési eljárás indítása a Kánya patak középső szakaszának 

rekonstrukciójára vonatkozó kiviteli tervek elkészítéséhez 
 

 

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 

A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta. A 

bizottság javasolja a határozati javaslatban foglaltak elfogadását.  

 
 

Dr. Fekete Zoltán polgármester – mivel a jelenlévő képviselők részéről hozzászólás, 

vélemény nem hangzik el – így a határozati javaslatot teszi fel szavazásra.  

 

 

 A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza 
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Mezőkövesd Város Önkormányzat 

284/2010. (XI.17.) ÖK. számú 

H A T Á R O Z A T A 
 
 

Közbeszerzési eljárás indítása a Kánya patak középső szakaszának 

 rekonstrukciójára vonatkozó kiviteli tervek elkészítéséhez 
 

 

A Képviselő-testület a Kánya patak középső szakaszának rekonstrukciójára vonatkozó 

kiviteli tervek elkészítésére vonatkozó ajánlattételi felhívást elfogadja, hozzájárul a 

Nyírforrás Kft. (4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál u. 5.) részére történő megküldéshez. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

 

 

 

 

 
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜL INDULÓ 

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRA 

Az eljárás jogcíme: a Kbt. 252. § (1) bekezdés e) pontja folytán alkalmazandó 125. § (2) 

bekezdés b) pontjának utolsó fordulata alapján 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 

I.1) NÉV ÉS CÍM 

Név: Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Cím: 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112. 

Dr. Fekete Zoltán polgármester 

 

Telefon: (49) 511-500 

E-mail: polghiv@mezokovesd.hu. Fax: (49) 511-561 

 

Kiegészítő tájékoztatást a következő címen kérhetnek:  

dr. Mikola Zoltán András ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadó 

4400 Nyíregyháza, Szent István u. 3. I/3. 

Tel.: (42) 410 417, Fax: (42) 500 133; e-mail: ugyved.mikola@chello.hu 

Az ajánlatot a következő címre kell benyújtani: 

dr. Mikola Zoltán András ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadó 

4400 Nyíregyháza, Szent István u. 3. I/3. 

Tel.: (42) 410 417, Fax: (42) 500 133; e-mail: ugyved.mikola@chello.hu 
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II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

II.1) MEGHATÁROZÁS 

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés 

Kánya patak középső (MÁV híd és Szomolya belterülete közötti) szakaszának rekonstrukciós 

munkáihoz szükséges kiviteli tervek elkészítése. 

II.1.2) A közbeszerzés tárgya 

Szolgáltatás megrendelése 

II.1.3) Nómenklatúra (CPV) 

Fő tárgy 71200000-0 (Építészeti és ezzel kapcsolatos szolgáltatások) 

 

További tárgyak -  

 

II.1.5) A szerződés meghatározása 

Kánya patak középső (MÁV híd és Szomolya belterülete közötti) szakaszának rekonstrukciós 

munkáihoz szükséges kiviteli tervek elkészítése.  

II.1.6) Az ajánlattevők nem tehetnek többváltozatú (alternatív) ajánlatot. 

II.1.7) Az ajánlatkérő a részekre történő ajánlattételt nem teszi lehetővé 

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR  

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték: 

A Kánya patak középső (Mezőkövesd vasút és Szomolya község belterülete közötti) szakaszára 

a rekonstrukciós munkák kiviteli terveinek az elkészítése a Nyírforrás Kft. 32/09. munkaszámú 

vízjogi létesítési engedélyes tervdokumentációja alapján. Az érintett csatornaszakasz hossza 

11342 m, amelyből 2440 m hosszú szakaszt mederburkolattal kell ellátni. 

Elvégzendő feladatok: 

- Hidrológiai és hidraulikai ellenőrzés figyelembe véve a Hór patakból átvezetendő 

vízhozamot 

- A műtárgyak vizsgálata a 379/2007. (XII.23.) sz. Korm. r. figyelembevételével 

- A mederburkoló elemek pontos meghatározása (alak, méret, szállíthatóság, 

beépíthetőség) figyelemmel a helyi körülményekre 

- A földmunka racionalizálása úgy, hogy a mértékadó vízszint fölött mindig meglegyen a 

biztonsági magasság 

- A mérnökbiológiai módszerek alkalmazása, a részlettervek elkészítése 

- Az irtási munkákhoz a biztonságosan és könnyen elérhető átmeneti tároló helyek 

meghatározása 

- A kivitelezés (földmunka, irtás, burkolat építés, mérnökbiológia) módjának és idejének 

meghatározása figyelembe véve a belterületen kialakult beépítési (kerítés, 

melléképítmény, gyümölcsfa) körülményeket, valamint az egyes hatóságok előírásait. 

