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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2013. április 24-én megtartott  üléséről. 

 

 

Helye: Polgármesteri Hivatal „B” épület félemeleti nagytanácskozó terem 

 Mezőkövesd, Mátyás király út 114.  

 

Jelen vannak: 

Dr. Fekete Zoltán polgármester  Vámos Zoltán alpolgármester 

Csiger Lajos    Bóta Gáspár     

Molnár Istvánné   Guti Árpád     

Takács József    Csirmaz József   

Csirmaz Zsolt     Malatinszky Károly    

Barsi László 

 

Igazoltan maradt távol:   Nyeste László   

 

Polgármesteri Hivatal részéről 

Dr. Jakab Orsolya jegyző 

Dr. Kovács András aljegyző 

Balog Lászlóné irodavezető 

Vigh Henrik irodavezető 

Toma Tibor főépítész 

 

Meghívottak:  Bukta László Mozgássérült Egyesület Elnöke  

   Berecz Lászlóné Zsóry Camping Kft ügyvezetője  

   Kazárné Kalber Nikolett KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft ügyvezetője 

   Keszi Jenőné tájház bérlője  

   Lukácsné Lengyel Erzsébet tájház bérlője  

   Gáspár László Mozgássérült Egyesület dolgozója  

 

 

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

12 fő képviselőből jelen van 11 fő.  Nyeste László képviselő jelezte, hogy a mai testületi ülésen 

nem tud részt venni. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Barsi László és Csiger Lajos  

képviselőket. 

 

Sürgősségi indítványt terjeszt elő nyílt ülés keretében: 

1/8. napirendként: „Nyilatkozat a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Tanács által meghozott 

létszámcsökkentési döntés egyszeri költségvetési támogatásának igényléséhez” 

11. napirendként: „Pályázat benyújtása a 8/2013. (III. 29.) BM rendelet alapján” címmel. 
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Sürgősségi indítvány zárt ülésen 16. napirendként: 

 „A Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft. felügyelő bizottsága tagjának 

megválasztása” címmel 

 

Dr. Fekete Zoltán  polgármester „Nyilatkozat a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Tanács által 

meghozott létszámcsökkentési döntés egyszeri költségvetési támogatásának igényléséhez” című 

sürgősségi indítvány elfogadását teszi fel szavazásra nyílt ülés keretén belül.  

 

 

A 12 fő Képviselő-testületi tagból 11 fő vett részt a szavazásban, és 11 igen 

szavazatával a sürgősségi indítvány megtárgyalását elfogadja 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester „Pályázat benyújtása a 8/2013. (III. 29.) BM rendelet alapján” 

című sürgősségi indítvány elfogadását teszi fel szavazásra nyílt ülés keretén belül. 

 

A 12 fő Képviselő-testületi tagból 11 fő vett részt a szavazásban, és 11 igen 

szavazatával a sürgősségi indítvány megtárgyalását elfogadja 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester „A Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft. felügyelő 

bizottsága tagjának megválasztása” című sürgősségi indítvány elfogadását teszi fel szavazásra 

zárt ülés keretén belül. 

 

A 12 fő Képviselő-testületi tagból 11 fő vett részt a szavazásban, és 11 igen 

szavazatával a sürgősségi indítvány megtárgyalását elfogadja 

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester a meghívón szereplő napirendi pontok elfogadását teszi fel 

szavazásra, az elfogadott kiegészítésekkel együtt. 

 

A 12 fő Képviselő-testületi tagból 11 fő vett részt a szavazásban, és 11 igen 

szavazatával az alábbi határozatot hozza 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

100/2013. (IV.24.) önkormányzati határozata  
 

Napirend megállapítása  

 

 

1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA 

1./1.) Mezőkövesd város Önkormányzatának a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 6/2007. (III.01.) önkormányzati rendeletének módosítása  

     Előadó: Dr. Jakab Orsolya jegyző 

   Referens: Dr. Kovács András aljegyző 

      Dr. Koncz Judit munkatárs 
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 1/2.)Az önkormányzat 6/2012. (III.01.) költségvetési rendeletének módosítása 

        1/3.) Az önkormányzat 2012. évi zárszámadása  

        1/4.) Az önkormányzat 2012. évi egyszerűsített beszámolója  

     1/5.)Nyilatkozat az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok    

2012. évi támogatásának elszámolásához 

      1/6.)Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója 

 1/7.)Önkormányzati folyószámlahitel működési célú likvidhitellé történő       

átalakítása 

 Sürgősségi indítvány: 

 1/8) Nyilatkozat a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Tanács által meghozott 

 létszámcsökkentési döntés egyszeri költségvetési támogatásának igényléséhez 

    Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester 

    Referens: Balog Lászlóné irodavezető 

 

2/1.) Tájékoztató a Zsóry Camping és Üdülőházak nyári üzemelésre való 

felkészüléséről 

Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester 

   Referens: Berecz Lászlóné Kft. igazgató 

 

2/2.) A Zsóry Camping Kft beszámolója a 2012. évi mérlegéről és a 2013. évi 

tervekről 

Előadó: Berecz Lászlóné Kft. igazgató 

 

3.) Tájházak felkészülése a turisztikai szezonra 

Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester 

   Referens: Bocsi Anna irodavezető és a tájházak bérlői 

 

  4.) Civil szervezetek, alapítványok, egyesületek, egyházak támogatására kiírt 

pályázatok elbírálása  

Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester 

   Referens: Bocsi Anna irodavezető 

 

5.)Közbeszerzési eljárás indítása a Zsóry-fürdő üdülőterület úthálózata 

burkolatának felújítására 

Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester 

   Referens: Vígh Henrik irodavezető 

   Pázmándi Tamás munkatárs 

       

6.)A 4939 hrsz-ú közterület határozatlan időtartamra történő használatba adása  

Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester 

   Referens: Vígh Henrik irodavezető 

 

 

     7.)Szent István király tiszteletére bronzszobor felállítása 

Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester 

   Referens: Vígh Henrik irodavezető 
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      8.) Tájékoztató a Mezőkövesdi Mozgássérültek Egyesületének tevékenységéről  

   Előadó:  Bukta László Egyesület Elnöke 

 

9.) Tájékoztató a Szent István királyunk tiszteletére rendezendő Városi ünnepség 

előkészületeiről 

Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester 

   Referens: Kazárné Kalber Nikolett ügyvezető igazgató 

 

10.) Mezőkövesdi Díjugrató Lovas Verseny 

  Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester 

   Referens: Bocsi Anna irodavezető 

     Guba Viktória munkatárs 

 

11.) Indítványok, javaslatok 

Sürgősségi indítvány: 

11.) Pályázat benyújtása a 8/2013. (III.29.) BM rendelet alapján 

Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester 

   Referens: Nagy István stratégiai referens 

 

11/1.) Tájékoztató az interpellációkra adott válaszokról 

 

 

ZÁRT ÜLÉS 

 

12.) ÖNKORMÁNYZATI INGATLANOK HASZNOSÍTÁSA 

12/1.)Gaál I.u.8/1. sz. alatti bérlakás hasznosítására érkezett kérelem elbírálása  

12/2.)Mátyás király u. 68. 2/2. sz. alatti bérlakás hasznosítására érkezett kérelem 

elbírálása  

12/3.)Illyés Gy. u. 8. III/2. sz. alatti bérlakás hasznosítására érkezett kérelem 

elbírálása  

12/4.)11648/1, 11653, 11655, 11670 és a 13021/3 hrsz-ú ingatlanok felajánlása  

12/5.) Mogyoró köz 4. sz. alatti tájház hasznosítása  

12/6.)Illyés Gy.u.8. I/6. sz. alatti bérlakás hasznosítása  

Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester 

   Referens: Benkő Edit vagyongazdálkodási referens 

 

13.)Tervező kiválasztása az ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0022 azon. sz., „A Zsóry-fürdő 

komplex fejlesztése, gyógyászati és új élményelemekkel való bővítése” projekt 

kiviteli terveinek elkészítésére közbeszerzési eljárás keretében 

Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester 

   Referens: Vígh Henrik irodavezető 

   Pázmándi Tamás munkatárs 
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     14.)Kivitelező kiválasztása a Hadnagy úti sportcentrum I. ütemének építésére 

közbeszerzési eljárás keretében 

Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester 

   Referens: Vígh Henrik irodavezető 

   Pázmándi Tamás munkatárs 

    

    15.) Kivitelező kiválasztása az Önkormányzat kezelésében lévő utak útburkolati 

jeleinek festési munkáira  

Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester 

   Referens: Vígh Henrik irodavezető 

   Vinter Szilárd munkatárs 

     

        Sürgősségi indítvány   

 A Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft felügyelő bizottsága tagjának 

megválasztása  

Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester 

 

 

 Felelős:  Polgármester  

 Határidő:  értelem szerint  

 

 

 

 

Interpellációs szándékát jelezte 

Takács József, Csirmaz Zsolt, Malatinszky Károly, Bóta Gáspár és Csirmaz József képviselő 

 

Kérdést kíván feltenni 

Csirmaz Zsolt képviselő  

 

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester napirendek tárgyalását megelőzően kérte a jelenlévő 

képviselőket, illetve a lakosságot, hogy aláírásával támogassa a „Magyarország nem hagyja 

magát” címmel elindított aláírásgyűjtő akciót, amelynek a célja, hogy a Kormány minden 

belföldi, illetve külföldi nyomás ellenére vigye véghez a már elkezdett rezsicsökkentést.  Az 

energiacégek megtámadták a bíróságon, és felhasználják az adott fórumokat. Arra kér mindenkit, 

hogy támogassa a Kormány döntéseit, hogy az emberek ne fizessenek többet, mint a világ 

bármely részén. Az aláírás gyűjtés változatlanul folytatódik. Kér mindenkit, akik még nem írták 

alá az ívet, keressék a lehetőséget, hogy bebizonyítsák, hogy az ország egyet akar. Ezt követően 

Barsi László képviselő aláírta az ívet. 
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POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ  

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester ismerteti a polgármesteri tájékoztatóban foglaltakat.  

 

Molnár Istvánné a tájékoztatóból kiemeli a zeneiskola rendezvényét, a Tavasz köszöntő 

hangversenyt. A Közösségi Ház  nézőtere megtelt. Véleménye szerint a Zeneiskolában egyre 

több diák tanul, mert igen is nagy szükség van a kulturális életre. Minden gyereknek nagy feladat, 

hogy a kisiskolás zenéljen, az a fajta akarat, ami a gyereket arra készteti, hogy nagy közönség 

előtt szórakoztassa a közönséget, úgy a diáknak, mint a tanárnak nagy munka, amiért köszönetét 

fejezi ki. 

 

Csiger Lajos a Matyó Húsvéttal kapcsolatban elmondja, hogy a hímzés a világörökség listájára 

felkerült. Két hete volt egy rendezvény a Parlamentben és a matyó hímzést mutatták be. A 

turizmussal foglalkozó újságíróknak tanulmány utat szerveznek a városban, és ennek is meg lesz 

a hozománya a város számára, hiszen az újságokban megjelennek a cikkek, ami a várost 

népszerűsíti. 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Lezsák Sándor úr volt a 

városban, és elmondta, hogy nyár végén a Hungarikum Bizottság a városban fog ülésezni, és 

együttműködést fognak kialakítani. Bízik benne, hogy jó hírekről fog majd beszámolni. 

 

Mivel a jelenlévők részéről több vélemény nem hangzik el, így a polgármesteri tájékoztatóban 

foglaltakat teszi fel szavazásra.  

 

A 12 fő Képviselő-testületi tagból 11 fő vett részt a szavazásban, és 11 igen 

szavazatával a polgármesteri tájékoztatót elfogadja  

 

 

 

Jelentés a 2013. március 31-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 12 fő Képviselő-testületi tagból 11 fő vett részt a szavazásban, és 11 igen 

szavazatával az alábbi határozatot hozza 
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Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

101/2013. (IV.24.) önkormányzati határozata  
 

Jelentés a 2013. március 31-ig lejárt határidejű képviselő-testületi  

döntések  végrehajtásáról 

 

 

1.) A Képviselő-testület elfogadja a 4, 5, 6, 7/2013. önkormányzati rendeletek, a 322, 

335, 336, 342/2012., valamint a 14, 15, 37, 39, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 73, 

74, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88,  89, 91, 97, 99/2013. önkormányzati határozatok 

végrehajtásáról szóló jelentést azzal, hogy ezen határozatok egyben hatályukat is 

vesztik. 

 

2.) A 46, 47, 92, 93, 95, 96/2013. önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló 

jelentést azzal fogadja el, hogy a végrehajtást követően a polgármester ismételten 

adjon tájékoztatást.  

 

 

 Felelős:  polgármester  

 Határidő:  azonnal és folyamatos  

 

 

 

1/1.) Mezőkövesd város Önkormányzatának a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 6/2007. (III.01.) önkormányzati rendeletének 

módosítása  
 

 

Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság  

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a rendelet-módosítást elfogadásra javasolja a 

képviselő-testületnek. 

 

Ügyrendi és Szociális Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a rendelet-tervezetben foglaltakkal egyetért, azt 

elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester – miután a napirendhez hozzászólás, vélemény nem hangzik el – 

így ismerteti a rendelet-tervezetben foglaltakat, melyet szavazásra tesz fel.  

