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1-2/2020. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. január 28-án 16.00 órakor 
megtartott soron következő nyílt ülésén.  
 
 
Ülés helye: Mélykúti Polgármesteri Hivatal (6449 Mélykút, Petőfi tér 1.) – Tanácskozó 
Terem 
 
 
A képviselő-testület létszáma: 9 fő 
 
Jelen lévő képviselők: Kovács Tamás polgármester, Kiss István alpolgármester, Burai Béla, 
Kopcsek Tamás, Mészáros Zénó, Szabó Ernő, Szőllősi Ferenc és Weisz István képviselők       
8 fő  -  89 % 
    
Távolmaradt képviselő: Dr. Sztantics Péter képviselő   1 fő -  11 % 
 
A napirendi pontok tárgyalásán meghívottként jelen volt: Dr. Vörös-Börcsök Tímea jegyző, 
Görhöny Edit pénzügyi csoportvezető,  Kósa Róbertné lakosságszolgálati csoportvezető, Dr. 
Szalai Judit fogalmazó, Czékus Tímea GAMESZ-igazgató, Doszkocs Lászlóné óvodavezető-
helyettes, Gyömbér Norbertné, a Gondozási Központ igazgatója, Aczélné Csorba Mariann 
könyvtáros.  
 
1.-2. napirendi pont tárgyalásán jelen volt: Keresztes József, a Szent Tamás Katolikus 
Általános Iskola igazgatója 
 
A jegyzőkönyvet vezeti: Pitzné Ercsi Ágnes ügykezelő 

 

Kovács Tamás polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-
testület határozatképes, mivel a 9 fős képviselő-testületből az ülés kezdetén 7 fő jelen van. Dr. 
Sztantics Péter képviselő jelezte, hogy külföldi tartózkodása miatt az ülésen nem tud részt 
venni, Kiss István alpolgármester úr pedig jelezte, hogy várhatóan késni fog az ülésről.  
Javaslatot tesz a napirendre. Indítványozza, hogy a képviselő-testület a meghívóban 
feltüntetett napirendi pontok mellé 21. napirendi pontként vegye fel a „Mélykúti Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat támogatási kérelme” című napirendi pontot, továbbá 22. 
napirendi pontként vegye fel az „Ajánlattételi felhívás elfogadása Mélykút Tópart 57/7. 
helyrajzi szám alatti sportcsarnok építéshez kapcsolódó tervezési feladatok ellátása tárgyú 
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beszerzési eljárásban” című napirendi pontot. Kérdezi, hogy kíván-e még valaki az ülés 
napirendjére vonatkozóan módosító javaslattal élni? 
 
 
A többi jelenlévő nem kívánt az ülés napirendjére vonatkozóan módosító javaslattal élni. 
 
 
Ezt követően Kovács Tamás polgármester szavazásra bocsátja a napirendet az általa javasolt 
módosítások figyelembevételével. A képviselő-testület a napirendet 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadta el: 
 
 
NAPIREND:  
 
 

1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről. 
Előadó: Kovács Tamás polgármester 
 

2. A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye tájékoztatója a 2019. évi önkormányzati 
támogatás felhasználásáról. 
Előadó: Kovács Tamás polgármester  
 

3. Tájékoztató Mélykút Város Önkormányzat pályázatainak állásáról 2019.december 
31-ei állapot szerint.    
Előadó: Kovács Tamás polgármester 
 

4. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről. 
Előadó: Kovács Tamás polgármester 
 

5. Beszámoló a Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság átruházott hatáskörben hozott 
döntéseiről. 
Előadó: Kopcsek Tamás, a bizottság elnöke 
 

6. Beszámoló a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság átruházott hatáskörben hozott 
döntéseiről. 
Előadó: Dr. Sztantics Péter, a bizottság elnöke 
 

7. Beszámoló az önkormányzat által támogatásban részesített civil szervezetek, 
egyesületek 2019. évi működéséről, a pénzeszközök felhasználásáról. 
Előadó: Kovács Tamás polgármester 
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8. Beszámoló az Önkormányzati Tájékoztató Szerkesztőbizottságának 2019. évi 
tevékenységéről. 
Előadó: Lajdi-Illés Genovéva, a Szerkesztőbizottság tagja 
 

9. Beszámoló Jánoshalma Város Önkormányzat Tűzoltó Parancsnokság 2019. évi III. 
és IV. negyedévi bevételeiről és kiadásairól, valamint a Parancsnokság 2019.évi 
működéséről.  
Előadó: Kovács Tamás polgármester  
 

10. Jánoshalma Város Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság támogatás iránti 
kérelme. 
Előadó: Kovács Tamás polgármester 
 

11. A polgármester 2020. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása.  
Előadó: Kovács Tamás polgármester  
 

12. Mélykút Város Önkormányzat és a Mélykúti Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
között létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálata.   
Előadó: Kovács Tamás polgármester  
 

13. Könyvtárhasználati szabályzat elfogadása. 
Előadó: Kovács Tamás polgármester 
                        

14. Döntés a Mélykúti Sportegyesület támogatási kérelméről. 
Előadó: Kovács Tamás polgármester  
 

15. Pályázat kiírása mezőőri munkakör betöltésére. 
Előadó: Kovács Tamás polgármester 
 

16. Pályázat kiírása könyvtárosi munkakör betöltésére. 
Előadó: Kovács Tamás polgármester 
 

17. A Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és Kulturális Nonprofit  
Kft. Felügyelő Bizottsága tagjainak megválasztása. 
Előadó: Kovács Tamás polgármester 
 

18. A  helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotása.  
Előadó: Dr. Vörös-Börcsök Tímea jegyző  
 

19. Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és 
elidegenítéséről szóló 10/2006.(IV.26.) önkormányzati rendelet módosítása.  
Előadó: Dr. Vörös-Börcsök Tímea jegyző  
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20. Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.21.) önkormányzati 
rendelet módosítása. 
Előadó: Kovács Tamás polgármester 
 

21. Mélykúti Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatási kérelme. 
Előadó: Burai Béla MRNÖ elnök 
 

22. Ajánlattételi felhívás elfogadása Mélykút Tópart 57/7. helyrajzi szám alatti 
sportcsarnok építéshez kapcsolódó tervezési feladatok ellátása tárgyú beszerzési 
eljárásban. 
Előadó: Kovács Tamás polgármester 
 

 
Kiss István alpolgármester megérkezik a képviselő-testületi ülésre.  
 
 
NAPIRENDI  PONTOK  TÁRGYALÁSA 
 
 
1. Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről. 
 

Előadó: Kovács Tamás polgármester 
 
 
A napirendi pont tárgyalása a 100-26/2020. számú írásbeli előterjesztés alapján történt, mely 
csatolva a jegyzőkönyvhöz.  
 
 
Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek hozzászólása, észrevétele, 
kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban? 
 
 
A jelenlévők részéről hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el a napirendi ponttal 
kapcsolatban. 
 
 
Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás, észrevétel, 
kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el a határozati-javaslattal kapcsolatban. 
Megkérdezi ki ért egyet a határozati-javaslat elfogadásával?  
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Kovács Tamás polgármester szavazás után megállapítja, 
hogy Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 

4/2020.(I.28.)Kt. számú                                      HATÁROZAT 
Beszámoló a két ülés közötti 
fontosabb eseményekről. 
 

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a két 
ülés közötti fontosabb eseményekről szóló beszámolót 
elfogadja. 

 
 
2. A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye tájékoztatója a 2019. évi önkormányzati 
támogatás felhasználásáról. 

 
Előadó: Kovács Tamás polgármester  

 
           
A napirendi pont tárgyalása a 100-16/2020. számú írásbeli előterjesztés alapján történt, mely 
csatolva a jegyzőkönyvhöz. A napirendi pontot a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta, 
melynek jegyzőkönyve külön csatolva. 
 
 
Kovács Tamás polgármester: Köszönti Keresztes Józsefet, a Szent Tamás Katolikus Általános 
Iskola igazgatóját. Kérdezi, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni a napirendi ponttal 
kapcsolatban? 
 
Keresztes József igazgató: Az intézmény az energetikai pályázat megvalósításához kért 18 
millió forintot az egyházmegyétől - amely egyben azt is jelenti, hogy kikérték a következő 
évre esedékes támogatást is -, tekintettel arra, hogy az energetikai felújítás tartalmaz olyan 
beruházási elemeket is, amelyek a pályázat keretei között nem voltak elszámolhatók.   
 
Szabó Ernő képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság határozatát, mely szerint a 
bizottság javasolja a határozati-javaslat elfogadását. 
 
Kovács Tamás polgármester: Az önkormányzat – a megállapodásban foglaltaknak 
megfelelően – természetesen továbbra is biztosítja az éves támogatási összeget.  Gratulál az 
iskolának a  Floorball Diákolimpia Országos Döntőjében a múlt hétvégén elért kiváló 
eredményeihez és további eredményes munkát kíván az intézménynek. 
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Keresztes József igazgató: Köszöni képviselő-testületnek a támogatást, azt a  továbbiakban is 
megfelelő módon fogják felhasználni. A gyerekek floorball eredményével kapcsolatban 
elmondja, hogy a második legsikeresebb iskola voltak a versenyen.    
 
Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek további hozzászólása, 
észrevétele, kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban? 
 
 
A jelenlévők részéről további hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el a napirendi 
ponttal kapcsolatban. 
 
 
Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás, észrevétel, 
kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el a határozati-javaslattal kapcsolatban. 
Megkérdezi ki ért egyet a határozati-javaslat elfogadásával?  
 
 

Kovács Tamás polgármester szavazás után megállapítja, 
hogy Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 

5/2020.(I.28.)Kt. számú                                      HATÁROZAT 
Tájékoztató a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye  
részére nyújtott támogatás felhasználásáról.  

 
Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye részére nyújtott 2019. 
évi támogatás felhasználásáról szóló tájékoztatóját elfogadja.  

 
Felelős: Kovács Tamás polgármester 
Határidő: 2020. február 15. (határozat megküldésére) 

 
 
 
3. Tájékoztató Mélykút Város Önkormányzat pályázatainak állásáról 2019. december 
31-ei állapot szerint.    

 
Előadó: Kovács Tamás polgármester 

 
 
A napirendi pont tárgyalása a 100-8/2020. számú írásbeli előterjesztés alapján történt, mely 
csatolva a jegyzőkönyvhöz.  
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Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek hozzászólása, észrevétele, 
kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban? 
 
 
A jelenlévők részéről hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el a napirendi ponttal 
kapcsolatban. 
 
 
Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás, észrevétel, 
kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el a határozati-javaslattal kapcsolatban. 
Megkérdezi ki ért egyet a határozati-javaslat elfogadásával?  
 
 

Kovács Tamás polgármester szavazás után megállapítja, 
hogy Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 

6/2020.(I.28.)Kt. számú                                      HATÁROZAT 
Tájékoztató Mélykút Város Önkormányzat  
pályázatainak állásáról.   
 

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Mélykút Város Önkormányzat pályázatainak állásáról 
2019. december  31-ei állapot szerint készített tájékoztatót 
elfogadja.  
 
 

4. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről. 
 
Előadó: Kovács Tamás polgármester 

 
 
A napirendi pont tárgyalása a 100-6/2020. számú írásbeli előterjesztés alapján történt, mely 
csatolva a jegyzőkönyvhöz.  
 
 
Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek hozzászólása, észrevétele, 
kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban? 
 
 
A jelenlévők részéről hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el a napirendi ponttal 
kapcsolatban. 
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Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás, észrevétel, 
kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el a határozati-javaslattal kapcsolatban. 
Megkérdezi ki ért egyet a határozati-javaslat elfogadásával?  
 
 

Kovács Tamás polgármester szavazás után megállapítja, 
hogy Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 

7/2020.(I.28.)Kt. számú                                      HATÁROZAT 
Beszámoló a polgármester átruházott  
hatáskörben hozott döntéseiről. 
 

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
polgármester 2019. július 1. és 2019. december 31. közötti 
időszakban  átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 
szóló beszámolóját elfogadja.  

 
 
5. Beszámoló a Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság átruházott hatáskörben hozott 
döntéseiről. 

 
Előadó: Kopcsek Tamás, a bizottság elnöke 

 
 
A napirendi pont tárgyalása a 100-2/2020. számú írásbeli előterjesztés alapján történt, mely 
csatolva a jegyzőkönyvhöz.  
 
 
Kovács Tamás polgármester: Kérdezi Kopcsek Tamást, a Humánpolitikai és Ügyrendi 
Bizottság elnökét, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni az előterjesztéshez?  
 
Kopcsek Tamás képviselő: Nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.  
 
Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek hozzászólása, észrevétele, 
kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban? 
 
 
A jelenlévők részéről hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el a napirendi ponttal 
kapcsolatban. 
 
 



Jegyzőkönyv Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. január 28-án tartott üléséről. 
9 
 

 
 
 
 
 
 

 

Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás, észrevétel, 
kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el a határozati-javaslattal kapcsolatban. 
Megkérdezi ki ért egyet a határozati-javaslat elfogadásával?  
 
 

Kovács Tamás polgármester szavazás után megállapítja, 
hogy Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 

8/2020.(I.28.)Kt. számú                                      HATÁROZAT 
Beszámoló a Humánpolitikai és Ügyrendi  
Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről. 
 

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a  
Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság 2019. október 14. 
és 2019. december 31. közötti időszakban  átruházott 
hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóját 
elfogadja.  

 
 
6. Beszámoló a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság átruházott hatáskörben hozott 
döntéseiről. 

 
 Előadó: Dr. Sztantics Péter, a bizottság elnöke 

 
 
A napirendi pont tárgyalása a 100-23/2020. számú írásbeli előterjesztés alapján történt, mely 
csatolva a jegyzőkönyvhöz.  
 
 
Kovács Tamás polgármester: Dr. Sztantics Péter elnök távollétében kérdezi Szabó Ernőt, a 
bizottság elnökhelyettesét, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni az előterjesztéshez?  
 
Szabó Ernő képviselő: Nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.  
 
Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek hozzászólása, észrevétele, 
kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban? 
 
 
A jelenlévők részéről hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el a napirendi ponttal 
kapcsolatban. 
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Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás, észrevétel, 
kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el a határozati-javaslattal kapcsolatban. 
Megkérdezi ki ért egyet a határozati-javaslat elfogadásával?  
 
 

Kovács Tamás polgármester szavazás után megállapítja, 
hogy Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 

9/2020.(I.28.)Kt. számú                                      HATÁROZAT 
Beszámoló a Pénzügyi és Gazdasági  
Bizottság átruházott hatáskörben 
hozott döntéseiről. 

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2019. október 13. és 
2019. december 31. közötti időszakban átruházott 
hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóját 
elfogadja.  

 
 
 
7. Beszámoló az önkormányzat által támogatásban részesített civil szervezetek, 
egyesületek 2019. évi működéséről, a pénzeszközök felhasználásáról. 

 
 Előadó: Kovács Tamás polgármester 

     
 
A napirendi pont tárgyalása a 100-21/2020. számú írásbeli előterjesztés alapján történt, mely 
csatolva a jegyzőkönyvhöz. A napirendi pontot a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta, 
melynek jegyzőkönyve külön csatolva. 
 
 
Kovács Tamás polgármester: A tavalyi évben támogatásban részesített civil szervezetek - a 
Mélykúti Önkéntes Tűzoltó Egyesület kivételével - elszámoltak a részükre nyújtott 
támogatással. Az előterjesztés mellékleteként csatolták a Tűzoltó Egyesület határidő 
meghosszabbítására vonatkozó kérelmét, melynek indoka az egyesület működésében a tavalyi 
évben bekövetkezett számtalan probléma. Tisztújítás történt, a változás bejegyzése nem 
történt meg a bíróságon, emiatt számtalan nehézéggel küzdött az egyesület. Decemberben 
ismét új elnököt, továbbá új parancsnokot is választottak, ezáltal az egyesület működése 
várhatóan stabilizálódik a közeljövőben, javasolja a határozati javaslatban foglaltak szerint a 
határidő meghosszabbítását. A határozati-javaslattal kapcsolatban elmondja, hogy abban 
elírásra került a Tűzoltó Egyesület neve, helyesen az Mélykúti Önkéntes Tűzoltó Egyesület.  
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Szabó Ernő képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság határozatát, mely szerint a 
bizottság javasolja a határozati-javaslat elfogadását. 
 
Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek további hozzászólása, 
észrevétele, kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban? 
 
 
A jelenlévők részéről további hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el a napirendi 
ponttal kapcsolatban. 
 
 
Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás, észrevétel, 
kérdés nincs, egy módosító javaslat hangzott el a határozati-javaslattal kapcsolatban, amely a 
Tűzoltó Egyesület helyes elnevezésének feltüntetésére vonatkozott. Megkérdezi ki ért egyet a 
határozati-javaslat azon módosítással történő elfogadásával, mely szerint a 2. pontban a 
Tűzoltó Egyesület helyes elnevezése kerüljön feltüntetésre, amely Mélykúti Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület?  
 

 
Kovács Tamás polgármester szavazás után megállapítja, 
hogy Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 

10/2020.(I.28.)Kt. számú                                      HATÁROZAT 
Beszámoló az önkormányzat által támogatásban  
részesített civil szervezetek, egyesületek 2019. évi  
működéséről, a pénzeszközök felhasználásáról. 
 
                                                       

1. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat által támogatásban részesített civil 
szervezetek, egyesületek 2019. évi működéséről, a 
pénzeszközök felhasználásáról szóló beszámolóját – a 2. 
pontban meghatározott kivétellel - elfogadja. 
2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Mélykúti 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme alapján a 2019. 
évben nyújtott támogatás felhasználási határidejét 2020. 
március 31. napjára, a beszámoló benyújtásának 
határidejét 2020. április 15. napjára módosítja.  
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3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2. 
pont szerinti módosított támogatási szerződés aláírására. 

 
Felelős: Kovács Tamás polgármester 
Határidő: 2020. január 31. (támogatási szerződés 
módosításának aláírása) 

 
 
8. Beszámoló az Önkormányzati Tájékoztató Szerkesztőbizottságának 2019. évi 
tevékenységéről. 

 
  Előadó: Lajdi-Illés Genovéva, a Szerkesztőbizottság tagja 

 
 
A napirendi pont tárgyalása a 100-9/2020. számú írásbeli előterjesztés alapján történt, mely 
csatolva a jegyzőkönyvhöz. A napirendi pontot a Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság 
tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva. 
 
 
Kopcsek Tamás képviselő: Ismerteti a Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság határozatát, 
mely szerint a bizottság javasolja a lépviselő-testületnek a határozati-javaslat elfogadását. 
Elmondja, hogy a bizottsági ülésen megbeszélték, hogy a következő ülésen tárgyalni fognak a 
lap működésével kapcsolatos személyi kérdésekről, megpróbálnak keresni olyan személyeket, 
akik vállalják a feladatokat.  
 
Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek további hozzászólása, 
észrevétele, kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban? 
 
 
A jelenlévők részéről további hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el a napirendi 
ponttal kapcsolatban. 
 
 
Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás, észrevétel, 
kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el a határozati-javaslattal kapcsolatban. 
Megkérdezi ki ért egyet a határozati-javaslat elfogadásával?  
 
 

Kovács Tamás polgármester szavazás után megállapítja, 
hogy Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
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11/2020.(I.28.)Kt. számú                                      HATÁROZAT 
Beszámoló az Önkormányzati Tájékoztató  
Szerkesztőbizottságának 2019. évi tevékenységéről.  

 
 
1. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzati Tájékoztató Szerkesztő bizottságának 
2019. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.  
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 
Képviselő-testület soron következő ülésére készítsen 
előterjesztést a lap működésével kapcsolatos személyi 
kérdések vonatkozásában. 
 
Felelős: Kovács Tamás polgármester 
Határidő: 2020. február 11. 

 
 
9. Beszámoló Jánoshalma Város Önkormányzat Tűzoltó Parancsnokság 2019. évi III. és 
IV. negyedévi bevételeiről és kiadásairól, valamint a Parancsnokság 2019.évi 
működéséről.  

 
Előadó: Kovács Tamás polgármester  

 
 
A napirendi pont tárgyalása a 100-18/2020. számú írásbeli előterjesztés alapján történt, mely 
csatolva a jegyzőkönyvhöz. A napirendi pontot a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta, 
melynek jegyzőkönyve külön csatolva. 
 
 
Kovács Tamás polgármester: A 2019. februárjában létrejött megállapodás értelmében a 
Tűzoltóparancsnokság megküldte a  2019. évi III. és IV. negyedévi bevételeiről és 
kiadásairól, valamint a Parancsnokság 2019. évi működéséről szóló beszámolóját. A gyakorlat 
azt mutatja, hogy a jánoshalmi tűzoltóság az, amely kivonul az esetek nagy többségénél. Jól 
felkészült tűzoltóságról beszélhetnek, nagyban besegítenek a hivatásos állománynak. Amint 
az ismeretes, az állami támogatásuk nem azonos a hivatásos tűzoltóság támogatásával, így 
fizetési kötelezettség  hárul a járás településeire, mert e nélkül működésképtelenné válnának.   
 
Szabó Ernő képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság határozatát, mely szerint a 
bizottság javasolja a képviselő-testületnek a határozati-javaslat elfogadását. 
 
Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek további hozzászólása, 
észrevétele, kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban? 
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A jelenlévők részéről további hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el a napirendi 
ponttal kapcsolatban. 
 
 
Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás, észrevétel, 
kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el a határozati-javaslattal kapcsolatban. 
Megkérdezi ki ért egyet a határozati-javaslat elfogadásával?  
 
 

Kovács Tamás polgármester szavazás után megállapítja, 
hogy Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 

12/2020.(I.28.)Kt. számú                                      HATÁROZAT 
Beszámoló Jánoshalma Város Önkormányzati  
Tűzoltó Parancsnokság 2019. év III. és IV. 
negyedévi bevételeiről és kiadásairól, valamint  
a Parancsnokság 2019. évi működéséről. 

 
 
Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
Jánoshalma Város Önkormányzati Tűzoltó 
Parancsnokság 2019. III. és IV. negyedévi bevételeiről és 
kiadásairól szóló beszámolóját, valamint a 
Parancsnokság 2019. évi működésről szóló beszámolóját 
elfogadja. 
 
Felelős: Kovács Tamás polgármester 
Határidő: 2020. február 15. (határozat megküldésére) 

 
 
 
10. Jánoshalma Város Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság támogatás iránti 
kérelme. 
 
        Előadó: Kovács Tamás polgármester 
 
 
A napirendi pont tárgyalása a 100-17/2020. számú írásbeli előterjesztés alapján történt, mely 
csatolva a jegyzőkönyvhöz. A napirendi pontot a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta, 
melynek jegyzőkönyve külön csatolva. 
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Kovács Tamás polgármester: Jánoshalma Város Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság  
ügyvezetője támogatási kérelmet nyújtott be a járáshoz tartozó települések képviselő-testületei 
felé a tűzoltóság 2020. évi működtetésének támogatása tárgyában, melynek indoka – mint 
ahogyan az már az előző napirendi pont keretében említésre került -, hogy az önkormányzati 
támogatások nélkülözhetetlenek a tűzoltóság stabil és megfelelő működéshez, valamint a 
szakszerű és biztonságos feladatellátáshoz. Mélykút város vonatkozásában a 2020. évi 
támogatás összege 7.233.117.- Ft.  
 
Szabó Ernő képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság határozatát, mely szerint a 
bizottság javasolja a határozati-javaslat elfogadását. 
 
Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek további hozzászólása, 
észrevétele, kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban? 
 
 
A jelenlévők részéről további hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el a napirendi 
ponttal kapcsolatban. 
 
 
Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás, észrevétel, 
kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el a határozati-javaslattal kapcsolatban. 
Megkérdezi ki ért egyet a határozati-javaslat elfogadásával?  
 
 

Kovács Tamás polgármester szavazás után megállapítja, 
hogy Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

13/2020.(I.28.)Kt. számú                                      HATÁROZAT 
Jánoshalma Város Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság  
támogatási kérelme. 

 
1. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
Jánoshalma Város Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 
részére a 2020. évre 6 998 199 Ft működési célú 
támogatást és 234 918 Ft felhalmozási célú támogatást 
biztosít a 2020. évi költségvetésében.  
2. A Képviselő-testület a Jánoshalma Város 
Önkormányzati Tűzoltó Parancsnoksággal kötendő 
megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal 
elfogadja. 
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3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
megállapodás aláírására és egyben felkéri a szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Kovács Tamás polgármester 
Határidő: 2020. február 15. (megállapodás aláírására) 

 
 

13/2020.(I.28.)Kt. számú határozat melléklete 
 
 

Támogatási szerződés 
 

Amely létrejött egyrészről 
Jánoshalma Város Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 
6440 Jánoshalma, Béke tér 1. 
Adószáma: 19087643-1-03 
Nyilvántartási száma: 03-03-0001467 
Bankszámla száma: 11732129-22846484  
Képviselője Zsiák Zsolt ügyvezető, parancsnok (a továbbiakban: Tűzoltóság),  

 
valamint, másrészről az általa védett települések önkormányzatai: 
 
Jánoshalma Városi Önkormányzat, 6440 Jánoshalma, Béke tér 1., képviselője Czeller 
Zoltán polgármester - mint székhely szerinti önkormányzat, 
 
Borota Községi Önkormányzat, 6445 Borota, Szent István u. 43., képviselője Kisné Tóth 
Renáta polgármester, 
 
Kéleshalom Községi Önkormányzat, 6444 Kéleshalom, Fő u. 2., képviselője Szvétek 
Lajos Róbert polgármester, és  
 
Mélykút Város Önkormányzat, 6449 Mélykút, Petőfi tér 1., képviselője Kovács Tamás 
polgármester (a továbbiakban: Önkormányzatok) 
 
között, az alábbiak szerint: 
 
1. Az Önkormányzatok tudomásul veszik, hogy a székhely szerinti önkormányzat, 
összhangban a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. 
évi XXXI. törvény 34. § (1) bekezdése alapján, a Jánoshalma Városi Önkéntes Tűzoltó 
Egyesülettel együtt, létrehozta a Jánoshalma Város Önkormányzati Tűzoltó 
Parancsnokságot, mint köztestületet, amely a Kiskunhalasi Hivatásos Tűzoltó 
parancsnoksággal kötött együttműködési megállapodás alapján és annak szakmai 
iránymutatásai alapján tűzoltási és műszaki mentési célokra folyamatosan igénybe vehető 
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készenléti szolgálatot lát el, és közreműködik közvetlen tűz- és robbanásveszély esetén a 
biztonsági intézkedések végrehajtásában. A Tűzoltóság elsődleges műveleti körzetét a 
Jánoshalma, Borota, Kéleshalom és Mélykút települések közigazgatási területei képezik. 
2. Az 1. pontban meghatározott feladatok ellátása érdekében a Tűzoltóság biztosítja az 
önkormányzati tűzoltóság legkisebb létszámáról, létesítményei és felszerelései minimális 
mennyiségéről, minőségéről és a szolgálat ellátásáról szóló 48/2011. (XII. 15.) BM 
rendelet szerinti híradó-ügyeleti szolgálatot, valamint szükség szerint gondoskodik a 
készenlétben tartott gépjárműfecskendő és az arra beosztott négy fő tűzoltó vonultatásáról. 
3. A Tűzoltóság fenntartását egyrészről a központi költségvetés által biztosított tárgyévi 
hozzájárulása, másrészről pedig az Önkormányzatok hozzájárulása biztosítja, melynek 
mértékét az Önkormányzatok a települések lakosságszámának nagysága alapján 
állapítanak meg. 
4. A megállapodásban részt vevő felek a fenti lényeges előzmények után a Tűzoltóság 
2020. évi fenntartási költségeinek biztosítására az alábbiak szerint állapodnak meg. 
5. A Tűzoltóság 2020. évi teljes fenntartási összegét (költségvetését) a megállapodásban 
részt vevő felek 63 987 000 Ft összegben állapítják meg, amelyből a központi költségvetés 
által biztosított összeg 29 342 040 Ft, a Tűzoltóság 2019. évi maradványa 12 660 954 Ft, 
az Önkormányzatok hozzájárulása pedig 21 984 006 Ft. 
6. Az Önkormányzatok hozzájárulását a 2020. évben, figyelembe véve a 5. pontban 
meghatározottakat, a megállapodásban résztvevők a 2020. január 1-i állandó lakónépesség 
száma alapján, az alábbiak szerint állapítják meg:  
Jánoshalma  8650 fő      12 311 385 Ft 
Mélykút   5082 fő        7 233 117 Ft 
Borota  1270 fő           1 807 567 Ft 
Kéleshalom   444 fő             631 937 Ft 
Összesen:            15 446 fő     21 984 006 Ft 
 
7. Az Önkormányzatok kötelezettséget vállalnak, hogy a jelen szerződés 6. pontjában 
meghatározott támogatási összeget havi egyenlő (1/12) részben teljesítik, a Tűzoltóság 
11732129-22846484 számú számlájára, minden tárgyhót követő hónap 8-ik napjáig, 
kivéve a december havi támogatási összeget, melyet 2020. december 20. napjáig kötelesek 
teljesíteni. Az Önkormányzatok a 2020. január, február hónapra eső támogatási összeget 
március 8. napjáig teljesítik egy összegben.  
8. A Tűzoltóság kötelezettséget vállal arra, hogy önállóan, mint köztestület, vagy az 
önkormányzatokkal együtt minden olyan pályázatra jelentkezik, amellyel csökkentheti 
működési költségeit.  
9. Amennyiben a Tűzoltóság olyan állami vagy egyéb támogatásban részesül, amely a 
Tűzoltóság költségvetésébe beépül, és ezáltal csökkenhet az Önkormányzatok 
hozzájárulása, azt a források beérkezésével köteles azonnal jelezni, és a jelen szerződés 
módosítását kezdeményezni.  
10. A Tűzoltóság tudomásul veszi, hogy a fenntartásához biztosított hozzájárulás 
felhasználásáról köteles negyedévente pénzügyi kimutatást készíteni. A pénzügyi 
kimutatás teljeskörűen bemutatja a bevételeket és a kiadásokat az adott időszakban. A 
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kimutatást a negyedévet követő hónap 5. napjáig kell benyújtani, kivéve az utolsó 
negyedév kimutatását, melyet 2021. január 31. napjáig köteles benyújtani.  
Amennyiben a negyedéves elszámolás alkalmával a felek megállapítják, hogy a 
Tűzoltóságnak külső forrásból származó bevétel növekedése keletkezett, és ez a bevétel 
növekedés annak jellegére és mértékére tekintettel lehetőséget biztosít az önkormányzati 
támogatások összegének csökkentésére, úgy a támogatás mértékének csökkentéséről a 
felek külön megállapodásban írásban rendelkeznek. 
11. Amennyiben a Tűzoltóság 2020. évi költségvetésében maradvány keletkezik, köteles 
azt beépíteni a Tűzoltóság 2021. évi költségvetésébe. 
12. A Tűzoltóság tudomásul veszi, hogy az Önkormányzatok évente egy beszámolót, 
szükség szerinti tájékoztatásokat, és közérdekű információkat kérhetnek. 
13. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződést határozott időre kötik, a 2020. évi 
támogatásra vonatkozóan, amely szerződés megszűnik 2021. január 31. napjával. 
14. A megállapodásban résztvevő felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a 
települési önkormányzatok Képviselő-testületeinek jóváhagyó határozata alapján aláírták. 

