JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. március 30-án 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
Bóta Gáspár
Molnár Istvánné
Malatinszky Károly
Csirmaz Zsolt

Nyeste László
Csirmaz József
Guti Árpád
Takács József
Barsi László

Polgármesteri Hivatal részéről
Dr. Kovács András aljegyző
Dr. Hajdu András alpolgármester
Dr. Tóth Zsófia irodavezető
Bocsi Anna 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 József és Csirmaz Zsolt
képviselő urakat.
Kiküldésre került:
 Polgármesteri tájékoztató
 1./2. napirendhez könyvvizsgálói jelentés
 1/3. napirendhez könyvvizsgálói jelentés
 3. napirendhez új rendelet-tervezet
 11/3. napirendként: „Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás költségeinek támogatására
irányuló pályázat benyújtása”
 Malatinszky Károly írásbeli interpellációja
 21. napirendként: „Támogató nyilatkozat megadása a Népművészet Mestere díjra
történő jelölésre”
 22. napirendként: „Bírósági ülnökök választása”
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Kiosztásra került:
 Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntései
1.) Javasolja, hogy a 16. napirendet „Kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében a
Zsóry-fürdő épületgépészeti rekonstrukciójához kapcsolódó kivitelezési munkákra” vegye le a
képviselő-testület.
20/2.) napirendként kiküldött anyag levételét is javasolja a „Zsóry-fürdő fejlesztésével
kapcsolatos független mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység ellátása”
Javasolja továbbá, hogy a 11/4. napirendként kiküldésre került „Pályázat benyújtása iskolai és
utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztésére”című napirendi pontot is vegye le a képviselőtestület és helyette sürgősségi indítványként „Pályázat benyújtása a Mező Ferenc Tagiskola
nyílászáró cseréjére” című napirendet tárgyalja meg (kiosztásra került)
2.) Sürgősségi indítványt terjeszt elő
11/5. napirendként: „Funkcióbővítő településrehabilitáció – pályázati változások” című
előterjesztést (kiosztásra került)
Indítványok között 12/1. napirendként: „Óvadék biztosítása a Zsóry-fürdő KEOP
támogatással megvalósuló épületgépészeti rekonstrukciójához” címmel, (kiküldésre került)
Szintén sürgősségi indítványként ZÁRT ülés keretében:
20/1.) napirend: „Zsóry-fürdő korszerűsítésére megkötött vállalkozási szerződés módosítása”
(kiosztásra került)
23.) napirendként: „Mezőkövesdi Városgazdálkodási Zrt. vezérigazgatói állásáról szóló
tulajdonosi rendelkezés” (kiosztásra került)
24.) napirendként: „Mezőkövesd Város Jegyzője
áthelyezéssel” című előterjesztéseket (kiosztásra került)

jogviszonyának

megszüntetése

3. ) A Pénzügyi és Közbeszerzési, valamint az Ügyrendi és Szociális Bizottság javaslata
alapján kéri, hogy a 10. napirendi pontot a képviselő-testület ZÁRT ülés keretében tárgyalja
meg. Megjegyzi, hogy a maga részéről nem javasolja a napirendi pont zárt ülés keretén belül
való tárgyalását.
A bizottságok módosító javaslatai alapján szavazásra teszi fel, hogy a 10.) napirendi pont zárt
ülés keretében tárgyalja a képviselő-testület.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 4 nem ellenében, és 4 tartózkodás mellett
érvényes döntést nem hozott, így a napirend nyílt ülés keretében kerül
megtárgyalásra
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
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Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
60/2011. (III.30.) önkormányzati határozata
Napirend megállapítása
1/1.)Az önkormányzat 2/2010. (I.28.) önkormányzati költségvetési rendeletének
módosítása
1/2.) Az önkormányzat 2010. évi zárszámadása
1/3.) Az önkormányzat 2010. évi egyszerűsített beszámolója
1/4.) Nyilatkozat a 2010. évi ÖNHIKI elszámolásához
1/5.) Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi
támogatására vonatkozó igény benyújtása
Előadó : Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens: Balog Lászlóné irodavezető
1/6.)Az önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása
Előadó :
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Vígh Henrik irodavezető
2.) Belső ellenőrzés 2010. évi beszámoló elfogadása
Előadó:
Dr. Kovács András aljegyző
Referens:
Takács Norbert belső ellenőr
3.) Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 2011. évi intézményi
térítési díjainak megállapítása
Előadó:
Dr. Kovács András aljegyző
Referens:
Zsák Teréz Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti
Szolgálat vezető
4.)A szociális étkeztetés 2011. évi intézményi térítési díjainak megállapítása
Előadó:
Dr. Kovács András aljegyző
Referens:
Barnóczky László Élelmezési Központ Vezetője
5.)Mezőkövesd
Város
Önkormányzatának
Mezőkövesd
Város
Önkormányzatának 41/2004. (X.28.)ÖK számú rendeletének módosítása a
helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról
Előadó :
Dr. Kovács András aljegyző
Referens:
Dr. Hajdu András alpolgármester
6.) A városi közművelődési koncepció felülvizsgálata
Előadó :
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Dr. Hajdu András alpolgármester
7.) Támogatási szerződés megkötése a Mezőkövesdi Civil Szövetség Egyesülettel
Előadó :
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Dr. Hajdu András alpolgármester
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8.)Beszámoló a Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi
munkájáról
Előadó:
Zsák Teréz Szolgálat vezető
9.)Beszámoló a helyi gyermekvédelmi rendszer működéséről és a Gyámhivatal
munkájáról
Előadó : Dr. Kovács András aljegyző
Referens:
Dr. Tóth Zsófia irodavezető
Derekas Sándorné Gyámhivatal vezetője
10.) 10953 hrsz-ú zártkerti ingatlan elővásárlási jogáról történő lemondás
Előadó :
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Bocsi Anna irodavezető
11.) KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK
11/1.) Közbeszerzési eljárás indítása önkormányzati folyószámla hitel felvételére
Előadó :
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Balog Lászlóné irodavezető
Pázmándi Tamás munkatárs
11/2.)Közbeszerzési eljárás indítása informatikai infrastruktúra fejlesztésre
közoktatási intézményekben
Előadó :
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Vígh Henrik irodavezető
Pázmándi Tamás munkatárs
11/3.)Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás költségeinek támogatására irányuló
pályázat benyújtása
Előadó :
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Vígh Henrik irodavezető
11/4.)Pályázat benyújtása a Mező Ferenc Tagiskola nyílászáró cseréjére
Előadó :
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Nagy István stratégiai referens
11/5.)Funkcióbővítő településrehabilitáció – pályázati változások
Előadó :
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Nagy István stratégiai referens
12.) Indítványok, javaslatok
12/1.)Óvadék biztosítása a Zsóry-fürdő KEOP támogatással megvalósuló
épületgépészeti rekonstrukciójához
Előadó :
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Bocsi Anna irodavezető
ZÁRT ÜLÉS
13.) ÖNKORMÁNYZATI INGATLANOK HASZNOSÍTÁSA
13/1.)Szent László tér 19. bérlemény 2011. évi bérleti díjának emelésével
kapcsolatos kérelem
13/2.) Eötvös út 1. sz. alatti nem lakáscélú helyiség biztosítása
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13/3.) Anna köz 13. sz. alatti ingatlan hasznosítása
13/4.) László Károly út 20. sz. alatti népi ház hasznosítása
Előadó :
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Bocsi Anna irodavezető
14.) Lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása
Előadó :
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Dr. Tóth Zsófia irodavezető
Dr. Pázmándi Lászlóné munkatárs
15.) Önkormányzati hatósági ügyek
15/1.)Szemétszállítási díj támogatás ügyében hozott elutasító határozatok ellen
benyújtott fellebbezések elbírálása
Előadó :
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Dr. Tóth Zsófia irodavezető
Hornyák Attiláné munkatárs
15/2.)Lakásfenntartási támogatás ügyében hozott elutasító határozat ellen
benyújtott fellebbezés elbírálása
Előadó :
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Dr. Tóth Zsófia irodavezető
17.) 2011. évi út- és járdakarbantartási munkák kivitelezőjének kiválasztása
Előadó :
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Vígh Henrik irodavezető
Benke Ádám munkatárs
18.) Zsóry-fürdőbe vezető kerékpárút közvilágítás kivitelezőjének kiválasztása
Előadó :
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Vígh Henrik irodavezető
Benke Ádám munkatárs
19.) Kivitelező kiválasztása az Önkormányzat kezelésében lévő utak útburkolati
jeleinek festési munkáira.
Előadó :
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Vígh Henrik irodavezető
20.)Zsóry fürdő korszerűsítésére megkötött vállalkozási szerződés módosítása
Előadó :
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Vígh Henrik irodavezető
21.)Támogató nyilatkozat megadása a Népművészet Mestere díjra történő
jelölésre
Előadó :
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Dr. Hajdu András alpolgármester
22.)Bírósági ülnökök választása
Előadó :
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Bocsi Anna irodavezető
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23.)VG. ZRt. Ügyvezető Igazgatójának megbízása
Előadó :
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Bocsi Anna irodavezető
24.)Mezőkövesd Város Jegyzője jogviszonyának megszüntetése áthelyezéssel
Előadó :
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Bocsi Anna irodavezető

Felelős:
Határidő:

Polgármester
értelem szerint

Interpelláció, kérdés
Csirmaz Zsolt képviselő egy kérdést, míg Bóta Gáspár képviselő egy interpellációt jelentett be

Polgármesteri tájékoztató
Dr. Fekete Zoltán polgármester ismerteti a polgármesteri tájékoztatóban foglaltakat, majd
tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az elmúlt vasárnap a Jézus Szíve Plébánián elbúcsúztatták
Gáspár József káplán urat, aki nyíregyházi papi öregotthonba költözött. Ezúton is mielőbbi
gyógyulást kíván neki.
Nyeste László felhívja a figyelmet, hogy egy magánszemély a városban 1944-ben hatalomra
került Szálasi Józsefnek emlékművet állított. Ez részéről arcátlanság, amire reagálni kell.
Kéri, hogy a városvezetés fejtse ki az álláspontját. Véleménye szerint Szálasi emlékmű a
város szégyene. Követelni kell az emlékmű elmozdítását, hogy városunk turisztikai vonzereje
legyen az igazi, és ne az, hogy van egy emlékmű, amelyet a magyar lakosság megszenvedett.
Dr. Fekete Zoltán polgármester tudomása szerint a rendőrség a büntető eljárást folytatja. Nem
tartja szerencsésnek, hogy világbotrányt kavarjanak. Magánterületen lévő emlékműről van
szó, ami nem közterületen van elhelyezve. A sajtó és a rendőrség teszi a dolgát. Nem tisztünk
megítélni a büntető eljárás kezdeményezését. Nem tartja normális dolognak az ilyen
cselekedetet, de úgy gondolja, hogy a várost ilyen összefüggésben emlegetni nem szerencsés.
Maga részéről el is zárkózik tőle. Nem a város felelőssége, hogy magánszemély saját portáján
mit csinál. Véleménye szerint is mezőkövesdi emberek nem tudnak azonosulni ilyen fajta
cselekedettel.
Mivel a polgármesteri tájékoztatóhoz a jelenlévők részéről más 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
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Jelentés a 2011. február 28-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 Önkormányzata
Képviselő-testületének
61/2011. (III.30.) önkormányzati határozata
Jelentés a 2011. február 28-ig lejárt határidejű képviselő-testületi
döntések végrehajtásáról
1.) A Képviselő-testület elfogadja 2, 3, 4, 5, 6/2011. önkormányzati rendelet, a
331/2010., valamint a 12, 13, 17, 23, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 43, 44,
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59/2011. önkormányzati határozatok végrehajtásáról
szóló jelentést azzal, hogy ezen határozatok egyben hatályukat is vesztik.
2.) A 39, 46, 47, 48, 58/2011. önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló
jelentést azzal fogadja el, hogy a végrehajtást követően a polgármester
ismételten adjon tájékoztatást.
Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal és folyamatos

1/1.)Az önkormányzat 2/2010.
rendeletének módosítása

(I.28.)

önkormányzati

költségvetési

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság
A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság a rendelet-tervezetet megtárgyalta. A Bizottság
javasolja a rendelet-tervezetben foglaltak elfogadását.
(Vámos Zoltán képviselő elhagyja az üléstermet – 11 fő)
Dr. Fekete Zoltán polgármester – miután a napirendhez a jelenlévők részéről hozzászólás,
vélemény nem hangzik el – így a rendelet-tervezetet a mellékleteivel együtt teszi fel
szavazásra.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet
alkotja
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Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
7/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete
a 2/2010.(I.28.) ÖK. számú költségvetési rendeletének módosításáról
Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és
szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek
feladat– és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b)
pontjában, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/C. (2) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljáró (könyvvizsgáló) és a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV, törvény 92. § (13) bekezdés e) pontjában meghatározott
Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság véleményének kikérésével a következőket
rendeli el:
1.§
A 2/2010.(I.28.) ÖK. számú rendelet (a továbbiakban: R.) 2.§-ában szereplő bevételi
és kiadási főösszegek változatlanul hagyása mellett az R. 1., 1/a., 1/b., 1/c., 1/d.,
1/f.,1/h, 2., 2/a, 2/b, 2/d., 2/e., 2/f., 2/g., 2/h., 2/i, 2/k., 2/l., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11.,
12., 18., 19., számú mellékleteit e rendelet mellékletei szerint módosítja.
2.§
E rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2010.12.01től alkalmazni kell.

Dr. Kovács András sk.
aljegyző

Dr. Fekete Zoltán sk.
polgármester

Kihirdetve:
2011. március 31.
dr. Kovács András sk.
aljegyző
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1/2.) Az önkormányzat 2010. évi zárszámadása
(Vámos Zoltán képviselő visszatér a terembe - 12 fő)
Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság
A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság a rendelet-tervezetet megtárgyalta. A Bizottság
javasolja a rendelet-tervezetben foglaltak elfogadását.
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az Önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról
szóló rendelet-tervezetet, a mellékletekkel együtt, változatlan formában elfogadásra javasolja
a Képviselő-testületnek.
Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság
Az Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottsága az Önkormányzat 2010.évi
zárszámadását megtárgyalta. A Bizottság javasolja a rendeletben foglaltak elfogadását.
Ügyrendi és Szociális Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a rendelet-tervezetben foglaltakat a
mellékletekkel együtt elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Kisebbségi Önkormányzat
A Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta és jóváhagyásra ajánlja a
Képviselő-testületnek a 2010. évi zárszámadást.

Dr. Fekete Zoltán polgármester – miután az előterjesztéshez a jelenlévők részéről módosító
javaslat nem hangzik el – így a rendelet-tervezetet a mellékletekkel együtt teszi fel
szavazásra.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet
alkotja
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
8/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2010. évi gazdálkodásáról
Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/C. (2) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljáró (könyvvizsgáló) és a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV, törvény 92. § (13) bekezdés a) pontjában meghatározott
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Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság véleményének kikérésével a következőket
rendeli el:
1. §.
A képviselő-testület a 2010. évi gazdálkodást :
5.231.269 eFt költségvetési bevétellel
5.364.142 eFt költségvetési kiadással
jóváhagyja.
2.§.
Az 1.§-ban meghatározott költségvetési bevételeken felül az önkormányzat hitelt nem
vett fel, a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli
bevételként 204.390 eFt előző évi pénzmaradványt használt fel.
3.§.
Az 1. §-ban meghatározott költségvetési kiadásokon felül eleget tett hiteltörlesztési
kiadásainak 14.432 eFt értékben.
4.§.
Az 1.§-ban szereplő bevételek részletezését 2, 2/a, 2/b, 2/c, 2/d, 2/e, 2/d, 2/e, 2/f, 2/g,
2/h, 2/i, 2/j, 2/k, 2/l mellékletek, a kiadások részletezését az 1/a, 1/b, 1/c, 1/d, 1/e, 1/f,
1/g, 1/h, 1/i, 1/j, 3, 4, számú mellékletek, a bevételek és kiadások alakulását
mérlegszerűen az 1, és a 7. számú mellékletek tartalmazzák.
5.§
A költségvetési szervek pénzmaradványát a képviselő-testület, a zárszámadási
rendelet 22. sz. mellékletében meghatározott mértékben állapítja meg, és
felhasználását a hivatkozott melléklet szerint engedélyezi.
6. §.
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtását a
10/A. számú melléklet, az Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi
költségvetésének végrehajtását a 10/B. számú melléklet tartalmazza.
7. §.
(1) Az Államháztartásról szóló, 1992. évi XXXVIII. törvény 118.§-a alapján
tájékoztató jelleggel, a 2010. december 31-én fennálló hiteltartozás mértékét a 16.sz.
melléklet tartalmazza, az önkormányzat által folyósított kölcsönök állományát a 17.
sz. melléklet, az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 18. sz.
melléklet, az önkormányzat pénzeszközváltozását
a 19. sz. melléklet, az
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önkormányzat vagyonát a 23.sz. melléklet, a 2010. évi állami támogatás elszámolását
21/a, és a 21/b számú mellékletek, a több éves kihatással járó döntéseket a 20. számú
melléklet tartalmazza.
(2) Az európai uniós támogatással megvalósuló beruházásokat tájékoztató jelleggel a
1. számú tájékoztató, az út-híd keret felhasználását a 2. sz. tájékoztató, míg a
Környezetvédelmi Alap bevételeinek felhasználását az 3. sz. tájékoztató, tartalmazza.
8.§.
Jelen rendelet kihirdetését követő első napon lép hatályba.

Dr. Kovács András sk.
aljegyző

Dr. Fekete Zoltán sk
polgármester

Kihirdetve:
Mezőkövesd, 2011. március 31.
Dr. Kovács András sk.
aljegyző
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1/3.) Az önkormányzat 2010. évi egyszerűsített beszámolója

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 jelenlévők részéről hozzászólás, vélemény nem
hangzik el – így a határozati javaslatban foglaltakat teszi fel szavazásra a mellékelt
kimutatással együtt.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
62/2011. (III.30.) önkormányzati határozata
az Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített beszámolójáról

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.)sz. Korm. rendelet 10.§.(7).
bekezdésében foglaltak szerint Mezőkövesd város képviselő-testülete az
önkormányzat 2010. évi egyszerűsített beszámolóját elfogadja.
2. Elrendeli a közzétételét a Mezőkövesdi Újságban, és egyidejűleg az Állami
Számvevőszéknek történő megküldését.

Felelős: polgármester
Határidő: értelem szerint, de legkésőbb 2011. június 30.
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1/4.) Nyilatkozat a 2010. évi ÖNHIKI elszámolásához
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 az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot teszi
fel szavazásra, mivel a jelenlévő képviselők részéről hozzászólás, vélemény nem hangzik el.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
63/2011. (III.30.) önkormányzati határozata
Nyilatkozat a 2010. évi ÖNHIKI elszámoláshoz
Mezőkövesd város Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő
(működési forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatásának elszámolására
vonatkozóan a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX.
törvény 45.§ (1) bekezdése és a 6. számú mellékletének 1. pontja alapján következő
nyilatkozatot teszi:
1.