- Munka-, baleset- és tűzvédelmi munkarész elkészítése 
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- Mennyiségek meghatározása 

- A szükséges geodéziai munka elvégzése 

- Munka- és balesetvédelmi fejezet elkészítése 

Helyszínrajzok 

H-1 Átnézetes helyszínrajz  M 1:150 000 

H-2 Méretezési helyszínrajz M 1:150 000 

H-3.1 Részletes helyszínrajz I. 0+000-2+000  M 1:2 000 

H-3.2 Részletes helyszínrajz II. 2+000-3+9000 M 1:2 000 

H-3.3 Részletes helyszínrajz III. 3+900-5+800 M 1:2 000 

H-3.4 Részletes helyszínrajz IV. 5+800-7+100 M 1:2 000 

H-3.5 Részletes helyszínrajz V. 5+100-8+200 M 1:2 000 

H-3.6 Részletes helyszínrajz VI. 8+200-10+100 M 1:2 000 

H-3.7 Részletes helyszínrajz VII. 10+100-11+343 M 1:2 000 

Hossz-szelvények 

HO-1 Hossz-szelvények I. 0+000-6+473 M 1:100, M 1:4 000 

HO-2 Hossz-szelvény II. 6+473-11+342 M 1:100, M 1:4 000 

Keresztszelvények 

K-1 Keresztszelvények I. 0+000-2+150 M 1:100 

K-2 Keresztszelvények II. 2+200-4+550 M 1:100 

K-3 Keresztszelvények IV. 4+600-7+050 M 1:100 

K-4 Keresztszelvények V. 7+100-9+000 M 1:100 

K-5 Keresztszelvények VI. 9+050-11+300 M 1:100 

K-6 Mintakeresztszelvények M 1:100 

Műtárgyak tervek 

M-1 Mederburkolat mintakeresztszelvénye M 1:20  

M-2 Mederburkolat általános tervek M 1:20 

M-3 Áteresz jellegű híd általános terve M 1:50 

M-4 Torkolati műtárgy általános terve 

M-5 Mérnökbiológai módszer- Rőzseterítés kialakítása 

M-6 Mérnökbiológai módszer – Fűzdugványos rőzseterítés kialakítása 

M-7 Árnyékoló fásítás kialakítása 

II.3) A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE 

30 nap a szerződés megkötésétől számítva 

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK  

III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK  

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

A tervező késedelme esetén (ld. II.3) pont) napi 10.000,- Ft összegű késedelmi kötbért köteles 

fizetni az ajánlatkérőnek. 

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek  

A Kbt. 305. § (1), (3)-(6) bekezdései szerint az ajánlatkérő (arra tekintettel, hogy a beszerzés 

részben az Európai Unióból finanszírozott) a hibátlan kiviteli tervek hiánytalan átadása után 

(teljesítés) 15 napon belül (esedékesség I.), átutalással fizeti meg az ajánlatban bemutatott 

alvállalkozók, szakemberek díjával egyező összegben kiállított számla ellenértékét a tervezőnek. 

Az ellenszolgáltatás fennmaradó részéről kiállított számla ellenértékét az ajánlatkérő a Kbt. 305. 
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§ (3) bekezdés f) pontjában írt feltétel teljesülése után 45 napon belül (esedékesség II.), 

átutalással fizeti meg a tervezőnek. 

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 

III.2.1) A kizáró okok 

Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok: 

Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 60. § (1) 

bekezdésében, vagy a 61. § (1) bekezdés d) pontjában felsorolt kizáró okok hatálya alatt áll. 

Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, akivel, vagy közbeszerzés értékének 

10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójával, vagy a részére erőforrást 

nyújtó szervezettel szemben a 62. § (1) bekezdés a) - b) pontjaiban felsorolt kizáró okok 

valamelyike fennáll. 

A megkövetelt igazolási mód: 

Az ajánlattevőknek, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni 

kívánt alvállalkozónak, továbbá az erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban a Kbt. 63. § (2)-

(9) bekezdése szerint írásban kell igazolniuk, hogy nem tartoznak a Kbt. 60. § (1) bekezdésének 

és 61. § (1) bekezdésének d) pontja hatálya alá. 