 

A 12 fő Képviselő-testületi tagból 11 fő vett részt a szavazásban, és 11 igen 

szavazatával az alábbi rendeletet alkotja  
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Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

8/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete   
 

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

 6/2007.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, 18. § (1) bekezdés b) pontjában, 

(2) bekezdésében, 29. § (1) – (2) bekezdéseiben és a 131. §-ban kapott felhatalmazás 

alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. 

§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a 

gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi ellátásról szóló 149/1997. 

(IX.10.) Kormányrendelet rendelkezéseire a következőket rendeli el:  

1. § A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 6/2007.(III.1.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5.§ (6) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

(6) A jogosultság megállapításakor az Szt. 10.§ rendelkezései az irányadóak. 

 

2.§ A Rendelet 8/A.§.-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki: 

(3) A kérelmet a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági és Szociális 

Irodáján kell benyújtani a Gyer. 11. számú melléklete szerinti formanyomtatványon. 

 

3.§ A Rendelet 9.§. (2) bekezdés a./ pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

A kérelmező a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás igénybevételére irányuló 

kérelmet az alábbiak szerint terjesztheti elő: 

a./ A Mezőkövesd Város Önkormányzata által fenntartott Mezőkövesdi Óvoda és 

Bölcsődébe (a továbbiakban: bölcsőde) történő felvétel iránti kérelmet a 

Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági és Szociális Irodáján lehet 

benyújtani, melynek elbírálásáról a polgármester dönt. 

 A bölcsődébe a Mezőkövesd, Bogács, Borsodgeszt, Borsodivánka, Bükkábrány, 

Bükkzsérc, Cserépfalu, Cserépváralja, Csincse, Egerlövő, Kács, Mezőkeresztes, 

Mezőnagymihály, Mezőnyárád, Négyes, Sály, Szentistván, Szomlya, Tard, 

Tibolddaróc, és Vatta  közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező gyermekek 

vehetők fel a  Gyvt. 42. §-ban foglalt jogosultsági feltételek szerint. A 

jogosultsági feltételek megszünése esetén az ellátás megszüntetéséről az 

intézmény vezetője gondoskodik. A bölcsőde vezetője előzetesen véleményezi a 

bölcsődei felvétel iránti kérelmet. A bölcsőde vezető minden hónap 5. napjáig 

írásban tájékoztatást nyújt a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal részére a 

bölcsőde feltöltöttségéről. 
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4. § A Rendelet  

a) 5. § (1) bekezdésének „Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Iroda és 

Gyámhivatalán” szövegrész helyébe a „Mezőkövesdi Közös Önkormányzati 

Hivatal Hatósági és Szociális Irodáján” szöveg, 

b) 7.§ (3) bekezdés „Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Iroda és 

Gyámhivatalhoz” szövegrész helyébe a „Mezőkövesdi Közös Önkormányzati 

Hivatal Hatósági és Szociális Irodához” szöveg, 

c) 8.§ (2) bekezdés a./ pontjának „Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Iroda és 

Gyámhivatalnál” szövegrész helyébe a „Mezőkövesdi Közös Önkormányzati 

Hivatal Hatósági és Szociális Irodájánál” szöveg, 

d) 8.§ (3) bekezdés „Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Iroda és Gyámhivatal” 

szövegrész helyébe a „Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági és 

Szociális Iroda” szöveg, 

lép. 

 

5.§ (1) A Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

      (2) Hatályát veszíti a Rendelet 

a) 1.§ (5) bekezdése 

b) 5.§ (4) bekezdése. 
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INDOKOLÁS 

 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

 

Az Országgyűlés megalkotta a szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények Magyary 

Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról, valamint egyéb törvények 

módosításáról szóló 2013. évi XXVII. törvényt (továbbiakban: Törvény). A Törvény 

módosította a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvényt. Változott a jövedelem számításánál figyelembe vehető időszak meghatározása, 

továbbá a törvény pontosította a fogalom meghatározásokat és az eddigi szabályozást. 

2013. január 1. napjától megalakult a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal. Az új 

szervezeti felépítés miatt a kérelmeket a korábbi Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati 

Iroda és Gyámhivatala helyett a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági és 

Szociális Irodájánál lehet benyújtani.  

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

 

Az 1. §-hoz 

 

Jelen szakasz a jogosultság megállapításánál figyelembe vehető jövedelmek 

meghatározását tartalmazza. 

 

A 2. §-hoz 

 

Jelen szakasz rendelkezik az óvodáztatási támogatás iránti kérelem benyújtásának 

formájáról. 

 

A 3. §-hoz 

 

Jelen szakaszban pontosításra került az intézmény elnevezése, valamint ez a szakasz 

rendelkezik a bölcsőde ellátási területéről az alapító okiratnak megfelelően. 

 

A 4. §-hoz 

 

Jelen szakasz a 2013. január 1. napján bekövetkezett szervezeti átalakulás miatti 

pontosításokat tartalmazza.  

 

Az 5. §-hoz 

 

Jelen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. 
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1/2.)Az önkormányzat 6/2012. (III.01.) költségvetési rendeletének módosítása 
 

 

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a rendelet-módosítást, annak mellékleteivel együtt 

elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.  

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester – mivel a jelenlévő képviselők részéről a napirendhez módosító 

javaslat nem hangzik el – így ismerteti a rendelet-tervezetben foglaltakat, melyet szavazásra tesz 

fel.  

 

A 12 fő Képviselő-testületi tagból 11 fő vett részt a szavazásban, és 9 igen 

szavazattal, és 2 tartózkodás mellett  az alábbi rendeletet alkotja  

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

9/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete   
 

a 6/2012. (III.01.) 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 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) – (4) bekezdésében, valamint a 

végrehajtása tárgyában kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben 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 és figyelembe véve a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 

2011. évi CLXXXVIII. törvény rendelkezéseit, a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

A 6/2012.(III.01.) rendelet (a továbbiakban: R.) 1.§-a helyébe a következő rendelkezés 

lép: 

1.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének 

 

a) Bevételi főösszegét  

- a 2.§. szerinti hitelfelvételből és a pénzforgalom 

nélküli tételekből származó bevételek nélkül 
8.318.270 eFt-ban 
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b) Kiadási főösszegét 

 

- a 4. §. szerinti hiteltörlesztési kiadások nélkül 9.308.580 eFt-ban 

 

c) Hiányát 

 

990.310 eFt-ban 

 

           melyből: 

ca) a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló   

       előző évek működési pénzmaradványa  

 

24.854 eFt 

cb) a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló  

       előző évek felhalmozási pénzmaradványa  

 

657.704 eFt 

cc) a költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló   

       működési célú hitelfelvétel (forráshiány)  

 

191.910 eFt 

cd) a költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló  

       felhalmozási célú hitelfelvétel (forráshiány)  

 

128.013 eFt 

állapítja meg. 

 

2.§ 

A 6/2012.(III.01.) rendelet (a továbbiakban: R.) 3.§-a helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

3.§ Az 1. § b) pontjában meghatározott költségvetési kiadásokon felül az 

Önkormányzatot 2012-ben 14.636 eFt hiteltörlesztési kiadás terheli. 

 

3.§ 

Az R. 1.-53. számú mellékletei helyébe az e rendelet 1.-53. számú mellékletei 

lépnek. 

4.§ 

 

E rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. 

december 19-ről alkalmazni kell, s hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 
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1/3.) Az önkormányzat 2012. évi zárszámadása  
 

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról szóló 

rendelet-tervezetet mellékleteivel együtt elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.  

 

Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság  

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a rendeletet-tervezetet mellékleteivel együtt 

elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a rendeletet-tervezetet mellékleteivel együtt 

elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

Ügyrendi és Szociális Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról szóló 

rendelet-tervezetet mellékleteivel együtt elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.  

 
 

Barsi László képviselő elmondja, hogy a zárszámadás tartalmaz 650 MFt-os támogatást. Kérdése, 

hogy milyen célra került felhasználásra?  

 

Balog Lászlóné Kincstári irodavezető válaszában elmondja, az önkormányzat a 650 MFt-ot BM 

rendelet alapján kapta sport infrastruktúra-fejlesztésre, útépítésre, és kötelező önkormányzati 

feladatok megvalósítására fogják felhasználni. Eddig nem került felhasználásra, jelenleg 

pénzmaradványként van feltüntetve.  

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester tájékoztatja a képviselőt, hogy február 26-án kelt levélben az 

önkormányzat megválaszolta már ugyanezt a kérdést a Jobbik részére, megkérdezi, hogy 

elfogadja-e a képviselő a választ.  

 

Barsi László képviselő a kérdésére adott választ elfogadta.  

 

Csiger Lajos véleménye szerint fontos a saját bevétel, hiszen ezek adnak fedezetet az önként 

vállalt feladatok elvégzésére. Kiemeli a 23-24. mellékletet, mely az önkormányzati tőke jellegű 

bérbeadási bevételeket tartalmazza. Jelentős összeg szerinte, és a jó gazdálkodás jelét mutatja. A 

1.5 milliárdos kötvény 140 MFt hozamot hozott, vagyis nem eladósodás volt a szándék, hanem 

bevételt realizáltak belőle. Az önkormányzat jól gazdálkodik, van lehetőség, hogy az önként 

vállalt feladatokat továbbra is elvégezzék.  

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester – mivel módosító javaslat nem hangzott el – így ismerteti a 

rendelet-tervezetben foglaltakat, melyet szavazásra tesz fel.  

 

A 12 fő Képviselő-testületi tagból 11 fő vett részt a szavazásban, és 9 igen 

szavazattal, és 2 tartózkodás mellett  az alábbi rendeletet alkotja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

10/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete   
 

az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról  

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében, valamint Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c) pontjában 

kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Pénzügyi és 

Közbeszerzési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1.  §. 

 

A képviselő-testület a 2012. évi gazdálkodást: 

                                           

5.575.759 eFt költségvetési bevétellel 

5.112.889 eFt költségvetési kiadással 

jóváhagyja. 

 

2.§. 

 

Az 1.§-ban meghatározott költségvetési bevételeken felül az önkormányzat 289.428 eFt 

működési célú, és 92.366 eFt felhalmozási célú hitelt vett fel, a költségvetési hiány belső 

finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételként 221.703 eFt előző évi 

pénzmaradványt használt fel, valamint 102.497 eFt értékpapír értékesítéséből származó 

bevételt realizált.  

3.§. 

 

Az 1. §-ban meghatározott költségvetési kiadásokon felül eleget tett hiteltörlesztési 

kiadásainak 14.636 eFt értékben, és értékpapír vásárlására 100.032 eFt-ot fordított. 

 

4.§. 

 

Az 1.§-ban szereplő bevételek részletezését 1,13-31. mellékletek, a kiadások részletezését 

az 1-12, 32-33. számú mellékletek, a bevételek és kiadások alakulását mérlegszerűen az 1, 

és a 37. számú mellékletek tartalmazzák. 

 

5.§ 
A költségvetési szervek pénzmaradványát a képviselő-testület, a zárszámadási rendelet 

56. sz. mellékletében meghatározott mértékben állapítja meg, és felhasználását a 

hivatkozott melléklet szerint engedélyezi. 
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6. §. 

 

(1) Az Államháztartásról szóló, 2011. évi  CXCV. törvény 91.§-a alapján tájékoztató 

jelleggel, a 2012. december 31-én fennálló hiteltartozás mértékét a 48.sz. melléklet 

tartalmazza, az önkormányzat által folyósított kölcsönök állományát a 47. sz. melléklet, az 

önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 49. sz. melléklet, az önkormányzat 

pénzeszközváltozását  a 50. sz. melléklet, az önkormányzat vagyonát a 57. sz. melléklet, a 

2012. évi állami támogatás elszámolását 54., és az 55. számú mellékletek, a több éves 

kihatással járó döntéseket a 51. számú melléklet, a Stabilitási törvény 3. §-a szerinti 

adósságot keletkeztető ügyleteket a 58.sz. melléklet, a helyi önkormányzat tulajdonába 

álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések 

alakulását a 59.sz. melléklet  tartalmazza.  

 

(2) Az európai uniós támogatással megvalósuló beruházásokat tájékoztató jelleggel a 38. 

számú melléklet, az út-híd keret felhasználását a 2. sz. függelék, míg a Környezetvédelmi 

Alap bevételeinek felhasználását az 3. sz. függelék tartalmazza. 

 

 

7.§. 

 

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 
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Indoklás  

a 49. sz. melléklethez 

 

 

2012. évben elszámolt adókedvezmények helyi iparűzési adóban 

 

 

A 2011. adóévről benyújtott adóbevallásban 2012. évben a helyi iparűzési adóról szóló 

35/2009. (XII.23.) ÖK. számú rendelet 3. §, alapján az alábbi adókedvezmények kerültek 

érvényesítésre: 

 

3. § értelmében 25 %-os mértékű adókedvezmény illeti meg azt a vállalkozót, akinek a 

tárgyévi vállalkozási szintű adóalapja az 1 millió Ft-ot nem haladja meg, melynek 

összege 882 eFt. 

 

Adóelengedésre építményadóban, illetve a pótlékoknál az adófizetésre kötelezettek 

jövedelmi helyzetének figyelembevétele alapján került sor, melyek együttes összege 70 

eFt.   
 

Adókedvezmények, adómentességek 2012. évben a gépjárműadóban 

 

A gépjárműadóban nyújtott adókedvezmények és adómentességek jogcímeit és 

mértékeit a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. tv. szabályozza. 