Az önkormányzat lakosságszáma 2009. január 1-jén 1.000 fő felett volt.

2.

Az önkormányzat a polgármesteri hivatalon túl intézményeket tartott fenn.

3.

Az önkormányzat 2009. január 1-jei lakosságszáma 1500 fő feletti, és a többcélú
kistérségi tárulások támogatása keretében ösztönzött, az alábbiak szerinti
feladatait a többcélú kistérségi társulás keretében látja el:
-

-

szociális intézményi feladat (időskorúak ápolást, gondozást nyújtó
otthona, időskorúak vagy fogyatékos személyek gondozóháza,)
szociális
alapszolgáltatási
feladat:
(családsegítés,
házi
segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, nappali
ellátás)
gyermekjóléti alapellátási feladat (gyermekjóléti szolgáltatás)
belső ellenőrzési feladat.

4.

Az önkormányzat a 2009/2010. nevelési-, illetve tanévben részt vesz a többcélú
kistérségi társulás közoktatási feladatellátásában, és a Többcélú Kistérségi
társulások támogatása jogcím igénybevételéhez vállalt – 2009. évi költségvetési
törvény 8. sz. melléklet IV. pont Kiegészítő szabályok 2.1. – 2.3. pontjában
meghatározott – kapacitás-kihasználtsági feltételeknek megfelel.

5.

Az önkormányzat a 2010/2011. nevelési-, illetve tanévben részt vesz a többcélú
kistérségi társulás közoktatási feladatellátásában, és a Többcélú Kistérségi
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társulások támogatása jogcím igénybevételéhez vállalt – 2010. évi költségvetési
törvény 8. sz. melléklet III. pont Kiegészítő szabályok 2.1. – 2.2. pontjában (a
Kiegészítő szabályok 2.3. pontja figyelembevételével) meghatározott –
kapacitás-kihasználtsági feltételeknek megfelel.
6.

Az önkormányzat döntött a helyi adó (építményadó, iparűzési adó,
idegenforgalmi adó) bevezetéséről, és költségvetésében ilyen bevételt tervezett
és a gazdálkodása során realizált.

7. A felhalmozási célú bevételeket meghaladó felhalmozási kiadások teljesítésére
nem került sor.
8. Az önkormányzat 2010. évi zárszámadására vonatkozóan az Ötv. 92/A. §-a
alapján könyvvizsgálatra kötelezett volt, és a könyvvizsgáló a zárszámadási
rendeletet auditálta.
Felelős: polgármester
Határidő: értelem szerint

1/5.) Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi
támogatására vonatkozó igény benyújtása

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 – miután a napirendhez 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 Önkormányzata
Képviselő-testületének
64/2011. (III.30.) önkormányzati határozata
az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok
2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról

I. Mezőkövesd város Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2011. évi
költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6. számú mellékletének 2.
pontja alapján (továbbiakban 6. számú melléklet) támogatási igényt nyújt be az
önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására.
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II. Mezőkövesd város Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos
helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény
alapján a következő nyilatkozatot teszi:
1. Az önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1.000 fő feletti.
2. A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött, és 2011.
évben ilyen jogcímen 677.000 ezer forint összegű bevételt tervez.
3. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét 263.638 ezer forint
összegű működési hiánnyal fogadta el.
4. Az önkormányzat a 2010. évi zárszámadására vonatkozóan az Ötv. 92/A.
§-a alapján könyvvizsgálatra kötelezett.
5. A könyvvizsgáló a 2010. évi zárszámadást elfogadta.
Felelős: polgármester
Határidő: 2011. április 30. a pályázat benyújtása

1/6.)Az önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság
A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta. A
Bizottság javasolja az Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervének elfogadását az alábbi
módosítással: a Zsóry-fürdő szennyvízcsatornázás teljesítés időpont 2012.06. hóra változik.
Dr. Fekete Zoltán polgármester a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság módosító javaslatát
teszi fel szavazásra, hogy a Zsóry-fürdő szennyvízcsatornázás teljesítés időpontja 2012. június
hóra változik.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a módosító
javaslatot elfogadta
Dr. Fekete Zoltán polgármester a határozati javaslatot teszi fel szavazásra az elfogadott
módosítással együtt .
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozza
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Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
65/2011. (III.30.) önkormányzati határozata
Mezőkövesd Város Önkormányzatának 2011. évi közbeszerzési terve
Közösségi eljárásrendbe tartozó közbeszerzési eljárások

Közbeszerzés tárgya

Típusa

É-D városrész szennyvízcsatornázás kivitelezése

Építés

Becsült nettó
érték (Ft)

Alkalmazandó/
választott eljárás
típusa

Eljárás
megindítása

Nyílt

2011. 08.

1.500.000.000

Teljesítés

Hivatalos
közbeszerzési
tanácsadó
igénybevétele

Előzetes
tájékoztató
közzététele

2012. 08.

igen

nem

Előzetes
tájékoztató
közzététele

Nemzeti értékhatárt elérő egyszerű közbeszerzési eljárások

Becsült nettó
érték (Ft)

Alkalmazandó/
választott eljárás
típusa

Eljárás
megindítása

Teljesítés

Hivatalos
közbeszerzési
tanácsadó
igénybevétele

Közbeszerzés tárgya

Típusa

300 M Ft értékű
folyószámlahitel felvétele

Szolgáltatás

30.000.000

Hirdetmény nélküli
tárgyalásos

2011. 04.

2012. 05.

nem

nem

É-D városrész szennyvízcsatornázás FIDIC-ellenőri
szolgáltatás

Szolgáltatás

72.000.000

Hirdetménnyel
induló, tárgyalásos

2011. 06.

2012. 08.

igen

nem

É-D városrész szennyvízcsatornázás projektmenedzseri
tevékenység

Szolgáltatás

35.000.000

Hirdetménnyel
induló, tárgyalásos

2011. 06.

2012. 08.

igen

nem
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É-D városrész szennyvízcsatornázás PR-tevékenység

Szolgáltatás

15.000.000

3 ajánlattevő
meghívásával zajló
tárgyalásos

2011. 06.

2012. 08.

igen

nem

Zsóry-fürdő szennyvízcsatornázása

Építés

100.000.000

Hirdetménnyel
induló, tárgyalásos

2011. 08.

2012. 06.

nem

nem

Informatikai eszközök
beszerzése alap-, és középfokú
oktatási intézményekbe

Árubeszerzés

61.752.907

Hirdetménnyel
induló, tárgyalásos

2011. 03.

2011. 07.

igen

nem

9.200.000

3 ajánlattevő
meghívásával zajló
tárgyalásos

2011. 04.

2011. 08.

nem

nem

Városi Bölcsőde
kapacitásbővítése

Árubeszerzés

Zsóry-fürdő épületgépészeti
rekonstrukciója

Építés

160.000.000

Hirdetménnyel
induló, tárgyalásos

2011. 02.

2011. 08.

nem

nem

Kánya-patak rekonstrukciója

Építés

396.000.000

Hirdetménnyel
induló, tárgyalásos

2011. 04.

2011. 09.

igen

nem

20.000.000

3 ajánlattevő
meghívásával zajló
tárgyalásos

2011. 09.

2013. 03.

nem

nem

Hóeltakarítási és síkosságmentesítési feladatok
2011./2012. és 2012./2013. évi
téli időszakban

Szolgáltatás

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervét jóváhagyja, és hozzájárul a városi honlapon történő közzétételhez.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Polgármester
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2.) A belső ellenőrzés 2010. évi beszámolójának elfogadása
Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság
A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta. A
Bizottság javasolja a határozati javaslatban foglaltak elfogadását.
Nyeste László észrevételezi, hogy voltak kapacitásproblémák, és ezért a Szent László
Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolában, valamint a Széchenyi István Szakképző
Iskolában nem tudták a munkát elvégezni. Kéri, hogy mindkét középfokú intézménynél
igazgató választás előtt valósuljon meg az ellenőrzés.
Dr. Fekete Zoltán polgármester elmondja, hogy a belső ellenőrzési terv már elfogadásra
került. Azért, hogy igazgatói pályázat kiírása van folyamatban, nem tartja szerencsésnek a
belső ellenőrzés lefolytatását. Hangsúlyozza, hogy valamennyi önkormányzati intézményt
ellenőrizni kell. Felhívja a figyelmet, hogy a belső ellenőr kistérségen belül is ellátja a
tevékenységet. Kapacitás hiányában megfeszített a munkát kell végezni, hiszen egyedül van,
és 21 településen is el kell látni a tevékenységet.
Dr. Fekete Zoltán polgármester – mivel több hozzászólás, vélemény nem hangzik el – így a
határozati javaslatban foglaltakat teszi fel szavazásra.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 nem ellenében, és 1 tartózkodás mellett
az alábbi határozatot hozza

Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
66/2011. (III.30.) önkormányzati határozata
Belső ellenőrzés 2010. évi beszámoló elfogadása
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi és Közbeszerzési
Bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a belső ellenőrzés 2010.
évi tevékenységéről szóló tájékoztatót, és a következő határozatot hozza:
A képviselő-testület az 1. sz. melléklet szerinti Éves ellenőrzési és éves összefoglaló
ellenőrzési jelentést Mezőkövesd Város Önkormányzatának felügyelete alá tartozó
költségvetési szervek 2010. évi belső ellenőrzési kötelezettségének teljesítéséről
megtárgyalta és elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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1. sz. melléklet

ÉVES ELLENŐRZÉSI ÉS
ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ
ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

Mezőkövesd Város Önkormányzatának felügyelete alá tartozó költségvetési szervek
2010. évi belső ellenőrzési kötelezettségének teljesítéséről
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1. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA
1.1 Tervfeladatok teljesítésének értékelése
2010. évre a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás belső ellenőre Mezőkövesd Város
Önkormányzatának felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél átfogó pénzügyiszabályszerűségi, valamint szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzést tervezett.
A terv szerint megvalósításra került:
Az ellenőrzött
szerve
megnevezés

Mezőkövesd
Társadalmi
szervezetek,
alapítványok,
egyházak 2009.
évi pályázati
elszámolások
ellenőrzése
Rendelőintézet

Tűzoltóság

Az
ellenő
rzend
ő
idősz
ak

tárgya és célja

2009. Az
év
önkormányzati
támogatás
felhasználásának
és a támogatási
szerződésben
foglalt előírások
betartásának
vizsgálata
2008- Tevékenysége
2009 megfelelően
szabályozott-e,
érvényesülnek-e
a jogszabályok,
belső
szabályzatok. A
pénzügyi
elszámolások,
számviteli
nyilvántartások
vizsgálata
2008- Tevékenysége
2009 megfelelően
szabályozott-e,
érvényesülnek-e
a jogszabályok,
belső
szabályzatok. A
pénzügyi
elszámolások,
számviteli
nyilvántartások
vizsgálata

Az ellenőrzés
típusa

módszere

Az ellenőri
Az
kapacitás
ellenőrzé
meghatározás
s
a
ütemezés
e

szabályszerűs tételes
égi, pénzügyi

50 nap

2010.
I.-II.-III.
hó

szabályszerűs tételes,
égi,
próbaszerű
pénzügyi

20 nap

2010.
IV. hó

szabályszerűs tételes,
égi, pénzügyi próbaszerű

20 nap

2010.
V. hó
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Az alábbi vizsgálatok szerepeltek a tervben, viszont nem kerültek
megvalósításra:
Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola, Széchenyi István
Szakképző Iskola, Bayer Róbert Kollégium és Élelmezési Központ tervezett
ellenőrzésére a belső ellenőri kapacitás elégtelensége miatt nem került sor. /
2010. évben terven felüli ellenőrzések :
A belső ellenőrzés terven felüli ellenőrzéseket nem végzett.
1.2 Ellenőrzések személyi feltételeinek megléte
2010.-ben a mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 1 fő belső ellenőre látta el
a környező települések Önkormányzatainak és intézményeinek belső ellenőrzését.
A belső ellenőrzési egység 2010. évben az alábbiak szerint alakult:
1 fő teljes munkaidős belső ellenőr.
1.3 Ellenőrzések tárgyi feltételeinek megléte
Az ellenőrzésekhez alapvetően szükséges tárgyi feltételeket a Társulás, illetve az
Önkormányzat/intézmények biztosították.
1.4 Ellenőrzéseket elősegítő egyéb tényezők
Egyéb, az ellenőrzéseket jelentősen elősegítő tényezők nem adódtak.
1.5 Ellenőrzéseket akadályozó egyéb tényezők
Egyéb, az ellenőrzéseket jelentősen akadályozó tényezők nem adódtak.
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1.6 Ellenőrzések fontosabb megállapításai
A belső ellenőrzési jelentés tárgya: átfogó pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés
Mezőkövesd Város Orvosi Rendelőintézeténél az ellenőrzés célja annak
megállapítása volt, hogy:
 az intézmények szakmai feladatellátása és működése, megfelel-e a jogszabályi
előírásoknak illetve belső szabályzatainak,
 az intézmények gazdálkodása megfelelő-e, nyilvántartásai az előírásoknak
megfelelnek-e,
 hogyan alakul az intézmények munkaerő-gazdálkodása.
Mezőkövesd Város Hivatásos Tűzoltó parancsnokságánál az ellenőrzés célja annak
a megállapítása volt, hogy:
 az intézmény szakmai feladatellátása és működése, megfelel-e a jogszabályi
előírásoknak illetve belső szabályzatainak,
 az intézmény gazdálkodása megfelelő-e, nyilvántartásai az előírásoknak
megfelelnek-e,
 hogyan alakul az intézmény munkaerő-gazdálkodása.
Megállapítások az Orvosi Rendelőnél
2008-ban 9 fővel csökkent a létszám, az Önkormányzat sikeres létszámcsökkentési
pályázatához kapcsolódóan, takarítói, karbantartói munkakörök végleges
megszüntetésével, valamint nyugdíjazások miatt. A megszűnt munkaköröket nem
töltötték be.
2009-ben 1 fő nyugdíjasként foglalkoztatott orvos helyett, külső közreműködővel
látták el a feladatot, míg 1 fő karbantartó rokkant nyugdíjba került, a munkakörét
szintén nem töltötték be.
A feladatellátáshoz az alkalmazotti létszámon kívül, külső közreműködők igénybe
vételével és megbízási szerződéssel történik az alapszolgáltatás ellátása.
A 2009. december havi adatokból számítva a szakorvosi óraszámok 73%-át külső
közreműködők látták el.
A személyi juttatásokra tervezett keretet nem lépték túl, mindkét évben a kiemelt
előirányzaton belül maradtak.
Az alapilletményeket mindkét évben lefelé módosították, a teljesítés így is alatta
maradt, viszont a külső személyi juttatások növekedtek. Oka, hogy a főállásból
nyugdíjba vonulók feladatára külső ellátót bíztak meg.
Az önkormányzat vagyonrendeletében (12/2007.(III. 29) ÖK. Rendelet, 2. sz.
melléklet) foglaltak szerint, a korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak, közé
tartozik az ingatlan nyilvántartásban az épület, melyet a Polgármesteri Hivatal,
üzemeltetésre átadott, a Mezőkövesd Városi Önkormányzat Rendelőintézetének,
egyben az egészségügyi közfeladatok elvégzésére, vagyonkezelői jogot létesítettek.
A Rendelőintézet, mint vagyonkezelő eszközgazdálkodása során köteles megfelelni az
önkormányzat vagyonrendeletében előírtaknak. Különösen a 7/C §-tól a 7/H §-ig, és
13.§-ban foglaltaknak.
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A vagyonrendelet szerint a vagyonkezelő a vagyon felújításáról, pótlólagos
beruházásáról a vagyonkezelési szerződésben meghatározott mértékben köteles
gondoskodni. A beruházások mindkét évben a testület hozzájárulásával történtek,
melyek szerepeltek a költségvetésben.
2008-ban ingatlanhoz kapcsolódó beruházás nem volt, gép és berendezés vásárlása
történt 5 914, E Ft értékben.
Ezek a következők:
- fénymásoló beszerzés
- video-endoszkóp beszerzés,
- EKG készülék,
- Kartoték szekrény.
A források közt szerepel az értékesített Opel Astra személygépkocsi értékesítésének
bevétele. (Az értékesített eszköz bevételét kötelező visszaforgatni az eszközállomány
bővítésébe.)
Emellett felhalmozási célú pénzeszköz átvétel is történt, a Rendelőintézet mellett
működő Alapítványtól: 1 153, E Ft. értékben.
Az eredeti előirányzatot a Képviselőtestület jóváhagyásával egyszer módosították. A
felhalmozási kiadások tervteljesítés 99, 34% volt, mert a fénymásolót sikerült a
tervezettől olcsóbban beszerezni.
A beszámolóban rögzítetten 2009-ben ingatlanhoz kapcsolódó felújítás valósult meg
4 118, E Ft. értékben, de ez a Belgyógyászati osztály krónikus egységének
kialakítására fordított összeg. A Rendelőintézet épületében semmilyen felújítás nem
volt.
2009-ben gép és berendezés beszerzése 1 416, E Ft-ért történt.
- sebészeti műtőlámpa,
- fizioterápiás készülék,
- elektrokauter,
- próbaszemüveg lencsesor,
A bankszámla forgalmat érintő gazdasági események bizonylatainak rögzítése a
pénzintézeti értesítés megérkezésekor történik, de a készpénzforgalom esetében nem
mindig a pénzmozgással egy időben. (Áhsz. 51. (1) bekezdés a) pont.
Intézkedési javaslatok a Rendelőintézetnél:
 Szükségesnek látjuk, hogy a leltározási, pénzkezelési szabályzatot
aktualizálják, a FEUVE szabályzatot alakítsák az Intézet igényeihez, és
készítsék el a kötelezettség-vállalási szabályzatot.
 A 217/ 1998. (XII. 3.) Kormányrendelet hatályát veszti 2010. 01. 01.-től, a
helyébe lépő 292/ 2009. (XII. 19) Kormányrendelet 20.§-a részletesen
foglalkozik a költségvetési szervek szabályzatainak tartalmával. Ennek alapján
érdemes az összes szabályzatot átnézni.
 Javasoljuk, hogy (az egyébként már kötelező), Minőségbiztosítási rendszer
kiépítéséhez kezdjenek hozzá, megelőzendő, kellemetlen és költséges eseteket
betegpanasz miatt.
 Az ingatlan felújítás megkezdése is indokolt, a balesetveszélyek és a nagyobb
meghibásodás elkerülése miatt.
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Megállapítások a Tűzoltóságnál:
Az intézmény bér- és létszámszabályozás szempontjából a fegyveres szervek hivatásos
állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény hatálya alá
tartozik. A törvény 342. § (2)bek b, c, f, n, o pontjaiban kapott felhatalmazás alapján
kiadott 132//2008 (V.14.) Korm. rendelet 1. § c/. pontja alapján kiadott 11/2009.
(III.6.) ÖM rendelet 48. § (1) bekezdése alapján az intézmény felett az személyügyi
kérdések irányításában, felügyeletében és ellenőrzésében a minisztérium (most BM.) a
központi
személyügyi
szerve
közreműködésével
az
OKF
(Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság) főigazgatója a személyügyi szolgálat útján látja el.
Az intézménynél az ellenőrzés időpontjában a munkajogi létszám 62 fő hivatásos
állományba tartozó tűzoltó (főtiszt, tiszt, tiszthelyettes) és 2 fő a közalkalmazottak
jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó munkavállaló volt. Hatáskör hiányában a
kijelölt ellenőrzési feladat nem volt teljesíthető.
Az önkormányzat vagyonrendeletében (12/2007.(III. 29) ÖK. Rendelet, 2. sz.
melléklet) foglaltak szerint, a korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak, közé
tartozik az ingatlan nyilvántartásban az épület, melyet a Polgármesteri Hivatal,
üzemeltetésre átadott, az intézménynek. A Tűzoltóság, mint vagyonkezelő
eszközgazdálkodása során köteles megfelelni az önkormányzat vagyonrendeletében
előírtaknak. Különösen a 7/C §-tól a 7/H §-ig, és 13.§-ban foglaltaknak. Az
önkormányzat intézménye használati jogánál fogva a tulajdonostól elvárható
gondossággal jogosult és köteles a vagyon rendeltetésszerű használatára,
működtetésére, fenntartására, hasznosítására, a vagyonhoz fűződő közterhek
viselésére, és köteles a használatában lévő vagyon számviteli előírások szerinti
nyilvántartására és adatszolgáltatásra.
Az intézmény által alkalmazott analitikus nyilvántartások megfelelnek a jogszabályi és
belső szabályozási előírásoknak, azok pontosan vezetettek, alkalmasak a beszámoló
megfelelő sorainak alátámasztására, a szintetikus nyilvántartásokkal egyező
adattartalmúak. Az analitikák alkalmasak az eszközök egyedi azonosítására, jól
szolgálják a leltárak és az egyéb a vagyoni értéket alátámasztó információs igényeket.
Mindkét ellenőrzött év vonatkozásában készültek a beszámolót alátámasztó leltárak,
azok alakilag és tartalmilag megfelelnek az előírásoknak. 2008-9 években selejtezésre
nem történt, annak ellenére, hogy a javaslatokat az intézmény összegyűjtötte. Ez az
intézményvezető döntési kompetenciája.
Az intézmény a számviteli nyilvántartásában a főkönyvi számlák megfelelő
alábontásával, továbbá részletező nyilvántartások vezetésével az Áhsz. 48. §. 2.
bekezdésben előírt 9. sz. mellékletben a számlaosztályok tartalmára vonatkozó
előírások 1/k pontjában rögzítettek szerinti megbontásával biztosította az intézményi
vagyon részét képező eszközök körének elkülönített szintetikus nyilvántartását. A
beszámoló és a főkönyv egyezősége mindkét évben biztosított, mely adatokat – az
eszközök és egyes források vonatkozásában – leltár is alátámaszt. A beszámolók
adatai mindkét évben megegyeznek a főkönyvi könyvelés adataival.
A pénztárbizonylatok egy részének (2008-ból: 01-04; 10-12 hónapok; 2009-ből: 0509; 10-12 hónapok) tételes áttekintése során a bizonylati fegyelmet, az aláírásokat
rendben találtuk.
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Az időszaki pénztárnyilvántartás zárás a szabályzat szerint történik, minden egyes
zárlat során ellenőrzésre is sor kerül, melyet dokumentáltak. Utalványozó és a szakmai
teljesítést igazoló, minden esetben az intézményvezető, vagy helyettese, akinek
aláírása az összes utalványlapon és pénztári kiadási bizonylaton szerepel. A
kötelezettség vállalás nyilvántartási számai a banki utalványokon szerepelnek. (Ámr.
136. § (3) bekezdés), de a pénztári utalványozásokon nem minden esetben. Az
ellenőrzés során sem tartalmi, sem alaki rendellenességet nem tapasztaltunk.
Itt kívánjuk megemlíteni, hogy az intézmény – az általunk helytelennek ítélt –
gyakorlatot folytatja, hogy az 1-3 hónapos a Katasztrófa Védelem Országos
Parancsnoksága által szervezett bentlakásos és egyébként térítésmentes
továbbképzésen lévő hivatásos állomány étkezési költségeit – számla ellenében –
megtéríti, de ezt nem tekinti természetbeni juttatásnak és nem fizeti meg a törvényes
adót és járulékot. Javasoljuk a jogszabálynak is megfelelő megoldás mielőbbi
megkeresését.
Intézkedési javaslatok a Tűzoltóságnál:
- Szükségesnek látjuk, hogy a leltározási, pénzkezelési szabályzatot
aktualizálják, és készítsék el a kötelezettség-vállalási szabályzatot.
- A 217/ 1998. (XII. 3.) Kormányrendelet hatályát veszti 2010. 01. 01.-től,
a helyébe lépett 292/ 2009. (XII. 19) Kormányrendelet 20.§-a részletesen
foglalkozik a költségvetési szervek szabályzatainak tartalmával. Ennek
alapján érdemes az összes szabályzatot átnézni..
Megállapítások a társadalmi
támogatásaik elszámolásáról:

szervezetek,

alapítványok,

egyházak

pályázati

Társadalmi szervezetek, alapítványok, egyházak a kapott pályázati támogatásaikról
elszámoltak.
1.7 Jogellenes magatartások miatt tett jelentések száma
Büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó
cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentéstétel nem
történt.
1.8 FEUVE (Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés) javítása
érdekében tett javaslatok
Az intézményeknél a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés
rendszerét kialakították az Ámr. 145/A-145/C. paragrafusai szerint.

belső ellenőr
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2. A BELSŐ ÉS KÜLSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK
ÉS JAVASLATOK HASZNOSÍTÁSA
Javaslatok hasznosulásának tapasztalatai
Az intézmények az 193/2003. Kormányrendelet. 29/A §.-nak megfelelően a belső és
esetleges külső ellenőrzési jelentésekben tett megállapítások, javaslatok
hasznosulásának és végrehajtásának nyomon követésére nyilvántartást nem küldtek a
belső ellenőrzés részére (január 31.-ig).
Így a javaslatok hasznosulása, illetve végrehajtásának nyomon követésére nem került
sor.
A javaslatok végrehajtásának ellenőrzésére a következő vizsgálat alkalmával kerül sor.
3. AZ ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSÉRE VONATKOZÓ
JAVASLATOK

________________
polgármester

__________________
jegyző

Mezőkövesd, 2011. március ____

3.) Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 2011. évi intézményi
térítési díjainak megállapítása

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság
A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta. A
Bizottság javasolja a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjaira vonatkozó
rendelet elfogadását.
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Ügyrendi és Szociális Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátások 2011. évi intézményi térítési díjainak megállapításáról szóló rendelet-tervezetet
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Nyeste László észrevételezte bizottsági ülésen, hogy a 2010. évi számokat tegyék elé, mert
nem tudja mihez hasonlítani az áremelkedést. Javasolja, hogy a családok járuljanak hozzá
anyagi erőforrásokhoz mérten, hiszen ezek szociális ellátások.
Zsák Teréz röviden ismerteti a 2010. évi térítési díjakat.
Csiger Lajos kiegészíti, hogy elhangzottak a számok, de a képviselő-testület elé nem került.
Az elhangzottak alapján az emelés 1.5 % körüli érték, ami igazán nem jelentős, mert elmarad
az inflációtól.
Dr. Fekete Zoltán polgármester mivel 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

Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
9/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól
A Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátások térítési díjaira vonatkozóan a következőket rendeli el.

1.§
(1) A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Mezőkövesdi
Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat intézménye által nyújtott
szolgáltatások:
a/ tartós elhelyezést nyújtó intézmény,
b/ átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény,
c/ felnőtt korúak részére nappali ellátást nyújtó intézmény,
d/ házi segítségnyújtás,
e/ jelzőrendszeres házi segítségnyújtás.
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2.§
A tartós elhelyezést nyújtó intézményben egy gondozási nap térítési díja 4.527 Ft/fő,
havi térítési díja 135.810 Ft/fő.
3.§
Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézményben egy gondozási nap térítési díja 2.933
Ft/fő, havi térítési díja 87.990 Ft/fő.
4.§
A nappali ellátást nyújtó intézmény térítési díja:
- Mezőkövesden:
421 Ft/nap/fő.
- Cserépváralján:
550 Ft/nap/fő
5.§
A házi segítségnyújtás intézményi térítési óradíja : 0 Ft.
6.§
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás napi intézményi térítési díja : 0 Ft
Záró rendelkezés
7.§
Jelen rendelet 2011. április 1. napján lép hatályba, a hatálybalépésével a
12/2010.(IV.1.) ÖK. számú rendelet hatályát veszti.
dr. Kovács András sk.
aljegyző

dr. Fekete Zoltán sk.
polgármester

Kihirdetve:
2011. március 31. napján
dr. Kovács András sk.
aljegyző
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4.)A szociális étkeztetés 2011. évi intézményi térítési díjainak megállapítása

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság
A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta. A
Bizottság javasolja a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás étkeztetés térítési díjáról
szóló rendelet elfogadását.
Oktatási, Egészségügyi és Civil Kapcsolatok Bizottság
Az Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottsága az előterjesztésben foglaltakat
megtárgyalta. A Bizottság javasolja a rendeletben foglaltak elfogadását.
Ügyrendi és Szociális Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a szociális étkeztetés 2011. évi intézményi
térítési díjainak megállapításáról szóló rendelet-tervezetben foglaltakkal egyetért, azt
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Dr. Fekete Zoltán polgármester – mivel a jelenlévő képviselők részéről hozzászólás,
vélemény nem hangzik el – így a rendelet-tervezetet teszi fel szavazásra.
A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotja
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
10/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás –étkeztetés –
térítési díjáról
Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92. §. (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993.(II.17.) Kormányrendeletben
foglaltakra is figyelemmel a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás térítési
díjaira vonatkozóan a következőket rendeli el.
1.§
A Bayer Róbert Városi Kollégium és Élelmezési Központ által nyújtott szolgáltatás:
a) étkeztetés
2.§
a) Az étkeztetés intézményi térítési díja :
400,- Ft/nap/fő
b) Jövedelemmel nem rendelkezők személyi térítési díja:
0,-Ft/nap/fő
c) Jövedelemmel rendelkezők – a szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi
jövedelmének figyelembe vételével – személyi térítési díja:
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-

nyugdíjminimum100% -át el nem érő jövedelem esetén
0,-Ft/nap/fő
nyugdíjminimum100 % -át elérő, 200%-át meg nem haladó jövedelem
280,-Ft/nap/fő
nyugdíjminimum 200% -át meghaladó jövedelem felett 400,-Ft/nap/fő

d) A kiszállításért fizetendő térítési díj:

150,-Ft/nap

Záró rendelkezés
3.§
Jelen rendelet 2011. április 1. napján lép hatályba, a hatálybalépésével a 12/2010.
(IV.01.) ÖK. számú rendelet hatályát veszti.

dr. Kovács András sk.
aljegyző

dr. Fekete Zoltán sk.
polgármester

Kihirdetve:
2011. március 31. napján
dr. Kovács András sk.
aljegyző

5.)Mezőkövesd
Város
Önkormányzatának
Mezőkövesd
Város
Önkormányzatának 41/2004. (X.28.)ÖK számú rendeletének módosítása a
helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról
Oktatási, Egészségügyi és Civil Kapcsolatok Bizottság
Az Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság az előterjesztésben foglaltakat
megtárgyalta. A Bizottság javasolja a rendeletben foglaltak elfogadását.
Ügyrendi és Szociális Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a helyi kitüntetések alapításáról és
adományozásáról szóló rendelet-tervezetet az alábbi kiegészítéssel javasolja elfogadni a
képviselő-testületnek.
3. §
(7) Az 1. §. h.) - m.) pontjában foglalt kitüntetések egy személy számára egy
alkalommal adományozhatók azzal, hogy a kitüntetett adott évben csak egy címet
kaphat.
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Dr. Hajdu András alpolgármester „Az Év Embere” részére adományozható emléktárgy matyó
motívumokkal, Mezőkövesd Város címerével díszített, a kitüntetett nevét, az „Év embere”,
valamint az évszám feliratot tartalmazó, mezőkövesdi kézműves által készített ólomkristály
váza lesz.
Nyeste László a maga részéről támogatja a kezdeményezést. Kérdése, hogy az Év legjobb
tanulója leírásban nagyon sok középiskolai tanulói nem tud indulni, mert a Szent László
Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola el fogja vinni a díjakat. Vannak szép számban
szakközepesek, és nem tudják díjazni őket. .
Dr. Fekete Zoltán polgármester a felvetésre reagálva elmondja, hogy ezek a kitüntetések
ebben a rendeletben szerepelnek, azonban tervezik, hogy minden intézményvezetőt
megkérnek, hogy „Példás diák” kitüntető címre intézményenként 10-10 diákot jelölhetnek.
Ezek a diákok szintén emléklapot és tárgyjutalmat kapnak. Az intézményvezetők semmilyen
megkötést nem alkalmaznak. Szabadon dönthetik el, hogy ki méltó arra, hogy elismerésben
részesüljön.
Ezt követően a rendelet-tervezetet teszi fel szavazásra, az Alpolgármester úr által elmondott
módosítással együtt.
A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotja

Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
11/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete
a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló
41/2004. (X.28.) ÖK számú rendelet módosításáról
Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság
Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A §. (1) bekezdés f) pontja, továbbá a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a) pontja
szerint kapott felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:
1.§
A helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 41/2004. (X.28.) ÖK számú
rendelet (továbbiakban: rendelet) 1. §-a az alábbiakkal egészül ki:
h.) „Év diákja” kitüntető cím
i.) „Év legjobb tanulója” kitüntető cím
j.) „Év ifjú művésze” kitüntető cím
k.) „Év ifjú sportolója” kitüntető cím
l.) „Városomért” kitüntető cím
m.) „Év ifjú szakmunkása” kitüntető cím
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2. §
A rendelet 2.§- a az alábbi bekezdésekkel egészül ki:
(8) Az „Év diákja” kitüntető cím annak a mezőkövesdi alap- vagy középfokú oktatási
intézményben tanuló diáknak adományozható, aki általános iskolai felső tagozatos
tanulmányait megkezdte, középiskolai tanulmányait még nem fejezte be, továbbá e
rendelet 2. számú melléklete alapján számított
a) tanulmányi eredménye,
b) tanulmányi versenyen elért eredménye,
c) kulturális-művészeti területen elért eredménye,
d) sportversenyen elért eredménye
e) közösségért végzett tevékenysége
szerint adott tanévben a legjobb összesített eredményt érte el és magatartására legalább
jó osztályzatot kapott.
(9) Az ”Év legjobb tanulója” kitüntető cím annak a mezőkövesdi alap- vagy
középfokú oktatási intézményben tanuló diáknak adományozható, aki általános iskolai
felső tagozatos tanulmányait megkezdte, középiskolai tanulmányait még nem fejezte be
és e rendelet 2. számú melléklete alapján számított
a) tanulmányi eredménye és
b) tanulmányi versenyen elért eredménye
szerint adott tanévben a legjobb helyezést érte el és magatartására legalább jó
osztályzatot kapott.
(10) Az ”Év ifjú művésze” kitüntető cím annak a mezőkövesdi alap- vagy középfokú
oktatási intézményben tanuló, vagy Mezőkövesden működő civil szervezetben tagként
tevékenykedő fiatalnak adományozható, aki általános iskolai felső tagozatos
tanulmányait megkezdte, de 25. életévét még nem töltötte be és e rendelet 2. számú
melléklete alapján számított kulturális-művészeti területen elért eredménye szerint adott
tanévben a legjobb helyezést érte el.
(11) Az ”Év ifjú sportolója” kitüntető cím annak a mezőkövesdi alap- vagy középfokú
oktatási intézményben tanuló, vagy Mezőkövesden működő sportegyesületben tagként
tevékenykedő fiatalnak adományozható, aki általános iskolai felső tagozatos
tanulmányait megkezdte, de 25. életévét még nem töltötte be és e rendelet 2. számú
melléklete alapján számított sportversenyen elért
a) egyéni, vagy
b) csapat
eredménye szerint adott tanévben a legjobb helyezést érte el.
(12) Az ”Városomért” kitüntető cím annak a mezőkövesdi alap- vagy középfokú
oktatási intézményben tanuló, vagy Mezőkövesden működő civil szervezetben tagként
tevékenykedő fiatalnak adományozható, aki általános iskolai felső tagozatos
tanulmányait megkezdte, de 30. életévét még nem töltötte be és e rendelet 3. számú
melléklete alapján számított közösségért végzett tevékenysége szerint adott tanévben a
legjobb besorolást érte el.
(13) Az „Év ifjú szakmunkása” kitüntető cím annak a mezőkövesdi középfokú
oktatási intézményben tanuló fiatalnak adományozható, aki e rendelet 2. számú
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melléklete alapján számított szakmai versenyen elért eredménye szerint adott évben a
legjobb helyezést érte el és magatartására legalább jó osztályzatot kapott.
3.§
A rendelet 3.§ (2)-(6) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:
(2) Az 1.§ a)-g) szerinti kitüntetések adományozására javaslatot tehetnek:
a) a képviselő-testület tagjai
b) a képviselő-testület bizottságai
c) a jegyző
d) az önkormányzati intézmények vezetői
e) társadalmi szervezetek, egyesületek, alapítványok
f) pénzügyi, gazdasági szervezetek, szövetkezetek
(3) Az 1.§ h)-m) szerinti kitüntetések adományozására e rendelet 2. és 3. számú
mellékletében foglalt számítás eredményét figyelembe véve tehetnek javaslatot
a) az önkormányzati intézmények vezetői,
b) a társadalmi szervezetek, egyesületek, alapítványok.
(4) A (2) bekezdés szerinti javaslatokat a javasolt személy vagy szervezet, csoport
elismerésre okot adó tevékenységével indokolva kell megküldeni Mezőkövesd Város
Polgármesterének:
a.) az 1. § a), b) pontjai estében a tárgyév május 31-ig,
b.) az 1. § c )- f) és h)-m) pontjai esetében a tárgyév április 30-ig,
c.) az 1. § g) pontja esetében a tárgyév november 10-ig.
(5) A kitüntetések odaítélését és átadását megelőző eljárást az Önkormányzat
Képviselő-testülete részére:
a.) az 1. § a.), b.), f.) pontjai esetében a Ügyrendi és Szociális Bizottság
b.) az 1. § c.), d.), e.), és g)-m) pontja esetében a Egészségügyi, Oktatási és
Civil Kapcsolatok Bizottsága
a beérkezett javaslatok alapján rangsort készít és beterjeszti a képviselő-testület elé. Az
előkészítő bizottság a javaslatát a közvéleményt is figyelembe véve alakítja ki.
(6) ”Mezőkövesd Város Díszpolgára”, valamint „Az Év Embere” kitüntető címből
évente egy, „Mezőkövesd Városért” kitüntetésből évente kettő adományozható. Az
”Abkarovits Jenő”, a ”Dr. Papp Zoltán”, a ”Dr. Szűcs Géza”, valamint ”Mezőkövesd
Város Köztisztviselője” kitüntető díjból évente egy adományozható. Az „Év diákja”, az
”Év legjobb tanulója”, ”Év ifjú művésze”, ”Év ifjú sportolója”a ”Városomért”, „Év ifjú
szakmunkása” kitüntetésekből évente egy adományozható, azzal, hogy az ”Év ifjú
sportolója” cím csapat és egyéni kategóriában is adható.
(7) Az 1. §. h.) - m.) pontjában foglalt kitüntetések egy személy számára egy
alkalommal adományozhatók azzal, hogy a kitüntetett adott évben csak egy címet
kaphat.
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4. §
A rendelet 4.§-a az alábbiak szerint módosul:
A kitüntetéseket Mezőkövesd Város Polgármestere a kitüntetetteknek:
a.) az 1. § a), b) pontokban megjelöltek részére az augusztus 20-ai városi
ünnepség keretében
b.) az 1. § c), d.) pontokban megjelöltek részére a Városi Pedagógus Nap
keretében (június hónap első szombatja)
c.) az 1. § e) pontban megjelölt részére a Városi Semmelweis Napon (július 1.)
d.) az 1. § f)- m) pontban megjelölt részére a Város Napján (június utolsó
szombatja)
e.) az 1. § g) pontban megjelölt részére december 31-én évértékelő ünnepség
keretében ünnepélyes keretek között adja át.
5.§
A rendelet 5.§-a a következő bekezdésekkel egészül ki:
(6) Az „Év diákja” kitüntető címmel díszoklevél és e rendelet 1. számú függelékében
meghatározott értékű könyvutalvány kerül átadásra, továbbá az „Év diákja” a díj
átadásától számított egy éven át díjmentesen látogathatja az önkormányzati,
közművelődési és sportlétesítményeket és azok rendezvényeit.
(7) Az „Év legjobb tanulója”, az ”Év ifjú művésze”, az ”Év ifjú sportolója” a
”Városomért”, az „Év ifjú szakmunkása” kitüntető díjjal díszoklevél és az 1. számú
függelékben meghatározott értékű ajándékutalvány kerül átadásra.
6.§
Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Mezőkövesd, 2011. március 31.