 
 

Zsiák Zsolt  Czeller Zoltán 
ügyvezető, parancsnok  polgármester 

Jánoshalma Város Önkormányzati 
Tűzoltó Parancsnokság  Jánoshalma Városi Önkormányzat 

Jánoshalma, 2020. …. hó …. nap  Jánoshalma, 2020. ….. hó ….. nap 
   

  ……………………….. 
pénzügyi ellenjegyző 

  Jánoshalma, 2020. ….. hó ….. nap 
 
 

Kisné Tóth Renáta  Szvétek Lajos Róbert 
polgármester  polgármester 

Borota Községi Önkormányzat  Kéleshalom Községi Önkormányzat 

Borota, 2020. …. hó …. nap  Kéleshalom, 2020. ….. hó ….. nap 
   

……………………….. 
pénzügyi ellenjegyző  ……………………….. 

pénzügyi ellenjegyző 

Borota, 2020. …. hó …. nap  Kéleshalom, 2020. ….. hó ….. nap 
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Kovács Tamás 

polgármester 
Mélykút Város Önkormányzat 

Mélykút, 2020. ….. hó ….. nap 
 

……………………….. 
pénzügyi ellenjegyző 

Mélykút, 2020. ….. hó ….. nap 
 

 
 

11. A polgármester 2020. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása.  
 
 Előadó: Kovács Tamás polgármester  

 
 
A napirendi pont tárgyalása a 100-5/2020. számú írásbeli előterjesztés alapján történt, mely 
csatolva a jegyzőkönyvhöz. A napirendi pontot a Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság 
tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva. 
 
 
Kopcsek Tamás képviselő: Ismerteti a Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság határozatát, 
mely szerint a bizottság javasolja a képviselő-testületnek a határozati-javaslat elfogadását. 
 
Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek hozzászólása, észrevétele, 
kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban? 
 
 
A jelenlévők részéről hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el a napirendi ponttal 
kapcsolatban. 
 
 
Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás, észrevétel, 
kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el a határozati-javaslattal kapcsolatban. 
Megkérdezi ki ért egyet a határozati-javaslat elfogadásával?  
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Kovács Tamás polgármester szavazás után megállapítja, 
hogy Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 

14/2020.(I.28.)Kt. számú                                      HATÁROZAT 
A polgármester 2020. évi 
szabadságolási ütemtervének 
jóváhagyása. 

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény 225/C. §-ának (2) bekezdésében biztosított 
hatáskörében eljárva – figyelembe véve, hogy Kovács 
Tamás polgármester 2020. évi szabadságának mértéke 39 
nap, továbbá, hogy a polgármesternek az előző évről 
áthozott szabadsága nincs – a polgármester 2020. évi 
szabadságolási ütemtervét a határozat melléklete szerint 
jóváhagyja.  
 
Felelős: Kovács Tamás polgármester 
Határidő: 2020. december 31 
 
 

Melléklet a 14/2020.(I.28.)Kt. számú határozathoz 
  

2020. évi szabadságolási ütemterv 
 

Kezdete Vége Munkanapok száma 
2020. 02. 17. 2020. 02. 21. 5 
2020. 03. 16. 2020. 03. 20. 5 
2020. 04. 14. 2020. 04. 17. 4 
2020. 05. 18. 2020. 05. 22. 5 
2020. 07. 06. 2020. 07. 10. 5 
2020. 09. 21. 2020. 09. 25. 5 
2020. 11. 23. 2020. 11. 27. 5 
2020. 12. 23. 2020. 12. 23. 1 
2020. 12. 28. 2020. 12. 31. 4 

 
 
 
 
 



Jegyzőkönyv Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. január 28-án tartott üléséről. 
21 

 

 
 
 
 
 
 

 

12. Mélykút Város Önkormányzat és a Mélykúti Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
között létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálata.   

 
  Előadó: Kovács Tamás polgármester  

 
 
A napirendi pont tárgyalása a 100-20/2020. számú írásbeli előterjesztés alapján történt, mely 
csatolva a jegyzőkönyvhöz. A napirendi pontot a Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság 
tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva. 
 
 
Kovács Tamás polgármester: Felkéri Burai Bélát, a Mélykúti Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat elnökét, hogy ismertesse az MRNÖ képviselő-testületének tárgyi ügyben 
hozott határozatát. 
 
Burai Béla MRNÖ elnök: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az előterjesztést a 
Mélykúti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. január 23-ai ülésén 
megtárgyalta a közigazgatási szerződést elfogadta.  
 
Kopcsek Tamás képviselő: Ismerteti a Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság határozatát, 
mely szerint a bizottság javasolja a képviselő-testületnek a határozati-javaslat elfogadását. 
 
Dr. Vörös-Börcsök Tímea jegyző: A határozati-javaslatból véletlenül kimaradt az állítmány, 
az helyesen úgy szól, hogy a képviselő-testület az MRNÖ-vel kötendő, a határozat mellékletét 
képező közigazgatási szerződést elfogadja. 
 
Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek további hozzászólása, 
észrevétele, kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban? 
 
 
A jelenlévők részéről további hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el a napirendi 
ponttal kapcsolatban. 
 
 
Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez további hozzászólás, 
észrevétel, kérdés nincs, módosító javaslat annyiban hangzott el a határozati-javaslattal 
kapcsolatban, hogy abba kerüljön bele az állítmány. Megkérdezi ki ért egyet a határozati-
javaslat azon módosítással történő elfogadásával, mely szerint a Képviselő-testület az MRNÖ-
vel kötendő , a határozat mellékletét képező közigazgatási szerződést elfogadja? 
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Kovács Tamás polgármester szavazás után megállapítja, 
hogy Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

 
15/2020.(I.28.)Kt. számú                                      HATÁROZAT 
Mélykúti Roma Nemzetiségi Önkormányzattal  
kötendő közigazgatási szerződés elfogadása. 
 

1. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Mélykúti Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő, a 
határozat mellékletét képező közigazgatási szerződést 
elfogadja. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
közigazgatási szerződés aláírására. 
 
Felelős: Kovács Tamás polgármester 
Határidő: 2020. február 1. 
 
 

Melléklet a 15/2020.(I.28.)Kt. számú határozathoz 
 

KÖZIGAZGATÁSI SZERZŐDÉS 
 
mely létrejött egyrészről 
 
Mélykút Város Önkormányzat (székhely: 6449 Mélykút, Petőfi tér 1., adószám: 15724935-
2-03, KSH-szám: 15724935-8411-321-03, képviseli: Kovács Tamás polgármester), 
továbbiakban: helyi önkormányzat,  
 
másrészről 
 
a Mélykúti Roma Nemzetiségi Önkormányzat (székhely: 6449 Mélykút, Petőfi tér 1., 
adószám: 15779980-1-03, KSH-szám: 15779980-8411-371-03, képviseli: Burai Béla elnök) 
továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat  
 
között - a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Njtv.) 80. 
§ (2) bekezdésére tekintettel - alulírott helyen és időpontban az alábbi tartalommal:,  
 
A helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat az Njtv. 80. §-ának (3)-(5) 
bekezdéseiben foglaltak rögzítésére közigazgatási szerződést (továbbiakban: szerződés) 
kötnek. 
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A szerződés tartalma az alábbi jogszabályok figyelembevételével került megállapításra: 
- Njtv., 
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. törvény 

(továbbiakban: Mötv.), 
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), 
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló  368/2011.(XII.31.)Korm. 

rendelet (továbbiakban: Ávr.), 
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.)Korm. rendelet, 
- a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 

370/2011.(XII.31.)Korm. rendelet. 
 
1. A nemzetiségi önkormányzat működési, személyi és tárgyi feltételinek biztosítása 
 
1.1. A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat részére havonta igény szerint, de 
legalább 32 órában biztosítja az önkormányzati feladat ellátásához, működéséhez (a testületi, 
képviselői feladatok ellátásához) szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt 
helyiséghasználatot.  
 
1.2. A helyi önkormányzat képviselő-testülete a nemzetiségi önkormányzat képviselő-
testületének működése érdekében a Mélykúti Polgármesteri Hivatalban (székhely: 6449 
Mélykút Petőfi tér 1., hrsz: 705.) lévő Képviselői Szobát, valamint az abban található 
irodabútor, számítógép, nyomtató, fénymásoló használatát biztosítja. A nemzetiségi 
önkormányzatnak az ingyenes helyiséghasználattal, a helyiség infrastruktúrájával 
összefüggésben felmerülő rezsiköltségeit és fenntartási költségeit a helyi önkormányzat viseli.  
Rezsiköltségének minősül a villamos energia díja, a fűtés díja, valamint a víz- és csatornadíj. 
Az Njtv. rendelkezéseivel összhangban a helyi önkormányzat nem viseli a nemzetiségi 
önkormányzat testületi tagjainak és tisztségviselőinek telefonhasználatából eredő költségeit. 
 
1.3. A helyi önkormányzat az előzőekben felsoroltakon felül lehetőségei és költségvetési 
helyzetének figyelembevétele mellett a nemzetiségi önkormányzattal történő előzetes 
egyeztetést követően az adott évi költségvetési rendeletében – egyes feladatellátáshoz – 
pénzügyi támogatást biztosíthat.  
 
1.4. A helyi önkormányzat a lakosságszolgálati csoportvezetőn keresztül segíti a nemzetiségi 
önkormányzat pályázati lehetőségeinek a feltárását. 
 
1.5. A helyi önkormányzat jegyzője a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat 
közötti kapcsolattartásra az aljegyzőt, annak távolléte vagy akadályoztatása esetén a jegyzőt 
jelöli ki, aki közreműködik a testületi ülések előkészítésével kapcsolatosan a meghívók, 
előterjesztések és a hivatalos levelezések előkészítésében és postázásában,  a testületi ülések 
jegyzőkönyveinek elkészítésében és felterjesztésében, a testületi döntések előkészítésében, 
valamint a nemzetiségi önkormányzat  működésével kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési és 
adattovábbítási feladatok ellátásában. 
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1.6. A helyi önkormányzat megbízásából és képviseletében a jegyző, akadályoztatása esetén 
az aljegyző részt vesz a nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben 
törvénysértést észlel. 
 
1.7. A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásával összefüggő feladatokat a Mélykúti 
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja (továbbiakban: Pénzügyi Csoport) látja el, 
figyelemmel a nemzetiségi önkormányzat számviteli politikájának keretében elkészített - 
eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzata, az eszközök és források 
értékelési szabályzata, a pénzkezelési szabályzat - továbbá a felesleges vagyontárgyak 
hasznosításának és selejtezésének szabályzata előírásaira.  
 
1.8. A nemzetiségi önkormányzat pénzügyi, ügyviteli, ügyintézési és egyéb alapvető feladatai 
egységes, szabályok szerinti elvégzése, átláthatósága érdekében kapcsolódik a Polgármesteri 
Hivatal által működtetett – az állami informatikai rendszerrel kapcsolódó – informatikai 
rendszerhez, amely a folyamatos pénzügyi alkalmi ellenőrzés eszközeként is szolgál. 
 
2. A nemzetiségi önkormányzat költségvetése elkészítésének és elfogadásának rendje 
 
2.1. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának elkészítése, annak tartalmi 

elemei 
 
2.1.1. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozat tervezetét a jegyző készíti el, 
amelyet a nemzetiségi önkormányzat elnöke terjeszt a nemzetiségi önkormányzat testülete 
elé. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítése során a jegyző a 
nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítéséhez szükséges adatokat – 
a költségvetési törvényből adódó részletes információk rendelkezésre állást követően – közli a 
nemzetiségi önkormányzat elnökével. 
 
2.1.2. A helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat költségvetésére a költségvetési 
törvényből adódó részletes információk megismerése után, a helyi önkormányzat 
költségvetési rendelettervezetének előkészítése során a pénzügyi csoportvezető folytatja az 
egyeztetést a nemzetiségi önkormányzat elnökével, ennek keretében haladéktalanul 
rendelkezésre bocsátja a nemzetiségi önkormányzat költségvetésének megtervezéséhez 
szükséges adatokat. A helyi önkormányzat költségvetési határozat tervezetének a nemzetiségi 
önkormányzatot érintő részét a pénzügyi csoportvezető egyezteti az elnökkel és a vitás 
kérdéseket tisztázzák. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának 
előkészítésére, elfogadására és az önkormányzat átmeneti gazdálkodásra vonatkozó 
szabályokat  az Áht. 23 -25. § határozza meg  az Áht. 26. § (1) bekezdése szerinti 
eltérésekkel, továbbá az Ávr. 24. § -t és a 28. §-t is alkalmazni kell az Ávr. 29. § (1) 
bekezdésben foglalt feltételekkel. 
 
2.1.3. A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat költségvetésére vonatkozóan 
döntési jogosultsággal nem rendelkezik, bevételi és kiadási előirányzatainak megállapításáért 
és teljesítéséért, továbbá kötelezettségvállalásiért és tartozásaiért nem felelős. 
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2.1.4. A nemzetiségi önkormányzat kapcsolata az államháztartási információs rendszerrel: A 
Pénzügyi Csoport látja el a nemzetiségi önkormányzat önálló fizetési számla nyitásával, 
törzskönyvi nyilvántartási adatainak törzskönyvi nyilvántartásban szükséges esetleges 
módosításával, az adószám igénylésével, módosításával kapcsolatos teendőket.  
 
2.1.5. A Pénzügyi Csoport szolgáltat adatot a Magyar Államkincstárnak az elemi 
költségvetésről, gondoskodik az időközi költségvetési jelentés, az időközi mérlegjelentés, a 
havi adatszolgáltatás, valamint a mérleg-gyorsjelentés határidőre történő teljesítéséről. A 
pénzügyi csoport felelős az éves elemi beszámoló Magyar Államkincstár részére határidőre 
történő megküldéséért is. Az adatszolgáltatási határidőket a MÁK, illetve a NAV által 
meghatározottak szerint kell betartani. A Pénzügyi Csoport feladata továbbá a nemzetiségi 
önkormányzatot érintő egyéb adatszolgáltatások határidőre történő teljesítése is. 
 
2.2. A költségvetési előirányzatok módosításának rendje 
 
2.2.1. A nemzetiségi önkormányzat előirányzatai kizárólag a nemzetiségi önkormányzat 
költségvetési határozata alapján módosíthatók. Amennyiben a nemzetiségi önkormányzat az 
eredeti előirányzatai felett többletbevételt ér el, bevétel kiesése keletkezik, vagy kiadási 
előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, abban az esetben módosítania kell 
költségvetési határozatát, melyről a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete dönt. 
 
2.2.2. A nemzetiségi önkormányzat által végrehajtott előirányzat változásának határozat-
tervezetét a pénzügyi csoportvezető készíti elő. Az év közben engedélyezett központi 
támogatások felhasználásáról, a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások 
miatti költségvetési határozat módosításáról az elnök előterjesztése alapján a nemzetiségi 
önkormányzat képviselő-testülete dönt.  
 
2.2.3. A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete – az első negyedév kivételével – 
negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési 
beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési 
határozatát. Ha év közben az Országgyűlés – a nemzetiségi önkormányzatot érintő –
meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az 
intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a 
költségvetési határozat módosítását. A nemzetiségi önkormányzat előirányzat módosításainak 
képviselő-testületi előterjesztésének előkészítéséért a pénzügyi csoportvezető a felelős. A 
nemzetiségi önkormányzat előirányzatairól és az abban bekövetkezett változásairól a hivatal 
pénzügyi csoportja naprakész nyilvántartást vezet. 
 
2.3. Beszámolási kötelezettség 
 
A nemzetiségi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási 
határozat tervezetét a jegyző készíti elő és a nemzetiségi önkormányzat elnöke terjeszti a 
képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon 
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belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A 
helyi nemzetiségi önkormányzat az éves gazdálkodásáról szóló zárszámadását az Áht. 91. § 
(3) bekezdése szerint kell elkészíteni, melyet – a költségvetéshez hasonlóan – határozattal 
fogadja el. 
 