A törvény alapján mentes az adó megfizetése alól – többek között – a súlyosan 

mozgáskorlátozott személy szállítására szolgáló, a muzeális jellegű gépjármű, 

továbbá költségvetési szerv, az egyház, a társadalmi szervezet, az alapítvány 

tulajdonában lévő gépjármű. E jogcímeken megállapított mentesség összege 2012. 

évben 9.392 eFt. 

 

Az adókedvezmények megállapítására a törvény alapján került sor a különböző 

környezetvédelmi osztályba sorolás alapján. Ennek összege 3.674 eFt volt.  

 

Egyéb közvetett támogatás nyújtására a beszámolási időszakban nem került sor.  
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1/4.) Az önkormányzat 2012. évi egyszerűsített beszámolója 
 

 

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, azt 

mellékleteivel együtt elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.  

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester – miután a jelenlévő képviselők részéről hozzászólás, vélemény 

nem hangzik el – így ismerteti a határozati javaslatban foglaltakat, majd azt szavazásra teszi fel.  

 

 

A 12 fő Képviselő-testületi tagból 11 fő vett részt a szavazásban, és 9 igen 

szavazattal, és 2 tartózkodás mellett  az alábbi határozatot hozza  

 

 
Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

102/2013. (IV.24.) önkormányzati határozata  
 

az Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített beszámolójáról 

 

 

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének 

sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) sz. Korm. rendelet 11. § (4) bekezdésében 

foglaltak szerint Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

önkormányzat 2012. évi egyszerűsített beszámolóját elfogadja.  

 

2. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének 

sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 11. § (4) bekezdése alapján 

az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló részei: 

 az egyszerűsített mérleg (1. számú melléklet) 

 az egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés (2. számú melléklet) 

 az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás (3. számú melléklet) 

- az egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatás (4. számú melléklet) 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy gondoskodjanak a 

könyvvizsgálói hitelesítő záradékkal ellátott 2012. évi egyszerűsített költségvetési 

beszámoló Mezőkövesdi Újságban történő közzétételéről, valamint az Állami 

Számvevőszék részére – a könyvvizsgálói jelentéssel együtt – történő megküldéséről.   

 

 

Felelős:   polgármester, jegyző 

Határidő: értelem szerint, de legkésőbb 2013. június 30. 
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1/5.)Nyilatkozat az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő 

önkormányzatok 2012. évi támogatásának elszámolásához 

 

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a 

képviselő-testületnek. 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester ismerteti az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot, 

és mivel a napirendhez hozzászólás, vélemény nem hangzik el, így azt szavazásra teszi fel.  

 

A 12 fő Képviselő-testületi tagból 11 fő vett részt a szavazásban, és 10 igen 

szavazattal, és 1 tartózkodás mellett  az alábbi határozatot hozza  

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

103/2013. (IV.24.) önkormányzati határozata  

 

Nyilatkozat a 2012. évi ÖNHIKI támogatás elszámolásához 

                       
Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önhibájukon kívül 

hátrányos helyzetben lévő (működési forráshiányos) helyi önkormányzatok 

támogatásának elszámolására vonatkozóan a Magyarország 2012. évi Központi 

Költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. számú melléklete, valamint a 

megyei önkormányzati tartalékról, és az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő 

önkormányzatok 2012. évi támogatásáról szóló 3/2012. (III.1.) BM. rendeletben foglaltak 

alapján az alábbi nyilatkozatot teszi: 

     

1. A települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1.000 fő felett   volt.  

 

2. A települési önkormányzat döntött a helyi adó (építményadó, iparűzési adó, 

idegenforgalmi adó) bevezetéséről, és költségvetésében ilyen bevételt tervezett és 

a gazdálkodása során realizált. 

 

3.    Az önkormányzat a 2011. évi zárszámadására vonatkozóan az Ötv. 92/A. §-a 

alapján könyvvizsgálatra kötelezett.  

 

4.  A könyvvizsgáló a 2011. évi zárszámadást elfogadta 

 

5. Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) 

bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok 

követelményeinek megfelel. 

 

Felelős:     polgármester 

Határidő:  értelem szerint 
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1/6.) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója 
 

 

 

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 

A bizottság az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepcióját megtárgyalta, azt elfogadásra 

javasolja a Képviselő-testületnek. A 2014. évi költségvetési törvénytervezet, illetve az 

önkormányzatok feladatellátására vonatkozó jogszabályok változása esetén javasolja, hogy az 

elfogadott 2014. évi költségvetési koncepció kerüljön felülvizsgálatra, és az új jogszabályi 

követelményeknek megfeleltetésre 2013. év októberi ülésen.  

 

Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság  

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozatot elfogadásra javasolja a képviselő-

testületnek. 

 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozatot elfogadásra javasolja a képviselő-

testületnek. 

 

Ügyrendi és Szociális Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az önkormányzat 2014. évi költségvetési 

koncepciójával kapcsolatos határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.  

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester – mivel a napirendhez a jelenlévő képviselők részéről 

hozzászólás, vélemény nem hangzik el, így ismerteti a határozati javaslatot, majd azt szavazásra 

teszi fel a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság által javasoltakkal kiegészítve. 

 

 

A 12 fő Képviselő-testületi tagból 11 fő vett részt a szavazásban, és 9 igen 

szavazattal, és 2 tartózkodás mellett  az alábbi határozatot hozza  

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

104/2013. (IV.24.) önkormányzati határozata  

 

az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi 

költségvetési koncepcióját - mint a költségvetés kidolgozásának alapját - az alábbiak 

szerint elfogadja: 

 

1. A működési bevételek és kiadások – felhalmozási bevétel felhasználása nélküli – 

egyensúlyának megteremtésére tett intézkedések folytatása. A költségvetési terv 

összeállításánál alapvető szempont a pénzügyi egyensúly megteremtése.  
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2. Az önkormányzat hitelt – likviditási hitel kivételével- 2014. évben nem tervez felvenni.  

 

3. Az intézményrendszer működésének felülvizsgálata, működőképességének - a 

takarékossági szempontok figyelembevételével – megőrzése.   

 

4. A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok prioritását 

biztosítani kell. Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak 

pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételéből megteremthető. Az önként vállalt 

feladat kiadásainak finanszírozása a kötelező önkormányzati feladat ellátását nem 

veszélyeztetheti. 

 

5. A helyi szociális rendeletben és egyéb rendeletekben meghatározott önkéntes 

önkormányzati juttatások felülvizsgálata. 

 

6. A helyi civil szervezetekkel való együttműködés és azok támogatása, melyek általában 

kulturális, polgári védelmi, sport területekre terjed ki. Kiemelt jelentőséggel bír azon 

szervezetek támogatása, melyek a kötelező önkormányzati feladatok ellátásában az 

önkormányzattal kötött megállapodás szerint részt vesznek.  

 

7. A pályázati lehetőségek figyelemmel kisérése, és kihasználása. A költségvetésben 

jelentkező többletbevételből meg kell teremteni a pályázati önrészeket. 

 

8. Az Önkormányzat forgalomképes ingatlanjainak felülvizsgálata, ingatlanok 

értékesítésének, hasznosításának vizsgálata, és megvalósítása. Ingatlanértékesítés 

bevételei csak beruházásra és felújításra fordítható, illetve a pályázatok önrészeinek 

biztosítására.  

 

9. Újabb beruházási és felújítási kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a 

meglévő, többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló 

bevételek realizálását. 

 

10.  Az adókintlévőségek csökkentése érdekében tovább kell folytatni a következetes 

végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet.     

 

11. Működési kiadások (foglalkoztatáspolitikai célokhoz igazodó személyi juttatások és 

kötelező valamint állami feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások, ezen túl az önként 

vállalt feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások) meghatározásakor a takarékos és 

hatékony gazdálkodás elvét érvényre kell juttatni. A költségek vonatkozásában a 

szükséges és reális fedezetet biztosítani kell a tervezés során.   

 
12. A költségvetés előkészítésekor a jogszabályon, szerződésen, megállapodáson alapuló 

kiadások elsődlegességét biztosítani kell.  
 

13. A költségvetésben a nem várt kiadások finanszírozhatósága érdekében általános 

tartalékot kell képezni.  
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14. A 2014. évi költségvetési törvénytervezet, illetve az önkormányzatok feladatellátására 

vonatkozó jogszabályok változása esetén javasolja, hogy az elfogadott 2014. évi 

költségvetési koncepció az új jogszabályi követelményeknek megfelelően 2013. október 

havi képviselő-testületi ülésen kerüljön módosításra. 

 

15. A Képviselő-testület utasítja a Jegyzőt, hogy a költségvetési terv készítésekor a 

koncepcióban elfogadott döntéseket vegye figyelembe.  

 

 
Felelős: polgármester, jegyző  

Határidő: 2014. évi költségvetés készítése 

 

 

 

1/7.)Önkormányzati folyószámlahitel működési célú likvidhitellé  történő 

átalakítása 
 

 

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a 

képviselő-testületnek.  

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester – miután a napirendhez módosító javaslat nem hangzik el – így a 

határozati javaslatban foglaltakat ismerteti, és szavazásra teszi fel. 

 

 

A 12 fő Képviselő-testületi tagból 11 fő vett részt a szavazásban, és 10 igen 

szavazattal, és 1 tartózkodás mellett  az alábbi határozatot hozza  

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

105/2013. (IV.24.) önkormányzati határozata  

 

önkormányzati folyószámlahitel működési célú likvidhitellé  

történő átalakításáról 

 

Mezőkövesd Város Képviselő-testülete egyetért a rövidlejáratú működési célú 

folyószámlahitel működési likvidhitellé történő átalakításával, 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. 
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2. Az Önkormányzat által kért hitel összege 300.000 eFt, melyet 2013. május 15-én 

kíván igénybe venni és 2013.december 30-ig kíván visszafizetni.  

 

3. A képviselő-testület a hitel biztosítékaként az OTP Bank Nyrt. részére felajánlja 

központi támogatások, egyéb központi bevételek (SZJA), helyi adó valamint 

gépjárműadó bevételek engedményezését. 

 

4. A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy az Önkormányzat kötelezettségvállalása 

megfelel a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § 

(3) bekezdésében foglaltaknak. 

 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a hitelszerződés módosításának 

aláírására. 

 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Polgármester 

 

 

 

Sürgősségi indítvány: 

1/8. „Nyilatkozat a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Tanács által meghozott 

létszámcsökkentési döntés egyszeri költségvetési támogatásának igényléséhez” 
 

 

Az előterjesztést bizottság nem tárgyalta.  

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester mivel a napirendhez a jelenlévő képviselők részéről módosító 

javaslat nem hangzik el, így a határozati javaslatban foglaltakat ismerteti, majd szavazásra teszi 

fel.  

 

A 12 fő Képviselő-testületi tagból 11 fő vett részt a szavazásban, és 11 igen 

szavazattal  az alábbi határozatot hozza  
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Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

106/2013. (IV.24.) önkormányzati határozata  

 

a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Tanács által meghozott létszám- 

csökkentési döntés egyszeri költségvetési támogatásának igényléséhez 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata nyilatkozik arról, hogy költségvetési szerveinél és 

az önkormányzat hivatalánál – a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag 

megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, szervezeti változás, 

feladatátadás következtében az igénylő fenntartói körén kívüli munkáltatónál a 

létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje 

folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség. 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

2/1.) Tájékoztató a Zsóry Camping és Üdülőházak nyári üzemelésre való 

felkészüléséről 
 

 

Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozat „A” alternatíváját elfogadásra javasolja 

a képviselő-testületnek. 

 

(Vámos Zoltán képviselő elhagyta az üléstermet – 10 fő) 

 

Berecz Lászlóné Zsóry Camping Kft ügyvezető igazgatója elmondja, hogy a kft-ben nagy erőkkel 

készülnek a május 1-i nyitásra. Minden esély meg van, hogy a legjobbakat hozzá ki, minden 

percre szükségük van, ugyanis az időjárás miatt későn tudták megkezdeni a karbantartási, 

takarítási munkákat. Elkezdődött a nyári szezon feladat ellátásához a személyzet felvétele. Öt 

személy részére ad segítséget a Munkaügyi Központ, melyet ez által megköszön. Az elmúlt évi 

negatív eredményt reméli pozitívvá tudják tenni. Azt gondolja, hogy az előzetes foglalások 

alapján tartható is lesz.  

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester – mivel a napirendhez a jelenlévő képviselők részéről 

hozzászólás, vélemény nem hangzik el – így ismerteti a határozati javaslatban foglaltakat, melyet 

szavazásra tesz fel.  

 

A 12 fő Képviselő-testületi tagból 10 fő vett részt a szavazásban, és 9 igen 

szavazattal, 1 tartózkodás mellett  az alábbi határozatot hozza  
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Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

107/2013. (IV.24.) önkormányzati határozata  

 

a Zsóry Camping és Üdülőházak 

nyári üzemelésre való felkészüléséről 

  

 

A Képviselő-testület a Zsóry Camping és Üdülőházak nyári üzemelésre való 

felkészüléséről szóló tájékoztatóját elfogadja. 

 

 

Felelős: Kft ügyvezető 

Határidő: azonnal, illetve értelem szerint 

 

 

 

2/2.) A Zsóry Camping Kft beszámolója a 2012. évi mérlegéről és a 2013. évi 

tervekről 
 

 

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a 

képviselő-testületnek azzal, hogy felhívja az ügyvezető figyelmét, hogy a Kft. ez évi 

gazdálkodását lehetőség szerint nyereségesen fejezze be.  