Dr. Kovács András sk.
aljegyző

Dr. Fekete Zoltán sk.
polgármester

Kihirdetve:
2011. március 31. napján
Dr. Kovács András sk.
aljegyző
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1. számú MELLÉKLET

„Mezőkövesd Város Díszpolgára” részére
adományozható emléktárgy
Hollóházán készült kobaldkék színű, arany girland díszítésű, antik porcelán váza. Az egyik
oldal közepébe Mezőkövesd város színes címere és alá fekete színben „Mezőkövesd Város
Díszpolgára” felirat van feltüntetve.
„Mezőkövesd Városért” emlékplakett
A kitüntetés bullapecsét mintára bronzból öntött érem, melynek egyik oldalán Mezőkövesd
város 42 mm széles és 44 mm magas címere domborodik egy 60 mm átmérőjű körgyűrűbe
foglalva. A plakett másik oldalára nyomtatott betűvel a „Mezőkövesd Városért” felirat van
vésve.
„Abkarovits Jenő” emlékplakett
A kitüntetés kör alakú, sárga rézből öntött érem, melynek egyik oldalán Abkarovits Jenő
arcképe domborodik Abkarovits Jenő díj felirattal, a másik oldalán nyomtatott betűvel
Mezőkövesd Város Önkormányzata felirat és a város címere 50 x 30 mm-es címere, alatta
„szűcsös” matyó minta domborodik.
„Dr. Szűcs Géza” emlékplakett
A kitüntetés kör alakú, sárga rézből öntött érem, melynek egyik oldalán Dr. Szűcs Géza
arcképe domborodik Dr. Szűcs Géza díj felirattal, a másik oldalán nyomtatott betűvel
Mezőkövesd Város Önkormányzata felirat és a város címere 50 x 30 mm-es címere, alatta
„szűcsös” matyó minta domborodik.
„Dr. Papp Zoltán” emlékplakett
A kitüntetés kör alakú, sárga rézből öntött érem, melynek egyik oldalán Dr. Papp Zoltán
arcképe domborodik Dr. Papp Zoltán díj felirattal, a másik oldalán nyomtatott betűvel
Mezőkövesd Város Önkormányzata felirat és a város címere 50 x 30 mm-es címere, alatta
„szűcsös” matyó minta domborodik.
„Mezőkövesd Város Köztisztviselője”
részére adományozható emléktárgy
Arany karikagyűrű külső részére gravírozott „Mezőkövesd Város Köztisztviselője” felirat,
belső részére az adományozás éve kerül feltüntetésre.
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„Az Év Embere”
részére adományozható emléktárgy
Matyó motívumokkal, Mezőkövesd Város címerével díszített, a kitüntetett nevét, az „Év
embere”, valamint az évszám feliratot tartalmazó, mezőkövesdi kézműves által készített
ólomkristály váza.
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2. melléklet Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő testülete 41/2004. (X.28.) Önkormányzati
rendeletéhez

1
2
3
4
5

Számítási tábla az 1. § h)-k), m) szerint adományozható kitüntetésekhez
A verseny szintje
versenyen elért helyezés adható pontszám
A
B
C
Iskolai
részvétel
5
1.
15
2.
13
3.
11

6

Városi/civil szervezet által hirdetett

Sorszám

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

részvétel
1.
2.
3.

10
25
23
21

részvétel
1.,2.,3.
4.,5.,6.

20
40
30

részvétel
1.,2.,3.
4.,5.,6.
7.,8.,10.

50
120
100
80

részvétel
1.,2.,3.
4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.

100
200
150

Megyei, területi, nem felmenő rendszerű
országos

Országos

Nemzetközi felmenő rendszerű
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3. melléklet Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő testülete 41/2004. (X.28.)
Önkormányzati rendeletéhez
Számítási tábla az 1. § l) szerint adományozható kitüntetésekhez
Sorszám

1
2
3
4
5
6
7

Közösségi munka megnevezése
A
Iskolai vagy közösségi/városi rendezvények szervezésében,
lebonyolításában való rendszeres részvétel
Iskolai DÖK tevékenység
Osztályban végzett rendszeres közösségi munka
Tömegsport/túra részvétel
helyi civil szervezetben való aktív részvétel
helyi öntevékeny csoportban tagság (pl. tánc, v. egyéb zenei
csoport, együttes)
*megjegyzés: a DÖK segítő tanár, vagy az osztályfőnök által
megajánlott pontszám
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adható
pontszám
B
15 pont
0-30 pont*
0-20 pont*
10 pont
20 pont
15 pont

1. számú függelék

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő testülete 41/2004. (X.28.)
Önkormányzati rendeletéhez
2. Az „Év diákja” elismerő cím díjazottja
jutalomban részesül.

25.000.- Ft értékű könyvutalvány-

3. Az „Év legjobb tanulója” elismerő cím díjazottja 15.000.- Ft értékű
könyvutalvány-jutalomban részesül.
4. Az „Év ifjú művésze ” elismerő cím díjazottja 15.000.- Ft értékű könyvutalványjutalomban részesül.
5. Az „Év ifjú sportolója” elismerő cím egyéni díjazottja 15.000.- Ft értékű sport célú
vásárlási utalvány-jutalomban részesül.
6. Az „Év ifjú sportolója” elismerő cím „csapat”-kategória díjazottjai 15.000.- Ft
értékű sport célú vásárlási utalvány-jutalomban részesülnek.
7. Az „Városomért” elismerő cím díjazottja 15.000.- Ft értékű könyvutalványjutalomban részesül.
8. Az „Év ifjú szakmunkása” elismerő cím díjazottja 15.000.- Ft értékű
könyvutalvány-jutalomban részesül.

6.) A városi közművelődési koncepció felülvizsgálata
Oktatási, Egészségügyi és Civil Kapcsolatok Bizottság
Az Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottsága az előterjesztésben foglaltakat
megtárgyalta. A Bizottság javasolja a határozati javaslatban foglaltak elfogadását.
Ügyrendi és Szociális Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot a mellékelt közművelődési
koncepcióban foglaltakkal együtt elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal a
kiegészítéssel, hogy Mezőkövesd város a jövőben vizsgálja meg egy képzőművészeti
kortárs állandó kiállítás lehetőségének a megteremtését.
Nyeste László átolvasta a koncepciót, és alapos munkának találja, de vannak apróbb
hiányosságok. Az intézményeknél kimaradt a Széchenyi István Szakképző Iskola, ami
véleménye szerint említést érdemelne. A katolikus egyház tevékenysége is nagyon sokoldalú,
de egyéb egyházak – pl. református - tevékenységével is ki kellett volna egészíteni. A
hagyomány ápolást sem találja, pedig a helytörténet fontossága ennek a részét képezi.
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Hiányolja a könyvkiadást, amire büszkék lehetünk. Az Öreg Diákok Baráti köre, valamint a
Mezőkövesdi Alkotók és Művészetpártolók Egyesületének a munkája sincs megemlítve, ami
meghatározó szerepet játszik.
Dr. Hajdu András alpolgármester válaszában elmondja, hogy valóban kimaradt a Széchenyi
István Szakképző Iskola, mert a jelenlegi koncepció lényegében az előző vázára épült. A
ciklusprogram tartalmazza a Széchenyi István Szakképző Iskolára vonatkozó részt, ott
nagyobb hangsúlyt fektetnek az oktatásra. A szervezetek felsorolásával kapcsolatban
elmondja, hogy későbbi napirendnél kerül megtárgyalásra a összes civil szervezetnek a
segítése. A helytörténet oktatásra egy mondat utalás van. Meg vannak a témafelelősök, ki van
osztva a téma, földrajzi, történelmi irodalmi, népművészet. Hangsúlyozza, hogy a koncepció
az intézményvezetőkkel egyeztetésre került. Könyvkiadással kapcsolatos rendeletet felül kell
vizsgálni, de a hozzászólást javaslatként veszi.
Dr. Fekete Zoltán polgármester koncepció tartalmazhat hiányosságokat. Könyvkiadással
kapcsolatban elmondja, hogy az önkormányzatoknak nem kell könyvkiadónak lenni. Jelenleg
is van önkormányzati határozat, hogy a könyvkiadást hogyan segítjük. Ami érvényben van azt
kell aktualizálni ill. életnek megfelelően kell átdogozni. Nem tervezik, hogy nem vesznek
részt kiadványok megjelentésében. Támogatni fogják ezek után. Be fog kerülni ez a rendelet,
ill. határozat is. A hagyományőrzéssel kapcsolatban elmondja, hogy nem a közművelődési
koncepcióban foglalkoznak, hanem külön napirendként fogja a képviselő-testület az
iskolarendszerű oktatásnál megtárgyalni. Azért nem szerepel a koncepcióban, mert nagyobb
fajsúlyú dolog.
Miután a közművelődési koncepcióhoz több hozzászólás, vélemény nem hangzik el, így a
határozati javaslatot a mellékelt koncepcióval együtt teszi fel szavazásra.
A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza

Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
67/2011. (III.30.) önkormányzati határozata
Mezőkövesd Közművelődési Koncepciójáról

1. Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Mezőkövesd Város
Közművelődési Koncepcióját a mellékelt tartalommal elfogadja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Koncepcióban foglaltak
végrehajtása érdekében szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: értelem szerint
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Mezőkövesd Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója
I.
(1)

Mezőkövesd Város Önkormányzata feladatának tekinti a közművelődés
támogatását, a közösségi terek bővítését, a városban élők identitástudatának
erősítését.

(2)

A közművelődéssel összefüggő feladatok ellátását az Önkormányzat lehetőségeihez
mérten támogatja, kötelező feladatai mellett szabadon vállalható feladatok ellátását
is vállalja.

(3)

Az Önkormányzat olyan közösségi tér kialakításában érdekelt, amely a városlakók
számára rendezett, biztonságos, fejlődő és otthonos környezetet biztosít.

(4)

Az Önkormányzat tiszteletét fejezi ki a város kulturális-közművelődési életében
elismerést szerzett elődeink felé, a kulturális értékek megőrzése mellett nyitott a
mai kor követelményei irányában is.

(5)

Mezőkövesd Város Önkormányzatának kiemelt célja a Mezőkövesden felnövekvő
fiatalok számára olyan perspektíva biztosítása, amely eredményeképpen nő
városunk népességmegtartó-ereje. E célt a munkahelyteremtés elősegítése mellett a
városi léthez tartozó közművelődési-kulturális tér kialakításával, fenntartásával és
folyamatos fejlesztésével segíti.
II.

(1) A közművelődési alapelveket a város ciklustervében, fejlesztési, idegenforgalmi, sportés ifjúság koncepciójában foglalt célokra tekintettel kell megfogalmazni.
(2) Mezőkövesd Város közművelődését az Önkormányzat különösen az alábbi elvek
figyelembevételével szervezi:
a) identitástudat erősítése: a közművelődési tevékenység során hangsúlyt kell
fektetni a helyismeret gyarapítására valamennyi korosztály számára.
b) helyi értékek hangsúlyozása: a programok szervezésekor a helyi vonatkozású, a
matyósághoz kötődő értékek előtérbe helyezése.
c) kulturális sokszínűség elve: a közművelődési tevékenység minél több kulturális,
művészeti ágon keresztül, más tájak, közösségek, nemzetek kultúrájára nyitottan
történjen.
d) megújulás elve: a közművelődési tevékenység folyamatos tapasztalatcserén
alapuló értékelése, felülvizsgálata, az új eszközökre, módszerekre való nyitottság.
e) rendezvények súlyozásának elve: a rendezvénynaptár elkészítése úgy történjen,
hogy az egymáshoz jellegükben is közel álló programok egymást kiegészítve, a
költséghatékonyság és a nézőszám növelésére érdekében kerüljenek
megrendezésre.
f) pályázati források felkutatása: a közművelődési tevékenység során előtérbe
helyezni a külső (pl. pályázati, szponzori) források bevonását, az önkormányzati
támogatás kiegészítő jellegű.
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g) civil részvétel ösztönzése: a feladatok ellátásában szoros kapcsolat kialakítása a
város gazdálkodó, civil szervezeteivel, az egyházakkal, elősegítve a fiatalok minél
hatékonyabb bekapcsolását a városi rendezvényekbe.
h) nyilvánosság elve: a város közművelődésében aktív szerepet vállaló személyek
társadalmi elismerésének növelése, ennek a lehetőségek szerinti nyilvánosság
megteremtésével.
III.

(1)

A közművelődési feladatok finanszírozása terén az önkormányzati intézmények,
önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok tevékenysége mellett fontos szerepet
kapnak a civil szervezetek, amelyek munkáját az önkormányzat pályázati rendszer
működtetésével támogatja.

(2)

Az önkormányzat költségvetésében a közművelődési feladatokra minden évben a
teljes költségvetés 2-3%-át különíti el.

(3)

Továbbra is ösztönözni kell, hogy mind magánszemélyek, gazdasági társaságok
pénzügyi, egyéb dologi és személyi eszközökkel, segítséggel támogassák a
feladatellátást, rendezvényszervezést, ennek érdekében szoros kapcsolatot kell ápolni
a lehetséges támogatókkal. Törekedni kell pályázati eszközök folyamatos
bevonására.
IV.

(1)

A kistérségi közművelődési feladatokat a Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR
Kulturális, Könyvtári, turisztikai es Sportcentrum Nonprofit Kft. a Mezőkövesdi
Többcélú Kistérségi Társulással között megállapodás alapján látja el.

(2)

A feladat ellátása során a Kft. és a Társulás célja különösen:
a) a területi kulturális tervezés fontosságának népszerűsítése
b) a kultúrában és a területfejlesztésben érdekelt szakemberek
együttműködésének erősítése kistérségi szinten, a különböző kulturális
területeken dolgozó szakemberek együttműködésének erősítése szakmai és
szervezeti megközelítésben
c) a kultúra és a kulturális fejlesztések fontosságának hangsúlyozása a
kistérségi döntés-előkészítők és döntéshozók felé,
d) a 2009-2014-es időszakra vonatkozó Kistérségi Kulturális Stratégiában
foglalt célok megvalósulásának elősegítése

(3) A kistérségi központban lévő Közösségi Ház szerepe módszertanilag és a hozzáférés
lehetőségeit tekintve is meghatározó. A Közösségi Házat jelenleg Mezőkövesdi
KÖZKINCS-TÁR Kulturális, Könyvtári, turisztikai es Sportcentrum Nonprofit Kft
működteti, melynek egy személyes tulajdonosa Mezőkövesd Város Önkormányzata.