3. A költségvetési gazdálkodás szabályai 
 
A nemzetiségi önkormányzat operatív gazdálkodásának bonyolító szerve a polgármesteri 
hivatal, mely a költségvetési szervekre vonatkozó gazdálkodási szabályok betartása mellett 
végzi feladatait. 
 
3.1. Kötelezettségvállalás  
 
3.1.1. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatában szereplő előirányzatai terhére 
a nemzetiségi önkormányzat elnöke, összeférhetetlenség esetén az írásban kijelölt nemzetiségi 
önkormányzati képviselő vállalhat kötelezettséget. A helyi nemzetiségi önkormányzat 
nevében kötelezettséget vállalni az Ávr-ben foglalt kivételekkel csak pénzügyi ellenjegyzés 
után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban lehet. A pénzügyi 
ellenjegyzőnek meg kell győződnie arról, hogy a szabad előirányzat rendelkezésre áll, a 
tervezett kifizetési időpontokban a pénzügyi fedezet biztosított, és a kötelezettségvállalás nem 
sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.  
 
3.1.2. A nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásainak nyilvántartásáról a Pénzügyi 
Csoport gondoskodik. 
 
3.1.3. A nemzetiségi önkormányzat esetében nem szükséges előzetes írásbeli 
kötelezettségvállalás az olyan kifizetéshez  

- melynek értéke a 200 eFt-ot nem éri el és a 
- fizetési számláról a számlavezető által leemelt díjak, juttatások esetében 
- Áht. 36.§ (1) bekezdése szerint más fizetési kötelezettségnek minősül. 

 
3.2. Kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése 
 
3.2.1. A nemzetiségi önkormányzat nevében vállalt kötelezettség pénzügyi ellenjegyzésére a 
pénzügyi csoportvezető jogosult, akadályoztatása, távolléte, összeférhetetlensége esetén a 
munkaköri leírásában a helyettesítésére kijelölt, a jegyző által írásban kijelölt pénzügyi 
ügyintéző jogosult. 
 
3.2.2. A nemzetiségi önkormányzatnál felhatalmazott pénzügyi ellenjegyzőnek  a pénzügyi 
ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, hogy  
a) a szükséges szabad előirányzat rendelkezésre áll, a befolyt vagy a megtervezett és 
várhatóan befolyó bevétel biztosítja a fedezetet, 
b) a kifizetés időpontjában a fedezet rendelkezésre áll, és 
c) a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat. 
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3.2.3. Amennyiben a kötelezettségvállalás nem felel meg a 3.2.2. pontban előírtaknak, a 
pénzügyi ellenjegyzőnek erről írásban tájékoztatnia kell a kötelezettségvállalót. A pénzügyi 
ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi ellenjegyzés dátumának és a 
pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult személy 
aláírásával kell igazolni. 
 
3.3. Teljesítés igazolás 
 
3.3.1. A teljesítés igazolására a nemzetiségi önkormányzat nevében az elnök, 
összeférhetetlenség esetén az általa írásban kijelölt nemzetiségi önkormányzati képviselő 
jogosult. A teljesítés igazolása utalványozás előtt történik. A teljesítés igazolása során 
ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrizni és igazolni kell a kiadások teljesítésének 
jogosságát, összegszerűségét, ellenszolgáltatást is magában foglaló kötelezettségvállalás 
esetében - ha a kifizetés vagy annak egy része az ellenszolgáltatás teljesítését követően 
esedékes - annak teljesítését. Az Ávr. 53. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségvállalások, 
más fizetési kötelezettségek esetén a teljesítésigazolást nem kell elvégezni 
 
3.3.2. A teljesítést az igazolás dátumának és a teljesítés tényére történő utalás megjelölésével, 
az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni. 
 
3.4.  Érvényesítés  
 
3.4.1. Érvényesítésre a nemzetiségi önkormányzat nevében a Polgármesteri Hivatal pénzügyi 
ügyintézője jogosult.  Kifizetések esetén a teljesítés igazolása alapján – az Ávr. 57. § (3) 
bekezdése szerinti esetben annak hiányában is - az érvényesítőnek ellenőriznie kell az 
összegszerűséget, a fedezet meglétét és azt, hogy a megelőző ügymenetben az Áht., az 
államháztartási számviteli kormányrendelet és e rendelet előírásait, továbbá a belső 
szabályzatokban foglaltakat megtartották-e. 
 
3.4.2. Az érvényesítésnek tartalmaznia kell az érvényesítésre utaló megjelölést, a 
megállapított összeget, az érvényesítés dátumát és az érvényesítő aláírását. Az érvényesítőnek 
a nemzetiségi önkormányzat gazdasági eseményeinek vonatkozásában ellenőriznie kell az 
összegszerűséget, a fedezet meglétét és azt, hogy a megelőző ügymenetben a jogszabályokban 
foglaltakat betartották-e. 
 
 
3.5. Utalványozás  
 
3.5.1. Utalványozásra a nemzetiségi önkormányzat elnöke, összeférhetetlenség esetén az 
általa írásban kijelölt nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult. A kiadások 
utalványozása az érvényesített okmány alapján történik. A bevételek utalványozására - ha az 
utalványozás az Ávr. 59. § (4) bekezdésre figyelemmel szükséges, és a kötelezettséget vállaló 
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szerv az Ávr. 57. § (2) bekezdése alapján előírta a teljesítés igazolását - a teljesítés igazolását 
követően kerülhet sor. 
 
3.5.2. Utalványozni készpénzes fizetési mód esetén az érvényesített pénztárbizonylatra 
rávezetett, más esetben külön írásbeli rendelkezéssel lehet. 
 
3.5.3. Nem kell utalványozni az Ávr. 59.§ (5) bekezdésében nevesített esetekben. 
 
3.6. Összeférhetetlenségi követelmények 
 
3.6.1. A nemzetiségi önkormányzat tekintetében a kötelezettségvállaló és a pénzügyi 
ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy nem lehet. Az 
érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a 
kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel. A 
kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés 
igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti közeli hozzátartozója, vagy maga javára 
látná el.  
 
4. Pénzellátás 
 
4.1. A nemzetiségi önkormányzat önállóan dönt saját költségvetése felhasználásáról. 
Pénzügyi gazdálkodása végrehajtása során a hivatal pénzügyi csoportján keresztül az 
esedékes kifizetéseket a nemzetiségi önkormányzat forrásai terhére készpénz, valamint 
átutalás formájában teljesíti a költségvetésében meghatározott előirányzatok, illetve a 
nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete által hozott határozatok alapján. 
 
4.2. A nemzetiségi önkormányzat önálló pénzforgalmi számlát vezet. A számlanyitás  a 
nemzetiségi önkormányzat felelőssége, a számlanyitás költségei a nemzetiségi 
önkormányzatot terhelik. A nemzetiségi önkormányzat számlavezető pénzintézete az OTP 
Bank Nyrt.  A nemzetiségi önkormányzat vállalja, hogy költségvetési gazdálkodásával 
kapcsolatos minden pénzforgalmát a részére és kizárólagos használatára megnyitott 
11732174-15779980 számú pénzforgalmi számlán bonyolítja.  
 
4.3. A helyi önkormányzat és az OTP Bank Nyrt. közötti számítógépes összeköttetésre 
tekintettel a nemzetiségi önkormányzat egyetért azzal, hogy számlája felett a bank felé 
rendelkezési jogosultsága a Hivataltól banki aláírásra bejelentett személyeknek van. 
 
4.4. A készpénzben teljesítendő kifizetés és elszámolás a Hivatal házi pénztárában működő 
elkülönített pénztáron keresztül történik. 
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5. Vagyongazdálkodás 
 
5.1. A nemzetiségi önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről a hivatal elkülönített 
nyilvántartást vezet, melyért a pénzügyi csoportvezető felel.  A nemzetiségi önkormányzat 
vagyona, – az abban bekövetkezett növekedés vagy csökkenés – elkülönítetten a könyvviteli 
mérleg szerkezete szerinti tagolásban, a zárszámadási határozatban kerül bemutatásra.  
 
5.2. A vagyon leltározása a nemzetiségi önkormányzat leltározási és leltárkészítési 
szabályzatában előírtak szerinti rendszerességgel és módon történik. A nemzetiségi 
önkormányzat vagyonának leltározásában az elnök, és az általa írásban kijelölt képviselő 
közreműködik. 
 
5.3. A vagyontárgyak selejtezésével összefüggő szabályokat a nemzetiségi önkormányzat 
felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének a szabályzatában előírtak szerint 
kell elvégezni. A nemzetiségi önkormányzat a selejtezésre javasolt eszközeire az elnök – a 
nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének véleményét kikérve – tesz javaslatot. 
 
 
6. A belső kontrollrendszer és a belső ellenőrzés 
 
6.1. A hivatal a nemzetiségi önkormányzat vonatkozásában köteles a belső kontrollrendszer 
keretében kialakítani, működtetni és fejleszteni a kontrollkörnyezetet, a kockázatkezelési 
rendszert, a kontrolltevékenységeket, az információ és kommunikációs rendszert, továbbá a 
nyomon követési rendszert. A helyi nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó belső 
kontrollrendszer kialakításáért a jegyző a felelős. 
 
6.2. A belső kontrollrendszer kialakításánál figyelembe kell venni a költségvetési szervek 
belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
előírásait, továbbá az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani 
útmutatókban leírtakat. 
 
6.3. A nemzetiségi önkormányzat belső ellenőrzését megbízási szerződés keretében megbízott 
belső ellenőr végzi. 
 
7. Záró rendelkezések 
 
Jelen szerződés 2020. február 1. napjától lép hatályba. Jelen szerződés hatálybalépésével 
egyidejűleg a Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete által a 200/2019.(XI.26.)Kt. 
számú határozat, valamint a Mélykúti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
által a 17/2019.(XI.21.)MRNÖ. számú határozattal elfogadott e tárgyban 2019. december 1. 
napján kelt együttműködési megállapodás hatályát veszti.  
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A szerződést Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a …../2020.(I.28.)Kt. számú 
határozatával, a Mélykúti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
…../2020.(I.28.)MRNÖ. számú határozatával jóváhagyta. 
 
Kelt: Mélykút, 2020……………………… 
 
 
……………………..………….. 
            Kovács Tamás 
             polgármester 
   Mélykút Város Önkormányzat 

……….………………………….. 
                          Burai Béla 
                              elnök 
Mélykúti Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
 

 
 
13. Könyvtárhasználati szabályzat elfogadása. 
 
      Előadó: Kovács Tamás polgármester 
                    
 
A napirendi pont tárgyalása a 100-14/2020. számú írásbeli előterjesztés alapján történt, mely 
csatolva a jegyzőkönyvhöz. A napirendi pontot a Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság 
tárgyalta és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta, melyek jegyzőkönyvei külön 
csatolva. 
 
 
Dr. Vörös-Börcsök Tímea jegyző: Mint azt az előterjesztésben jelezték, a szabályzat 
tervezetét megküldték egyeztetésre Ramháb Máriának, a Bács-Kiskun Megyei Katona József 
Könyvtár igazgatójának. Ezt követően telefonon egyeztetett igazgató asszonnyal, aki az alábbi 
módosításokat javasolta a szabályzattal kapcsolatban: Egyrészt nem javasolja a könyvtári 
tagság beiratkozási díjhoz való kötését, tekintettel arra, hogy az önkormányzat és a megyei 
könyvtár között létrejött megállapodás értelmében az önkormányzat ingyenesen biztosítja a 
könyvtári alapszolgáltatást. Másrészt a szolgáltatások vonatkozásában fénymásolás és 
számítógép használat esetén nem javasolja szolgáltatási díj megállapítását. Görhöny Edit 
pénzügyi csoportvezető megnézte a könyvtár éves bevételét, évente 150 ezer forint körül 
mozog a bevétel összege a beiratkozásból és a két említett szolgáltatásból, ebből éves szinten 
kb. 20 ezer forint a beiratkozás díja.  A fénymásolással kapcsolatosan felmerülő kiadások: 
2400 Ft/ hó reprográfiai díj, továbbá a fénymásoló bérleti díja, esetleges karbantartási díj és a 
fénymásoláshoz szükséges anyagköltség. 
 
Kopcsek Tamás képviselő: Ismerteti a Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság határozatát, 
mely szerint a bizottság javasolja a képviselő-testületnek a Könyvtárhasználati szabályzat 
elfogadását azzal, hogy a könyvtárhasználati díj fizetésére vonatkozó rendelkezések 
kerüljenek törlésre a szabályzatban. 
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Szabó Ernő képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság határozatát, mely szerint a 
bizottság javasolja a határozati-javaslat elfogadását azzal, hogy a könyvtárhasználati díj 
fizetésére vonatkozó rendelkezések kerüljenek eltörlésre a szabályzatban. A szolgáltatási 
díjak eltörlésével nem értett egyet a bizottság, gyakorlatilag ebből, továbbá a terembérletből 
származik bevétele a szolgáltató helynek. 
 
Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek további hozzászólása, 
észrevétele, kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban? 
 
 
A jelenlévők részéről további hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el a napirendi 
ponttal kapcsolatban. 
 
 
Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez további hozzászólás, 
észrevétel, kérdés nincs, egy módosító javaslat hangzott el a határozati-javaslattal 
kapcsolatban, mindkét bizottság akként javasolja elfogadni a szabályzatot, hogy beiratkozás 
esetén ne kerüljön megállapításra könyvtárhasználati díj, a könyvtári tagság ingyenes legyen.  
Megkérdezi ki ért egyet a határozati-javaslat azon módosítással történő elfogadásával, mely 
szerint a határozat mellékletét képező Könyvtárhasználati Szabályzat akként kerül 
módosításra, hogy abból teljes egészében törlésre kerül a 3. pont, továbbá ezzel párhuzamosan 
a 2. pont első mondata akként módosul, hogy a „A könyvtári tagság ingyenes, könyvtári 
tagsággal valamennyi könyvtári szolgáltatás igénybe vehető”? 
 

Kovács Tamás polgármester szavazás után megállapítja, 
hogy Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

16/2020.(I.28.)Kt. számú                                      HATÁROZAT 
Könyvtárhasználati Szabályzat elfogadása. 

 

1. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete - a 
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról 
és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 
(továbbiakban: Kultv.) 57. §-ának (3) bekezdésében 
foglalt jogkörében eljárva - Mélykút Város Könyvtári, 
Információs és Közösségi Hely Könyvtárhasználati 
Szabályzatát a határozat mellékletét képező tartalommal 
elfogadja.  
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2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy - a 
Kultv. 58. § (1) bekezdésére figyelemmel – a 
Könyvtáhasználati Szabályzat nyilvánosságra hozataláról  
gondoskodjon. 
3. A Képviselő-testület a 25/2017.(II.14.)Kt. számú 
határozatát 2020. február 1. napjával hatályon kívül 
helyezi. 
 
Felelős: Kovács Tamás polgármester 
Határidő: 2020. február 20. 
 
 

Melléklet a 16/2020.(I.28.)Kt. számú határozathoz 
 

Mélykút Könyvtári, Információs és Közösségi Hely 
Könyvtáhasználati Szabályzata 

6449 Mélykút, Petőfi tér 2. 
 

Mélykút Város Önkormányzat a települési könyvtári ellátás biztosítását a Bács-Kiskun 
Megyei Katona József Könyvtár szolgáltatásának igénybevételével biztosítja az 
önkormányzat és a megyei hatókörű városi könyvtár között létrejött megállapodás alapján a 
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 
évi CXL. törvény (továbbiakban: Kultv.) 64. § (2) bekezdés b) pontjában, illetve a 66.§ h) 
pontjában foglaltaknak megfelelően.  
 