 

Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozatot elfogadásra javasolja a képviselő-

testületnek azzal, hogy a soron következő bizottsági ülésre az önkormányzat készítsen 

előterjesztést a hasznosítási formában szóba jöhető egyéb megoldási lehetőségekről. 

 

 

Barsi László az előterjesztésből kiderül, hogy a Zsóry Camping az elmúlt évet 3.700 EFt 

veszteséggel zárta. Érdeklődik, hogy mi fog változni ebben az évben, mire alapozza a változást?  

 

Csirmaz Zsolt elmondja, hogy a személyi jellegű ráfordításnál 2 MFt növekményt talált, de 

létszámváltozás nem történt. Erről szeretne tájékoztatást kapni.  

 

Berecz Lászlóné Zsóry Camping Kft ügyvezetője elmondja, hogy a Camping bevételei, kiadásai, 

mérleg eredményei az elmúlt években a válság következtében felemésztette a tartalékait a 

beruházások miatt. Erre az évre nem terveznek nagy látványos munkákat. A bevételi oldal 

esetében pedig nem terveznek áremelkedést, viszont a vendégszám megtartása mellett a 

bérjellegű kiadásokhoz a Munkaügyi Központtól támogatást kapnak, így 100 %-os 

megvalósíthatósága lesz,  az eredmény tartható. Kiemeli, hogy likviditási hitele, kintlévősége 
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nincs a kft-nek, nincs teher rajtuk, ami negatívan befolyásolná az eredményt. Az elmúlt évben 

nem sikerült olyan megoldást találni a bérjellegű kifizetésekhez mint az idén, ill. ami  megkötésre 

került 2 személy esetében továbbfoglalkoztatásra kapták a támogatást. Elmondja, hogy a kft-ben 

5-7 hónapos munkaszerződéseket kötnek, ami viszonylag rövid periódus. Mindig csak a 

minimálbért tudták fizetni, étkezési hozzájárulás is csak arra az időre járt.   

 

Barsi László és Csiger Zsolt képviselők a feltett kérdésükre a választ elfogadták.   

 

 

(Vámos Zoltán képviselő visszatért az ülésterembe - 11 fő)  

 

 

Vámos Zoltán alpolgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Zsóry Gyógy- és Strandfürdő 

április 29-én kinyit. 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester javasolja, hogy a Zsóry Camping Kft mérlege alapján ne 

foglaljanak állást. Határozatot a Képviselő-testület május havi ülésén hozzanak, addig alaposan 

nézzék át a Kft üzemeltetési tapasztalatait, annak megfelelően hozzák meg döntésüket.  

Mivel több hozzászólás, vélemény nem hangzik el, így az általa elmondott javaslatot teszi fel 

szavazásra.  

 

 

A 12 fő Képviselő-testületi tagból 11 fő vett részt a szavazásban, és 11 igen 

szavazattal  az alábbi határozatot hozza  

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

108/2013. (IV.24.) önkormányzati határozata  

 

A Zsóry Camping Kft. beszámolója a 2012. évi mérlegéről  

és a 2013. évi tervekről 

 

 

 

A Képviselő-testület a Polgármester javaslatára a Zsóry Camping Kft mérlege alapján az 

előterjesztésről nem foglal állást. Határozatot a Képviselő-testület május havi ülésén 

fognak hozni, és addig alaposan átnézik a Kft üzemeltetési tapasztalatait, annak 

megfelelően hozzák meg döntésüket.  

 

 

Felelős: polgármester, Zsóry Camping Kft. igazgatója 

Határidő: 2013. május 31. 
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3.) Tájházak felkészülése a turisztikai szezonra 
 

 

Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozatot elfogadásra javasolja a képviselő-

testületnek. 

 

 

Csirmaz Zsolt kérdezi, hogy az Iskolatörténeti Múzeum látogatottsága  mindössze 450 fő, miért 

ilyen kevés?   

 

Kazárné Kalber Nikolett Közkincs-Tár Nonprofit Kft ügyvezetője válaszában elmondja, hogy a 

gyűjtemény igen speciális kiállítást tartalmaz. A városi kiadványban most is szerepel, a honlapon 

közzé van téve, a Tourinform Iroda is tájékoztatja az ide látogatókat, valamint az oktatási 

intézmények is kaptak felhívást. A speciális igénye miatt kevés a látogatói szám, és kiesik a többi 

tájházhoz, múzeumhoz képest.  

 

Csiger Lajos a múzeum sokáig a Városi Galéria épületében üzemelt. Amikor a Takács István 

kiállítás szóba került, akkor került át a Mátyás király u. 46. sz. alá. Véleménye szerint nem kell 

elkeseredni a kevés látogatói létszám miatt.   

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester elmondja, hogy az önkormányzat terve a gyűjtemény más 

helyszínen történő bemutatása. Igyekeznek a város tulajdonában lévő tájházaknál olyan 

munkálatokat elvégeztetni, amik nagyon szükségesek. Megköszöni az üzemeltetőknek a nyitva 

tartást, hogy a látogatók bemehetnek. Keresik a lehetőséget, hogy hogyan tudják még méltóbbá 

tenni a matyó örökségű városrészt, természetesen a tájházakat is. Mivel több hozzászólás, 

vélemény nem hangzik el, így a határozati javaslat ismertetése után azt szavazásra teszi fel.  

 

 

A 12 fő Képviselő-testületi tagból 11 fő vett részt a szavazásban, és 11 igen 

szavazattal  az alábbi határozatot hozza  

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

109/2013. (IV.24.) önkormányzati határozata  

 

Tájházak felkészülése a turisztikai szezonra 

 

A Képviselő-testület jóváhagyja a „Tájházak felkészülése a turisztikai szezonra” c. 

előterjesztést, elfogadja a látogathatóság biztosításáról, valamint a marketing 

tevékenységről szóló tájékoztatót. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelem szerint 
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4.)Civil szervezetek, alapítványok, egyesületek, egyházak támogatására kiírt 

pályázatok elbírálása  
 

 

Csiger Lajos képviselő elmondja, hogy változtak az önkormányzat gazdálkodási szabályai, az 

önként vállalt feladatokat egyre nehezebben tudja teljesíteni. Ennek ellenére az önkormányzat 

13787 eFt-ot javasol a civil szervezetek, alapítványok, egyesületek támogatására.  

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester – miután a napirendhez módosító javaslat nem hangzik el – így a 

határozati javaslat ismertetése után az 1. sz. mellékletet az Ad-Hoc bizottság javaslatával teszi fel 

szavazásra. 

 

A 12 fő Képviselő-testületi tagból 11 fő vett részt a szavazásban, és 10 igen 

szavazattal, 1 tartózkodás mellett  az alábbi határozatot hozza  

 
 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

110/2013. (IV.24.) önkormányzati határozata  
 

A civil szervezetek, alapítványok, egyházak támogatására 

kiírt pályázatok elbírálásáról 

 

  
1. Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évre a civil szervezetek, 

alapítványok, egyházak támogatására kiírt pályázatokat a mellékelt (1.melléklet)  

tartalommal hagyja jóvá. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésnek megfelelően a 

szervezetekkel a támogatási szerződést kösse meg. 

 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal, ill. értelem szerint 
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CIVIL SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK, EGYESÜLETEK TÁMOGATÁSI KÉRELME 2013. 

             1. sz. melléklet 
Kód-szám Kérelmező 2012. évi 

2012.támog

atás 

2013. évi támogatás  

 

Jóváhagyott 

Kért Megjelölt   cél Javasolt  Jóváhagyott  

1 Kabócák és Manócskák 

Közhasznú Egyesület 

 

100.000 400.000 Heti 3 alkalommal foglalkozások tartása: Mazsola muzsika, 

Maszatoló klub, Torna anyukáknak és kismamáknak.  Baba-

mama börze, Táncház gyerekeknek szervezése. Előadások 

család és gyermeknevelés témákban,vendégelőadók:Török 

Gabriella,Bartos Erika,Dr.Kádár Annamária,Vida Ágnes. I. 

Regionális Családháló Találkozó,Családok Napja,Mini 

Szüreti,Karácsonyi és Szilveszteri mulatság megszervezése.  

Bútorok,szabadtéri játékok vásárlása.  

100.000 100.000 

2 Mezőgazdasági 

Gépmúzeumért 

Közhasznú Alapítvány  

 

420.000 900.000 Az ajándékba kapott nagyon értékes 1 tonna súlyú felhordó 

serleges vízkiemelő berendezés funkciójának megfelelő 

elhelyezése, látogatók számára működtethetővé tétele. (Ez 

tovább növelné a Gépmúzeum hírét és látogatóinak számát is.) 

420.000 420.000 

3 Matyóföldi Alkotók és 

Művészetpártolók 

Egyesülete 

 

110.000 350.000 Múltbéli és jelen értékeink feldolgozása, 

megőrzése,népszerűsítése a lakosság körében, helyi alkotók 

számára publikációs lehetőségek biztosítása. „Mezőkövesd 

1956” c. régóta készülő könyv befejezése. 

110.000 110.000 

4 Gondoskodás 

Alapítvány 

 

Nem kért. 150.000 Szociális tevékenység:családsegítés, fogyatékos emberek 

gondozása,ápolása,képesség fejlesztése. Add a kezed 

Lakóotthon működésének biztosítása. 

Külföldi rendezvény: Németország tanulmányút. 

50.000 50.000 

5 Mezőkövesdi 

Városszépítő és 

Városvédő Egyesület  

 

50.000 300.000 Temetői Kőkép felújítása, majd átadási ünnepség szervezése. 

Nyári Városvédő tábor szervezése diákok számára. Csendes 

megemlékezés. 

50.000 50.000 

6 Közérdekű 

Kötelezettség Vállalás 

a Szent László 

Gimnázium és 

Közgazdasági 

Szakközépiskola 

tanulóiért 

 

Nem kért. 150.000 42. Hancsók Kálmán Megyei Matematika Verseny 

megszervezése, melyre meghívják a kézdivásárhelyi Nagy 

Mózes Gimnázium és a Református Gimnázium tanulóit. 

Számukra a szakmai program után szabadidős program 

szervezése (Mezőkövesd és Eger nevezetességeinek 

bemutatása) A szaktanárok számára tanácskozás szervezése, 

meghívott előadókkal. A verseny 2 napos. 

150.000 150.000 

7 Közérdekű Nem kért. 100.000 Testvérvárosi kapcsolatok ápolása, Bad Salzungen   
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Kötelezettség Vállalás 

a Szent László 

Gimnázium és 

Közgazdasági 

Szakközépiskola 

tanulóiért 

delegációjának fogadása, közös sportrendezvény szervezése.A 

tavalyi két, Bad Salzungenben tartott ifjúsági tábor 

viszonzása. 

8 Matyó Kertbarát 

Egyesület  

 

175.000 700.000 Matyó Húsvétra „reklámnyúl” készítése. 

Virágkiállítás,IV.Matyó Pálinkamustra és Pogácsasütő 

verseny,III. Matyó Hagyományos Ételek 

Főzőversenye,Gyümölcs-zöldség-virág kiállítás  szervezése. 

Városi Adventi koszorú elkészítése. 

175.000 175.000 

9 Mezőkövesdi Amatőr 

Színjátszó Kör 

Egyesület 

440.000 500.000 Színházi produkciók létrehozása: M.Frayn:Még egyszer 

hátulról,Kurosawa:A vihar kapujában,Adventi Ünnepi 

műsor,Szilveszteri Kabaré színpadra állítása. Részvétel a 

Nyíregyházi Országos Improvizációs Fesztiválon,az Amatőr 

Színházak Országos Minősítő Fesztiválján. 

Mezőkövesd 40 éve kapott városi rangot, erre egy 

színvonalas,verses,zenés műsort adna a társulat az ünnepi 

testületi ülésen,valamint a Matyó Kertbarátok Egyesületével 

közösen elkészítenék a városi címert élő virágból,melyet 

felajánlanak az önkormányzat részére, a Mátyás király szobor 

koszorúzásához.  

440.000 440.000 

10 Egészség Klub 

Közhasznú Egyesület 

 

250.000 300.000 Mozgáskultúrák megszerettetése a fiatalabb korosztállyal 

is.(csikung,jóga,gyógytorna,alakformáló tréning,örömtánc) 

Heti rendszerességel tartanak tréningeket.Családi Egészségnap, 

Nyári Tábor túlsúlyos fiataloknak, „Vidáman,könnyen  

csinosodni” c. program megszervezése.Tour de Mezőkövesd 

társszervezése.Előadói díjak. 

250.000 250.000 

11 Takács István 

Kulturális Alapítvány 

400.000 850.000 A művész életútját, munkásságát bemutató 

kiadványok,ismertetőanyagok,katalógusok megjelentetése, 

melyek segítséget nyújtanak az állandó kiállításhoz a 

látogatók számára. 

100.000 100.000  

12 Matyóföldi Foltvarró 

Klub 

50.000 210.000 Hetente klubfoglalkozások, vendégelőadók meghívása.12. 

Nyári Alkotótábor, Húsvéti és karácsonyi közös varrás, 

valamint kiállítások,kézműves foglalkozások szervezése. 

Anyagköltség. 

50.000 50.000  

13 Matyó Nagymama 

Klub Egyesület 

 

140.000 200.000 13.”Halló, még itt vagyok” B.A.Z. Megyei Nyugdíjas Klubok 

Kult. Találkozója, Megyei Klubvezetők Találkozója 

megszervezése.Útiköltség. 