Az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben igénybe 

venni kívánt alvállalkozók vonatkozásában az ajánlatban köteles a Kbt. 63. § (3) bekezdése 

szerinti nyilatkozatot csatolni. 

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges 

adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

Az ajánlattevő a Kbt. 66. (1) bekezdés e) 

pontja szerint csatolja: 

P/1: 

a 2008. és 2009. üzleti években, valamint 

2010. évből az ajánlattételi határidő lejártáig 

terjedő időszakban vízjogi engedélyezési 

és/vagy kiviteli tervdokumentáció 

elkészítéséből  elért nettó árbevételéről szóló 

nyilatkozatát a vizsgált évek (2008., 2009., 

üzleti év, valamint 2010. évből az 

ajánlattételi határidő lejártáig terjedő 

időszak) szerinti bontásban. 

Az alkalmasság minimumkövetelményei: 

 

 

 

P/1: 

Az ajánlattevő vízjogi engedélyezési és/vagy 

kiviteli tervdokumentáció elkészítéséből 

származó nettó árbevétele a 2008., és 2009. 

üzleti években, valamint 2010. évből az 

ajánlattételi határidő lejártáig terjedő 

időszakban összesen eléri vagy meghaladja a 

nettó 8 millió forintot. 

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok 

és a megkövetelt igazolási mód: 

 

Az alkalmasság minimumkövetelményei: 
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Az ajánlattevő a Kbt. 67. (3) bekezdés d) és a) 

pontja szerint csatolja: 

M/1: 

azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) és 

vezetőknek a megnevezését, akiket be kíván 

vonni a szerződés teljesítésébe, illetve ismertesse 

ezek képzettségét (a képzettségre és a 

végzettségre elegendő a tervezői névjegyzékbe 

vételt elrendelő határozat egyszerű másolata). 

(Ha a bemutatott szakember nem áll 

ajánlattevővel vagy a 10% feletti 

alvállalkozóval munkaviszonyban vagy 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban 

akkor a szakember jelen közbeszerzés 

teljesítésére való rendelkezésre állásáról szóló 

nyilatkozatát is csatolni kell az ajánlathoz.) 

 

 

M/2:  

az előző három év legjelentősebb, általa 

teljesített, vízi létesítmény tervezése 

(engedélyezési és/vagy kiviteli tervdokumentáció 

elkészítése) tárgyú szerződései ismertetését 

legalább 

- a teljesítés ideje, 

- a szerződést kötő másik fél (a korábbi 

megrendelő) megnevezése,  

- a tervezési munka tárgya; 

- az ellenszolgáltatás összege vagy a 

mennyiségére utaló más adat megjelölése. 

tartalommal. 

Az ismertetett munkákat a Kbt. 68. § (1) 

bekezdés a)-b) pontjai szerint kell igazolni. 

 

 

 

M/1: 

a megnevezett szakemberek (szervezetek) és 

vezetők összesen rendelkezzenek legalább 1 

fő felsőfokú építőmérnök vagy okleveles 

szerkezet-építőmérnök képzettséggel, és 

legalább 1 fő,  

- a szakterület szerint hatáskörrel 

rendelkező, a kérelmező lakóhelye 

szerint illetékes területi mérnöki 

kamara által nyilvántartott „VZ” 

besorolású okleveles vízimérnök  

szakemberrel (a 104/2006. (IV.28.) Korm. 

rendelet szerint, vagy ennek megfelelő 

hatályos átsorolás előtti). 

 

 

M/2: 

az ismertetett és igazolt munkák között 

legalább két vízi létesítmény tervezése 

(engedélyes és/vagy kiviteli 

tervdokumentáció elkészítése) tárgyú 

szerződést az előírásoknak és a 

szerződésnek megfelelően teljesítettek. 

 

Az előző három évben teljesítettnek minősül 

a szolgáltatás, ha a teljesítés befejezése az 

ajánlattételi határidőt megelőző 36 

hónapon belüli időpontra esett. 