(4) A Kft. és rajta keresztül a Közösségi Ház programjaival, rendezvényeivel jelentősen
hozzájárul a kulturális turizmus térségében való megerősödéséhez.
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(5) Az önkormányzati feladatellátás terén a Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR
Kulturális, Könyvtári, turisztikai es Sportcentrum Nonprofit Kft. és - a
tevékenységéhez szervesen kapcsolódó, szintén önkormányzati alapítású Mezőkövesdi Művelődési Közalapítvány működteti a következő közművelődési
színtereket:
a) Közösségi Ház: az épület 2006-2007-es évben történő részleges
korszerűsítése után 2011-ben megkezdődött a komplex felújítás. Az épület
otthont ad színházi bemutatóknak, kiállításoknak, városi és civil
kezdeményezésű rendezvényeknek (Pedagógusnap, Ünnepi könyvhét,
Semmelweis-nap, Idősek világnapja, Hátrányos helyzetűek, valamint
Idősek karácsonya) A felnőtt és gyermek színházi programok
látogatottsága az elmúlt években folyamatosan nőtt, ezt a tendenciát meg
kell őrizni és tovább kell javítani. A Közösségi Ház több, a városban
működő civil szervezet otthona az önkormányzattal kötött együttműködési
megállapodás alapján. Eszközeivel hozzájárul működésük, rendezvényeik
színvonalas megvalósításához. A KÖZKINCSTÁR Nonprofit Kft. és rajta
keresztül a Közösségi Ház a városi rendezvények szervezésének,
lebonyolításának első rendű felelőse. 2006-ban kezdte meg működését az
épületben az Ifjúsági Információs Pont, amely 2009-ben átköltözött a
korábbi Gyermekkönytár épületébe. A pont a fiatalok számára próbál
minden olyan információt, szolgáltatást összegyűjteni az itt dolgozó
kolléga segítségével, amelyre az érintett korosztálynak szüksége lehet. Az
EURODESK partnereként Európa valamennyi információs irodájával
online kapcsolatban áll. Az ifjúságsegítő munkatárs, illetve az ezzel járó
bérjellegű kiadások biztosítása kizárólag pályázati úton történik.
b) Kis Jankó Bori emlékház: a Hadas városrész meghatározó szereplője,
amely a többi „mesterség-ház”-tól abban is eltér, hogy érvényes, a
jogszabályi előírásoknak megfelelő működési engedéllyel rendelkezik. Az
előírásokban is megkívánt nyitvatartást a KÖZKINCS-TÁR és a
Művelődési Közalapítvány dolgozói révén sikerül biztosítani, illetve a
tárlatvezetésben hatékony együttműködő partner a Matyó Népművészeti
Egyesület. Az elmúlt években sikerült megoldani az épület elektromos
fűtését, illetve kiépíteni a vagyon- és tűzvédelmi rendszert. A jövőben
fontos az épület folyamatos karbantartása.
c) Iskolatörténeti Gyűjtemény: A Gyűjtemény 2006. márciusától látható
jelenlegi helyén, a Mátyás király út 52. szám alatt. Az épület kézművesfoglalkozásoknak, gyermekprogramoknak is otthont ad. A fűtetlen épület a
téli időszakban párásodik, amely a gyűjtemény anyagainak állagát is
veszélyeztetheti. A párátlanítás megoldásának lehetőségeit keresni kell.
d) Tourinform Iroda: Az iroda a térségi információs adatgyűjtés és
szolgáltatás mellett a nyári időszakban a Zsóry Fürdő területén szezonális
információs irodát működtet. Munkájukkal nagyban hozzájárulnak a
sikeres idegenforgalmi marketing munkához, szervezik az Utazás
Kiállításon való városi megjelenést, részt vállalnak a Matyó Húsvét
rendezvény lebonyolításában is, a városi rendezvényekre való
kitelepüléssel segítik a városba látogatók informálását.
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e) Városi Galéria: A 2011-ben kezdődő Városrehabilitációs Projekt
keretében az épület teljesen megújul. A korábbi funkciói mellett régóta
szándéka már a városnak, hogy Takács István mezőkövesdi festőművész
munkásságának bemutatására állandó tárlatot alakítson ki az épületben. E
célból az Önkormányzat szorosan együttműködik a művész hagyatékát
kezelő Takács István Alapítvánnyal.
f) Városi Könyvtár: A városi könyvtár középfokú ellátást biztosító általános
gyűjtőkörű nyilvános, részben önálló közművelődési intézmény. A
hagyományos dokumentumok mellett elektronikus anyagok is elérhetőek,
folyamatosan működik a könyvtárközi kölcsönzés. A beiratkozottak és a
látogatók létszáma évről-évre nő, köszönhetően a kihelyezett a könyvtár
óráknak, könyvbemutatóknak, előadásoknak, író-olvasó találkozóknak és
egyéb kiegészítő programoknak, (például kézműves foglalkozások,
vetélkedők, megemlékezések) továbbá a bővülő szolgáltatásoknak. (eügyintézés, adó ügyintézés, jogszabály-keresés, fax küldés-fogadás). Több
rendezvényüket a Matyóföldi Alkotók és Művészet Pártolók Egyesületével
és a Pedagógusok Nyugdíjas Klubjával szervezik, s egyben e két klubnak
otthont is adnak. Továbbra is a mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás
megbízásából, immáron 19 településen látja el a mozgókönyvtári
szolgáltatást. Az ehhez kapott állami támogatásból sikerült a kisebb
településeken fejleszteni, felújítani a könyvtárakat, amelyet ugyancsak a
Városi Könyvtár dolgozói töltenek meg programokkal. Nagy eredmény,
hogy létrejött a Kistérségi közös katalógus, amely az interneten keresztül
0-tól 24 óráig elérhető. Megvalósult a két könyvtári egység (felnőtt és
gyermek részleg) egy épületben történő elhelyezése. A gyermek könyvtár
korábbi épülete civil szervezeteknek és az ifjúsági Információs Pontnak ad
otthont. tapasztalatok azt mutatják, hogy a szülők és gyermekek több
esetben már együtt keresik fel a könyvtárat. Mindkét részlegen biztosított
az internet hozzáférés, a gyermek könyvtári egységben pedig eMagyarország Pont is működik. A gyermekek részére továbbra is
valamennyi oktatási intézményben elérhető az iskolai könyvtár, ám ezek
gyűjtőköre többnyire csak a kötelező olvasmányokra terjed ki, a mélyebb
kutatómunkával ezután is a városi könyvtár gyűjteményét kereshetik meg.
2009-ben a korábban könyvtárban raktározott matyó népművészeti
anyagok egy képviselő testületi döntés eredményeként átkerültek a Matyó
Népművészeti Egyesület gondozásába. Pályázati források bevonásával (8
millió forint) sikerült megoldani jogtiszta szoftverek beszerzését, valamint
2 millió forint értékben bútor beszerzést. Sikeres TÁMOP 3.2.4/08/12009-0048 pályázat révén mintegy 17 millió forintot sikerül fordítani a
könyvtári rendezvények bővítésére, színesítésére (író-olvasó találkozók,
irodalmi-zenés estek, képzések). A kiemelt városi rendezvények közül
továbbra is feladata a Kultúra Napja, Ünnepi Könyvhét, valamint a
Költészet Napja szervezése. Továbbra is problémát jelent azonban a
selejtezésre szánt kötetek, dokumentumok kiválogatása, amelyhez
szükséges idő és munka ráfordítást biztosítani kell. Ennek lehetséges
formája a Közkincstár Nonprofit Kft-n belüli munka átszervezés.
Napjainkban a könyvtárak feladatai tovább bővülnek egyre nagyobb
igényű szolgáltatásokat kell tudni nyújtani a különböző társadalmi
rétegeknek.
A
hagyományos,
könyvre,
folyóiratra
épülő
tartalomszolgáltatás kiegészült multimédiás dokumentum- és információ
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hordozókkal. Az átalakuló szerep megkívánja, hogy olyan körülmények
között működjenek ezek az intézmények, melyek között eleget tudnak
tenni a kihívásoknak. További feladat: a könyvtári állomány áttekintése,
folyamatos selejtezéssel történő csökkentése, esetleges állományátadás
oktatási intézmények könyvtárai számára, multifunkciós feladatok további
bővítése, mozgókönyvtári szolgáltatás folytatása, az olvasó számára vonzó
környezet kialakítása, az ehhez szükséges műszaki-esztétikai fejlesztések
forrásainak felkutatása, nagy hangsúly fektetése a 14 éven aluli korosztály
olvasási készségének erősítésére, megismertetni megszerettetni velük a
könyvtárat,
minőség-ellenőrzés-minőség
menedzsment:
melynek
keretében a szolgáltatások színvonalának fokozatos emelésével javítani a
könyvtár és az olvasó közötti kapcsolatot.
g) Városi Sportcsarnok és Szabadidőközpont: A Sportcsarnoknak
alaptevékenysége mellett egyre szélesebb körben sikerült bekapcsolódnia a
város kulturális életébe, különböző rendezvényeknek ad helyszínt, emellett
maga is szervez eseményeket. Új elem a Matyó Expo fesztivál, amelyen a
térség gazdasági szereplői találkozhatnak, és melynek szintén a
Sportcsarnok a helyszíne. Alkatrészeinek, berendezéseinek karbantartása,
felújítása, cseréje továbbra is feladat. A 2011-ben megvalósuló
Városrehabilitációs Projekt keretében a Sportcsarnok előtti Kavicsos-tó is
megújul és a nagyobb városi rendezvények legfőbb helyszínévé lép elő. A
Kavicsos-tó és a mellette található szabadidő park valamennyi korosztály
igényét kielégítő centrummá válik a beruházás megvalósulását követően,
amely a kikapcsolódás mellett a sportkoncepcióban foglalt célkitűzéseket
is segíti. Feladat, hogy a jövőben gyarapodjon a Sportcsarnok
rendezvényeinek száma, ennek egy része a belépőjeggyel látogatható
előadások, nagykoncertek szervezése.
V.

(1)

Az alap és középfokú iskolák törvényben foglalt feladataik mellett az
értékközvetítés, a kultúra iránti fogékonyság növelése terén is fontos szerepet
töltenek be. Az alapfokú és a művészeti iskolák összevont intézményként
történő működtetése (MÁAMIPSZ) beváltotta a hozzá fűzött reményeket, a
pedagógia munkát, óraszámokat hatékonyabban sikerül szervezni. Az
integráció ellenére a tagintézmények továbbra is igyekeznek megőrizni egyedi
arculatukat, önálló rendezvényeiket. Célunk a helytörténet közoktatásba
történő beépítése is, melynek előkészületei már 2010-ben elkezdődtek.

(2)

A MÁAMIPSZ tagintézményeként működő művészeti iskola jogszabályi
előírásoknak megfelelő minősítése megtörtént. A „kiválóan megfelelt”
besorolás révén a tagintézmény már a teljes normatívát igényelheti. Jelenleg 3
művészeti ágban (zene, tánc, képző- és iparművészet) zajlanak képzések a
Zeneiskolában, a Bárdos Lajos, Mező Ferenc, Szent Imre tagiskolákban, a
Szent István Katolikus Általános Iskolában, Bogácson és Szentistvánon. A
modern-kortárs tánc mellett 2009-től elindult a néptánc oktatás is. Az elmúlt
években csökkent a művészeti oktatás központi támogatása, hiszen az állam
egy tanuló esetében csak egy képzést/szakot finanszíroz. A támogatott szakon
„térítési díjat”, a pluszban választott szakon teljes térítést, „tandíjat” kell,
fizessen a tanuló. A felülvizsgált térítési díjakat 2010. szeptember 1-ei hatállyal
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fogadta el a Képviselő-testület. 2013-ban ünnepli alapításának 50. évfordulóját
az Zeneiskola, amelyet ünnepi műsorral és kiadvánnyal kíván színesíteni. A
művésztanároknak és a növendékeknek a városi rendezvényeken minél
szélesebb körben kell szereplési lehetőséget biztosítani, hogy ezáltal
népszerűsíthessék a zenetanulást.
(3)

A Szent István Katolikus Általános Iskola – bár nem önkormányzati
fenntartású intézményként – aktív szerepet vállal Mezőkövesd közművelődési,
közoktatási életében. Részt vesz a Többcélú Kistérségi Társulás által szervezett
tanulmányi és sportversenyeken, bekapcsolódik a zene és néptánc-oktatásba,
önálló énekkarral, iskolarádióval rendelkezik. Hagyománnyá vált az iskolában
a várostörténeti verseny, amelyen a település kulturális életének ismerete is
fontos szerepet kap. Az iskola szoros kapcsolatot ápol egyházi és
önkormányzati karitatív, illetve segélyszervezetekkel.

(4) Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola működtetését az
Önkormányzat továbbra is önként vállalt feladatként biztosítja. Az intézmény
2011-ben ünnepli fennállásának 100. évfordulóját, amelyet színes
rendezvénysorozattal és - az Önkormányzat által is támogatott - film
elkészítésével kíván emlékezetesebbé tenni. Rendszeresen szervez
kiállításokat, Díszterme gyakran ad otthont kulturális rendezvényeknek,
színtársulatok előadásainak, próbáinak. A tanulók számára évek óta a helyi
oktatási, tudományos, kulturális élet nyilvános fóruma a Diákújság, melynek
szerkesztésében átlagosan 8-10 diák vesz részt. Uniós pályázatok révén
valósíthatott meg az intézmény több projektet, úgy mint a
kompetenciafejlesztés, esélyegyenlőségi terv, pedagógusok és iskolai
könyvtárosok továbbképzése, környezettudatos szemléletformálás. A
gimnázium eddig és a jövőben is szervez nyelvi, továbbá természettudományi
versenyeket általános iskolai tanulók számára, rendszeresen hirdet irodalmi,
képzőművészeti pályázatot. A gimnázium diákjai rendszeresen vállalnak
szerepet állami/városi ünnepségek megvalósításában. A 2010 októberében
alakult városvezetés a helytörténet középfokú oktatásba történő beépítését is
céljául tűzte, melynek előkészületei már 2010 őszén elkezdődtek.
VI.
(1) A Mezőgazdasági Gépmúzeum működtetését és szakmai felügyeletét a
Herman Ottó Múzeum látja el. Gyűjti, megőrzi és bemutatja a múlt emlékeit
hordozó tárgyi és dokumentációs hagyatékot. Felhívja a társadalom tagjainak
figyelmét, a történelmi értékeket hordozó, használatból kivont, elavult, egyre
ritkábban
látható
termelőeszközök
értékelésére,
megbecsülésére.
Hagyományos nagyrendezvényük (Mezőgazdasági Gépésztalálkozó) mellett
számos más rendezvényt szerveznek, s vesznek részt azokon. A Hársfa út 30
szám alatti ingatlan („alapítványi terület”) jelenleg raktár és bemutató funkciót
lát el és elindult egy színépítés (2009), amely 2010-ben további 200
négyzetméterrel bővült. Változott a nyitvatartási idő, így a téli időszakban
(november 1 – március 31), napi 6 órában, míg a nyári szezonban továbbra is
teljes nyitva tartással (8 óra) várják a látogatókat.
A fenntartó, Herman Ottó Múzeum, illetve a Megyei Önkormányzat pénzügyi
nehézségei miatt változások várhatóak működésben, amelyre mind a személyi, mind az eszköz feltételek tekintetében fel kell készülni. 2011-ben tervezik
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átadni a „kékfestő-mángorló” –nak otthont adó épületet, ezt szeretnék bővíteni
tárolót és maghántolót is befogadó épületegyüttessel. Az ország legrégebbi
szakmai rendezvényeként számon tartott Mezőgazdasági Gépésztalálkozót a
lehetőségekhez mérten ezután is folytatni kell.

(2) A Matyó Múzeum, mely a Korona Szálló épületében talált otthonra, a
közgyűjteményi intézmények közül szintén a Herman Ottó Múzeum
működtetése és szakmai felügyelete mellett igen nagy sikerrel, magas látogató
számmal és színvonalas kiállításokkal, kiegészítő rendezvényekkel gazdagítja
város értékeit. 2006-ban az év múzeuma, 2008-ban pedig „Poroszlai Ildikó
Emlékére” elismerésben részesült. Korlátozott anyagi lehetőségeik miatt
országos nagyrendezvényekhez, kampányokhoz kapcsolódó látványos
programot szerveznek (Múzeumi Majális, Múzeumok Éjszakája, Múzeumok
Világnapja, Kulturális Örökség Napja, Múzeumok Őszi Fesztiválja). Az elmúlt
években több új programsorozat is elindult („Múzeumi Szalon-beszélgetések a
kultúráról”, „Múzeumi Kultúr Mozgó”, „az Évszak Műtárgya”)
Együttműködésre van szükség a Matyó Népművészeti Egyesülettel a helyi
népművészet tárgyi és szellemi kultúrájának bemutatásához, egymás
programjainak erősítéséhez. Cél egy látogatóbarát intézmény kialakítása,
alkalmazkodva a vendégek igényeihez, kapcsolódva a városi rendezvényekhez.

(3) A város régi célkitűzése közé tartozik a Hadas skanzen jellegű kialakítása.
Ehhez a terület rekonstrukciója, védelme szükséges. A megvalósításhoz
elengedhetetlen projekt kidolgozása megtörtént, így pályázati lehetőség
adódása esetén az benyújtható. A projekt tartalma magában foglalja a
néphagyományok megőrzését, a működő tájházak funkcióinak megtartását, a
népi művészeti értékek ápolását, idegenforgalmi látványosságokkal a
látogatottság növelését és új tevékenységekkel a kínálat bővítését. A tájházak
tulajdonosai, fenntartói között koordináló szerepet betöltő Matyó
Népművészeti Egyesület élen jár rendezvényeivel, kiállításaival, képzéseivel,
abban, hogy széles körben ismerhessék hazai és nemzetközi szinte is
népszokásainkat, a népi kultúra különböző ágait. 2011-ben – a muzeális kiállító
helyekre vonatkozó jogszabályi változások miatt – megkezdődött a tájházak
működési engedélyeinek felülvizsgálata. Jelenleg a Kisjankó Bori Emlékház
rendelkezik egyedül érvényes műszaki engedéllyel, fenntartója a Mezőkövesdi
Művelődési Közalapítvány, amely látogathatóságát is biztosítja. A Hadasban
ezen kívül további 9 mesterséget bemutató ház működik, magán- illetve
önkormányzati tulajdonban. Az önkormányzati tulajdonúak közül érvényes
bérleti szerződéssel hasznosítja a város a következő házakat ( Mogyoró-köz
4,6, Kis Jankó Bori út 6,9, Anna-köz 13). A László Károly út 20 szám esetében
(volt üvegcsiszoló műhely) továbbra is keresi az esetleges bérlőt- hasznosítót
az önkormányzat. A Hadas Városrészt érintően 2010-ben elkészült a Táncpajta
tetőzetének felújítása közel 9 millió forint értékben. További cél
a) a Hadas Városrész fejlesztésére pályázati források felkutatása és
benyújtása, úthálózatának rekonstrukciója, a közmű hálózat kiépítése,
b) a Táncpajta téliesítése,
c) védett épületek karbantartása
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d) működési engedéllyel rendelkező tájházak tevékenységének folyamatos
felülvizsgálata, engedélyük aktualizálása,
e) a tájházak látogathatóságának biztosítása az év minden szakában,
f) ösztönözni az érintett tájházak, egyéb épületek tulajdonosait, fenntartóit, a
tájba illeszkedő építészeti arculat kialakítására.
VII.
(1) A város életében mindig meghatározó szerepet játszó katolikus egyház múltja,
és az itt élő emberek valláshoz való viszonya hosszú időkre nyúlik vissza. Az
egyház ezáltal aktív részese a város közművelődésének, kulturális, szellemi
életének. Az önkormányzat lehetőségeihez mérten támogatja az egyház ilyen
irányú tevékenységét, elismerve, hogy az elengedhetetlen erkölcsi, lelki alap
az erre nyitott, XXI. századi ember számára. A kialakított jó kapcsolat
eredményeképpen az egyházi vezetők aktív és megtisztelő szereplői a városi
rendezvényeknek, saját ünnepeiket, rendezvényeiket (Jézus Szíve Búcsú,
Szent László Búcsú) is színvonalasan, nagy érdeklődés mellett szervezik,
továbbá kulturális rendezvényeknek is otthont adnak. (orgonahangverseny,
kórustalálkozó) Közművelődés területén betöltött szerepe mellett karitatív
szervezeteivel, önszerveződő csoportjaival pótolhatatlan részt vállal a szociális
ellátásban is.
VIII.
(1)

A Mezőkövesden működő civil szervezetek, öntevékeny csoportok aktívan
kapcsolódnak be a város kulturális életébe, önálló rendezvények, fesztiválok
szervezésével, nemzeti ünnepek, megemlékezések tartásával.