140.000 140.000 
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14 Mezőkövesdi 

Polgárőrség Egyesület 

1.100.000 1.500.000 Rendezvények biztosítása, járőrözés, figyelőszolgálat. 

 
1.000.000 1.000.000 

15 Közalkalmazottak és 

Köztisztviselők 

Nyugdíjas Klubja 

Nem kért. 50.000 Közalk. és köztisztv. nyugdíjasainak összefogása,számukra 

havonta kulturális programok szervezése.Győrújbaráti 

Nyugdíjas Klub tagjaival szakmai eszmecsere 

Budapesten,majd a Fiumei úti temetőben a híres magyarok 

sírjainak meglátogatása.Útiköltség.Dél-Borsod 

falvainak(Bogács,Cserépfalu,Tard)megismerése,az ott 

működő klubok meglátogatása,szakmai eszmecsere céljából. 

50.000 50.000 

16 Szent József Kolping 

Család Egyesület 

 

63.000 80.000 Gépésztalálkozó vendégeinek elszállásolása.Kirándulás 

szervezése. Részvétel a Kolping Családok Őszi találkozóján 

és a Mártaverebély-Szentkúti 

búcsún.Útiköltség.Ismeretterjesztő előadások 

szervezése.Mikulás ünnepség,vendéglátás szervezése a két 

plébánia ministránsainak. 

63.000 63.000 

17 B-A-Z megyei Holocén 

Természetvédelmi 

Egyesület 

Mezőkövesdi Csoportja 

 

20.000 20.000 Általános iskolák környezetvédelmi munkájának 

segítése.”Jeles Napok” megünneplésének megszervezése.35. 

Dél-Borsodi Madarak és Fák Napi Találkozó 

megszervezése.Föld napi fotópályázat meghírdetése,a 

beérkezett anyagokból kiállítás szervezése.Díjazások. 

20.000 20.000 

18 Mozgássérültek 

Mezőkövesdi 

Egyesülete 

 

105.000 520.000 Sclerosis multiplex és Heine medine Országos Konferencia 

megszervezése. Együtt-Egymásért klubfoglalkozások, 

kirándulások szervezése.Útiköltség.„Kéz a kézben” támogató 

szolgálat ünnepi nap szervezése a fogyatékossággal élők 

számára. 

105.000 105.000 

19 Mezőkövesdi 

Színészeti Egyesület 

 

325.000 500.000 Darabok bemutatása: H.Sachs:A tüzes vas, A paraszt a 

tisztítótűzön(vásári komédiák),Feydeau:A balek. Előadások 

régebbi darabokból:Losonczi Gy.:Forog vagy nem 

forog,Hunyady S.:Lovagias ügy Verses-zenés műsorok városi 

rendezvényekre. „Székely-Magyar Színház Barátság” c. 

találkozó megszervezése.Színjátszó táborokon, fesztiválokon 

részvétel (Erdőszentgyörgy,Kiskövesd).Fellépés 

Csíkfalván.Bécsi keringő betanítása a Polgári Bálra. 5 napos 

nemzetközi tábor szervezése Ómassán.  

 

325.000 325.000 

 

20 

 

 

Mezőkövesdi Civil 

Szövetség 

 

2.200.000 

 

 

500.000 

 

 

Informácós iroda működtetése,szervezetek segítése. 1%-os 

hirdetések,beszámolók megjelentetése.Civil Kerekasztal 

 

50.000 

 

50.000 
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beszélgetések szervezése.Részvétel konferenciákon.VI.Civilek 

hete megszervezése.VII.Civil Expo megszervezése,vezetői 

tréningek szervezése.Kapcsolattartás a Nyilas Misi 

Alapítvánnyal,a Magyar Marketing Szövetség Nonprofit 

klubjával. 

 

 

21 Lungo Drom 

Mezőkövesdi 

Szervezete 

 

105.000 250.000 Érdekvédelmi,oktatási és kulturális feladatok ellátása. Iskolás 

gyermekek kirándultatása (Szépművészeti 

Múzeum,Közlekedési Múzeum,Fővárosi Állatkert)Útiköltség. 

105.000 105.000 

22 Matyó Népművészeti 

Egyesület 

 

2.800.000 Néptánc 

4.500.000 
Kézműves

ség 

800.000 

Folklórfesz

tivál3.000.

000 

Összesen: 

8.300.000 

Teljes működési költség: Matyó Néptáncegyüttes,Matyó Népi 

Együttes,utánpótlás csoport,Borsóka Hímzőkör,Kézműves 

Kör,Mérték Kör. Rendezvények,kiállítások,kézműves 

foglalkozásokszervezése.Matyóföldi Folklórfesztivál 

szervezése és lebonyolítása.Útiköltség. 

 

Néptánc: 

4.200.000 

 

Kézművessé

g: 

300.000 

Néptánc: 

4.200.000 

 

Kézművesség: 

300.000 

23 Mezőkövesdi Fúvós és 

Majorette Együttesért 

Alapítvány 

1.600.000 2.619.000 Mazsorett csoport elkopott csizmáinak lecserélése,egyenpólók 

készítése.Új hangszerek vásárlása,új repertoár összeállításához 

kották vásárlása. Hazai és külföldi meghívások 

útiköltsége.(Meghívások:Kézdivásárhely,Nyírbátor,Budapest, 

Hajdúböszörmény,Kiskunfélegyháza) Alapítványi működési 

költségek.Ünnepi Gála szervezése a Mazsorett csoport 20 éves 

fennállásának alkalmából.  

1.600.000 1.600.000 

24 Mezőkövesdi Szent 

László Kórus és Hang-

Stúdió Egyesület  

Nem kért. 400.000 18 éves fennállás alkalmából nagyszabású koncert 

szervezése.Próbákhoz és a fellépésekhez szükséges 

hangszerek,technikai eszközök,zenei alapok,kották  

beszerzése.Részvétel kórustalálkozókon,meghívásos 

fellépéseken.Útiköltség. 

200.000 200.000 

25 Szent László 

Alapítvány 

600.000 600.000 5 napos, 40-45 fős hittanos tábor szervezése a rászoruló 

gyerekeknek. 1 hetes, 24 fős Simogató kéz tábor Berekfürdőn. 
600.000 600.000 

26 Hoórvölgye 

Horgászegyesület 

 

53.000 150.000 Matyó Húsvét keretében Horgászverseny megrendezése. 

Díjak,kupák,érmek,oklevelek,tárgyi ajándékok költségei. 
53.000 53.000 
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27 Z 0-3 Postgalamb 

Egyesület 

 

33.000 33.000 Sportversenyzés postagalambokkal.Igény szerint városi 

eseményeken részvétel. 
33.000 33.000 

28 Z-30 Postagalamb 

Egyesület 

 

33.000 33.000 Sportversenyzés postagalambokkal.Igény szerint városi 

eseményeken részvétel. 
33.000 33.000 

29 Mezőkövesdi Triatlon 

Egyesület 

 

187.000 500.000 Sport triatlon és duatlon sportágban versenyeztetés,képzés, 

utánpótlás nevelés, versenyszervezés.Kerékpárok szinten 

tartási kiadásai, sportorvosi vizsgálatok költségei. 

200.000 200.000 

30 LÓERŐ Sportegyesület 

 

Nem kért. 600.000 Mezőkövesdi Díjugrató Verseny szervezése és 

lebonyolítása.(A Megyei Bajnokság részeként.) 
50.000 50.000 

31 Mezőkövesdi Amatőr 

Röplabda Egyesület 

 

Nem kért. Egyesület: 

220.000 

Kovács 

Csaba: 

50.000 

Összesen 

270.000 

Rendszeres edzés,mozgás lehetőség szervezése heti 2 

alkalommal.Utánpótlás nevelés,sportág népszerűsítése.Nyílt 

edzések szervezése.Saját torna szervezése. 

Kiegészítő sportágak beépítése: Kovács Csaba 

(testépítő)irányításával 

Egyesület: 

50.000 

 

Kovács 

Csaba: 

50.000 

Egyesület: 

50.000 

 

Kovács Csaba: 50.000 

32 Úszással Mezőkövesd 

Egészséges Ifjúságáért 

Alapítvány 

315.000 500.000 Teknőc-Mikulás Kupa Nemzetközi Népszerűsítő Úszóverseny 

megszervezése.  

Hátrányos helyzetű csoportok oktatása.Létszámbővítés. 

Részvétel megyei,regionális,országos és küldöldi 

versenyeken.Útiköltség,szállás,nevezési költségek. 

315.000 315.000 

 

33 Zsóry SE Női 

Labdarúgó Szakosztály 

 

500.000 400.000 Bajnoksági tornákon való részvétel. 400.000 400.000 

34 Zsóry SE Sakk 

Szakosztály 

 

500.000 800.000 Nemzetközi bajnokságon,ill. Megyei bajnokságon való 

részvétel. Nemzetközi Sakk Matyó Kupa megrendezése. 
550.000 550.000 

35 Mezőkövesdi Zsóry 

Sport Egyesület 

Ökölvívó Szakosztály 

 

500.000 1.500.000 XXXVIII. Országos Matyó Kupa megrendezése.Felszerelés 

vásárlása. 

Részvétel:Serdülő Országos Bajnokság,Junior Országos 

Bajnokság,Ifjúsági Magyar Bajnokság,Felnőtt Magyar 

Bajnokság, valamint kisebb 1,2,4 napos versenyek. 

550.000 550.000 

36 Mezőkövesd Zsóry 

Sport Egyesület Úszó 

Szakosztály 

 

500.000 850.000 XIII.Matyó Pünkösd Kupa és XIV. Zsóry Kupa 

megszervezése.Versenyeztetés,nevezési 

díjak,utazás,szállás.Eszközök vásárlása,technikai feltételek 

biztosítása. 

500.000 500.000 
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37 Mezőkövesdi 

Nyugdíjasokért 

Közhasznú 

Alapítványok 

370.000 350.000 Rendezvények szervezése nyugdíjasoknak,rászoruló idős 

emberek támogatása tartós élelmiszerrel, ill. egyéb segítség 

formájában. 

350.000 350.000 

Összesen  14.044.000 26.435.000  13.787.000 13.787.000 
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5.)Közbeszerzési eljárás indítása a Zsóry-fürdő üdülőterület úthálózata 

burkolatának felújítására 
 

 

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a 

képviselő-testületnek azzal, hogy a közbeszerzési eljárást megindító felhívás 3.1.1) pontja 

egészüljön ki azzal, hogy „10 nap késedelem után esedékessé válik a meghiúsulási kötbér”.  

 

Ügyrendi és Szociális Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot a mellékelt „Megindító 

felhívással” együtt javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra.  

 

 

Guti Árpád  képviselő érdeklődik, hogy a főszezonra elkészülnek-e az utak? 

 

Vigh Henrik irodavezető elmondja, hogy  természetesen az a cél, hogy az idegenforgalmi szezon 

kezdetére az úthálózat rendben legyen.  

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester – mivel több hozzászólás, vélemény nem hangzik el – így a 

határozati javaslat ismertetése után szavazásra teszi fel az eljárást megindító eljárással együtt. 

 

 

A 12 fő Képviselő-testületi tagból 11 fő vett részt a szavazásban, és 11 igen 

szavazattal  az alábbi határozatot hozza  

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

111/2013. (IV.24.) önkormányzati határozata  

 

a Zsóry-fürdő üdülőterület úthálózata burkolatának felújítására 

induló közbeszerzési eljárásról 

 

 

A Képviselő-testület a Zsóry-fürdő üdülőterület úthálózata burkolatának felújításához 

kapcsolódó építési munkálatok kivitelezőjének kiválasztására vonatkozó eljárást megindító 

felhívást elfogadja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a közbeszerzési eljárás megindítására. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 
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ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS 

 

A Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárás 

 
X Építési beruházás  

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 

Ország:  

Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok): 

 

Címzett: Pázmándi Tamás közbeszerzési referens 

Telefon: 

49/511-535 

E-mail: 

kozbeszerzes@mezokovesd.hu 

Fax: 

49/511-535 

Internetcím(ek) (adott esetben) 

Az ajánlatkérő általános címe (URL): 

 

A felhasználói oldal címe (URL):  

 

 

További információ a következő címen szerezhető be:  

  A fent említett kapcsolattartási pont(ok) 

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre 

vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:  

  A fent említett kapcsolattartási pont(ok) 

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: 

  A fent említett kapcsolattartási pont(ok) 

I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA 

Regionális/helyi szintű   

I.3.) FŐ TEVÉKENYSÉG 

I.3.1) KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK  

 Általános közszolgáltatások  

I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében 

 

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést:       nem  
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II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

II.1) MEGHATÁROZÁS 

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés: 

Kivitelezési munkák a Zsóry-fürdő üdülőterület úthálózata burkolatának felújítására 

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye 

 Építési beruházás             

Kivitelezés  

A teljesítés helye 

Mezőkövesd 

NUTS-kód                    HU311 

II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó 

információk 

 A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul     

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya 

Vállalkozási szerződés / Kivitelezési munkák a Zsóry-fürdő üdülőterület úthálózata burkolatának 

felújítására 

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy 
45233228-3  

 

További 

tárgy(ak)   

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel                                                                             nem  

II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk 

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)                                                             nem  

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG  
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II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)  

1.) 10.012 m2 felületen 5 cm vtg. aszfaltszőnyeg terítése  

felületelőkészítés, portalanítás, emulzió-permetezés (10.012 m2) 

AC-11 aszfalt kiegyenlítőréteg 2 cm vtg-ban (200 m3) 

AC-11 hengerelt aszfalt kopóréteg 3 cm vtg-ban (300 m3) 

padkarendezés zúzottkővel 2x50 cm szélességben (2.367 fm) 

2.) 7.608 m2 felületen burkolat-megerősítés 

földkiemelés 20 cm vtg-ban elszállítással (1.522 m3) 

földtükör készítés tömörítéssel (7.608 m2) 

zúzottkő (szórt) útalap 20 cm vtg behengerléssel (1.522 m3) 

AC-11 aszfalt kiegyenlítőréteg 2 cm vtg-ban (152 m3) 

AC-11 hengerelt aszfalt kopóréteg 3 cm vtg-ban (228 m3) 

padkarendezés zúzottkővel 2x50 cm szélességben (2.536 fm) 

A pontos mennyiségek a dokumentációban részletezve. 