 

 

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA 

IV.1.1) Az eljárás fajtája  

Hirdetmény közzététele nélkül indított tárgyalásos eljárás 

IV.1.2)  

Az eljárás alkalmazásának jogcíme: 

A Kbt. 250. § (1) bekezdés e) pontja alapján alkalmazandó a 125. § (2) bekezdésének b) 

pontjának utolsó fordulata szerinti eset áll fenn a szerzői jogról szóló 1999 évi. LXXVI. tv. 1. § 

(2) bekezdés l) pontjában, 16. § (1) bekezdésében, valamint a 29. §-ában biztosított kizárólagos 

jogok védelme miatt. 
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IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONT  

IV.2.1) Bírálati szempont:  

a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK 

IV.3.1) Az ajánlattételi határidő:  

2010. 12. 06. Időpont: 9
00 

IV.3.2) Az a nyelv, amelyen az ajánlatok benyújthatók: magyar 

IV.3.3) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja:  

Az ajánlatkérő a dokumentációt az ajánlattételi felhívással együtt, térítésmentesen, elektronikus 

úton bocsátja az ajánlattevő rendelkezésére.  

IV.3.4) Az ajánlat benyújtásának címe 

dr. Mikola Zoltán András Ügyvédi Irodája 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 3. I/3. 

IV.3.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei  

Dátum: 2010. 12. 06. Időpont: 9
00 

Helyszín: dr. Mikola Zoltán András Ügyvédi Irodája 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 3. I/3. 

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, és az általuk 

meghívott személyek  

V. KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK  

V.1) A szerződés EU alapokból finanszírozott projekttel, programmal kapcsolatos; az Észak-

magyarországi Operatív Program ÉMOP-3.1.2/D pályázati felhívására benyújtott nyertes 

pályázat alapján nyújtott támogatásból valósul meg a projekt. 

V.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 

V.2.1) A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása 

Az ajánlatkérő a Kbt. 83. §-a szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. 

V.2.2.) Az eredményhirdetés időpontja és helye: 2010. 12. 10. 9
00

 óra. 

dr. Mikola Zoltán András Ügyvédi Irodája 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 3. I/3. 

V.2.3.) A szerződéskötés tervezett időpontja és helye: 2010. 12. 20. 10
00

 óra. 

Mezőkövesd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 3400 Mezőkövesd, Mátyás király u. 

112.  

V.2.4.) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai:  

Az egyszakaszos tárgyalásos eljárásban nem áll fenn a közbeszerzési eljárásokban megszokott 

ajánlati kötöttség, mert az csak a tárgyalások befejezésével jön létre. Ez azt jelenti, hogy az 

ajánlatkérő az ajánlattételi felhíváshoz, míg az ajánlattevő a bontás során benyújtott 

„alapajánlatához” nincs kötve.  
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A tárgyalás szabályait az ajánlatkérő a Kbt. alapján állapította meg, a következők szerint: 

-  az ajánlattételi határidő lejárta, és a bontási jegyzőkönyv elkészítése után az ajánlatkérő az 

ajánlatot elbírálja, megállapítja, hogy az megfelel-e az ajánlattételi felhívásnak, a 

dokumentációnak, vagy vele szemben a jogszabályokban támasztott feltételeknek. Ha az 

ajánlat formai vagy tartalmi hiányban szenved, akkor az ajánlatkérő  hiánypótlási felhívást 

bocsát ki, 

- az ajánlatkérő (ha szükséges, akkor hiánypótlás után) az ajánlattételi felhívásban írtak szerint 

megítéli, hogy az ajánlattevő alkalmas-e a szerződés teljesítésére, ki kell-e zárni az 

eljárásból, és ezután megállapítja, hogy az ajánlat érvényes-e vagy sem.  

A tárgyalásra két fordulóban kerül sor. Az első tárgyaláson a kiviteli tervek tartalmának (a 

szerződés műszaki feltételeinek) egyértelmű meghatározása történik meg. Ha ez bármely okból 

az első tárgyaláson nem történik meg, az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy ebből a 

célból további tárgyalásokat tartson. A szerződés műszaki tartalmának végleges meghatározása 

után a második (utolsó) tárgyaláson az ajánlattevő szabadon alakíthatja az ajánlat részszempont 

szerinti tartalmi elemét (jelen esetben az ajánlati árat, azaz a tervezői díj összegét) azzal, hogy 

attól az „alapajánlatban” rögzített árnál csak az ajánlatkérő számára kedvezőbb irányba térhet el 

(a tárgyalás során csökkenti az árat- a szerződés pénzügyi feltételei). A második (utolsó) 

tárgyalás megnyitása után az ajánlattevő írásban, aláírva teszi meg újabb ajánlatát. Ezután az 

ajánlatkérő a tárgyalást befejezetté nyilvánítja. A tárgyalás befejezésével áll be az ajánlati 

kötöttség, vagyis az ajánlatnak az a tartalma, amit az ajánlatkérő a legalacsonyabb összegű 

ellenszolgáltatás bírálati szempontja alapján értékelni fog.  