1. A használat feltételei 
 

Mélykút Könyvtári Információs és Közösségi Hely (továbbiakban:  könyvtári szolgáltató 
hely) nyilvános szolgáltatásait igénybe veheti bárki, aki a könyvtárhasználati szabályzatot 
magára nézve elfogadja és az abban foglaltakat betartja. A könyvtári szolgáltató hely 
szolgáltatásainak megismeréséhez, használatához kérje a könyvtáros segítségét! 
A könyvtár használói lehetnek könyvtári látogatók és könyvtári tagok. 
A könyvtár látogatói a szolgáltatások alábbi körére jogosultak: 

 a könyvtár látogatása; 
 tájékoztatás a szolgáltatásokról, a gyűjteményről, a könyvtárról és a könyvtári 

rendszerről; 
 a nyomtatott dokumentumok helyben használata;  
 a könyvtár elektronikus katalógusának (opac) használata; 
 a DJP Pont szolgáltatásainak igénybevétele; 
 távhasználattal 24 órán keresztül elérhető szolgáltatások a Bács-Kiskun Megyei 

Katona József Könyvtár honlapján: www.bacstudastar.hu; 
 tájékoztatás a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár szolgáltatásairól; 
 a nyilvánosság számára meghirdetett ingyenes programok; 



Jegyzőkönyv Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. január 28-án tartott üléséről. 
33 

 

 
 
 
 
 
 

 

 térítési díj megfizetése ellenében a könyvtár technikai szolgáltatásainak igénybe vétele 
(fénymásolás, nyomtatás, fax, szkennelés).  

 
Könyvtári tagsággal igénybe vehető szolgáltatások a fentieken túl: 

 a könyvtár gyűjteményének helyben használata; 
 meghatározott számú dokumentum kölcsönzése meghatározott időre:  

könyvek:   6 db 30 nap, 
időszaki kiadványok:  4 db 1 hétre, 
DVD-k:   2 db 1 hétre 

 a kölcsönzésben lévő dokumentumok előjegyzése; 
 könyvtárközi kölcsönzés; 
 számítógépes szolgáltatások, internet használat; 
 hozzáférés a könyvtár hálózatán elérhető adatbázisokhoz; 
 tájékoztatás, a könyvtáros segítségnyújtása: a katalógus, a kézikönyvtár, az eszközök 

használatához, az elektronikus ügyintézéshez, az e-tanuláshoz; 
 Európai Unióval kapcsolatos információk; 
 könyvtári foglalkozások gyermek- és iskolai csoportoknak; 
 könyvtári rendezvények és tanfolyamok. 

 
2. A könyvtári tagság 

 
A könyvtári tagság ingyenes, könyvtári tagsággal valamennyi könyvtári szolgáltatás igénybe 
vehető. 
A könyvtári szolgáltató hely tagjává válik az, aki természetes személyes adatait és lakcímét 
megadja és igazolja.  A könyvtári szolgáltatói helyi tagságot a nyomtatott személyi 
nyilvántartás igazolja, amely feljogosít az olvasójegy használatára. A könyvtári tagság a 
beiratkozás napjától számított 1 évre szól és évente megújítható. A 18 éven aluli használó 
könyvtári tagságához szülőjének, gondviselőjének, 18 éven felüli magyar állampolgárnak a 
kezessége, írásos hozzájárulása szükséges.  
Külföldi állampolgár tagságához ideiglenes tartózkodási engedélyének és útlevelének, az EU 
tagországokból érkezőknek – a jogszabályban rögzítettek szerint – személyi igazolványának 
bemutatása szükséges. Az ideiglenes tartózkodási engedéllyel nem rendelkező külföldi 
állampolgár könyvtári tagságához 18 éven felüli magyar állampolgár kezessége kell.  

  

3. A könyvtárhasználó kötelezettségei 
 

Kártérítés 
A könyvtári szolgáltató hely épületét, berendezését, eszközeit, dokumentumait köteles 
mindenki rendeltetés szerint használni. Az okozott kárt a károkozó köteles megtéríteni. A 
károkozásért az önkormányzat szabálysértési vagy büntető feljelentést tesz, illetve a költségek 
áthárítása mellett polgári eljárást indít.  
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A használónak a gyűjteményben okozott kárért – a megrongált és a vissza nem hozott 
dokumentumokért – kártérítést kell fizetnie. A kölcsönző a vissza nem hozott dokumentum 
mindenkori beszerzési árát téríti meg. A könyvtári tartozását nem rendező használó tagságát 
felfüggesztjük, kártérítési eljárást kezdeményezünk ellene. 
A könyvtár használatát sértő magatartás a könyvtári látogatás és tagság felfüggesztésével jár. 
 
Késedelem, hosszabbítás 
A dokumentum kölcsönzési határidejének lejártára figyelmeztetést kap a kölcsönző, amelynek 
postaköltségét áthárítjuk az érintettre.  
A nyomtatott dokumentum kölcsönzése – a kölcsönzési határidő lejárta előtt – bemutatása 
nélkül egy alkalommal hosszabbítható meg újabb 30 napra. Előjegyzésben lévő 
dokumentumra nem kérhető hosszabbítás. 
 

4. A könyvtári szolgáltató hely szolgáltatásának térítési díjai 
 

Szolgáltatás Egység Ár (bruttó összeg) 

Terembérlet 

 
Ingyenes: kulturális és 
közművelődési előadás, 
rendezvény esetében 
 

 

- 

 
Térítésköteles: közösségi 
rendezvények, találkozók stb. A 
könyvtár egészére vonatkozóan 

 

1.250,- Ft / óra 

Elektronikus nyomtatás papírra 

A/4-es méret 
 

fekete – fehér  15,- Ft /oldal 
színes 30,- Ft / oldal 
fekete-fehér 
fotó 150,- Ft / oldal 

színes fotó 250,- Ft /oldal 

A/3 – as méret 

fekete - fehér 30,- Ft /oldal 
színes 60,- Ft / oldal 
fekete – fehér 
fotó 300, - Ft /oldal 

színes fotó 500,- Ft /oldal 

Fénymásolás 
A/4- es méret 1 – 100 oldalig 15,- Ft / oldal 

101 oldaltól 12,- Ft / oldal 

A/3 – as méret 1 – 100 oldalig 30,- Ft / oldal 
101 oldaltól  25,- Ft / oldal 

Laminálás A/4-es méret 70,- Ft / lap 
A/3 – as méret 140,- Ft/ lap 
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Spirálozás A/4- es méret 
60 lapig 300,- Ft 
120 lapig 400,- Ft 
200 lapig 500,- Ft 

Számítógép használat  

250, - Ft / óra 
190,- Ft / 45 perc 
125,- Ft / 30 perc 
65,- Ft / 15 perc 

FAX 
Küldés belföldre 300,- Ft / hívás 
Küldés külföldre 600,- Ft / hívás 
Fogadás 15,- Ft / oldal 

 
 

5. A könyvtári szolgáltató hely igénybevételére vonatkozó általános szabályok 
 
 

 A könyvtár szolgáltató helyiségeibe a polcok közé táskát, kabátot bevinni tilos. 
 A könyvtár szolgáltató helyiségeiben étkezni, dohányozni, mobiltelefont használni 

nem szabad. 
 A dokumentumok és használati tárgyak épségét óvni kell. 
 A könyvtár rendjét megszegő, a használat szabályait be nem tartó olvasótól a 

szolgáltatások teljesítését az intézmény ideiglenesen megvonja.  
 A látogatók reklamációikkal, javaslataikkal a könyvtároshoz fordulhatnak. 

 
6. Az internethasználatra vonatkozó külön szabályok 

 
A könyvtárban lehetőség van számítógép használatra, internetezésre. 10 éven aluliak a 
gépeket csak felnőtt felügyelete mellett használhatják. A gép használatát a kölcsönző asztalnál 
kell kérni a könyvtárostól. Tanulásra, házi feladat elkészítésére (szöveg, táblázat, adatbázis, 
ppt) a gép ingyenesen vehető igénybe. Egy gépnél csak egy személy foglalhat helyet. Kivétel 
kizárólag a könyvtáros engedélyével tehető. 
 
A számítógépeken a következő szolgáltatásokat lehet igénybe venni: 

  Szövegszerkesztés, táblázatkezelés, ppt – és adatbázis készítés 
  Internetes oldalak megtekintése 
  Elektronikus levelezés     
  Letöltés   
  Nyomtatás 

Használati szabályok: 
 A használók közízlést sértő Internetes oldalakat nem látogathatnak (pl. vallási, etnikai, 

politikai vagy más jellegű érzékenységet sértő, valamint pornográf oldalak)! 
 A számítógép-használó tevékenységével nem sértheti meg a hatályos jogszabályokat, 

és nem veszélyeztetheti a könyvtár számítógépes rendszerét. 
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 Nyomtatási szándékot előre kell jelezni a könyvtárosnak! A géphasználat befejeztével 
a számítógépet nem kell kikapcsolni, de a használt alkalmazásokat (ablakokat) be kell 
zárni! 

 Tilos a számítógép beállításait (rendszer, képernyőkímélő, háttér, jelszó, böngésző, 
kezdőlap, stb.) megváltoztatni, a műszaki hibákat saját kezűleg elhárítani! 

 A számítógépre nem engedélyezett semmilyen szoftver telepítése, fájlok mentése. Az 
engedély nélkül telepített vagy mentett alkalmazások törlésre kerülnek. 

 Elektronikus levelezésre (e-mail) külön postafiókot a könyvtár nem biztosít. Erre a 
célra kérjük, valamelyik ingyenes levelezőrendszert használni! 

 A könyvtárban használt technikai eszközök épségéért a felhasználók anyagi 
felelősséggel tartoznak. A felhasználó köteles minden üzemzavart (pl. a program nem 
indul, a gép lefagy) azonnal jelenteni a könyvtárosnak! 

 Az Internet használati szabályzat elfogadása kötelező. 
 A használati szabályokat megszegőket, valamint a rendbontókat a géphasználattól 

eltiltjuk, és az okozott kár mértékétől függően további intézkedéseket hozhatunk velük 
szemben. 

7. Adatvédelmi rendelkezések 
 
A könyvtári szolgáltató hely a regisztrált használók adatait az adatvédelemre vonatkozó 
mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak, valamint a Kultv-ben foglalt előírásoknak  
megfelelően kezeli. 
 
Jelen Könyvtárhasználati Szabályzat 2020. február 1. napjától lép hatályba. 
 
Mélykút, 2020. ……… 
 
 

Fenntartó 
 

 
A könyvtárhasználati szabályzattal egyetértek: 

 
 

Ramháb Mária 
megyei könyvtárigazgató, 

főtanácsos 
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14. Döntés a Mélykúti Sportegyesület támogatási kérelméről. 
  
 Előadó: Kovács Tamás polgármester  

 
 
A napirendi pont tárgyalása a 100-3/2020. számú írásbeli előterjesztés alapján történt, mely 
csatolva a jegyzőkönyvhöz. A napirendi pontot a Pénzügyi és Gazdasági  Bizottság tárgyalta, 
melynek jegyzőkönyve külön csatolva. 
 
 
Kovács Tamás polgármester: Felkéri Szőllősi Ferenc képviselőt, a Mélykúti Sportegyesület 
elnökét, hogy ismertesse az előterjesztést.  
 
Szőllősi Ferenc képviselő: Az egyesület évek óta nyújt be TAO pályázatot a Magyar 
Labdarúgó Szövetséghez. A 2019-2020. évben az elszámolandó összeg 17.864.495.- Ft. A 
támogatási összeget  a Duna Aszfalt Kft és a Mapei Kft biztosítja, azonban a  program 
megvalósításához 2.516.967.- Ft önerő szükséges. A támogatást pályakarbantartó gép 
vásárlására, valamint az utánpótlás nevelésre kívánják fordítani. Bejelenti személyes 
érintettségét, tekintettel arra, hogy a Mélykúti Sportegyesület elnöke és kéri, hogy a 
döntéshozatalból zárja ki a képviselő-testület.  
 
Szabó Ernő képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság határozatát, mely szerint a 
bizottság javasolja a határozati-javaslat elfogadását. 
 
Kovács Tamás polgármester: Szavazásra bocsátja az a javaslatot, mely szerint a képviselő-
testület a Mélykúti Sportegyesület támogatási kérelmére vonatkozó döntéshozatal során 
Szőllősi Ferenc képviselőt személyes érintettségére tekintettel a szavazásból kizárja. 
 

Kovács Tamás polgármester szavazás után megállapítja, 
hogy Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 
igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

 
17/2020.(I.28.)Kt. számú                                      HATÁROZAT 
Döntés Szőllősi Ferenc képviselő  
kizárásáról. 

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
döntött, hogy a Mélykúti Sportegyesület támogatási 
kérelmére vonatkozó döntéshozatal során Szőllősi Ferenc 
képviselőt személyes érintettségére tekintettel a 
szavazásból kizárja. 
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Kovács Tamás polgármester: Megkérdezi ki ért egyet a határozati-javaslat elfogadásával?  
 
 

Kovács Tamás polgármester szavazás után megállapítja, 
hogy Szöllősi Ferenc képviselő a szavazás során jelen volt 
ugyan,  ám kizárása folytán a szavazásban nem vett részt, 
továbbá hogy Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-
testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta : 
 

 
18/2020.(I.28.)Kt. számú                                      HATÁROZAT 
Mélykúti Sportegyesület támogatási kérelme.  
 

1. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a 2020. évi költségvetésében a Mélykúti 
Sportegyesület részére TAO utánpótlás-nevelési célok 
megvalósítása érdekében 1 444 444 Ft működési célú 
támogatást és TAO tárgyi eszköz beszerzési célok 
érdekében 1 072 523 Ft felhalmozási célú támogatást 
biztosít a 2019-2020.évre a látvány-csapatsportok 
támogatását biztosító pályázathoz a támogatás önerejének 
biztosítása céljából. 
2. A támogatás kifizetése utólagos elszámolás 
mellett előfinanszírozás formájában történik a támogatási 
szerződésben meghatározott ütemezésben, legkésőbb 
2020. június 30. napjáig. 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

 
Felelős: Kovács Tamás polgármester 
Határidő: 2020. május 31. (támogatási szerződés 
aláírására) 

 
 
15. Pályázat kiírása mezőőri munkakör betöltésére. 

 
 Előadó: Kovács Tamás polgármester 

 
 
A napirendi pont tárgyalása a 100-11/2020. számú írásbeli előterjesztés alapján történt, mely 
csatolva a jegyzőkönyvhöz. A napirendi pontot a Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság 
tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva. 
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Kovács Tamás polgármester: A képviselő-testület két alkalommal is pályázatot írt ki a 
megüresedett álláshelyre, mely pályázati eljárásokat – először beérkezett pályázat, másodszor 
érvényes pályázat hiányában - eredménytelenné nyilvánította. Ezt követően 2019. 
novemberében tartottak egy fórumot a mezőőrség további működésével kapcsolatban a 
mezőgazdasági földtulajdonosok és gazdálkodók részére, ahol kérték a megjelenteket, hogy 
mondják el véleményeiket, meglátásaikat a mezőőrséggel kapcsolatban. Sajnos a fórumon 
jóval kevesebb érdekelt jelent meg, mint azt várták, kb. 40 fő volt jelen. A többség akként 
nyilatkozott, hogy nem szeretné a mezőőrség további fenntartását, elsősorban arra 
hivatkozással, hogy egy mezőőr nem elégséges a feladat ellátására. Elmondja azt is, hogy a 
gazdák és földhasználók részéről a fő téma nem is a mezőőr léte vagy nem léte volt 
elsősorban, a dűlőutak állapotának kérdése sokkal jobban foglalkoztatta őket.  Az államtól 
kapott 90.000.- Ft/hó támogatás és a mezőőri díjakból befolyt összeg fedezi a mezőőr bérét. 
Az alapkérdés jelen esetben véleménye szerint elsősorban az, hogy szeretnék-e vagy sem a 
továbbiakban is fenntartani a mezőőrséget? Amennyiben lesz mezőőr, ő szeretné, hogy a 
mezőőri feladatok ellátása mellett lehetőség szerint működjön közre a dűlőutakkal 
kapcsolatos feladatok koordinálásában is, ez azonban a gazdák nélkül nem fog menni.  
 