Becsült érték áfa nélkül:  145.000.000 Pénznem:  HUF  

II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ  

Vételi jog (opció):     nem  

II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk  

A szerződés meghosszabbítható:       nem 

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE 

Kezdés           2013/ 06/17     (év/hó/nap)    

Befejezés       2013/08 /31      (év/hó/nap)  

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK  

III.1) A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS FELTÉTELEK  

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 

-Teljesítési biztosíték: a szerződésszerű teljesítés biztosítékául szolgál, mértéke a nettó vállalkozói díj 

5%-a. A nyertes ajánlattevő a teljesítési bankgarancia, kötelezvény eredeti példányát a szerződéskötéssel 

egy időben köteles ajánlatkérő részére átadni, illetve ajánlatkérő bankszámlájára befizetni. Amennyiben a 

nyertes ajánlattevő a szerződéskötéssel egy időben, továbbá az ezen kötelezettségének betartására is 

kiterjedő, nyertes ajánlatában tett nyilatkozatában foglaltakkal ellentétben a teljesítési bankgaranciát, 

kötelezvényt az előírt tartalommal és előírt módon és határidőn belül nem nyújtja be, illetve nem utalja át 

ajánlatkérő számlájára, az ajánlatkérő a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített 

ajánlattevővel szerződhet, aki/amely az ilyen tárgyú közléstől számított 5 napon belül köteles ajánlatkérő 

részére átadni az előírásszerű teljesítési bankgaranciát, kötelezvényt, illetve teljesíteni az átutalást. A 

teljesítési garanciának benyújtásakor érvényesnek, a szerződés nyertes ajánlattevő és ajánlatkérő általi 

aláírásától kezdődően a teljesítés teljes idejére a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontjáig hatályosnak 

kell lennie. 
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-Késedelmi kötbér: a késedelmi kötbér mérteke a szerződés nettó ellenértékének 1%-a naponta, de 

maximum a szerződés nettó ellenértékének 10%-a. 10 nap késedelem után esedékessé válik a 

meghiúsulási kötbér. 
-Meghiúsulási kötbér: a nettó vállalási ár 20 %-a. 

-Jólteljesítési biztosíték: a garanciális kötelezettség teljesítése biztosítékául szolgál, az ajánlatban vállalt 

garancia időtartamára, mértéke a nettó vállalkozói díj 5%-a. A jólteljesítési garanciának a kivitelezés 

lezárását követően, a műszaki ellenőr és az ajánlatkérő képviselője által igazolt sikeres műszaki átadás-

átvétel időpontjától kell rendelkezésre állnia. Az érvényes jólteljesítési garancia rendelkezésre állása a 

műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáról rendelkező jegyzőkönyv aláírásának a feltétele. 

A teljesítési és jóteljesítési garancia, illetve az ajánlati biztosíték nyújtható ajánlatkérő bankszámlájára 

történő befizetéssel, bankgaranciával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított –készfizető 

kezességvállalást tartalmazó- kötelezvénnyel. 

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi 

rendelkezésekre: 

Ajánlattevő a Kbt. 131. §-ában foglaltak szerint a szerződésben foglalt ellenszolgáltatás 10%-ának 

megfelelő összeg előlegként történő kifizetését kérheti.  

Ajánlatkérő 1 db részszámla benyújtására biztosít lehetőséget; a vállalási ár 40%-áról (a V.4.17. pontban 

részletezve).  

A végszámla az építési munkálatok 100 %-os műszaki készültségekor, a műszaki átadás-átvételi eljárás 

sikeres lezárását követően nyújtható be, a vállalási ár (az előlegszámla és a részszámla összegével 

csökkentett) fennmaradó részéről.  

A számlákat az ajánlatkérő által megbízott műszaki ellenőr ellenjegyzi. Ajánlatkérő csak a műszaki 

ellenőr által leigazolt számlákat fogadja be.  

A benyújtott számlák finanszírozását az Ajánlatkérő végzi.  

Az ellenszolgáltatás teljesítésére a Kbt. 130. § (1), (3)-(6) bekezdése, továbbá az adózás rendjéről szóló 

2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ban foglaltakat az irányadóak.  

Az ajánlattétel, a szerződés, illetve a kifizetés pénzneme HUF.  

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:  

Nem követelmény, de több ajánlattevő közös ajánlattétele esetén a Kbt. 25.§-ban foglaltakra figyelemmel 

kell lenni. 

III.1.4) Egyéb különleges feltételek  (adott esetben)      nem  

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 

III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező 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: 

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok: 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan 

gazdasági szereplő, akivel/amellyel szemben fennáll a Kbt. 56. § (1) bekezdésében és a Kbt. 57. § (1) 

bekezdésében foglalt kizáró okok valamelyike, továbbá nem lehet ajánlattevő, akivel/amellyel szemben 

fennáll a Kbt. 56. § (2) bekezdésében foglalt kizáró ok. Ajánlattevőnek a Kbt 58. § (3) bekezdése alapján 

nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót, valamint az 



39 

 

általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § (1) bekezdés szerinti 

kizáró okok hatálya alá. 

A megkövetelt igazolási mód: 

A kizáró okok fenn nem állását az ajánlattevőknek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rend. 12. §-ában 

foglaltak szerint kell igazolniuk, illetve Ajánlatkérő eszerint ellenőrzi a kizáró okok fenn nem állását. 

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 

megkövetelt igazolási mód: 

P1. Csatolja a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. 

§ (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi 

számlavezető pénzügyi intézmény nyilatkozatát az 

ajánlattevő pénzügyi helyzetéről legalább az alábbi 

tartalommal -amennyiben ezek az adatok 

rendelkezésre állnak-: 

— vezetett számlaszám(ok), 

— mióta vezeti a bankszámláját, 

— volt-e a számlán 15 napot meghaladó sorban állás 

az ajánlati felhívás feladását megelőző 2 

évben. 

P2. Csatolja a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. 

§ (1) bekezdés b) pontja alapján a számviteli törvény 

szerinti, az ajánlattételi határidőt megelőző két lezárt 

üzleti évre vonatkozó, saját vagy jogelődje 

beszámolóját a kiegészítő mellékletek nélkül, 

egyszerű másolatban. 

Amennyiben a beszámolók a céginformációs szolgálat 

honlapján megismerhetőek, a beszámolók adatait az 

ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat 

honlapján megtalálható beszámolók csatolása az 

ajánlatban nem szükséges. 

Ha az ajánlattevő a beszámolókkal azért nem 

rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes 

időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg 

működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából 

származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult 

igazolni. 

 

P3. Csatolja a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. 

§ (1) bekezdés c) pontja alapján az előző három évre 

vonatkozóan -amennyiben ezek az adatok 

rendelkezésre állnak-a: 

— teljes nettó árbevételéről és 

— építőipari tevékenységgel kapcsolatos nettó 

árbevételéről szóló nyilatkozatát. 

 

P4. Csatolja a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. 

§ (1) bekezdés d) pontja alapján a szakmai 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

Az ajánlattevő alkalmatlan, ha: 

P1. A pénzügyi intézmény(ek)től  származó 

nyilatkozat(ok) szerint a folyószámlá(ko)n az 

ajánlattételi felhívás feladását megelőző 2 évben 

15 napot meghaladó sorban állás fordult elő. 

 

 

 

 

 

 

 

P2. A mérleg szerinti eredménye az ajánlattételi 

felhívás feladását megelőző két lezárt üzleti 

évben negatív volt. 

Ha az ajánlattevő az alkalmassági feltételben 

előírt irattal (beszámolóval) azért nem 

rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes 

időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte 

meg működését, az alkalmasságát a 

közbeszerzés tárgyából származó árbevételről 

szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az 

ajánlatkérő köteles az ajánlattevő pénzügyi és 

gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha 

működésének ideje alatt a közbeszerzés 

tárgyából (építőipari tevékenység) származó - 

általános forgalmi adó nélkül számított - 

árbevétele eléri vagy meghaladja a 100 millió 

Ft-ot.(310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § 

(2) bekezdés). 

 

P3. Az előző három évben 

— nettó árbevétele összesen nem éri el a 80 

millió HUF-ot és, 

— építőipari tevékenységből származó nettó 

árbevétele összesen nem éri el a minimum nettó 

60 millió HUF-ot. 

 

 

P4. Nem rendelkezik legalább 25 millió Ft/év és 
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felelősségbiztosítás fennállásáról szóló igazolást 

egyszerű másolatban. Ajánlattevő csatolja ajánlatába a 

biztosítótársaságtól származó kötvényt és egy 

nyilatkozatot annak érvényességére vonatkozóan. 

 

Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az előírt 

alkalmassági követelményeknek bármely más 

szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is 

megfelelhet a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdésében 

foglaltaknak megfelelően. 

Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági 

követelményeknek bármely más szervezet (vagy 

személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, 

úgy ajánlattevő alkalmasságát a Kbt. 55. § (5)-(6) 

bekezdései szerint köteles igazolni. 

5 millió Ft/káresemény mértékű érvényes 

szakmai felelősségbiztosítással. 

 

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 

megkövetelt igazolási mód: 

M1. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) 

bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító 

felhívás feladásától visszafelé számított öt évben 

befejezett építési beruházásait a 310/2011. (XII. 23.) 

Korm. rendelet 16. § (5) bekezdésében meghatározott 

formában igazolva. A referencianyilatkozatból vagy 

referenciaigazolásból minden alkalmassági feltétel 

teljesülésének ki kell derülnie. 

 

M2. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) 

bekezdés c) pontja alapján azoknak a szakembereknek 

a megnevezésével, képzettségük ismertetésével, akiket 

be kíván vonni a teljesítésbe 

 

Csatolandó dokumentumok: 

A teljesítésbe bevonandó szakemberek megnevezése, 

végzettségüknek, képzettségüknek ismertetése az 

alábbiak szerint: 

- a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó 

nyilatkozat, pontosan megjelölve, hogy melyik 

szakember melyik alkalmassági feltételnek való 

megfelelés céljából kerül bevonásra; 

- a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, 

olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az 

alkalmasság minimumkövetelményei között előírt 

feltételek megléte egyértelműen megállapítható 

legyen; 

- a végzettséget és képzettséget igazoló 

dokumentumok egyszerű másolata, 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha: 

M1. Nem rendelkezik az eljárást megindító 

felhívás feladásától visszafelé számított öt 

évben összesen legalább 1 db, fővállalkozásban 

teljesített, minimum nettó 50 millió Ft értékű, az 

előírásoknak és szerződésnek megfelelően 

teljesített, útépítésre, vagy útburkolat-felújításra 

vonatkozó referenciával. 

 

M2. Nem rendelkezik a munkákat a helyszínen 

közvetlenül irányító, az illetékes kamara 

névjegyzékébe felvett, legalább 

-1 fő MV-KÉ/B 

szakterületen nyilvántartott felelős műszaki 

vezetővel, aki megfelel a 244/2006. (XII.5.) 

Korm. rendeletben megfogalmazott felelős 

műszaki vezetői kritériumoknak, és legalább 5 

éves, szakterületén szerzett felelős műszaki 

vezetői gyakorlattal rendelkezik. 

 

M3. Nem rendelkezik legalább az alábbi 

üzemképes eszközökkel: 

-2 db, min. 5 tonna teherbírású teherautó, 

melyből legalább 1 db önrakodó darus 

-1db mini rakodó munkagéppel 

-1 db lapvibrátorral 

-1 db min. 5.000 kg tömegű úthenger. 
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- a szakember által aláírt, rendelkezésre állási, 

valamint arra vonatkozó nyilatkozata, hogy az 

eljárásba történő bevonásáról tudomással bír. 

M3. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) 

bekezdés b) pontja alapján a teljesítéshez 

rendelkezésre álló eszközök, berendezések, műszaki 

felszereltség leírásával. 

 

Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az előírt 

alkalmassági követelményeknek bármely más 

szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is 

megfelelhet a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdésében 

foglaltaknak megfelelően. 

Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági 

követelményeknek bármely más szervezet (vagy 

személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, 

úgy ajánlattevő alkalmasságát a Kbt. 55. § (5)-(6) 

bekezdései szerint köteles igazolni. 