(2)

A civil szerveződések érdekképviseletét és a városi közművelődési
feladatokba történő hatékonyabb bevonását segíti a 2006 decemberében a
cégbíróság által bejegyzett Mezőkövesdi Civil Szövetség Egyesület. Pályázati
források segítségével sikerült beindítani ennek aktív működését és
bekapcsolódni a megyei és országos civil munkába, megoldani a rendszeres
hírlevél kiadását. Az Egyesület szorgalmazza az összefogáson alapuló
pályázati lehetőségeket, képzéseket, tréningeket, jogi és egyéb tanácsadási
szolgálatot szervez. Célja, hogy a rendezvényeken való aktív megjelenéssel
erősítse a civil szervezeteket, sikeresebbé téve azok 1%-os kampányát is. A
Mezőkövesdi Civil Szövetség Egyesület tagjai a

-

Biztatás Gyermek és Iskolafejlesztési Alapítvány

-

Bükkalja Közhasznú Alapítvány

-

Hoórvölgye Horgászegyesület

-

Egészség Klub Közhasznú Egyesület

-

Gondoskodás Alapítvány

-

Jatari Indián Népművészeti Egyesület

-

Matyó Nagymama Klub Egyesület
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-

Matyóföldi Alkotók és Művészetpártolók Egyesülete

-

Matyóföldi Foltvarró Klub

-

Matyóföldi Idegenforgalmi Egyesület

-

Matyó Népművészeti Egyesület

-

Mezőgazdasági Gépmúzeumért Közhasznú Alapítvány

-

Mezőkövesdi Amatőr Színjátszó Kör Egyesület

-

Mezőkövesdi Fúvós és Mazsorett Egyesületért Alapítvány

-

Mezőkövesdi Művelődési Közalapítvány

-

Mezőkövesdi Színészeti Egyesület

-

Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete

-

Reuma Klub

-

Takács István Kulturális Alapítvány

-

Mezőkövesdi Városszépítő és Városvédő Egyesület

-

Kertbarátok Klubja

-

Mezőkövesdi Diákönkormányzat

-

Mezőkövesdi Íjász Klub

-

Kabócák és Manócskák Klub

(3)

A Mezőkövesdi Civil Szövetség helyi közművelődést érintő feladatai
különösen:
a) kapcsolatot tart az egyes civil szervezetek és a városi önkormányzat között,
annak közművelődési feladatai ellátása érdekében,
b) rendszeres képzésekkel minden területen erősíteni a tagok szakmai és
pénzügyi ismereteit, elérve ezzel, hogy felkészült szakemberek
irányíthassák az egyes csoportokat,
c) pályázatok előkészítése, újszerű rendezvények szervezése,
d) a Civil Expo rendezvény folytatása,
e) a Matyó Expo rendezvény programjába való aktív bekapcsolódás, civil
részvétel ösztönzése,
f) Civil Kerekasztal rendszeres (havi) működtetése,
g) „civil referens” alkalmazásával erősíteni a város és a civil szervezetek
kapcsolatát.
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IX.
(1)

Mezőkövesd közművelődésében fontos szerepet játszanak a városban működő
önkormányzati, illetve magán tulajdonban lévő vállalkozások, gazdálkodó
szervezetek.
a)

A 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő Városgazdálkodási Zrt. által
üzemeltetett Zsóry Gyógy- és Strandfürdő vonzereje, marketing
tevékenysége ösztönzőleg hat más, az idegenforgalomra, turizmusra
támaszkodó vállalkozás megtelepedésére. A gazdasági szereplők számának
növekedése közvetlenül és közvetve is új lehetőségeket nyit a minél
színvonalasabb rendezvények megszervezésében, első sorban szponzorációs
tevékenységük által. A fürdő rendezvényei a városi programokkal
összhangban, egymást kiegészítve szerveződnek.

b) A város törekszik arra, hogy a mezőkövesdi székhelyű vállalkozásokkal a
jövőben is jó viszonyt ápoljon. A közművelődéshez kapcsolódó feladatok
megvalósításában, a kulturális élet szervezésében a korábbi években is
követendő példák alakultak ki. A mecenatúrát a jövőben is ösztönözni kell.
(2)

Mezőkövesd Város Önkormányzata 2006. február 1-én hozott 20/2006. ÖK
határozatában hozta létre a Mezőkövesdi Média Közhasznú Társaságot. A Kht. a
törvényi változásokkal összhangban 2009-től Nonprofit Kft. formában folytatja
működését. A társaság célja, hogy komplex médiaszolgáltatást nyújtson mind a
helyi újság, a helyi televízió, továbbá a városi honlap, - mint internetes felületszámára úgy, hogy az minden korosztály részére megfelelő minőségű tájékoztatást,
szolgáltatást nyújtson. A társaság működése a következő területeket öleli fel: a
Mezőkövesdi Újság, a Matyóföld című periodika kiadása, a Mezőkövesdi Televízió
működtetése, a városi honlap üzemeltetése, 2008-tól saját honlap beindítása
(amelyen a televízió rögzített adásai és a Mezőkövesdi Újság megjelent számai is
letölthetők), továbbá az Önkormányzat sajtó referensi feladatainak ellátása. Nagy
eredménynek tekinthető, hogy a Kft elmúlt években végzett tevékenységéből
származó saját bevétele (főként a városi nagy beruházások nyilvánosságának
biztosításával elért vállalkozási bevétel) révén ingyenesen látja el az önkormányzati
honlap működtetését. A társaság munkatársainak a többsége valamennyi médium
tevékenységében részt vállal, amely által gazdaságilag is hatékony munkavégzést
tud megvalósítani. A város kulturális életéről, a szervezetek, intézmények
munkájáról naprakészen tájékoztatja a nézőket, olvasókat. A társaság 2006-os
létrehozása óta több fejlesztést is végrehajtott melynek eredményeként az akkori
ORTT nem nyereség érdekelt műsor szolgáltatóvá nyilvánította. Technikai
felszereléseiket részben pályázati, részben önkormányzati támogatásból
fejlesztették, stúdiójukat a 2010-es évben teljesen átalakították, amelyhez, illetve az
egész iroda helység esztétikai felújításához a Kft dolgozói személyes segítségükkel
is hozzájárultak. 2011-ben - egy használt személygépkocsi beszerzésével lehetőség nyílt a műsorkészítő stáb munkájának megkönnyítésére. Ezzel
párhuzamosan folyamatosan törekszik a Kft a műsor-design fejlesztésére és nagy
előre lépés, hogy 2011 márciusától a televízió adása online elérhetővé válik az
interneten keresztül.

Megoldandó feladat:
- a városi televízió adásának elérhetősége a városi honlapról,
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- az elektronikus (online tv) média szolgáltatás bővülésével párhuzamosan a
Mezőkövesdi Újság folyóirat jellegűvé alakítása (szerkezeti, hangsúlybeli váltások,
egy-egy téma mélyebb, részletesebb kifejtése).
- Erősíteni az újság és a televízió szórakoztató és véleményformáló funkcióját,
- további korszerű gépek beszerzése folyamatos pályázati források bevonásával,
- a helyi tv adásának műhold útján történő elérhetővé tétele.
X.
(1)Mezőkövesd Város Önkormányzata a közérdeket szolgáló, e koncepció, valamint a
sportkoncepcióban foglalt célok megvalósulását segítő civil szervezetek
feladatellátását pályázati rendszer működtetésével, lehetőségei szerint anyagi
támogatás útján is segíti.
(2)Mezőkövesd Város Önkormányzata a helyi média útján nyilvánosságot biztosít a
városban zajló közművelődési tevékenységnek, a programokról való előzetes
tájékoztatás mellett a lehetőségekhez mérten beszámol a közérdeklődésre számot
tartó eseményekről.
(3)Az Önkormányzat e koncepcióban megfogalmazott alapelvek szerint állítja össze éves
rendezvény-naptárát. A éves naptár összeállítása előtt tárgyévet megelőző utolsó
negyedévben a programok érintett szervezőivel egyeztető megbeszélést tart. Az
egyeztető megbeszélésen a résztvevők értékelik a megelőző év rendezvényeit.
(4)A kiemelt városi rendezvényeket a város turisztikai kiadványában fel kell tüntetni.
Kiemelt városi rendezvény a:
a) KEr-Coop Matyóföld Kupa, Tíztánc Magyar Bajnokság
b) Matyó Húsvét
c) Múzeumok Éjszakája
d) Város Napja, Matyó Expo
e) Jézus Szíve Ünnep
f) Zsóry Fesztivál, Fúvószenekarok és Mazsorett Csoportok Nemzetközi
Fesztiválja, Jazz Est
g) Matyóföldi Folklórfesztivál
h)

Mezőgazdasági Gépésztalálkozó, Lovasnap, Tour de Mezőkövesd

i) Kulturális Örökség Napjai
j) Orgonakoncert
(5) Az Önkormányzat saját eszközeivel ösztönzi a lakosság részvételét a lakókörnyezet
rendezésében, esztétikus kialakításában. (rendeletalkotás, „Tiszta udvar, rendes ház,
tiszta utca” kezdeményezések)
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(6) Mezőkövesd Város Önkormányzata folyamatos és aktív együttműködésre,
kapcsolattartásra törekszik testvér- és partnervárosaival. A magyar települések
esetében e viszonyt a nemzeti összetartozás erősítése jegyében ápolja. Az
Önkormányzat célja, hogy június 4-ét városi szinten is a Nemzeti Összetartozás
napjává nyilvánítsa és a határon túli magyarság iránti tiszteletből emlékhelyet hozzon
létre.
XI.
(1) Az épített környezet fejlesztése mellett Mezőkövesd Önkormányzata feladatának érzi a
szellemi-kulturális örökség gyarapítását.
(2) A közművelődés célkitűzései által Mezőkövesd biztosítani kívánja lakói számára a
városi ember által joggal elvárható életminőséget.
Az értékrendek XXI. században tapasztalt válságában az Önkormányzat mindent megtesz
a nemzet, család, és a tisztességes munka becsületének erősítése érdekében.

7.) Támogatási szerződés megkötése a Mezőkövesdi Civil Szövetség
Egyesülettel

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság
A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta. A
Bizottság javasolja a határozati javaslatban foglaltak elfogadását.
Oktatási, Egészségügyi és Civil Kapcsolatok Bizottság
Az Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottsága az előterjesztésben foglaltakat
megtárgyalta. A Bizottság javasolja a határozati javaslatban foglaltak elfogadását.
Ügyrendi és Szociális Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatban foglaltakat elfogadásra
javasolja azzal a kiegészítéssel, hogy a 2.) pont …….1. pontban foglalt összeget 2011.
március 1-től 1 fő teljes foglalkoztatására, ill. ………kerüljön feltüntetésre. A támogatási
szerződést változatlan formában javasolja elfogadni a képviselő-testületnek.
Dr. Fekete Zoltán polgármester az Ügyrendi és Szociális Bizottság módosító javaslatát teszi
fel szavazásra, hogy a határozati javaslat 2.) pontjánál kerüljön feltüntetésre a 2011. március
1. időpont.
A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal a módosító javaslatot elfogadja
Dr. Fekete Zoltán polgármester a határozati javaslatot teszi fel szavazásra az elfogadott
módosítással együtt.
A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza
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Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
68/2011. (III.30.) önkormányzati határozata
támogatási szerződés megkötéséről a Mezőkövesdi Civil
Szövetség Egyesülettel
1. Mezőkövesd Város Önkormányzata a helyi társadalmi szervezetekkel való
hatékonyabb kapcsolattartás, a közművelődési feladatok civil-részvételének
növelése céljával a Mezőkövesdi Civil Szövetség Egyesület számára a
2011.december 31-éig terjedő időszakra 1.540.416.- Ft, azaz egymillióötszáznegyvenezer-négyszáztizenhat forint támogatást nyújt.
2. A Mezőkövesdi Civil Szövetség Egyesület a támogatás fejében a Támogatási
Szerződésben meghatározott feladatokat ellátja úgy, hogy az 1. pontban foglalt
összeget 2011. március 1-től 1 fő teljes munkaidős foglalkoztatására, illetve az
ehhez kapcsolódó bérjellegű kifizetésekre és annak járulékaira fordítja.
3. A támogatást az Önkormányzat egyenlő részletekben, havi bontásban utalja az
Egyesület számlájára.
4. A Képviselő-testület felkéri Dr. Fekete Zoltán polgármestert, hogy a testület
soron következő ülésére terjessze elő a költségvetésről szóló 3/2011. (II.23.)
önkormányzati rendelet módosítását, melynek értelmében a Mezőkövesdi
KÖZKINCSTÁR Nonprofit Kft. részére nyújtott önkormányzati támogatás az
1. pontban meghatározott összeggel csökken.
5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a támogatási szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: értelem szerint

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
Amely létrejött Mezőkövesd Város Önkormányzata, (Mátyás király út 112., képviseli:
Dr. Fekete Zoltán polgármester) és a Mezőkövesdi Civil Szövetség Egyesület
(Mezőkövesd, Szent László tér 23., Képviseli: Dienes Jánosné egyesületi elnök) között
az alábbi tartalommal.
I.
Mezőkövesd Város Önkormányzata fontosnak tartja, hogy a városban működő
társadalmi szervezetekkel folyamatos együttműködésen alapuló viszonyt alakítson ki és
tartson fenn.
A civil szerveződések hozzájárulnak Mezőkövesd Város közélete, kulturális és sport
életének, idegenforgalmának gyarapításához, tevékenyen részt vállalva a városi
kezdeményezésű programok szervezésében, lebonyolításában.
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II.
A Mezőkövesdi Civil Szövetség Egyesület alapszabályában megfogalmazott céljaival
összhangban ellátja a tagszervezetek érdekképviseletét, összekötő szerepet vállal
Mezőkövesd Város Önkormányzata és más civil szervezetek viszonyában, így
különösen:
Figyelemmel kíséri a civil szervezetek által szervezett rendezvényeket, azokról
rendszeresen, előzetes írásbeli tájékoztatót készít,
Felméri a civil szervezetek rendezvényeivel kapcsolatos szervezői igényeket,
azokat közvetíti a város érintett és illetékes szervezete, intézménye felé,
Lehetőségei szerint ösztönzi és segíti a városi rendezvények szervezésének,
lebonyolításának civil részvételét, a rendezvények hírverését,
Működteti a Civil Kerekasztalt, mint a Mezőkövesdi Civil Szövetség Egyesület és
az Önkormányzat párbeszédének fórumát,
Alapszabályával összhangban elkészíti, működteti és aktualizálja a város és térsége
civil szervezeteinek adatait, képviselőik, tagjaik elérhetőségét tartalmazó adattárat.
A Mezőkövesdi Civil Szövetség Egyesület segíti a tagszervezetei működését, különösen
az egyes célokat szolgáló pályázati források felkutatása, pályázati előkészítő
tevékenység ellátása által.
A Mezőkövesdi Civil Szövetség Egyesület tárgyév novemberi önkormányzati
képviselő-testületi ülésére írásbeli tájékoztatót készít a támogatásban foglalt célok
megvalósulásáról.
III.
Mezőkövesd Város Önkormányzata az I. és II. pontban foglalt célok és feladatok
megvalósítása érdekében a Mezőkövesdi Civil Szövetség Egyesület részére a 2011.
december 31-éig terjedő időszakra 1.540.416 Ft, azaz egymillió-ötszáznegyvenezernégyszáztizenhat forint támogatást nyújt.
A Mezőkövesdi Civil Szövetség Egyesület az előző bekezdés szerinti támogatást 1 fő
teljes munkaidős foglalkoztatására, az ezzel összefüggő bérjellegű kiadásokra, valamint
ennek járulékaira fordítja.
A támogatást havi bontásban, egyenlő összegekben utalja az Önkormányzat az
Egyesület számlájára.
Mezőkövesd Város Önkormányzata részéről:
………………………………………………
Dr. Fekete Zoltán polgármester
A Mezőkövesdi Civil Szövetség Egyesület részéről:
………………………………………………
Dienes Jánosné, egyesületi elnök
Mezőkövesd, 2011. március …..
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8.)Beszámoló a Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi
munkájáról
Oktatási, Egészségügyi és Civil Kapcsolatok Bizottság
Az Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottsága az előterjesztésben foglaltakat
megtárgyalta. A Bizottság javasolja a beszámoló elfogadását.
Ügyrendi és Szociális Bizottság
A bizottság a Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi
munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és javasolja a képviselő-testületnek a határozati
javaslat elfogadását.
Zsák Teréz tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az intézmény szolgáltatásai nem változtak.
Bevezetésre került az óvodáztatási és iskoláztatási támogatás. Véleménye szerint a
jogszabályi változás nem érte el a kívánt hatást. Az eredeti cél, hogy a gyerek járjon tanítási
órákra, ezt a célt viszont nem sikerült elérni.
Dr. Fekete Zoltán polgármester az előterjesztést mellékletét képező határozati javaslatban
foglaltakat teszi fel szavazásra.
A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
69/2011. (III.30.) önkormányzati határozata
Beszámoló a Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti
Szolgálat 2010. évi munkájáról.
A Mezőkövesd Város Képviselő-testülete a Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és
Gyermekjóléti Szolgálat éves beszámolójával kapcsolatban az alábbi határozatot
hozza:
A Mezőkövesd Város Képviselő-testülete a Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és
Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évről szóló beszámolóját megtárgyalta és azt elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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9.) Beszámoló a helyi gyermekvédelmi rendszer működéséről és a
Gyámhivatal munkájáról

Oktatási, Egészségügyi és Civil Kapcsolatok Bizottság
Az Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottsága az előterjesztésben foglaltakat
megtárgyalta. A Bizottság javasolja a beszámoló elfogadását.
Ügyrendi és Szociális Bizottság
A bizottság a Gyámhivatal munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta, melyet elfogadásra
javasol a képviselő-testületnek.
Nyeste László sok fontos információt kapott a gyermekvédelmi rendszer működéséről.
Aggasztó, hogy folyamatosan növekszik a veszélyeztetett gyerekek száma, ezek negatív
tendenciák. Elgondolkodtató adat, hogy 366 családban 570 gyerek él. Sok kérdést nem tudtak
kezelni, pl. fiatalok kocsmába járását. Az elmúlt évben rosszabb lett a helyzet, ugyanis
retorzió sem éri a kocsmát. A problémát a rendőrségnek a polgárőrséggel közösen kellene
kezelni.
Dr. Fekete Zoltán polgármester – mivel a napirendhez több hozzászólás, vélemény nem
érkezik, - így a határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
70/2011. (III.30.) önkormányzati határozata
Beszámoló a helyi gyermekvédelmi rendszer működéséről és a
Gyámhivatal munkájáról
A Képviselő - testület a helyi gyermekvédelmi rendszer működéséről és a gyámhivatal
munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta.
A beszámolóban foglaltak átfogó értékelést tartalmaznak a gyermekek védelméről és a
gyámhivatali munkáról, ezért a beszámolót elfogadta.