Kopcsek Tamás képviselő: Ismerteti a  Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság határozatát, 
mely szerint a bizottság javasolja a képviselő-testületnek a határozati-javaslat elfogadását.   
 
Kopcsek Tamás képviselő: Kérdezi, hogy a mezőőri munkakörön kívül van-e más olyan 
munkakör, amelynek keretében e feladatokat esetleg el lehetne látni?  
 
Kovács Tamás polgármester: A mezőőri feladatok jelentős része csak mezőri munkakörben 
látható el, esetleg bizonyos kiegészítő feladatok ellátása képzelhető el más munkakör 
keretében. Ebben az esetben azonban a másik munkakör forrását az önkormányzatnak kellene 
biztosítani, ez esetben a 90.000.- Ft/hó támogatás nem jár. A támogatásról egyébként tudni 
kell, hogy csak akkor jár, ha a lakosság is fizeti a mezőőri díjat.  
 
Weisz István képviselő: Amikor először beszéltek erről a kérdésről, akkor abban maradtak, 
hogy összehívják a gazdákat és az ott elhangzottak vélemények figyelembevételével fognak 
dönteni a kérdésben. A fórumon kiderült, hogy nem igazán igénylik a gazdák a mezőőrség 
fenntartását, egy-két gazda mondta csak azt, hogy kellene mezőőr. Erre tekintettel nem tudja a 
pályázat kiírását támogatni.  
 
Szőllősi Ferenc képviselő: Ha nem lesz mezőőr, még az a pici visszatartó erő sem lesz, amit a 
mezőőr jelenléte jelentett, még nagyobb káosz lesz, mint ami most van. Vadászatok 
alkalmával járják a határt, látja, hogy a fákat kivágják, az utak járhatatlanok. Nem a 
képviselő-testület teszi tönkre az utakat, vágja ki és viszi el a fákat, de a képviselő-testület 
felelőssége az, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő területek megfelelő módon kezelve 
legyenek, felelőse legyen. Az önkormányzat tulajdonában lévő területekre érkezik a legtöbb 
panasz, a gazdák a sajátjaikat rendben tartják. Támogatja a pályázat kiírását, az 
önkormányzatnak kell a megoldást megtalálni a problémára a gazdákkal vagy a gazdák 
nélkül.  
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Kopcsek Tamás képviselő: Kérdés, hogy egy mezőőr ekkora határterületben mekkora 
visszatartó erő? Milyen intézkedési joga van egy mezőőrnek?  
 
Kovács Tamás polgármester: Ha valakit szabálytalanságon ér, igazoltató és visszatartó  joga 
van a hatáskörrel rendelkező szerv kiérkezéséig. Az igaz, hogy a terület óriási, egy ember 
elveszik benne.  
 
Kopcsek Tamás képviselő: A nonprofit kft-nek vannak gépei. Rendben tudnák tartani az 
utakat, ha kapnának az önkormányzattól megbízást és forrást? 
 
Kovács Tamás polgármester: Néhány dolgon lehetne javítani, de a géppark nem megfelelő és 
az összes területet nem tudnák ellátni a gazdák összefogása nélkül.  A másik, hogy igen 
jelentős pénzügyi forrást kellene biztosítani hozzá.  
 
Kiss István alpolgármester: Úgy gondolja, hogy a mezőőrnek nem feladata az, amit a 
polgármester úr mond az utakkal kapcsolatban.  Kérdezi, hogy mi a mezőőr feladata? 
 
Dr. Vörös-Börcsök Tímea jegyző: Feladatkörét a vonatkozó jogszabály keretei között kell 
megállapítani, a határozati-javaslatban feltüntették a fő feladatait. 
 
Kovács Tamás polgármester: Természetesen a mezőőri feladatok ellátása lenne a fő feladata, 
de attól egyfajta koordináló és jelző szerepet betölthetne az önkormányzat és a gazdák között. 
 
Kiss István alpolgármester: Ő nem fogja megszavazni a határozati-javaslatot, a fórumon is 
elmondta, hogy amit a földművelők többsége szavaz, azt fogja képviselni a testület előtt.  
Azért választották meg, hogy az ő érdekeiket képviselje.  
 
Burai Béla képviselő: Kérdezi, hogy mi történik akkor, ha nem írják ki a pályázatot? 
 
Kovács Tamás polgármester: Nem lesz mezőőr, a következő időszakban pedig készül egy 
előterjesztés a mezőőrség megszűntetésére vonatkozóan. Kérdezi, hogy van-e valakinek 
további hozzászólása, észrevétele, kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban? 
 
 
A jelenlévők részéről további hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el a napirendi 
ponttal kapcsolatban. 
 
 
Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez további hozzászólás, 
észrevétel, kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el a határozati-javaslattal 
kapcsolatban. Megkérdezi ki ért egyet a határozati-javaslat elfogadásával?  
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Kovács Tamás polgármester szavazás után megállapítja, 
hogy Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 
igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 1 tartózkodással az 
alábbi határozatot hozta: 
 

 
19/2020.(I.28.)Kt. számú                                      HATÁROZAT 
Pályázat kiírása a mezőőri 
munkakörre. 

1. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-
testülete - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 83/A. § (1) 
bekezdésében biztosított munkáltatói jogkörében eljárva – 
úgy dönt, hogy pályázatot ír ki mezőőri munkakör 
betöltésére a határozat melléklete szerinti tartalommal. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 
a pályázati kiírásnak a kormányzati személyügyi 
igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán, 
valamint az önkormányzat hirdetőtábláján való 
közzétételéről gondoskodjon. 
Felelős: Kovács Tamás polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Melléklet a 19/2020.(I.28.)Kt. számú határozathoz 

 
Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Mélykút Város Önkormányzat 
mezőőr munkakör betöltésére. 
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.   
 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
 
A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6449 Mélykút – a település közigazgatási 
területe. 
 
Ellátandó feladatok: A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és mezei 
őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvényben meghatározott feladatok; így különösen:  
- a termőföldek őrzése, valamint a termőföldön lévő, illetve ahhoz tartozó termények és 
termékek, felszerelések, eszközök, haszonállatok, továbbá mezőgazdasági építmények, 
földmérési jelek vagyonvédelme;  
- köteles a feladatának ellátása során tudomására jutott bűncselekményről, valamint – ha saját 
intézkedésének a feltételei nem állnak fenn – a tudomására jutott szabálysértésről a 
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rendőrséget vagy az ügyben hatáskörrel rendelkező más szervet haladéktalanul értesíteni, 
illetve a hatáskörrel rendelkező szerv eljárását kezdeményezni,  
- jogszabályban meghatározott esetben jogosult helyszíni bírság kiszabására,  
- tevékenysége során együttműködik a jogszabályban megjelölt szervekkel. 
 
 
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
 
Pályázati feltételek: 

 magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és 
tartózkodás jogával rendelkező személy, 

 büntetlen előélet, 
 cselekvőképesség, 
 18. életév betöltése, 
 8 általános iskolai végzettség, 
 a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról 
szóló 1997. évi CLIX. számú törvény, valamint a mezőőrök és hegyőrök szolgálati 
viszonyáról szóló 29/1998.(IV.30.)FM rendeletben meghatározott mezőőri vizsga 
megléte, 
 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány bemutatása arra 
vonatkozóan, hogy pályázóval szemben az egyes rendészeti feladatokat ellátó 
személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni 
fellépést biztosító módosításáról szóló 2012.évi CXX. törvény 5. § (2) és (3) 
bekezdésében meghatározott kizáró okok nem állnak fenn. 
 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
 középiskola/gimnázium végzettség megléte, 
 B kategóriás jogosítvány, 
 Legalább 1 év mezőőri gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, 
 fegyvertartási engedély sörétes lőfegyverre, 
 saját tulajdonú gépjármű. 

 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 szakmai önéletrajz,  
 iskolai végzettséget, szakképzettséget, képesítést, mezőőri vizsga, esetleges 
előnyt jelentő feltételek meglétét igazoló okiratok másolatai, 
 a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet részlegesen 
korlátozó, vagy teljesen korlátozó gondnokság alatt,  
 pályázó nyilatkozata a Kjt. 41. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenségről, 
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 pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt 
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez 
hozzájárul, 
 a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hagy a pályázatának tartalmát a 
pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik; 
 pályázó nyilatkozata arról, hogy – pályázatával kapcsolatban – képviselő-
testületi ülés keretében kívánja-e zárt ülés megtartását, 

 
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör az elbírálást követően azonnal 
betölthető. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 9. 
 
A pályázatok benyújtásának módja:   

 Postai úton, a pályázatnak Mélykút Város Önkormányzat címére történő 
megküldésével (6449 Mélykút, Petőfi tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot ……, valamint a munkakör megnevezését: 
mezőőr. 

 Személyesen: hétfőtől péntekig 8.00 és 12.00 óra között a Polgármesteri Hivatal 4. 
számú irodájában, Bács-Kiskun megye, 6449 Mélykút, Petőfi tér 1. 

 
A pályázat elbírálásának határideje: A pályázat benyújtására nyitva álló határidőt követő 
első rendes képviselő-testületi ülés.  
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye: 

 Mélykút Város Önkormányzat Hirdetőtáblája – 2020. február 5. 
 Mélykút Város honlapja – 2020. február 5. 

A kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán történő 
publikálás időpontja: 2020. február 5. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 
Kovács Tamás polgármester nyújt, a 06/77/560-001 -os telefonszámon. 
 
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A munkáltatói jogkör gyakorlója 
4 hónap próbaidőt köt ki. Az "Adatkezelési tájékoztató álláspályázatokhoz" című 
nyomtatvány elérhető a 
http://www.melykut.hu/portal/dokumentumok/egyeb/adatvedelem/adatkezelesi_tajekoztato_al
laspalyazathoz_melykut_onk.pdf , a "Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez 
álláspályázathoz" című nyomtatvány elérhető a 
http://www.melykut.hu/portal/dokumentumok/egyeb/adatvedelem/nyilatkozat_adatkezelesrol
_allaspalyazathoz.pdf oldalon. 
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16. Pályázat kiírása könyvtárosi munkakör betöltésére. 

 
 Előadó: Kovács Tamás polgármester 

 
 
A napirendi pont tárgyalása a 100-10/2020. számú írásbeli előterjesztés alapján történt, mely 
csatolva a jegyzőkönyvhöz. A napirendi pontot a Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság 
tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva. 
 
 
Dr. Vörös-Börcsök Tímea jegyző: Felhívja a jelenlévők figyelmét arra, hogy a határozati-
javaslatban a végzettséggel kapcsolatban három variációt vázoltak fel. Az „A” változat esetén 
felsőfokú szakirányú végzettség, a „B” változat esetén felsőfokú végzettség és könyvtáros 
szakképzettség, a „C” változat esetén felsőfokú végzettség szükséges a munkakör 
betöltéséhez.  
 
Kopcsek Tamás képviselő: Ismerteti a  Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság határozatát, 
mely szerint a bizottság javasolja a képviselő-testületnek a határozati-javaslat elfogadását 
azzal, hogy a pályázati feltételek közül a „C” változat szerinti felsőfokú végzettséget írja elő. 

 
Kovács Tamás polgármester: Az írásbeli előterjesztésben ismertették Ramháb Mária megyei 
könyvtárigazgatónak a pályázattal kapcsolatos véleményét. A „C” változat elfogadása nem 
szűkítik le nagy módon a jelentkezők körét és nem is zárják ki annak lehetőségét, hogy 
szakirányú végzettséggel rendelkező személyek is pályázzanak, ezért ő is a „C” változat 
elfogadását javasolja. Kérdezi, hogy van-e valakinek további hozzászólása, észrevétele, 
kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban? 
 
 
A jelenlévők részéről további hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el a napirendi 
ponttal kapcsolatban. 
 
 
Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez további hozzászólás, 
észrevétel, kérdés nincs, a határozati-javaslattal kapcsolatban az a javaslat hangzott el, mely 
szerint a pályázati feltételek között a „C” változat szerinti felsőfokú végzettség kerüljön 
előírásra. Megkérdezi ki ért egyet a határozati javaslat oly módon történő elfogadásával, hogy 
a pályázati feltételek között a  „C” változatban szereplő felsőfokú végzettség kerüljön 
meghatározásra?  
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Kovács Tamás polgármester szavazás után megállapítja, 
hogy Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 
igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

 
20/2020.(I.28.)Kt. számú                                      HATÁROZAT 
Pályázat kiírása közalkalmazotti  
(könyvtáros) munkakörre. 

1.Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete - a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény (továbbiakban: Kjt.) 83/A. § (1) bekezdésében 
biztosított munkáltatói jogkörében eljárva – úgy dönt, hogy 
pályázatot ír ki könyvtáros munkakör betöltésére a határozat 
melléklete szerinti tartalommal. 
2.A Képviselő - testület felkéri a polgármestert, hogy a 
pályázati kiírásnak a kormányzati személyügyi igazgatási 
feladatokat ellátó szerv internetes oldalán, valamint az 
önkormányzat hirdetőtábláján való közzétételéről 
gondoskodjon. 
 
Felelős: Kovács Tamás polgármester 
Határidő:  azonnal (2. ponthoz) 

 
 

Melléklet a 20/2020.(I.28.)Kt. számú határozathoz 
 

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Mélykút könyvtári, információs 
és közösségi helyen könyvtáros munkakör betöltésére. 
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  
 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
 
A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6449 Mélykút, Petőfi tér 2. 
 
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár 
szakmai irányítása alapján ellátja a könyvtári szolgáltatást, végzi a kölcsönzési tevékenységet, 
vezeti a könyvtár használatával kapcsolatos dokumentumokat. Részt vesz az állomány 
gyarapításában és szükség szerint az állomány tervszerű apasztásában, figyelemmel kíséri az 
olvasói igényeket. Igényli az ODR szolgáltatásokat, ajánlja a használóknak a könyvtárközi 
szolgáltatást. Határidőre statisztikai adatokat gyűjt és szolgáltat a megyei hatókörű városi 
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könyvtár részére. Kapcsolatot tart a társintézményekkel, szervezi a könyvtári szolgáltató hely 
közönségkapcsolatait. 
 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak. 
 
Pályázati feltételek: 

 magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és 
tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett, 

 büntetlen előélet, 
 18. életév betöltése, 
 cselekvőképesség, 
 felsőfokú végzettség. 
  90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány bemutatása, mely 

szerint a pályázó a Kjt. 20. § (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott 
feltételeknek megfelel. 

 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 fényképes szakmai önéletrajz,  
 iskolai végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okiratok másolatai, 
 a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet részlegesen 

korlátozó, vagy teljesen korlátozó gondnokság alatt,  
 pályázó nyilatkozata a Kjt. 41. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenségről, 
 pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt 

személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges 
kezeléséhez hozzájárul, 

 a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hagy a pályázatának tartalmát a 
pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik; 

 pályázó nyilatkozata arról, hogy – pályázatával kapcsolatban – képviselő-
testületi ülés keretében kívánja-e zárt ülés megtartását. 

 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően 
azonnal betölthető.  
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 09. 
 
A pályázatok benyújtásának módja:   

 Postai úton, a pályázatnak Mélykút Város Önkormányzat címére történő 
megküldésével (6449 Mélykút, Petőfi tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot ……../2020., valamint a munkakör 
megnevezését: könyvtáros. 