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 

A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott                                             nem  

A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott                                      nem  

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA 

IV.1.1) Az eljárás fajtája: hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás a Kbt. 122. § (7) bekezdése alapján 

IV. 2) ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK  

IV.2.1) Értékelési szempontok 

Az összességében legelőnyösebb ajánlata következő részszempontok alapján              

Részszempont 

1. Ajánlati ár (nettó HUF)  

2. Garanciavállalás időtartama 

(hónap, min. 36, a 120 hónapnál 

magasabb ajánlati értékre is a 

maximum pontszám kerül 

kiosztásra)  

Súlyszám 

70 

30 

Részszempont 

 

Súlyszám 

 

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk 
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Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni                                                                               nem  

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK 

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) 

1-1295-2013. 

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre                   nem   

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei  

A dokumentáció Ajánlatkérő ellenszolgáltatás nélkül küldi meg az ajánlattételre felkért szervezeteknek 

az eljárást megindító felhívás mellékleteként. 

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő  

Dátum:  2013/05/XX   (év/hó/nap)                                                                      Időpont: 10:00 óra 

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

 Magyar 

IV.3.6) Az ajánlatok felbontásának feltételei  

Dátum:     2013/05/XX   (év/hó/nap)                                                                     Időpont:10:00 óra 

Hely : Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112. fsz. 13. sz. 

tárgyaló 

Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek  igen        

(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: 

A Kbt. 62. § (2) bekezdése szerint. 

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama ) 

Az időtartam napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK  

V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ  JELLEGÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK  

A közbeszerzés ismétlődő jellegű       nem  
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V.2) EURÓPAI UNIÓS ALAPOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

 

A SZERZŐDÉS EURÓPAI UNIÓS ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL 

KAPCSOLATOS                                                                                           nem  

V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK  

V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első 

tárgyalás időpontja :(ha az eljárás tárgyalásos) 

Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban foglaltak szerint benyújtott ajánlat alapján a 

szerződés feltételeiről tárgyal. Ajánlatkérő egy tárgyalási fordulót tervez. Az első tárgyalás időpontja: 

2013. 05. XX. 10.00 óra, helye: 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112., Mezőkövesdi Közös 

Önkormányzati Hivatal „A” épület, fsz. 13. tárgyaló. 

Ajánlattevő a tárgyaláson ajánlatának az árra és a garancia időtartamára vonatkozó részét módosíthatja. 

Ajánlatkérő az ajánlattevőkkel az ajánlatok beérkezésének sorrendjében tárgyal. 

Ajánlatkérő külön-külön kíván tárgyalni az ajánlattevőkkel. A végső ajánlat megtételével beáll az ajánlati 

kötöttség. 

A tárgyalások arra irányulnak, hogy az ajánlatkérő a legkedvezőbb feltételekkel köthessen szerződést. 

V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az 

eljárásban való részvétel feltétele?          igen     

V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával 

kapcsolatos további információk:  

A dokumentáció Ajánlatkérő ellenszolgáltatás nélkül küldi meg az ajánlattételre felkért szervezeteknek 

az eljárást megindító felhívás mellékleteként. 

A dokumentáció át nem ruházható, közzé nem tehető. 

V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az 

ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és 

felső határa:                                              1-100 

V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a 

módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti 

ponthatárok közötti pontszámot: 

Valamennyi részszempont esetében a legelőnyösebb ajánlat 100 pontot, a többi ajánlat a legelőnyösebb 

ajánlathoz viszonyítva arányosítás alapján kevesebb pontot kap (lineáris arányosítás módszere). 

V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített 

ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz 

képest szigorúbbak                 igen      

Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, 

amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező 

minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:              

P1-P4., M1.-M3.  

V.3.5. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra:     nem  

V.4) Egyéb információk: 

1) Az összegezés megküldésének tervezett időpontja: 2013. 05. XX., a Kbt. 77. § (2) bekezdésében 

meghatározottak szerint. 
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2) A szerződéskötés tervezett időpontja: 2013. 06. XX. 

3) Az érvényes ajánlattétel feltétele, hogy az ajánlatokat zárt borítékban (csomagolásban), állagsérelem 

nélkül bonthatatlanul, fűzve vagy kötve (minden példányt zsinórral átfűzve és átkötve, majd címkével 

leragasztva, a címkét cégbélyegző-lenyomattal ellátva, és aláírva, úgy, hogy az aláírás egy része a 

címkén, egy része az ajánlaton legyen), folyamatos oldalszámozással (eggyel kezdve, és oldalanként 

növekedjen; minden, tartalommal rendelkező és tartalom nélküli oldalt számozva), minden lapot az 

ajánlat fedlapjától kezdődően a cégjegyzésre jogosult szignójával ellátva, egy eredeti és két, az eredeti 

példányról készült másolatban, magyar nyelven, 3 papírpéldányban és 1 elektronikus példányban (.pdf) 

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 "Zsóry út - kivitelezés", valamint a "Nem bontható fel az ajánlatok 

hivatalos bontási eljárásának megkezdése előtt!" feliratot kell feltüntetni. 

4) 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. 

5) 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. 

6) Az ajánlathoz csatolni kell: 

— ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 60. § (3) bekezdésre vonatkozóan, 

— ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 60. § (5) bekezdésre vonatkozóan, 

— az alkalmasság megállapítására szolgáló összes nyilatkozatot és igazolást, 

— a kizáró okokkal kapcsolatos összes nyilatkozatot, 

— nyilatkozatot arról, hogy a III.2.2) P1. pont alapján megjelölteken kívül más pénzügyi intézménynél 

nem vezet számlát, 

— 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. 

7) Ajánlattevőnek jelen ajánlati felhívásban, és a kapcsolódó dokumentációban meghatározott tartalmi és 

formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. 

8) Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével köti meg a szerződést, vagy -a nyertes visszalépése esetén az 

ajánlatok értékelése során a következő összességében legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített 

szervezettel(személlyel), ha őt az összegezésben megjelölte. 

9) Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 122. § (5) bekezdésében foglaltak szerint adja meg. 

10) Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 67. §-ban foglaltak szerint biztosítja. 

11) 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 ajánlattevő általi felelős 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. 

12) Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot. 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 
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benyújtott együttműködési megállapodás a konzorciumi tagoknak a konzorcium működésére vonatkozó 

teljes megállapodását hiánytalanul tartalmazza. 

13) 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 Megbízótól további díj- vagy 

költségtérítés igénylésére. Ajánlattevő ezen felül a szerződés időtartama alatt semmilyen költség 

elszámolására nem jogosult. 

Az ajánlati árat magyar forintban (HUF) kell megadni, s az nem köthető semmilyen más külföldi 

fizetőeszköz árfolyamához. 

Ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a nettó árat veszi figyelembe. 

14) Amennyiben nem érkezik a rendelkezésre álló forrás mértékének megfelelő érvényes ajánlat, az 

eljárást Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (1) c) pontjára tekintettel eredménytelennek nyilváníthatja. 

15) Az ajánlatban meg kell jelölni a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az 

ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, 

b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe 

venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek 

teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni (Kbt. 40. § (1) bekezdés). 

16) Ajánlatkérő előírja, hogy folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni 

kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által 

megküldött igazolást. 

17) A felhívás III.1.2.) pontjában meghatározott, a vállalási ár 40%-áról szóló részszámla kiállítását 

ajánlatkérő teljesítésarányosan fogadja be; a befogadás feltétele a nyertes ajánlattevő tárgyalás(ok) során 

véglegesített költségvetése alapján, a műszaki ellenőr által igazolt 50%-os szintű teljesítés. 

 

V.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA:   2013/04/XX (év/hó/nap) 

 

 

 

 

6.)A 4939 hrsz-ú közterület határozatlan időtartamra történő használatba 

adása  
 

 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság  

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozatot elfogadásra javasolja a képviselő-

testületnek. 

 

Ügyrendi és Szociális Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a közterület határozatlan időtartamra történő 

használatba adásával egyetért a határozati javaslatban feltüntetett feltételekkel, melyet javasol a 

képviselő-testületnek is elfogadásra.  

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester – miután a napirendhez a jelenlévő képviselők részéről 

hozzászólás, vélemény nem hangzik el – így a határozati javaslat ismertetése után azt szavazásra 

teszi fel.  
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A 12 fő Képviselő-testületi tagból 11 fő vett részt a szavazásban, és 11 igen 

szavazattal  az alábbi határozatot hozza  

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

112/2013. (IV.24.) önkormányzati határozata  

 

a 4939 hrsz.-ú közterület határozatlan időtartamra történő  

használatba adásáról 

 

 

A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és hozzájárul a 4939 hrsz.-ú közterület 

határozatlan időtartamra történő ingyenes használatba adásához azzal a feltétellel, hogy a 

kérelmezőknek az Önkormányzattal a használatba adásra használati szerződést kell 

kötniük, melyben a feltételek rögzítésre kerülnek, illetve a kerítés kialakításához is 

engedélyt kell kérniük.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.  

 

 Felelős:     polgármester 

 Határidő:  azonnal 

 

 

 

7.)Szent István király tiszteletére bronzszobor felállítása 
 

 

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a 

képviselő-testületnek azzal, hogy a határozati javaslat egészüljön ki egy új 3. ponttal: „a 

szobortervet a magyar köztéri szobrokat lektoráló bizottság elé terjessze be a szobor készítője, 

melynek a maximálisan elfogadható költsége 300 ezer Ft lehet.”  

 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság  

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozatot elfogadásra javasolja a képviselő-

testületnek, azzal, hogy a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda kérjen más szobrászoktól is 

ajánlatot, majd miután ez megtörtént kerüljön vissza a bizottság elé az előterjesztés, amelyre 

kerüljön meghívásra a város helyi plébánosa, a Szent István Katolikus Általános Iskola 

igazgatója, valamint egy városi helytörténész. 

 

Ügyrendi és Szociális Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozatot elfogadásra javasolja a képviselő-

testületnek, azzal, hogy az Ügyrendi és Szociális Bizottság felkér egy képviselőkből és helyi 

művészekből álló bíráló bizottságot, akik a művész szobor-tervét és a szobor helyszínét 

véleményezik. 
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Dr. Fekete Zoltán polgármester javasolja, hogy a Képviselő-testület tagjai egészüljenek ki egy  

Bíráló Bizottsággal, akik a művész szobor-tervét és a szobor helyszínét véleményezi. A Bíráló 

Bizottság tagjainak  a következőket javasolja:Képviselő-testület tagjai, Szlovák Sándor, Hajdú-

Ráfis János, Laczkó Pető Mihály, Herkely György, Dr. Berkes László plébános. Mivel a 

napirendhez más módosító javaslat nem hangzik el, így a határozati javaslat ismertetése után 

szavazásra teszi fel azt az általa elmondott kiegészítéssel. 

 

A 12 fő Képviselő-testületi tagból 11 fő vett részt a szavazásban, és 11 igen 

szavazattal  az alábbi határozatot hozza  

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

113/2013. (IV.24.) önkormányzati határozata  

 

Szent István király tiszteletére bronzszobor felállításáról 

 

1.) A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és hozzájárul a Szent István király 

tiszteletére bronzszobor megvalósításához és felállításához a Kavicsos-tavi Szabadidőpark 

területén. 

2.) A Képviselő-testület a megvalósításhoz szükséges fedezetet bruttó 7.900.000 Ft-ot a 

feladatra a költségvetésre betervezett feladatsorról 7.000.000 Ft és az általános tartalék 

terhére 900.000 Ft biztosítja. 

3.) A Képviselő-testület Bíráló Bizottságot hoz létre, akik a művész szobor-tervét és a szobor 

helyszínét előzetesen véleményezik, és tegyenek javaslatot a szobor végső formájára, 

konkrét elhelyezésére. A Bíráló Bizottság tagjai  a következők:  

- Képviselő-testület tagjai 

- Szlovák Sándor 

- Hajdú-Ráfis János  

- Laczkó Pető Mihály  

- Herkely György  

- Dr. Berkes László plébános 
 

4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a kivitelezési szerződések aláírására. 

 

Felelős:     polgármester 

Határidő:  azonnal 
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8.)Tájékoztató a Mezőkövesdi Mozgássérültek Egyesületének tevékenységéről  
 

 

Ügyrendi és Szociális Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a 

képviselő-testületnek.  

 

 

Csirmaz Zsolt a városban van egy Egyesület, aki felvállalta a mozgássérült emberek problémáját, 

sok lelki segélyt, fizikai segítséget is megad, pl. orvosi segítséggel, szállítással, melyért 

köszönetét, ill. együttérzését fejezi ki.  

 

Csiger Lajos elmondja, hogy az egyesület 1995. évben jött létre az érdek védelmére. A nagy 

létszám lehetővé teszi a széleskörű munkavégzést, és a rehabilitácós  feladatokban is kiveszik a 

részüket. Újabb előny, hogy a megváltozott munkaképességűeket szeretnék alkalmazni a 

munkaadók. Az egyesület 14 főt foglalkoztat, komoly költségvetéssel rendelkezik, irodát 

üzemeltetnek, hiszen a sérült lelket ápolni kell, tanácsadó központot és támogató szolgálatot is 

működtetnek. Az egyesület vezetése komoly erőfeszítéseket tesz a kitűzött célok 

megvalósításához. Megköszöni az eddigi munkájukat, további sikert és jó egészséget kíván.  