Felelős:
Határidő:

Jegyző
azonnal
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10.) 10953 hrsz-ú zártkerti ingatlan elővásárlási jogáról történő lemondás
Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság
A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta. A
Bizottság javasolja a határozati javaslatban foglaltak elfogadását.
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a 10953 hrsz.-ú zártkerti ingatlan elővásárlási
jogáról történő lemondásról szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
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 az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatban
foglaltakat teszi fel szavazásra.
A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza

Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
71/2011. (III.30.) önkormányzati határozata
10953 hrsz-ú zártkerti ingatlan elővásárlási jogáról történő lemondás
A közös tulajdonú 10953 hrsz. alatt felvett szántó megjelölésű 2336 m2 térmértékű,
mindösszesen 5,68 AK kataszteri tiszta jövedelmű zártkerti ingatlan 4/10 tulajdoni
hányad tulajdonosaként Mezőkövesd Város Önkormányzata nem kíván élni
elővásárlási jogával és ezen tulajdoni részt kijelöli értékesítésre.
Felelős:
Határidő:

Polgármester
azonnal

11/1.) Közbeszerzési eljárás indítása önkormányzati folyószámla hitel
felvételére
Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság
A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta. A
Bizottság javasolja a határozati javaslatban foglaltak elfogadását.
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Ügyrendi és Szociális Bizottság
A bizottság a folyószámla hitel felvételével kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta és a
határozati javaslatot a mellékelt ajánlattételi felhívással együtt elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek.
Dr. Fekete Zoltán polgármester – miután a jelenlévő képviselők részérő módosító javaslat
nem hangzik el – így a határozati javaslatot a mellékelt ajánlati felhívással együtt teszi fel
szavazásra.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
72/2011. (III.30.) önkormányzati határozata
közbeszerzési eljárás indítása önkormányzati folyószámlahitel felvételére
Mezőkövesd Város Képviselő-testülete egyetért a rövidlejáratú működési célú
folyószámlahitel felvételével, és az alábbi kötelezettségvállalásokat teszi:
1. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal, hogy a hitel visszafizetés időtartama
alatt a kért hitelt és járulékait a futamidő alatt –a felhalmozási és tőke jellegű
kiadásokat megelőzően– a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja.
2. Az Önkormányzat által kért hitel összege 300.000 eFt, melyet 2011. május 24.-én
kíván igénybe venni és 2012. május 23.-ig visszafizeti. A hitel visszafizetésének
biztosítékaként az Önkormányzat költségvetési bevételét ajánlja fel.
3.A
Képviselő-testület
nyilatkozik
arról,
hogy
az
Önkormányzat
kötelezettségvállalása megfelel az 1990. évi LXV. tv. 88. §. (2) bekezdésében
foglaltaknak.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az előterjesztés mellékletét
képező ajánlattételi felhívás alapján a hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos
közbeszerzési eljárás lefolytatására és a hitelszerződés aláírására.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Polgármester
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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
Tisztelt Ajánlattevő!
Mezőkövesd Város Önkormányzata (3400. Mezőkövesd, Mátyás kir. út 112.) mint
Ajánlatkérő, „Folyószámla hitelkeret megkötése” tárgyában hirdetmény közzététele nélküli
tárgyalásos közbeszerzési eljárást indít a Kbt. IV. fejezetében foglaltak figyelembevételével a
Kbt. 125.§. (2) bekezdés b.) pontja alapján.
Kérem, szíveskedjen ajánlatot tenni nevezett feladat elvégzésére a jelen ajánlattételi
felhívásban írtak szerint, és az abban foglalt adatok, feltételek figyelembevételével.
1.1) Az ajánlatkérő hivatalos megnevezése és címe
Szervezet
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Cím
Mátyás király u. 112.
Város/Község
Mezőkövesd
Telefon
06/49/511-500
E-mail
polgarmester@mezokovesd.hu

Címzett
dr. Fekete Zoltán polgármester
Postai irányítószám
3400
Ország
Magyar
Telefax
06/49/511-561
Internet cím (URL)

1.2) További információk a következő címen szerezhetők be
Azonos az 1.1) pontban megadottal
1.3) Az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani
Azonos az 1.1) pontban megadottal
2.) A tárgyalásos eljárás jogcíme: Kbt. 125. §. (2) b.) műszaki –technikai sajátosságok
Ajánlatkérő 2011. I. félévi folyó bevételei, illetve a rendelkezésre álló szabad, illetve lekötött
pénzeszközei –az előzetes felmérések alapján– nem fedezik a közszolgáltatásokkal, illetve az
alapvető működéssel kapcsolatos kifizetéseket. Így felmerül annak lehetősége, hogy
Ajánlatkérőnek átmeneti likviditási problémákkal kell szembe néznie. Ajánlatkérő számára a
likvid-hitelek közül kizárólag a folyószámlahitel-konstrukció felel meg. Folyószámlahitelt
azonban kizárólag a folyószámlát vezető bank képes folyósítani, mivel az államháztartás
működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rend. 174. § (2) bekezdése értelmében az
Önkormányzat a már meglévő számláin kívül más hitelintézetnél költségvetési elszámolási
számlát nem nyithat. Ajánlatkérő speciális igényeire tekintettel, számára kizárólag a
folyószámlahitel a megfelelő konstrukció. Egyéb likvid hitel, mint például a rulírozó-hitel
esetében, minden egyes fizetési tételhez külön kérvényt kellene benyújtani a bankhoz, hogy
az a kifizetést teljesítse. Ez technikailag kivitelezhetetlenné tenné ajánlatkérő számára a napi
működést, hiszen minden átutaláshoz ilyen külön lehívást kellene eszközölni, valamint a
lehívható legkisebb hitelösszeg korlátozva van. A folyószámlahitel sajátossága, hogy a bank
az ügyfél részére biztosított hitel tekintetében külön számlát nem nyit, külön számlát nem
vezet, hanem az ügyfél számlája alatt tartja nyilván az adott hitelkeretet. A folyószámlahitel
további jellemzője, hogy a számlavezető bank a hitelkereten belül –a számlatulajdonos külön
rendelkezése nélkül– kölcsönt folyósít akkor és olyan mértékben, amikor és amennyiben az a
számlatulajdonos költségvetési elszámolási számláját terhelő fizetési megbízások
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teljesítéséhez szükséges. A folyószámlahitel a fentiek szerint kifejezetten az ajánlatkérő
folyószámlájához kötődően folyósítható, így a beszerzés tárgyát képező szerződést csak az
ajánlatkérő folyószámláját vezető hitelintézet képes teljesíteni, azaz a szerződést műszakitechnikai okok miatt egyetlen szervezet képes teljesíteni. Ajánlatkérő a Kbt. 125.-128. §-aiban
és a 131.-135. §-aiban foglaltak figyelembevételével a Kbt. 125 §. (2) bekezdés b) pont
szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást kezdeményez.
3.) Szolgáltatás-megrendelésre irányuló szerződés
Banki hitelszerződés
CPV: 66.13.00.00-0 Hitelnyújtási szolgáltatás
4.) A szerződés meghatározása/tárgya
Mezőkövesd Város Önkormányzata részére 300.000.000 Ft , azaz háromszázmillió forint
összegű folyószámla hitelkeret biztosítása a hitelszerződés megkötésétől 2012. május 23.-ig.
5.) A teljesítés helye
Mezőkövesd NUTS: HU311
6.) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
CPV: 66.13.00.00-0 Hitelnyújtási szolgáltatás
7.) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetve a vonatkozó jogszabályokra
hivatkozás:
A Kbt. 305. §. (1) bekezdésében foglaltakkal összhangban, a tárgyaláson kialakított feltételek
szerint.
8.) Többváltozatú ajánlat és részajánlat tételének lehetősége:
Kizárt.
9.) Az ajánlatok elbírálása:
Ajánlatkérő az ajánlatot a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempontja
alapján bírálja el (Kbt. 57. § (2) bekezdés a) pont)
10.) Kizáró okok:
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) 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.
- Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a teljesítéshez nem vesz igénybe a kizáró okok
hatálya alá eső alvállalkozót.
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11.) Alkalmassági feltételek:
11.1.) Pénzügyi –gazdasági alkalmasság:
Pénzügyi, gazdasági szempontból alkalmatlan az ajánlattevő, ha az előző lezárt üzleti évben, a
számviteli jogszabályok szerinti beszámolója alapján tett nyilatkozata szerint a mérleg szerinti
eredménye negatív.
Igazolási mód: Ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata az előző lezárt üzleti év
beszámolója alapján a mérleg szerinti eredménye vonatkozásában.
Ajánlattevőnek az előírt pénzügyi, gazdasági alkalmassági feltételnek önállóan, a Kbt. 71. §.
(1) b) pont szerinti alvállalkozó nélkül kell megfelelnie.
11.2.) Műszaki-szakmai alkalmasság:
Műszaki-szakmai szempontból alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárás
tárgyát képező szolgáltatás (hitelnyújtás) teljesítésébe bevonni kívánt, legalább 1 (egy) fő
felsőfokú végzettséggel, és önkormányzati finanszírozás területén legalább 1 (egy) éves
szakmai gyakorlattal rendelkező, magyar anyanyelvű vagy felsőfokú magyar nyelvtudással
rendelkező, munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében
foglalkoztatott szakemberrel.
Igazolási mód: Ajánlattevőnek nyilatkozatban be kell mutatnia a szolgáltatás teljesítésébe
bevonni kívánt szakembert, továbbá csatolnia kell a bemutatott szakember által saját kezűleg
aláírt, szakmai önéletrajzát (Kbt. 67. §. (3) bekezdés d) pontja). Az önéletrajznak legalább a
következőket kell tartalmaznia:
- név,
- iskolai végzettség,
- anyanyelv, vagy nyelvtudás,
- önkormányzati finanszírozásban szerzett szakmai gyakorlata ideje, helye, ellátott
feladat megjelölése.
Ajánlattevőnek az előírt pénzügyi, gazdasági alkalmassági feltételnek önállóan, a Kbt. 71. §
(1) b) pontja szerinti alvállalkozó nélkül kell megfelelnie.
12.) Hiánypótlás:
Ajánlatkérő teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét egy alkalommal.
13. ) Az ajánlattételi határidő (mely időpontig az ajánlatnak be kell érkeznie ajánlatkérő
címére):
2011. május 09. 10 óra
14.) Az ajánlat benyújtásának címe:
Az ajánlatokat Polgármesteri Hivatal (3400. Mezőkövesd, Mátyás király út 112. sz.)
Polgármesteri Titkárságára lehet benyújtani.
15.) Az ajánlattétel nyelve:
Magyar
16.) Az ajánlatok felbontásának helye, ideje:
Helye: Polgármesteri Hivatal, 3400. Mezőkövesd, Mátyás király út 112. sz. fsz. 13. terem
Ideje: 2011. május 09. 10 óra
17.) Az ajánlat felbontásán jelenlétre jogosultak:
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Az ajánlat felbontásánál a Kbt. 80. §. (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő és az ajánlattevő
képviselője, az általuk meghívottak, valamint az ajánlatkérő közbeszerzési szabályzatában
meghatározott személyek lehetnek jelen.
18.)Az első tárgyalás időpontja, helyszíne, a tárgyalás lefolytatásának menete és az
ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai
18.1. Az első tárgyalási forduló időpontja: 2011. május 11. 10 óra
18.2. A tárgyalás helyszíne: Polgármesteri Hivatal, 3400. Mezőkövesd, Mátyás király út 112.
sz. fsz. 13. terem
18.3. 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. 127.§. (2) bekezdésének 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.
19.) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
Helye: Polgármesteri Hivatal, 3400. Mezőkövesd, Mátyás király út 112. sz. fsz. 13. terem
Várhatóan 2011. május 13. 10 óra
20.) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2011. május 23.
21.) Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja:
2011. március 31.
22.) Egyéb információk:
22.1. Az eljárás eredményhirdetésének helye: Polgármesteri Hivatal, 3400. Mezőkövesd,
Mátyás király út 112. sz. fsz. 13. terem. Az eredményhirdetésre további meghívót Ajánlatkérő
már nem küld.
22.2 Ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlat első lapjaként felolvasólapot, amelyen az
Ajánlattevő megnevezése, székhelye, a szolgáltatás ellenértékeként kért összeg (nettó és
bruttó értékben).
22.3. Ajánlattevőnek csatolnia kell az aktuális cégállapotot bemutató, 60 napnál nem régebbi,
az illetékes cégbíróság által kibocsátott cégkivonatát vagy az IM Cégnyilvántartó és
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Céginformációs Szolgálat által kiadott nyilvános cégadatok kivonatát (eredeti vagy egyszerű
másolat).
22.4. Az ajánlathoz az ajánlattevőnek csatolni kell eredeti, vagy közjegyző által hitelesített
példányban az ajánlatot cégszerűen aláíró személy(ek) aláírási címpéldányát (vagy a
letelepedése szerinti országban elfogadott más, a cégjegyzési jogosultságot igazoló
dokumentumot) és –amennyiben szükséges– az általa adott meghatalmazást, amely
tartalmazza a meghatalmazott aláírás-mintáját is.
22.5. Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 71. § (1) bekezdés a) –d) pontjára
(eredetiben).
22.6. A csatolandó dokumentumok, nyilatkozatok teljes listáját, a nyilatkozat-mintákat a jelen
felhívással egyidejűleg megküldött dokumentáció tartalmazza.
22.7. 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.
22.8. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatot egy eredeti és egy másolati példányban („eredeti”
vagy „másolat” megjelöléssel), a lapszámokat is tartalmazó tartalomjegyzékkel ellátva, zárt,
sérülésmentes csomagolásban, példányonként összefűzve kell benyújtani. A borítékra rá kell
írni a következő szöveget: „Ajánlat - Folyószámla-hitelkeret szerződés – Ajánlattételi
határidő lejárta előtt nem bontható fel!”
22.8. Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség és
kockázat az Ajánlattevőt terheli.
Mezőkövesd, 2011. március
dr. Fekete Zoltán
Ajánlatkérő képviseletében

11/2.)Közbeszerzési eljárás indítása informatikai infrastruktúra fejlesztésre
közoktatási intézményekben
Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság
A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta. A
Bizottság javasolja a határozati javaslatban foglaltak elfogadását.
Ügyrendi és Szociális Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az informatikai infrastruktúra fejlesztése
közoktatási intézményeknél kapcsolatos határozati javaslatot a mellékelt ajánlati felhívással
együtt elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
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Dr. Fekete Zoltán polgármester a határozati javaslatban foglaltakat teszi fel szavazásra, a
mellékelt ajánlattételi felhívással együtt.
A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza

Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
73/2011. (III.30.) önkormányzati határozata
közbeszerzési eljárás indítása informatikai infrastruktúra fejlesztésre
közoktatási intézményekben
A Képviselő-testület a közoktatási intézmények informatikai infrastruktúra fejlesztésére
vonatkozó ajánlattételi felhívást elfogadja, hozzájárul a Közbeszerzési Értesítőben
történő megjelentetéshez.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
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3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) 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

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
X

Építési koncesszió
Szolgáltatási
koncesszió

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 út 112.
Város/Község:
Mezőkövesd

Postai
irányítószám:
3400
Telefon:
49/511-535

Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Pázmándi Tamás közbeszerzési referens
E-mail:
kozbeszerzes@mezokovesd.hu
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):

Ország:
Magyarország

Fax:
49/511-561

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
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I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA
Központi szintű

Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]

Regionális/helyi szintű
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):

Egészségügy
I.3.2) A KBT. VII. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN
Víz

Villamos energia

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek.. a) pont]

Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és
elosztása

Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása
és kitermelése

Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy
autóbusz szolgáltatások

Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Kikötői tevékenységek

Postai szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]

I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást?
nem
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igen

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Informatikai infrastruktúra fejlesztés Mezőkövesd Város Önkormányzata által fenntartott közoktatási
intézményekben
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

Kivitelezés

Adásvétel

Tervezés és kivitelezés

Lízing

Kivitelezés, bármilyen
eszközzel, módon, az
ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően

Bérlet

c) Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória

••

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat
lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb

Építési koncesszió

Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye

A teljesítés helye

A teljesítés helye

Mezőkövesd, Bükkzsérc,
Cserépfalu, Tard
NUTS-kód

•••••

NUTS-kód

HU311
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

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma
• • • VAGY, adott esetben, maximális létszáma • • •
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
Szállítási szerződés/Informatikai infrastruktúra-fejlesztés Mezőkövesd Város Önkormányzata által fenntartott
közoktatási intézményekben
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II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő szójegyzék
Fő tárgy

30200000-1
48600000-4

További
tárgy(ak)