 Személyesen: hétfőtől péntekig 8.00 és 12.00 óra között a Polgármesteri Hivatal 4. 
számú irodájában, Bács-Kiskun megye, 6449 Mélykút, Petőfi tér 1. 
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A pályázat elbírálásának határideje: A pályázat benyújtására nyitva álló határidőt követő 
első soron következő képviselő-testületi ülés. 
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye: 

 Mélykút Város Önkormányzat Hirdetőtáblája - 2020. február 5. 
 Mélykút Város honlapja – 2020. február 5.  

 
A kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán történő 
publikálás időpontja: 2020. február 5. 
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Tamás polgármester nyújt, a 
06/77/560-001 -os telefonszámon. 
 
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A munkáltatói jogkör gyakorlója 
4 hónap próbaidőt köt ki. Az "Adatkezelési tájékoztató álláspályázatokhoz" című 
nyomtatvány elérhető a 
http://www.melykut.hu/portal/dokumentumok/egyeb/adatvedelem/adatkezelesi_tajekoztato_al
laspalyazathoz_melykut_onk.pdf , a "Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez 
álláspályázathoz" című nyomtatvány elérhető a 
http://www.melykut.hu/portal/dokumentumok/egyeb/adatvedelem/nyilatkozat_adatkezelesrol
_allaspalyazathoz.pdf oldalon. 
 
 
17. A Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és Kulturális Nonprofit  
Kft. Felügyelő Bizottsága tagjainak megválasztása. 

 
Előadó: Kovács Tamás polgármester 

 
 
A napirendi pont tárgyalása a 100-12/2020. számú írásbeli előterjesztés alapján történt, mely 
csatolva a jegyzőkönyvhöz. A napirendi pontot a Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság 
tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva. 
 
 
Kovács Tamás polgármester: A Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága tagjainak megbízatása 
2020. február 4. napjáig terjedő határozott időtartamra szól. A Felügyelő Bizottság eddigi 
tagjait -  Földes Istvánnét, Nagy-Torma Jenőt és Rasztik Klárát – kérték fel az újabb ciklus 
időtartamára is a feladat ellátására.  Mindhárman elfogadták az újabb 5 éves időtartamra szóló 
felkérést.    
 
Kopcsek Tamás képviselő: Ismerteti a  Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság határozatát, 
mely szerint a bizottság javasolja a képviselő-testületnek a határozati-javaslat elfogadását. 
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Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek további hozzászólása, 
észrevétele, kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban? 
 
 
A jelenlévők részéről további hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el a napirendi 
ponttal kapcsolatban. 
 
 
Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás, észrevétel, 
kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el a határozati-javaslattal kapcsolatban. 
Megkérdezi ki ért egyet a határozati-javaslat elfogadásával?  
 
 

Kovács Tamás polgármester szavazás után megállapítja, 
hogy Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

 
 
21/2020.(I.28.)Kt. számú                                      HATÁROZAT 
Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és  
Kulturális Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága tagjainak megválasztása. 
 
1. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény  3:26 §. (1) és (4) bekezdései alapján a Mélykúti Önkormányzati 
Közszolgáltatási, Művészeti és Kulturális Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága tagjaivá  

- Földes Istvánné (születési neve: Varga Éva, szül. helye és ideje: Bácsalmás, 1960. 
10. 12., anyja neve: Körmöczi Katalin) 6449 Mélykút, Rákóczi u. 75. szám, 
- Nagy-Torma Jenő (szül.helye és ideje: Tompa, 1953. 03. 01., anyja neve: Kerekes 
Veronika) 6449 Mélykút, Templom u. 19. szám, 
- Rasztik Klára (szül.neve: Rasztik Klára, szül. helye és ideje: Mélykút, 1954. 04. 16., 
anyja neve: Dudás Klára) 6449 Mélykút, Rákóczi u. 18. szám  

alatti lakosokat megválasztja.  
2. A Képviselő-testület a Felügyelő Bizottság tagjai  megbízatásának időtartamát    2020. 
február 5. napjától 2025. február 4. napjáig terjedő határozott időtartamban határozza meg. 
3. A Képviselő-testület a Felügyelő Bizottság tagjai részére tiszteletdíjat nem állapít meg. 
4. A Képviselő-testület a Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és Kulturális 
Nonprofit Kft. Alapító Okiratát a határozat 1. számú melléklete szerint módosítja. 
5. A Képviselő-testület a határozat 2. számú mellékletét képező, a Mélykúti Önkormányzati 
Közszolgáltatási, Művészeti és Kulturális Nonprofit Kft. módosításokkal és változásokkal 
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát megismerte és azt elfogadja.  
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6. A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező, a Mélykúti Önkormányzati 
Közszolgáltatási, Művészeti és Kulturális Nonprofit Kft. módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát megismerte és azt elfogadja.  
7. A Képviselő-testület felkéri az ügyvezetőt, hogy a módosítás cégnyilvántartáson történő 
átvezetése érdekében a Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága előtt járjon el. 
8. A Képviselő-testület felkéri az ügyvezetőt, hogy - a 2009. évi CXXII. törvény 2. § (1) és 
(10) bekezdésére figyelemmel – a változás közzétételéről gondoskodjon. 
 
Felelős: Hurton Zoltán ügyvezető 
Határidő:  2020. február 28. (7. pont) 

     2020. február 13. (8. pont)  
 
 

1. melléklet a 21/2020.(I.28.)Kt. számú határozathoz 

 
 Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és Kulturális Nonprofit Kft. 

Alapító Okiratát módosító okirat. 
 
Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Mélykúti Önkormányzati 
Közszolgáltatási, Művészeti és Kulturális Nonprofit Kft. Alapító Okiratát az alábbiak szerint 
módosítja: 
 
Az Alapító Okirat 19.1. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 
„A társaságnál három tagból álló felügyelő bizottság működik. A felügyelő bizottság 
megbízatása 2020. február 05. napjától 2025. február 04. napjáig terjedő határozott 
időtartamra szól.” 
 
 
Mélykút, 2020. január 28. 
 
 

 __________________________________ 
Mélykút Város Önkormányzat 

Képviseletében: Kovács Tamás Polgármester 
alapító 
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2. melléklet a 21/2020.(I.28.)Kt. számú határozathoz 

 

 

 

Mélykúti  

Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és Kulturális   

Non-profit  

Korlátolt Felelősségű Társaság 
Alapító Okirat 

2019. május 14. 

 

 

§

§



Jegyzőkönyv Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. január 28-án tartott üléséről. 
51 

 

 
 
 
 
 
 

 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 

 
Alapító okirat, amely abból a célból került elfogadásra, hogy az 1. pontban megjelölt alapító a 
Polgári Törvénykönyvről szóló (Ptk.) 2013. évi V. törvény Harmadik Könyv – Jogi személy 
fejezete valamint a 2006. évi V..törvény  (Ctv)  rendelkezései szerint nem jövedelemszerzésre 
irányuló közös gazdasági tevékenység folytatására egyszemélyes non-profit korlátolt 
felelősségű társaságot alapítson. 
  
1. A társaság neve, székhelye, telephelye, fióktelepe 
  
1.1. A társaság cégneve: Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és 
Kulturális Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság 

 
A társaság rövidített cégneve: Mélykúti Önkormányzati Non-profit Kft. 
  
1.2. A társaság székhelye:  6449 Mélykút Rákóczi u. 5.  
 
1.3. A társaság telephelyei:     6449 Mélykút, Tópart 58. (Művelődési Ház) 

                                                6449 Mélykút, Tópart 57/7. hrsz. (Sportcsarnok) 
                                                   6449 Mélykút, Tópart 22. 

                                                6449 Mélykút, Hunyadi u. 18. (Alkotóház) 
                                                6449 Mélykút, Rákóczi u. 13. 

                               
2. A társaság jogállása 

  
A társaság a művészeti és kulturális szolgáltatási közfeladatát non-profit gazdasági 
társaságként látja el a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX 
törvény 13.§ (1) bekezdés 7. pontja alapján. 
 
A társaság a közszolgáltatási közfeladatait a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011.évi CLXXXIX törvény 13.§ (1) bekezdés alábbi pontjai alapján látja el: 
 
 1. településfejlesztés, településrendezés; 
 2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való 
 gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és 
 tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása 
 és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása); 
 5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, 
 rovar- és rágcsálóirtás); 
 9. lakás- és helyiséggazdálkodás; 
 11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, 
 ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, -kezelés és -ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás); 
 12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás; 
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 14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - 
 értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is; 
 17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában; 
 19. hulladékgazdálkodás 
 

3. A társaság alapítója 
 3.1. A társaság alapítója: 
Mélykút Város Önkormányzat 
6449 Mélykút, Petőfi tér 1.  
Képviseli: Kovács Tamás polgármester  
                                                  
                                                            4. A társaság tevékenysége 
A társaság feladatai:  
A társaság feladata a kulturális szolgáltatás, különösen a kulturális örökség helyi védelme, 
filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a helyi közművelődési tevékenység 
támogatása közszolgáltatási megállapodás alapján valamint a települési közszolgáltatási 
tevékenységek ellátása 
 
A társaság az alábbi TEÁOR ’08 szerinti tevékenységeket folytatja: 
 
Főtevékenység: 90.04.08 Művészeti létesítmények működtetése 
  
 
 
Közfeladathoz kapcsolódó tevékenységek köre 
 
37.00.08 Szennyvíz gyűjtése, kezelése 
38.11.08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése 
38.12.08 Veszélyes hulladék gyűjtése 
38.21.08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
38.22.08 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
38.32.08 Hulladék újrahasznosítása 
39.00.08 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés 
81.30.08 Zöldterület-kezelés 
85.10.08 Iskolai előkészítő oktatás  
85.52.08 Kulturális képzés  
90.01.08 Előadó-művészet  
90.02.08 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység  
90.03.08 Alkotóművészet  
91.02.08 Múzeumi tevékenység  
91.03.08 Történelmi hely, építmény egyéb látványosság működtetése  
 
 Kiegészítő jelleggel folytatott üzletszerű gazdasági tevékenységi köre 
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01.61.08  Növénytermesztési szolgáltatás  
01.63.08  Betakarítást követő szolgáltatás 
01.64.08  Vetési célú magfeldolgozás 
16.29.08  Egyéb fa-, parafatermék fonott árú gyártás 
18.12.08  Nyomás (kivéve: napilap)  
18.14.08  Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás  
18.20.08  Egyéb sokszorosítás  
32.99.08  Egyéb m.n.s feldolgozóipari tevékenység 
33.19.08  Egyéb ipari eszközjavítása 
42.11.08  Út, autópálya építése 
42.21.08  Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 
42.22.08  Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése 
42.91.08  Vízi létesítmény építése 
42.99.08  Egyéb m.n.s. építés 
43.11.08  Bontás 
43.12.08  Építésterület előkészítése 
43.21.08  Villanyszerelés 
43.22.08  Víz-, gáz- fűtés-, légkondicionáló-szerelés 
43.29.08  Egyéb épületgépészeti szerelés 
43.31.08  Vakolás 
43.32.08  Épületasztalos-szerkezet szerelése 
43.33.08  Padló,- falburkolás 
43.34.08  Festés, üvegezés 
43.39.08  Egyéb befejező építés m.n.s. 
43.91.08  Tetőfedés, tetőszerkezet-építés 
43.99.08  Egyéb speciális szaképítés m.n.s. 
49.32.08  Taxis személyszállítás 
49.41.08  Közúti áruszállítás 
49.42.08  Költöztetés 
52.10.08  Raktározás, tárolás 
52.21.08  Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás 
56.29.08  Egyéb vendéglátás 
58.14.08  Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása  
58.19.08  Egyéb kiadói tevékenység 
59.14.08  Filmvetítés 
62.01.08  Számítógépes programozás 
62.02.08  Információ-technológiai szaktanácsadás 
62.03.08  Számítógép-üzemeltetés 
62.09.08  Egyéb információ-technológiai szolgáltatás 
63.11.08  Adatfeldolgozás, web-hossting szolgáltatás 
63.99.08  M.n.s. egyéb információs szolgáltatás 
68.20.08  Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
68.32.08  Ingatlankezelés 
70.10.08  Üzletvezetés 
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70.21.08  PR, kommunikáció 
70.22.08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 
71.11.08  Építésmérnöki tevékenység 
71.12.08  Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 
73.11.08  Reklámügynöki tevékenység  
73.12.08  Médiareklám  
73.20.08  Piac, közvéleménykutatás 
74.20.08  Fényképészet  
74.90.08  M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 
81.10.08  Építményüzemeltetés 
81.21.08  Általános épülettakarítás 
81.22.08  Egyéb épület-, ipari takarítás 
81.29.08  Egyéb takarítás 
82.11.08  Összetett adminisztratív szolgáltatás 
82.19.08  Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 
82.30.08  Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
82.99.08  M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatás 
85.59.08  M.n.s. egyéb oktatás 
93.29.08  M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 
93.11.08  Sportlétesítmény működtetése 
96.03.08  Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás 
96.09.08  M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás 
 
A felsorolt tevékenységek közül a társaság nem kívánja gyakorolni az előzetes engedélyhez 
kötött tevékenységet az engedély megszerzésének időpontjáig. A képesítéshez kötött 
tevékenységeket a szükséges kiépítéssel rendelkező alkalmazott foglalkoztatásával, illetve a 
szükséges képesítés birtokában kívánja gyakorolni a társaság. 
 

5. A társaság működésének időtartama 
  
5.1. A társaság időtartama: határozatlan. 
A társaság első üzleti éve a társasági szerződés Cégbírósághoz történő benyújtásától 
kezdődően december 31. napjáig tart. 
  

6. A társaság törzstőkéje 
  
6.1. A társaság törzstőkéje 7.200.000,-Ft azaz hétmillió-kettőszázezer forint, amely 

a) 7.200.000.-  Ft, azaz hétmillió-kettőszázezer forint készpénzből  áll. 
Az alapító a törzstőkét teljes egészében az alapítással egyidejűleg a társaság rendelkezésére 
bocsátotta.  
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7. A tag törzsbetétje 
  
7.1. Mélykút Város Önkormányzat  
Törzsbetét összege: 7.200.000,-Ft pénzbeli betét 
             

8. Rendelkezés a nyereség felosztásának tilalmáról és a befektetési tevékenység 
gyakorlásáról 

  
8.1. A társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában 
meghatározott közfeladatai ellátására és az ehhez kapcsolódó tevékenységére fordítja. 
 
8.2. A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független 
és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 
 
8.3. A társaság befektetési tevékenységet nem végez. 

 
9. Üzletrész 

  
 A társaság bejegyzését követően a tag jogait és a társaság vagyonából őt megillető hányadot 
az üzletrész testesíti meg. Az üzletrész mértéke a tag törzsbetétéhez igazodik.  
Az üzletrészhez kapcsolódó vagyoni jogok a társaságot illetik, mivel a társaság működése 
során képződött nyereség a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja. Az üzletrész 
forgalomképes. Az alapító az üzletrész harmadik személyre történő átruházását nem 
korlátozza. 

 
10. Az üzletrészek átruházása, felosztása 

  
10.1. Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása esetén osztható fel. 
10.2. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke emelése folytán új 
taggal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot 
társasági szerződésre módosítani. 
 
10.3. A társaság saját üzletrészét nem szerezheti meg. 

 
11. Az alapítói határozat 

  
11.1. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító Képviselő-testülete határozattal 
dönt, és erről a vezető tisztségviselőt írásban értesíti. 
 