 

Bukta László Mozgássérült Egyesület Elnöke köszönetét fejezi ki, hogy tájékoztatást adhatott  a 

testületnek.  A fogyatékosok érdekében végzik a munkájukat, sokaknak segítettek munkához való 

jutáshoz. Elősegítették a Rehabilitációs Kft beindulását. Az egyesületnél 13 fő megváltozott 

munkaképességű van, és 6 személy, aki a támogató szolgálatnál nem megváltozott 

munkaképességűként teszi a dolgát. Köszöni a képviselő-testület támogatását, és bízik benne, 

hogy továbbra is tudják végezni a munkájukat. Kötelező feladatuk van, amit el kell végezni, 

tanácsadás, javaslattételi lehetőség, ahol a gépjárműszerzési támogatáshoz kedvezményt kapnak 

az államtól, javaslattételi lehetőségük van.  1.500 tagból áll az egyesület. Megköszöni a 

segítséget, amit a Képviselő-testület és a Polgármester nyújt számukra.  

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester megköszöni a munkát, amit az egyesület végez. Jó érzés az 

összejövetelen megjelenni és látni, hogy mennyivel másképp élik az életüket. Ígéri, hogy 

amennyiben segíteni tudnak, és van rá lehetőség, a továbbiakban is minden segítséget megadnak. 

Keressék bizalommal, és közösen megtalálják a megoldást. Jó egészséget és kitartást kíván 

valamennyi munkatársuknak.  

Miután több hozzászólás, vélemény nem hangzik el, így ismerteti a határozati javaslatban 

foglaltakat, majd azt szavazásra teszi fel.  

 

 

A 12 fő Képviselő-testületi tagból 11 fő vett részt a szavazásban, és 11 igen 

szavazattal  az alábbi határozatot hozza  
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Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

114/2013. (IV.24.) önkormányzati határozata  

 

Tájékoztató a Mozgássérültek Mezőkövesdi  

Egyesületének tevékenységéről 

 

 

A Képviselő-testület a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesületének tevékenységéről 

szóló tájékoztatót elfogadja és megköszöni az Egyesület valamennyi dolgozójának, aktív 

segítőjének munkáját. 

 

 

Felelős: elnök 

Határidő: azonnal, illetve értelem szerint 

 

 

 

9.) Tájékoztató a Szent István királyunk tiszteletére rendezendő Városi 

ünnepség előkészületeiről 
 

 

 

Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozatot elfogadásra javasolja azzal, hogy a 

szónok személyére vonatkozó döntést a Képviselő-testületre bízza. 

 

 

 

Csiger Lajos ünnepi szónoknak Tállai András Államtitkár Urat  javasolja felkérni.  

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester – mivel más hozzászólás, vélemény nem hangzik el – így a 

határozati javaslat ismertetése után szavazásra teszi fel azzal a kiegészítéssel, hogy ünnepi 

szónoknak javasolja felkérni Tállai András Államtitkár Urat.  

 

 

A 12 fő Képviselő-testületi tagból 11 fő vett részt a szavazásban, és 9 igen 

szavazattal, 2 tartózkodás mellett  az alábbi határozatot hozza  
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Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

115/2013. (IV.24.) önkormányzati határozata  

 

A Szent István királyunk tiszteletére rendezendő Városi  

ünnepség előkészületeiről 

 

A Képviselő-testület elfogadja a Közkincstár Nonprofit Kft. szervezésében megvalósuló 

Szent István királyunk tiszteletére rendezendő Városi ünnepség programját.  

A Képviselő-testület javasolja megbízni a Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft-

t a rendezvény megszervezésével és lebonyolításával. 

A Képviselő-testület javasolja megbízni  Tállai András  Államtitkár Urat  az ünnepi 

beszéd megtartásával. 

 

Felelős: Kazárné Kalber Nikolett ügyvezető 

Határidő: értelem szerint. 

 

 

 

Államalapító Szent István Királyunk Ünnepe 

2013. augusztus 20. 

RENDEZVÉNYTERV 

 

07.00: Zenés ébresztő (a Mezőkövesdi Városi Fúvószenekar közreműködésével) 

 

9.00:  Koszorúzás a Szentek-szobránál (Szent László tér) 

- térzene (a Mezőkövesdi Városi Fúvószenekar közreműködésével) 

- szavalat/ének  

- Szent István király szobrának megkoszorúzása 

 

10.00:  Mise a Jézus Szíve templomban 

 

11.00: Ünnepi megemlékezés a Jézus Szíve templom előtti téren: 

- ünnepi köszöntő 

- újkenyér megáldása és megszegése 

- önkormányzati elismerések, kitüntetések átadása,  

12.00-tól: Fogadás  

 

Ünnepi gálaműsor (a Kavicsos tó partján): 

 

20.15 Egyeztetés alatt 

22.00 Tűzijáték 
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10.) Mezőkövesdi Díjugrató Lovas Verseny 
 

 

Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozatot elfogadásra javasolja a képviselő-

testületnek. 

 

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a 

képviselő-testületnek azzal, hogy a határozati javaslat 1. pontja egészüljön ki az alábbiakkal: 

„….biztosítja a költséget nem igénylő szükséges feltételeket…”  

 

 

Dr. Fekete Zoltán  polgármester – mivel a napirendhez a jelenlévő képviselők részéről módosító 

javaslat nem hangzik  el – így a határozati javaslatban foglaltakat ismerteti, majd szavazásra teszi 

fel.  

 

 

 A 12 fő Képviselő-testületi tagból 11 fő vett részt a szavazásban, és 11 igen 

szavazattal az alábbi határozatot hozza  

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

116/2013. (IV.24.) önkormányzati határozata  
 

A Mezőkövesdi Díjugrató Lovas Verseny megrendezéséről 

 

 

1.) A Képviselő-testület támogatja a 2013-as Mezőkövesdi Díjugrató Lovas Verseny 

megszervezését, melyhez biztosítja a szükséges feltételeket a Lóerő Sportegyesület (3400, 

Mezőkövesd, Pacsirta u. 4.) számára. 

 

2.)   A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő: folyamatos  
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Sürgősségi indítvány: 

11.) „Pályázat benyújtása a 8/2013. (III.29.) BM rendelet alapján” címmel. 
 

 

Az előterjesztést bizottság nem tárgyalta. 

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester ismerteti a határozati javaslatban foglaltakat, és mivel a 

jelenlévők részéről hozzászólás, vélemény nem hangzik el, azt szavazásra teszi fel.  

 

 

A 12 fő Képviselő-testületi tagból 11 fő vett részt a szavazásban, és 11 igen 

szavazattal az alábbi határozatot hozza  

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

117/2013. (IV.24.) önkormányzati határozata  

 

„A mezőkövesdi Városi Sportpálya infrastrukturális fejlesztése” 

tárgyú  pályázat benyújtásáról 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata „az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó 

fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól” szóló 8/2013 (III.29) BM 

rendelet alapján a „A mezőkövesdi Városi Sportpálya infrastrukturális fejlesztése” 

tárgyú projekt megvalósítását támogatja. 

 

A beruházás megvalósításának tervezett bekerülési költsége bruttó 25.000.000 Ft, melyből 

az Önkormányzat 20 % önerőt biztosít.  

A program keretében vállalt határozott idejű közfoglalkoztatásra - a pályázati kiírás 

értelmében - Önkormányzatunk elkülöníti a beruházás értékének 5%-át, azaz bruttó 

1.250.000 Ft-ot. 

Az Önkormányzat sikeres pályázat esetén a szükséges önerő összegét bruttó 5 MFt-ot, 

Mezőkövesd város Önkormányzat 2013 évi költségvetésének 34. sz. mellékletében, a 

felhalmozási célú céltartalék „pályázati önerő – egyéb” terhére biztosítja.  

A pályázat forrásösszetétele: 

Támogatás   bruttó  20 MFt 

Önerő   bruttó   5 MFt 

Összesen   bruttó 25 MFt 

A Képviselő-testület vállalja, illetve nyilatkozza, hogy: 

1. A szükséges saját forrást biztosítja. 
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- a 8/2013 (III.29) BM rendeletben rögzített célok tekintetében az európai unió 

által társfinanszírozott pályázati rendszer keretében támogatásban nem 

részesült 

- a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától 

számított 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően - a működtetésre 

vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával - hasznosítja, a feladat ellátási 

helyet nem szünteti meg és nem adja át az intézmény fenntartói jogát nem 

állami fenntartó részére, kivéve, ha – települési önkormányzati rendeleten 

kívüli – jogszabályváltozásból adódóan változik az intézmény fenntartója 

- építéssel járó beruházás esetén a beruházás megvalósítása során a támogatási 

összeg legalább 5%-ának mértékéig határozott idejű közfoglalkoztatottakat 

alkalmaz, a közfoglalkoztatottak tervezett alkalmazásáról a területileg 

illetékes munkaügyi központ kirendeltségével egyeztetett. 

 

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 

 

 

11/1.) Tájékoztató az interpellációkra adott válaszokról 
 

 

Malatinszky Károly, Molnár Istvánné és Takács József képviselők az interpellációjukra adott 

választ elfogadják. 

 

 

 

SZÓBELI INTERPELLÁCIÓ  

 

 

---TAKÁCS JÓZSEF interpellációjában elmondja, hogy a szennyvízcsatorna építésével 

megbízott cég munkája kívánni valót hagy maga után. Javasolja felhívni a vállalkozó figyelmét, 

hogy a dolgozói családokhoz ne kopogtassanak be pálinkát, bort, sört kérni.  Olyan embereket 

alkalmazzon, akikben meg lehet bízni. A Budai N.A. u. 32. sz. ingatlannál nagyon rossz munkát 

végeztek.  

A közfoglalkoztatott munkásokkal kapcsolatban megemlíti, hogy ne csak útseprésre legyenek 

alkalmazva, hanem útkaparónak is. Meg kell tőlük követelni a munkát. Véleménye szerint úgy 

nem lehet dolgozni, hogy az egész család ott van mellettük. Az útkaparó munka lényeges, főleg a 

szennyvízcsatorna építésnél az átereszeket, átfolyókat ki lehetne tisztítani, amit a kivitelezőnek 

kellene megcsinálni.  
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Dr. Fekete Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy azonnal jelezzék az illetékesnek, 

amennyiben olyan dolgot észre vesznek, mint pl. lakásokhoz történő bekopogás. Nem 2-3 héttel 

később kellene szólni, hanem azonnal. A Hídépítő Kft Vezérigazgatójával  jó viszonyban állnak, 

levelet fognak neki írni a probléma megoldására. . 

A közfoglalkoztatással kapcsolatban elmondja, hogy a dolgozók egy nap próbálták az érdesítő 

anyagot összeszedni. Jegenyesoron ezt meg is csinálták. A munkavégzés természetesen 

emberektől függ. Ne várja el senki, hogy úgy fognak dolgozni, ahogyan elvárják tőlük. Ahol 

problémák vannak, azt jelezzék. Minden hétre meg van a feladat. Felhívja a figyelmet, hogy az 

úthelyreállításba beletartozik a csapadékcsatorna helyreállítása is, amit a kivitelezőtől meg 

fognak követelni. Megemlíti, hogy 60 ember a VG Zrt felügyelete alatt van, az ő felelősségük, 

hogy mit csinálnak az emberek.  

 

 

---CSIRMAZ ZSOLT képviselő interpellációjában az artézi kutak újrafúrását említi meg, mivel 

nagyon egészséges, és sokan használják, de a csövek már tönkre mentek, vízhozama egyre 

kisebb. Először a Mátyás utcai artézi kút újra fúrását szeretné ha megtörténne.  

Kérdése:  Száraz fát ki lehet-e vágni a városban? Tavaly már kérte a kivágást, de mai napig nem 

sikerült, viszonyt a fa balesetveszélyes. Kéri kivágását. 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester az interpelláció kivizsgálásáért és megválaszolásáért Vigh Henrik 

irodavezetőt kéri fel.  

 

 

---MALATINSZKY KÁROLY a Fecske út  nagyon rossz állapotban van, rohamosan romlik a 

minősége, kéri az út javítását, ill. újra aszfaltozását.   

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester a képviselő által jelzett út állapotával egyetért, be fogják tervezni 

a helyreállítást.  

 

 

---BÓTA GÁSPÁR Széchenyi út végéről a sorompó előtt lévő részen kb. 30 m
2
 -en áll a víz, 

lefolyatlan terület. Ki van kátyúzva, gödrös az egész, csapadékvíz elveztetését meg kell oldani.  

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester az említett terület a vasút területe, aki többször felszólításra is 

került. Más helyett nem szívesen vállalják a költségeket. Jogos a felvetés, megpróbálnak 

egyeztetni a MÁV-val.  

 

 

---CSIRMAZ JÓZSEF  képviselő problémaként említi meg, hogy a szennyvízberuházás során 

jelentős mennyiségű föld kerül kitermelésre. Olyan járművekkel szállítják a földet, ami tönkre 

teszi a korábban elkészített úthálózatot. Pl.: Damjanich út – Kiss I. – Mihály út szakasza. A  Gaál 

I. utcai parkoló  melletti járdát is tönkre teszik, hiszen 30 tonnás  gépjárművek mennek végig 

rajta. Kéri, hogy a közterület-felügyelők naponta egyeztessenek a szennyvízberuházás során 

igénybe vett területekről.  
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Dr. Fekete Zoltán polgármester az interpelláció kivizsgálásáért és megválaszolásáért Vigh Henrik 

irodavezetőt kéri fel.  

 

A Képviselő-testület zárt ülés keretében folytatja tovább a tanácskozást, melyről külön 

jegyzőkönyv készül. 

 

 

 

K.m.f.  

 

 

 Dr. Jakab Orsolya      Dr. Fekete Zoltán  

  jegyző           polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

 

 Barsi László       Csiger Lajos  

 települési képviselő      települési képviselő  