Az ajánlatkérő a tárgyalásról jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyvet a tárgyalás után az 

ajánlatkérő és az ajánlattevő – annak hiteléül - aláírja. Az ajánlattevő köteles a tárgyaláson 

képviseletéről gondoskodni. 

A jelen lévő ajánlattevői képviselő a tárgyalás teljes befejezéséig annak helyszínét nem 

hagyhatja el. 

Az első tárgyalás időpontja: 2010. 12. 08. 14
00 

Helye: dr. Mikola Zoltán András Ügyvédi Irodája 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 3. I/3. 

V.2.6.) Egyéb információk:  

Az ajánlatokat zárt borítékban/csomagban a borítékon/csomagoláson a „Kánya patak – kiviteli 

terv ” megjelölést feltüntetve, 2 példányban (1 eredeti + 2 másolat) kell benyújtani 

Nyíregyházán, Szent I. u. 3. I/3. címen munkanapokon 9:00-12:00 óra, az ajánlattételi határidő 

lejártának napján 8:00-9:00 óra között. 

 

 

 

VI.4) AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS KÖZVETLEN MEGKÜLDÉSÉNEK NAPJA: 2010. 11. 18. 
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Sürgősségi indítvány: 

Támogatási szerződés megkötése – Funkcióbővítő településrehabilitáció 
 

 

Az előterjesztés bizottság nem tárgyalta.  

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Miután a 

napirendhez a jelenlévők részéről módosító javaslat nem hangzik el – így a határozati 

javaslatot teszi fel szavazásra.  

 

 

 A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

285/2010. (XI.17.) ÖK. számú 

H A T Á R O Z A T A 

 

Támogatási szerződés megkötése –  Funkcióbővítő településrehabilitáció 

 

Mezőkövesd város Képviselő-testülete az ÉMOP-3.1.2/A-2f-2010-0005 azonosító 

pályázat Támogatási szerződésének megkötését támogatja és egyben nyilatkozza, hogy 

a város Önkormányzata a projekt önerejét az alábbiak szerint biztosítja: 

 

Pályázat címe: Vonzó és élhető városi környezet kialakítása Mezőkövesden 

 

Támogatási Szerződés szerinti beruházási összeg: bruttó 1.395.573.540 Ft 

 

A pályázathoz szükséges önerő összegét - bruttó 518.053.426 Ft-ot - a Képviselő-

testület biztosítja, melynek fedezete Mezőkövesd város Önkormányzatának 2008 

évben kibocsájtott 1,5 milliárd forint értékű, fejlesztési célú kötvénye (401/2008 

(X.29) ÖK számú – ZÁRT ülésen hozott – HATÁROZAT-tal). 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Támogatási Szerződéshez 

szükséges nyilatkozatokat megtegye. 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal, illetem értelem szerint 

 

 

 

 A „matyó” elnevezés méltó használata 
 

 

 

Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, 

melyet elfogadásra javasol a képviselő-testületnek. 
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Dr. Fekete Zoltán polgármester ismerteti Dr. Lamperth Mónika országgyűlési képviselő 

levelét, melyben bocsánatot kér, és leírja, hogy nem volt szándékában pejoratív jelzőként 

használni a matyó hímzést.  

Ezt követően tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a  Népszabadság című napilapban  jelent meg 

híradás, ahol a képviselő asszony a matyó hímzést emlegette. Kötelességének érezte, hogy 

jelzéssel éljen az Országgyűlési képviselő felé. Ezért kellett azonnal reagálnia.  Bízik abban, 

hogy a matyókultúra, és Mezőkövesd politikai csaták között mint jelző többet nem merül fel. 

 

Guti Árpád véleménye szerint az újságíróval kellene felvenni a kapcsolatot, hiszen 

alkalmasak a hozzászólást megváltoztatni, és ügyet csinálni belőle. Javasolja, hogy olyan 

határozatot hozzanak, melyben a választ elfogadják, de egyúttal felszólítják az újságírókat, 

hogy többet ne használják a matyó elnevezést, hiszen senkinek nincs joga használni a matyó 

kifejezést. Úgy gondolja, hogy erre szükséges felhívni a figyelmet.  

 

Hajdú András alpolgármester elmondja, hogy nem kell elfelejteni és már megszokott matyó 

virtusnak a sajátossága, hogy figyel arra, hogy milyen komplexusban használják. Ezért 

született meg a határozati javaslat. A városnak kötelessége, hogy figyelemmel kísérje., 

Újságírókra pedig rá kell hatni, és demokratikus megoldást kell keresni.  