48900000-7
80000000-4

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)
Iskolai PC 62 db
Tantermi csomag (interaktív tábla, notebook, projektor) 49 db (az interaktív tábla SMART Board SB680, vagy
azzal egyenértékű (a Kbt. 58. §-ának (7) bekezdése alapján)
Alkalmazás szerver 1 db
Szerver szoftver 1 db
Szavazó csomag 6 db (SMART Response SRP-PE-32 feleltető rendszer, vagy azzal egyenértékű (a Kbt. 58. §ának (7) bekezdése alapján)
WIFI csomag 8 db
SNI I (nagyothalló) csomag 20 db (SMART Response SRP-LE-24 feleltető rendszer, SNI tanulók számára,
vagy azzal egyenértékű (a Kbt. 58. §-ának (7) bekezdése alapján)
SNI V (mozgássérült) csomag 1 db
Tantermi csomaghoz oktatás 62 fő részére
A beszerzendő áruknak mindenben meg kell felelniük a TIOP-1.1.1/07/1 "A pedagógiai, módszertani reformot
támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése" pályázati kiírás 2010. január 25.-én módosított műszaki
specifikációjában foglaltaknak az alábbi többletkövetelményekkel:
1. interaktív tábla:
Audio rendszer interaktív táblához.
-interaktív táblára szerelhető sztereó hangfalpár
-min. 14W teljesítmény
-2 db USB csatlakozó és hangerő szabályozó az előlapján
-az audió- vagy adat állományokat a hangszóró USB csatlakozójába csatlakoztatott pendrive-on is el lehessen
érni és felhasználni az interaktív táblán
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Matematikai eszköztár interaktív táblához, min. az alábbi funkciókkal:
-szabad kézzel írt matematikai függvények felismerése, ábrázolása
-továbbfejlesztett egyenletszerkesztő, diagramvarázsló, beépített matematikai motor
-síkidomok csúcspontjainak manipulációja (belső szögek és oldalarányok dinamikus kezelése, elrejtése,
megjelenítése), speciális mérőeszközök.
2. projektor: 3000 ANSI Lumen fényerő, max. 60 cm vetítési távolság (optikától számítva), LAN
A specifikáció megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján (http://www.nfu.hu/doc/2189), illetve
a dokumentáció része. A fent megnevezett konkrét típusok csak az elvárt, minimális műszaki tartalom, illetve
teljesítmény pontosítása érdekében kerültek megnevezésre, azokkal egyenértékű típust is meg lehet ajánlani.
A szállítás mellett el kell végezni az eszközök teljes körű használatra alkalmas beállítását (összeszerelését,
felszerelését, üzembe helyezését, installálását, stb.).
Az oktatás 62 fő 2x4 órás oktatását jelenti a kiszállítást és üzembe helyezést követő 2 héten belül az adott
eszköztelepítés helyszínén, de legkésőbb 2011. június 30.-ig.
A nyertes Ajánlattevőnek a leszállított eszközök tekintetében 1 munkanapon belül hibaelhárítást/javítást és/vagy
cserekészüléket kell biztosítania a felmerült hiba bejelentését követően.
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
• • • • / • • /• •
(év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés
2011/06/30 (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)
Késedelmi kötbér: a késedelem minden napjára a nettó szállítási díj 0,5 %-a. Meghiúsulási kötbér: mértéke a
nettó szállítási díj 15 %-a.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
Az ajánlattétel, a szerződés, illetve a kifizetés pénzneme HUF.
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
A szerződés ellenértékét 100% mértékben pályázati forrás biztosítja. Ajánlattevő a teljesítés során egy
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végszámlát jogosult kibocsátani az ajánlattételi dokumentációban részletezett eszközök leszállítása,
beüzemelése, és az oktatás lefolytatása utáni sikeres átadás-átvételt követően. Ajánlatkérő az igazolt teljesítést
követően továbbítja a számlát a Közreműködő szervezet felé, aki az ellenszolgáltatást a támogatási
szerződésben meghatározott módon, szállítói finanszírozással, átutalással teljesíti. A számlák kiegyenlítése a
Kbt.305.§ (3) bekezdésének a-i) pontjainak megfelelően és az Art. 36/A§-ra figyelemmel történik.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)
A közös ajánlattevők által a szerződés teljesítése érdekében gazdasági társaság létrehozása nem követelmény,
de a közös ajánlattevőknek egyetemleges felelősséget kell vállalniuk, és meg kell jelölni az eljárásra teljes
körűen feljogosított képviselőjüket, valamint a dokumentáció előírásainak megfelelő konzorciumi
megállapodást az ajánlathoz csatolni kell.
III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben)
nem
Ha igen, a különleges feltételek meghatározása

igen

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 ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet aki(k) esetében a Kbt. 60.§
(1) bekezdésben felsorolt okok fennállnak.
2. Az eljárásban továbbá nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akire a Kbt. 61.§ (1) bekezdés a-c pontjában
foglaltak, valamint a Kbt. 62.§ (1) bekezdésében foglaltak fennállnak.
A Kbt. 249. § (3) bekezdésnek megfelelően a kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek, a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az ajánlattevő részére a
szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Az Ajánlattevő és a 10% feletti alvállalkozó
vonatkozásában:

Alkalmatlan az Ajánlattevő, a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó:

P1. Valamennyi számlavezető pénzintézet ajánlattételi
P1. Amennyiben a pénzintézeti nyilatkozat(ok) szerint
határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi
a folyószámlá(ko)n az ajánlattételi felhívás feladását
nyilatkozata (eredetiben vagy egyszerű másolatban) az
megelőző két évben sorban állás fordult elő.
ajánlattevő (alvállalkozó) pénzügyi helyzetéről (Kbt.
66.§ (1) bekezdés a) pont):
-vezetett számlaszám(ok)
- mióta vezeti a bankszámláját,
- volt-e a számláján sorban állás az ajánlattételi
felhívás feladását megelőző két évben
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P2. A számviteli törvény szerinti, az ajánlattételi
határidőt megelőző két lezárt üzleti évre vonatkozó
beszámoló a kiegészítő mellékletek nélkül, egyszerű
másolatban (Kbt. 66.§ (1) bekezdés b) pont).

P2. Az ajánlattételi határidőt megelőző két lezárt üzleti
évre vonatkozó beszámoló alapján a mérleg szerinti
eredménye bármely évben negatív volt.

P3. Az előző három lezárt évi
-teljes nettó árbevételéről, és
-informatikai eszköz-szállítással kapcsolatos nettó
árbevételéről szóló nyilatkozat (Kbt. 66.§ (1)
bekezdés c) pont).

P3. Előző három lezárt évi
-nettó árbevétele összesen nem éri el a 60.000.000,Ft-ot és
-informatikai eszköz-szállítással kapcsolatos nettó
árbevétele össszesen nem éri el a minimum nettó
60.000.000 Ft-ot.

Ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak a gazdasági és pénzügyi alkalmasság
P1. és P2. 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.
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:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az ajánlattevő és a 10% feletti alvállalkozó
alkalmatlan, ha:

M1. Az előző három évben teljesített, a közbeszerzés
tárgyának megfelelő munkáról kiállított, cégszerűen
aláírt referencia-nyilatkozat, az ellenszolgáltatás
összegének, a teljesítés helyének, idejének, a másik
szerződő fél nevének, címének és telefonszámának
megadásával, a szállítás tárgyának megjelölésével,
továbbá a szerződést kötő másik féltől származó
referencia igazolás csatolása másolatban a Kbt. 68.§
(1) bekezdése szerint.
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M1.1. Az előző három évben nem rendelkezik két,
összesen legalább nettó 60.000.000,- Ft értékű,
informatikai eszköz-szállítással kapcsolatos befejezett,
pozitív visszaigazolású referencia szállítással, amelyek
közül legalább egy TIOP-pályázati konstrukcióhoz
kapcsolódik.
M1.2. Az előző három évben nem rendelkezik egy,
legalább 49 interaktív tábla szállításáról szóló,
befejezett, pozitív visszaigazolású referencia
szállítással.
M1.3. Az előző három évben nem rendelkezik
legalább 1 magyarországi referencia intézménnyel
(Referencia intézmény: olyan, a szállító által felszerelt
közoktatási intézmény, amelyben legalább 2
tanteremben a szállító által szállított interaktív
táblákkal napi használatban oktatás folyik és amely
bemutató helyként alkalmas az eszközök
használatának bemutatására közoktatási felhasználás
közben)
M1.4. Az előző három évben nem rendelkezik egy,

legalább 50 fő részére szervezett, akkreditált
pedagógus továbbképzés interaktív táblával támogatott
IKT módszertanra épülő oktatásra vonatkozó pozitív
visszaigazolású referencia oktatással.
M2. A Kbt. 67. § (1) bekezdésének c) 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, 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.

M2. Nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt
legalább -2 fő telepítő/szerviz szakemberrel
-2 fő oktató szakemberrel

M3.ISO 9001:2000 szabványnak megfelelő
minőségbiztosítási rendszer tanúsítványa egyszerű
másolati példánya, vagy a Kbt. 68. § (4) bekezdése
szerinti egyéb ezzel egyenértékű dokumentumot.

M3. Nem rendelkezik az ajánlattételi határidő
lejártakor érvényes ISO 9001:2000 szabványnak
megfelelő, számítástechnikai eszközök
kereskedelmére vonatkozó minőségbiztosítási rendszer
tanúsítvánnyal, vagy a Kbt. 68. § (4) bekezdése
szerinti egyéb, ezzel egyenértékű dokumentummal.

Ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek és a
közbeszerzés értékének 10%-t meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozónak a műszaki
illetve szakmai alkalmasság M1-M2. 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
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének
időtartama alatt.
III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott

A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott

igen

igen

nem

nem

III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES
FELTÉTELEK

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
nem
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
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igen

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

Súlyszám

1. Ajánlati ár (bruttó HUF)

20

2. Garancia időtartama (min. 2 év, a
3 évnél hosszabb jótállási
időtartamra is a maximum
pontszám kerül kiosztásra)

20

3. Az eszközök gyártója által
minősített, a gyártó hivatalos
névjegyzékében szereplő telepítő
szakember által végzett installálás,
beüzemelés

20

4. Az eszközök gyártója által
minősített, a gyártó hivatalos
névjegyzékében szereplő
szerviztechnikus által végzett
szervizelés
5. Díjtalan, az alapképzésre épülő,
valamennyi, a fejlesztésben érintett
pedagógusok részére szervezett,
további 10 órás, professzionális
továbbképzés, az eszközök gyártója
által minősített, a gyártó hivatalos
névjegyzékében szereplő oktató
vezetésével (a továbbképzés egy
előre egyeztetett időpontban fél
éven belül érvényesíthető)
6. Az ajánlat tartalmazza a tábla
szoftvergalériájába integrált,
internetes hazai tananyagbázist,
melynek elemei a letöltést követően

Részszempont

20

10

10
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Súlyszám

a tábla szoftverében tovább
szerkeszthetőek, testre szabhatóak.
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)
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: 2011/04/13 (év/hó/nap )

Időpont: 11.00

Kell-e fizetni a dokumentációért?

igen

nem

Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 100.000 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja: Ajánlattevő a dokumentáció ellenértékét Ajánlatkérő OTP 1173410715350071-10330009 sz. számlájára, „TIOP-1.1.1/07” megjelöléssel köteles befizetni.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2011/04/13 (év/hó/nap)

Időpont: 11.00

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
HU

Egyéb:

IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
• • • • / • • /• • -ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban: 3 vagy napokban: • • • (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum:

2011/04/13 (év/hó/nap)

Időpont: 11.00

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.
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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:
TIOP-1.1.1/07/1 - A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése
V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
2011. 04. 29.
A Kbt. 250. § (3) h) pontja alapján az eredményhirdetés alatt az eljárás eredményéről szóló összegzés
megküldésének napja értendő.
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2011. 05. 09.
V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első
tárgyalás időpontja :(kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)
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 dokumentáció megküldésére a Kbt. 54. § (8) 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.
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:
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:
Az egyes részszempontok értékelésekor a legjobb ajánlat a maximális pontszámot kapja, a többi ajánlat
pontszámát az ajánlatkérő úgy számítja ki, hogy azon értékelési részszempontok esetében, ahol a
legalacsonyabb ajánlat a legjobb, ott a fordított arányosítás, míg ahol a legmagasabb érték a legjobb, ott
az egyenes arányosítás módszerével számol, mindig a legjobb ajánlathoz viszonyítva. A IV.2.1) pontban
megadott 3-6. részszempontok esetében, ha az ajánlattevő teljesíti a részszempontban meghatározott
feltételt, a maximum pontszámot kapja az ajánlat, ha nem, a minimumot. Az egyes részszempontokra
adott pontszámok ezt követően az adott részszemponthoz tartozó súlyszámmal kerülnek felszorzásra. Az
összességében legelőnyösebb ajánlat az lesz, amely a részszempontok és súlyszámok szorzatai alapján a
legmagasabb összpontszámot éri el.
V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők
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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 a Kbt. 70/A. § (1) bekezdésében foglaltak
szerint 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 (eggyel kezdve, és oldalanként növekedjen; minden, tartalommal
rendelkező és tartalom nélküli oldalt számozva), 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 1.1.1/07”, 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.
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, a kért
ellenszolgáltatás összegét és mindazon ajánlati elemeket, 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 és igazolást;
- a kizáró okokkal kapcsolatos összes nyilatkozatot,
- ajánlattevő ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonatát vagy egyéni vállalkozói
igazolványát (amennyiben változásbejegyzési eljárás van folyamatban, úgy csatolandó a
változásbejegyzési kérelem példánya),
- nyilatkozatot arról, hogy a III.2.2) P1. pont alapján megjelölteken 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 címpéldányát.
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.
Az ajánlathoz csatolandó igazolások, nyilatkozatok teljes listáját a dokumentáció tartalmazza.
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. 250. § (3) bekezdés b)
pontja 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.
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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 szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatosan, továbbá azt, hogy a
benyújtott együttműködési megállapodás a konzorciumi tagoknak a konzorcium működésére vonatkozó
teljes megállapodását hiánytalanul tartalmazza.
11.) 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 díjvagy 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.
12.) Amennyiben nem érkezik a rendelkezésre álló forrás mértékének megfelelő érvényes ajánlat, az
eljárást Ajánlatkérő a Kbt. 92. § c) pontjára tekintettel eredménytelennek nyilváníthatja.
13). A TIOP-1.1.1-07/1-2008-0097 pályázat támogatási szerződésének aláírásával Kedvezményezett
kötelezettséget vállalt 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.
Nyertes 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
nyertes Ajánlattevőnél, mind az alvállalkozóinál.
14. A nyertes Ajánlattevő előteljesítésre jogosult.
15. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 48. §-ban foglaltakra.
V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 2011/03/31 (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):

Telefon:

Címzett:
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):

Telefon:

Címzett:
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):

Telefon:

Címzett:
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 tárgy

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

• • .• • .• • .• • -•

• • • • -• • • • • -•

• • .• • .• • .• • -•
• • .• • .• • .• • -•
• • .• • .• • .• • -•
• • .• • .• • .• • -•

• • • • -•
• • • • -•
• • • • -•
• • • • -•

• • • • -•
• • • • -•
• • • • -•
• • • • -•

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

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó) -----------

79

11/3. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás költségeinek támogatására
irányuló pályázat benyújtása
Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság
A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta. A
Bizottság javasolja a határozati javaslatban foglaltak elfogadását.
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás
költségeinek támogatására irányuló pályázat benyújtásával egyet ért, elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek.
Ügyrendi és Szociális Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az előterjesztés mellékletét képező határozati
javaslatban foglaltakkal egyetért, azt elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Dr. Fekete Zoltán polgármester a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás költségeinek
támogatására irányuló pályázat benyújtásával kapcsolatos határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
74/2011. (III.30.) önkormányzati határozata
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás költségeinek támogatására
irányuló pályázat benyújtása
A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és felhatalmazza a polgármestert a
lakossági víz és csatornaszolgáltatás költségeinek támogatására irányuló pályázat
benyújtására továbbá, hogy a pályázathoz kapcsolódó önkormányzati nyilatkozatokat
aláírja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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11/4.) Pályázat benyújtása a Mező Ferenc Tagiskola nyílászáró cseréjére

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és javasolja a képviselő-testületnek a határozati
javaslat elfogadását.

Dr. Fekete Zoltán polgármester – miután a napirendhez hozzászólás, vélemény nem hangzik
el – így a határozati javaslatban foglaltakat teszi fel szavazásra.
A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozz

Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
75/2011. (III.30.) önkormányzati határozata
Pályázat benyújtása a Mező Ferenc Tagiskola nyílászárócseréjére
Mezőkövesd Város Önkormányzata „az önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás
igénybevételének részletes feltételeiről” szóló 7/2011 (III.9) BM rendelet alapján a
„Mező Ferenc Tagiskola nyílászáró cseréje” tárgyú projekt megvalósítását
támogatja.
A beruházás megvalósításához köthető projekt bekerülési költsége bruttó 37.500.000
Ft, melyből az Önkormányzat 20 % önerőt, azaz bruttó 7.500.000 Ft összeget
Mezőkövesd város Önkormányzatának 2011 évi költségvetéséből biztosít.
A Képviselő-testület vállalja, illetve nyilatkozza, hogy:
-

A szükséges saját forrást biztosítja.
A támogatással megvalósuló beruházást 5 évig az
eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítja, a feladat-ellátási
helyet 5 évig nem szünteti meg, illetve nem adja át az intézmény
fenntartói jogát nem állami fenntartó részére.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához tartozó
szükséges nyilatkozatok megtételére, az igényelt támogatáshoz tartozó önerő
vállalására és a pályázat benyújtására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, illetem értelem szerint
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11/5.) Funkcióbővítő településrehabilitáció – pályázati változások
Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és javasolja a képviselő-testületnek a határozati
javaslat elfogadását.
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 Önkormányzata
Képviselő-testületének
76/2011. (III.30.) önkormányzati határozata
ÉMOP-3.1.2/A-2f-2010-0005 azonosító számú projekt önerő biztosítása
Mezőkövesd város Képviselő-testülete az ÉMOP-3.1.2/A-2f-2010-0005 azonosító
pályázat Támogatási Szerződésének módosítását támogatja – amennyiben azt a
Közreműködő Szervezet jóváhagyja - , miszerint a fenti azonosító számú projektet, a
pályázatban foglalt minden feltétel teljesítése mellett önállóan megvalósítja 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 Képviselőtestület 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 konzorciumból kilépő Vg ZRt. Piaccsarnok építésére vonatkozó projekt elem önerejét
nettó 75.834.447 Ft összeget Mezőkövesd város Önkormányzata biztosítja, illetve
vállalja, hogy a projekt elem megvalósítását változatlan feltételek mellett elvégzi,
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 Szerződés
módosításához szükséges nyilatkozatokat megtegye.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, illetem értelem szerint
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12/1.) Óvadék biztosítása a Zsóry-fürdő KEOP támogatással megvalósuló
épületgépészeti rekonstrukciójához

Az előterjesztést bizottság nem tárgyalta.
Balog Lászlóné röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.
Dr. Fekete Zoltán polgármester – miután a napirendhez 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 Önkormányzata
Képviselő-testületének
77/2011. (III.30.) önkormányzati határozata
a Zsóry-fürdő KEOP támogatással megvalósuló épületgépészeti
rekonstrukciójához szükséges óvadék biztosításáról
1. A Képviselő-testület a Zsóry-fürdő KEOP támogatással megvalósuló
épületgépészeti rekonstrukciójához szükséges 90.605.250 Ft óvadéki betétben
történő elhelyezéséhez hozzájárul a beruházás befejezéséig.
2. A Képviselő-testület a fenntartási időszakra vonatkozóan 45.302.625 Ft óvadéki
betétben történő elhelyezését engedélyezi.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az óvadéki szerződés
aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről tájékoztató



Ügyrendi és Szociális Bizottság 1 db
Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság 3 db
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SZÓBELI INTERPELLÁCIÓ
--- MALATINSZKY KÁROLY írásban nyújtotta be interpellációját, melyre a választ meg
fogja kapni.
--- CSIRMAZ ZSOLT kérdezi, hogy a Dózsa György úton lévő volt tejüzem épülete kinek a
tulajdonában van, a tulajdonosnak vannak-e elképzelései az épülettel, mert balesetveszélyes.
Dr. Fekete Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy az épület az Agrár Zrt
tulajdonában van. A kérdést továbbítani fogja feléjük, de ígéri, hogy az építéshatóság is fog
intézkedni a felvetett ügyben.
--- BÓTA GÁSPÁR interpellációjában elmondja, hogy a két vasútállomás között a vashíd
nincs kivilágítva, a járda balesetveszélyes. 12-14 m hosszban kéri a járda felületére vékony
aszfaltréteg húzását.
Dr. Fekete Zoltán polgármester felkéri Vigh Henrik irodavezetőt az interpelláció intézésére,
ill. megválaszolására.
A Képviselő-testület zárt ülés keretében folytatja tovább a tanácskozást, melyről külön
jegyzőkönyv készül.

K.m.f.
Dr. Kerékgyártó Judit
jegyző távollétében:

Dr. Kovács András
aljegyző

Dr. Fekete Zoltán
polgármester
Jegyzőkönyv hitelesítő

Csirmaz József
települési képviselő

Csirmaz Zsolt
települési képviselő
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