 

Vámos Zoltán alpolgármester nem ért egyet Guti Árpád képviselő hozzászólásával, mert az 

Országgyűlés hozzászólása a Magyar Parlamentben is elhangzott. Véleménye szerint sem a 

matyó hímzéssel kell példálózni.  

 

Nyeste László teljesen egyetért azzal, hogy senki ne használja a matyóságot. Amennyiben 

megnézik, pontosan pozitív értelemben használta a kifejezést. A maga részéről a határozati 

javaslatban foglaltakat kicsit erősnek tartja.  

 

Molnár Istvánné a televízióban látta és hallotta, hogy matyó hímzést emlegette a képviselő 

asszony. Véleménye szerint nem azt kell hibáztatni aki leírta a cikket, jelen esetben az 

újságírót.  

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester mivel a hozzászólások módosító javaslatot nem tartalmaztak, 

így az eredeti határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 

 

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 nem ellenében, és 1 tartózkodással az 

alábbi határozatot hozza 

 

 
Mezőkövesd Város Önkormányzat 

286/2010. (XI.17.) ÖK. számú 

H A T Á R O Z A T A 
 

A „matyó” elnevezés méltó használatáról  

  

Mezőkövesd Város Önkormányzata tiszteletét fejezi ki azok iránt akik a múltban, a 

jelenben és a jövőben feladatuknak, küldetésüknek tekintettál és tekintik a „matyó” 

örökség ápolását, átadását, gazdagítását.  
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A városvezetés mindemellett kötelességének érzi hogy, a „matyóságot” érintő 

bárminemű, sértő, lealacsonyító kifejezéssel, cselekedettel vagy nyilatkozattal szemben 

szót emeljen.  

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete sajnálatát fejezi ki annak 

okán, hogy a Népszabadság napilap 2010. november 9-ei számának 2. oldalán „MSZP: 

vérlázító megszavazhatatlan, matyó hímzés” címmel megjelent írásban Dr. Lamperth 

Mónika, a  Magyar Szocialista Párt országgyűlési képviselője a „matyó hímzéshez” 

hasonlította a kormánypárt egyik módosító javaslatát, ezzel a „matyóság” fogalmát 

sértő, becsmérlő kifejezések között használta. 

 

A fentiekre tekintettel arra kérjük a Képviselő Asszonyt, hogy a jövőben tartózkodjon a 

„matyóság”, „matyó hímzés”, illetve a kapcsolódó fogalmak napi politikai vitákban 

történő használatától. 

 

 

Felelős:     polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

Bizottságok átruházott hatáskörében hozott döntései 
 Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság 1 db 

 Ügyrendi és Szociális Bizottság 4 db 

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Szabó Istvánné a VG Zrt 

vezérigazgatója közös megegyezéssel kezdeményezi a munkaviszony 2011. január 7. napjával 

történő megszüntetését, mivel november 5-én a HVDSZ Elnökének megválasztották. 

Döntése, hogy a jövőben kizárólag a szakszervezet elnöki tisztségét kívánja betölteni. A 

munkaviszony megszüntetésével és átadásával kapcsolatos kérdések egyeztetésével 

együttműködést biztosit. Végezetül Szabó Istvánnénak további jó munkát kíván. 

  

 

8/1.) Tájékoztató az interpellációkra adott válaszokról 
 

 

Csirmaz Zsolt elfogadja az interpellációjára választ, de kéri, hogy tavasszal térjenek vissza rá.  

 

 

Takács József  javasolja, hogy a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság következő 

ülésén tűzze napirendre az utcanév változásokat, melyre az alábbiakat javasolja:  

 

Marx K. út helyett  - Gr. Bethlen István  

Bacsó B. út helyett  -  Mindszenti József  

Somogyi B. út helyett -   Vass Albert  
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Dr. Fekete Zoltán polgármester kéri Takács képviselőt, hogy legyen türelemmel,  a bizottság 

állást fog foglalni.  Felhívja a figyelmet, hogy közterületek elnevezése minden esetben a 

képviselő-testület hatásköre és jogköre, ezért vissza fog kerülni a testület elé.  

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 Bocsi Anna        Dr. Fekete Zoltán  

 irodavezető        polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 

 Csirmaz Zsolt       Guti Árpád  

 települési képviselő       települési képviselő  

 