11.2. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a törvény 
a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal, és amelyek nem ütköznek a nyereség felosztásának 
tilalmi rendelkezésébe. 
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11.3. A non-porfit kft. alapítójának hatáskörébe tartozik a nyereség felosztásának tilalmi 
rendelkezésének figyelembevételével: 

a) Az alapító okirat módosítása 
b) Ügyvezető megbízása, visszahívása, díjazásának megállapítása 
c) A felügyelőbizottság tagjainak megbízása, visszahívása, díjazásának megállapítása, 
d) A könyvvizsgáló megbízása, visszahívása, díjazásának megállapítása, 
e) A társaság megszűnésének elhatározása, 
f) Mérleg eredmény kimutatás elfogadása, 
g) Pótbefizetés elrendelése, 
h) Törzstőke felemelésének,és leszállításának elhatározása, 
i) Ügyvezető részére a Ptk. 3:117. §-a szerinti felmentvény megadása, 
j) A gazdasági társaság belső szabályzatának elfogadása, 

 
11.4. A döntéshozatalt megelőzően az alapító Képviselő testülete köteles az ügyvezető és a 
felügyelő szerv véleményének a megismerésére. Az alapító a társaság működésével és 
gazdálkodásával összefüggő kérdésköröket tárgyaló ülésére a felügyelő bizottság elnökét és 
tagjait valamint az ügyvezetőt – véleményezési joggal – köteles meghívni. 
 
11.5. A társaság éves beszámolójának és elfogadásáról az alapító Képviselő testülete – a 
számviteli törvényben foglaltak betartásával – köteles gondoskodni.  
A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a társaság 
legfőbb szerve csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. 
                               

12. A véleményezési jog gyakorlása 
 
12.1. A véleményezési jog gyakorlásának helye a társaság székhelye, ettől csak a 
véleményezési jog jogosultjainak előzetes hozzájárulásával lehet eltérni. 
 
12.2. Az ülést legalább évente egyszer össze kell hívni a számviteli törvény szerinti 
beszámoló elfogadására. 
 
12.3. Nem kell figyelembe venni, illetve nem kell a véleményezési jog jogosultjának a 
véleményét beszerezni akkor, ha az alapító döntésének tervezete kötelezettség vagy felelősség 
alól mentesíti a véleményezési jog jogosultját, vagy bármilyen más előnyben részesíti, illetve 
a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt, vagy valamely véleményezési jog 
jogosultjával a tervezet szerint szerződést kell kötni, vagy aki ellen pert kell indítani. 
 
12.4. Az alapítói döntés tervezetét az alapító az ügyvezetőnek küldi meg azzal, hogy az ülésre 
a meghívottakat az ügyvezető köteles összehívni. Az alapító a döntéstervezetet haladéktalanul 
köteles az ügyvezetőnek átadni. A meghívónak az ülés napirendi pontjait tartalmaznia kell. 
 
12.5. A meghívók elküldése és az ülés napja között legalább 8 napnak kell eltelnie. Sem az 
ügyvezetésre jogosult személyt, sem a felügyelő bizottság elnökét és tagjait meghatalmazott 
személy nem képviselheti. Amennyiben az ülésen valamely véleményezési jog jogosultja 
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nincs jelen, az ügyvezető köteles gondoskodni a megismételt ülés összehívásáról. A 
megismételt ülés az eredeti ülést követő 8 napon belül meg kell tartani. Az ülést az ügyvezető, 
azonos napirendi pontokkal a társaság székhelyére köteles összehívni. 
 
12.6. Az alapítói határozat akkor érvényes, ha az alapítói döntés tervezetét az ügyvezető és a 
felügyelő bizottság, vagyis a véleményezési jog jogosultjai véleményezték. 
 
12.7. A társaság tevékenységével és gazdálkodásával kapcsolatos alapítói döntések 
nyilvánosságának biztosítása kötelező. Az írásos vélemények, illetve az ülésről készült 
jegyzőkönyvek nyilvánosak. 
 
12.8 Az ülésekről az ügyvezető jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülés 
helyét és idejét, a jelenlevőket, a döntéstervezetekre előadott véleményeket, továbbá az ülésen 
lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat. Az ülésen készült jegyzőkönyvet a tag és az 
ügyvezető írja alá. Az ügyvezető az ülésen felvett jegyzőkönyvekről köteles folyamatos 
nyilvántartást vezetni (határozatok könyve). A határozatok könyve nyilvános.  
Az alapító vezető szervének döntéshozatala során az ülésekről a nyilvánosság nem zárható ki 
minden olyan kérdéskörben, amely a közhasznú társaság működésével és gazdálkodásával 
kapcsolatos. 

 
12.9. A véleményezési jog gyakorlása ülésen kívül: 
 
12.9.1. Amennyiben az Alapító által hozott döntések tervezetének véleményezését a felügyelő 
bizottság elnöke és tagjai és az ügyvezető nem ülésen gyakorolják, akkor az alapító köteles 
döntésének tervezetét haladéktalanul az ügyvezetővel ismertetni.  
Az ügyvezető köteles az alapítói döntést haladéktalanul a felügyelő bizottság elnökének és 
tagjainak megküldeni.  
Jogosult az alapító a döntéstervezetek közvetlen megküldésére a véleményezési jog 
jogosultjainak: az ügyvezetőnek, illetve a felügyelő bizottság elnökének és tagjainak. Az 
ügyvezető és a felügyelő bizottság tagjai 8 napon belül kötelesek véleményüket írásban a 
döntést hozó tagnak közvetlenül megküldeni. A felügyelő bizottság a társaság székhelyére 
címezve az ügyvezetőn keresztül is jogosult véleményének továbbítására a 8 napos határidő 
betartásának figyelembe vételével. Az ügyvezető az utóbbi esetben haladéktalanul köteles az 
alapítónak a felügyelő bizottság véleményét továbbítani. 
 
12.9.2. Az alapítói döntés csak abban az esetben érvényes, ha azt a véleményezési jog 
jogosultjai, vagyis az ügyvezető és a felügyelő bizottság elnöke és tagjai a döntést 
véleményezték. Amennyiben a felügyelő bizottság valamely tagja külön véleménnyel 
rendelkezik, akkor a tagnak a külön véleményt is meg kell küldeni a felügyelő bizottság 
véleményével együtt. 

 
12.9.3. Nem kell figyelembe venni, illetve nem kell a véleményezési jog jogosultjának 
véleményét beszerezni akkor, ha az alapító döntésének tervezete kötelezettség vagy felelősség 
alól mentesíti a véleményezési jog jogosultját, vagy bármilyen más előnyben részesíti, illetve 
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a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt, vagy valamely véleményezési jog 
jogosultjával a tervezet szerint szerződést kell kötni. 
 
12.8.4. Az ügyvezető köteles olyan nyilvántartást vezetni, amely tartalmazza az alapítói 
döntések tervezetét, az arra leadott írásos véleményeket, és a vélemények meghozatalát 
követő alapítói döntést.  
 
12.9.5. Az írásos véleményeket vagy postai úton vagy személyesen lehet a társaság 
székhelyére továbbítani. Akár postai úton, akár személyesen történik az írásos vélemények 
átadása, azt úgy kell rendelkezésre bocsátani, hogy a határidők betartása és a vélemények 
átadása bizonyítható legyen. 
 
12.9.6. Az alapítói határozat csak abban az esetben érvényes, ha az alapítói döntés tervezetét 
az ügyvezető, a felügyelő bizottság elnöke és tagjai, vagyis a véleményezési jog jogosultjai 
véleményezték. 
12.9.7. A nyilvánosság az alapítói döntéstervezeteket és az írásos véleményeket a 
véleményezési eljárás alatt megismerheti a társaság székhelyén, a jelen okiratban foglalt 
szabályozás szerint. 
 
12.10. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdéskörben csak az alapító Képviselő 
testülete hozhat döntést.  

 
13. A társaság nyilvánossága 

  
13.1. A társaság működésével kapcsolatos ülésekről köteles jegyzőkönyvet készíteni. A 
jegyzőkönyv tartalmazza a taggyűlés helyét és idejét, a jelenlevőket és az általuk képviselt 
szavazati jog mértékét.  
A jegyzőkönyvből a döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye is 
megállapítható.  
A jegyzőkönyvet az ügyvezető és az Alapító Képviselő testületének két tagja írja alá. A 
jegyzőkönyvbe foglalt határozatokat haladéktalanul be kell vezetni a határozatok könyvébe.  
 
13.2. Az ülések határozatait a meghozataluktól számított 15 napon belül postai úton kell 
közölni az érintettekkel.  
Ezzel egyidejűleg a társaság és az alapító székhelyén található nyilvános hirdetőtáblán 
elérhetővé kell tenni legalább 30 napra a meghozott határozatok szövegét. Ennél rövidebb 
határidőt akkor köteles a társaság teljesíteni, amennyiben azt a hozott határozat jellege 
megköveteli. Az alapító köteles hirdetményeire vonatkozó hirdetőtáblát biztosítani egyrészt 
az alapító, másrészt külön a társaság székhelyén legkésőbb a társaság bejegyző végzésének 
kézhezvételekor. 
 
13.3. A társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba a társaság ügyvezetőjével 
történt előzetes egyeztetés alapján munkaidőben bárki betekinthet, saját költségére másolatot 
készíthet.  A keletkezett iratokba történt betekintés iránti kérelem történhet rövid úton, 
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telefonon, írásban, vagy a társaság www.melykut.hu honlapján. Az ügyvezető a betekintést 
kérő kérelmét a kérelem tudomására jutásától számított 3 munkanapon belül köteles 
teljesíteni. Az ügyvezető akadályoztatása esetén köteles helyettesről gondoskodni. 
 
13.4. A társaság éves beszámolója, megtekinthető a 13.3. pontban meghatározott feltételekkel. 
A társaság éves beszámolója megtekinthető a társaság székhelye szerint illetékes 
cégbíróságon is. 
 
13.5. A társaság működésével, tevékenységével és gazdálkodásával kapcsolatos ülésekről a 
szolgáltatás igénybevevőit értesíteni kell. Az értesítési határidők megegyeznek az alapítói 
ülések összehívásának rendjével. A szolgáltatás igénybevevői köre Bács-Kiskun megye 
területére korlátozódik. Egyébként a megjelölt kedvezményezetti kör semmilyen más 
feltétellel nem zárt és nem korlátozott. 
 
13.6. A szolgáltatás igénybevételének módjának közlése történhet közvetlenül a szolgáltatás 
igénybevevőjének megkeresésével, illetve a 13.2. pontban megjelölt hirdetőtáblán a hozott 
határozat jellegétől függően.  
 
13.7. A társaság „határozatok tára” címmel folyamatos nyilvántartást vezet, amelyből a 
vezetői döntések tartalma, időpontja és hatálya, illetve az egyes döntéseket támogatók és 
ellenzők számaránya megállapítható. A társaság vezető szervének döntéseit az ügyvezető az 
érintettekkel írásban, közvetlenül közli. A társaság a döntések nyilvánosságát a 
www.melykut.hu honlapon biztosítja. 
 

14. Az ügyvezető 
  
14.1. Az alapító egy ügyvezetőt jelöl ki a társaságnál. 
 
Név: Hurton Zoltán 
Szül: Bácsalmás, 1972.02.20. 
Anyja neve: Rasztik Rozália 
Lakóhely: 6723 Szeged, Kis-Tisza u. 5. III. 24. ajtó 
Adóazonosító: 8384001227 
 
Az ügyvezetői megbízatás határozatlan időre szól. 
A megbízatás kezdő időpontja: 2016. március 1. 
Az ügyvezető a megbízatását munkaviszonyban látja el. 
 
 
14.2. Az ügyvezető jogosult a társaság képviseletére a bíróságok és más hatóságok előtt, 
harmadik személyekkel szemben. 
Az ügyvezető vezeti a társaság nyilvántartásait, irányítja a társaság munkáját. 
Az ügyvezető a társaság tagjairól nyilvántartást (tagjegyzéket) vezet. 
Tevékenységére, felelősségére a Ptk. 3:115. § és 3:23. §-ai az irányadók. 
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14.3. A társaság dolgozói felett a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja. 
  

15. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok 
 
A Ptk. 3:22. § és 3:26. § szerinti összeférhetetlenségi szabályai is értelemszerűen irányadóak 
az ügyvezetőre és a felügyelő bizottság tagjaira is. 
 

16. A társaság működésének ellenőrzése: a felügyelő bizottság 
 
16.1. A társaságnál három tagból álló felügyelő bizottság működik. A felügyelő bizottság 
megbízatása 2020. február 05. napjától 2025. február 04. napjáig terjedő határozott 
időtartamra szól. 
 
A Felügyelő Bizottság tagjai:    

 
1. Név: Földes Istvánné születési neve: Varga Éva 
    Szül. helye, ideje: Bácsalmás, 1960.10.12. 

  Anyja neve: Körmöczi Katalin 
Lakcím: 6449 Mélykút, Rákóczi u. 75. 
 

2. Név: Nagy Torma Jenő 
    Szül. helye, ideje: Tompa, 1953.03.01.  
    Anyja neve: Kerekes Veronika 
    Lakcím: 6449 Mélykút, Templom u. 19. 

 
3. Név: Rasztik Klára 
    Szül. helye, ideje: Mélykút, 1954. 04.16.  
    Anyja neve: Dudás Klára 

Lakcím: 6449 Mélykút, Rákóczi u. 18. 
 
16.2. A felügyelő szerv ügyrendjét maga állapítja meg. 
 
16.3. A felügyelő bizottság legalább három tagból áll. 
 
16.4. A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság tagjai sorából választ 
elnököt. A felügyelő bizottság határozatképes, ha mind a három tag jelen van; határozatát a 
jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. Határozatképtelenség esetén a felügyelő bizottság 
ülését ismételten össze kell hívni. A felügyelő bizottság döntéseiről a felügyelő bizottság 
elnöke nyilvántartást vezet, amelyből megállapítható a tartalma, időpontja, hatálya, illetve a 
döntést támogatók és ellenzők száma. A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze, az 
ülést megelőző 8 nappal, a napirendet is tartalmazó meghívó megküldésével.  
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16.5. A felügyelő bizottság ellenőrzi a társaság működését és gazdálkodását. Feladata a 
társaság, annak szervei és tisztségviselői működése törvényszerűségének, 
szabályszerűségének, vagyonkezelésének ellenőrzése. E körben ellenőrzi a társaság 
költségvetésének végrehajtását, a pénz és vagyonkezelést, a bizonylati fegyelmet, a 
zárszámadást és az alapul szolgáló okmányokat is. A felügyelő bizottság határozza meg és 
rögzíti saját ügyrendjében a fegyelmi eljárás részletes szabályait. 
 
16.6. A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek a felügyelő 
bizottsági tevékenységben nincs helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségében a 
gazdasági társaság tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatja. A felügyelő bizottság tagjai a 
társaság legfőbb szerve ülésén tanácskozási joggal vehetnek részt, illetve részt vesz, ha 
jogszabály így rendelkezik. A felügyelő bizottság tevékenységéről jelentést tesz a társaság 
legfőbb szervének. 
 
16.7. A felügyelő bizottság éves munkaterv alapján működik. Ügyrendjét maga állapítja meg, 
amelyet a gazdasági társaság legfőbb szerve hagy jóvá. Ülését évente legalább egy 
alkalommal össze kell hívni. A felügyelő bizottság ügyrendje lehetővé teheti, hogy a 
felügyelő bizottság ülésén a tagok nem személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlő 
eszköz közvetítésével vegyenek részt. Ez esetben az ülés megtartásának részletes szabályait 
az ügyrendben meg kell állapítani. 
 
16.8. Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma a társasági szerződésben meghatározott 
létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülését összehívja, a gazdasági társaság ügyvezetése a 
felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni 
a társaság legfőbb szervének ülését. 
 
16.9. A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját 
megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. 
 
16.10. A felügyelő bizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a gazdasági társaság vezető 
állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, amelyet a társasági szerződésben meghatározott 
módon és határidőn belül kell teljesíteni. A felügyelő bizottság a társaság könyveit és iratait - 
ha szükséges, szakértők bevonásával - megvizsgálhatja. 
 
16.11. A számviteli törvény szerinti beszámolóról a gazdasági társaság legfőbb szerve csak a 
felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. 
 
16.12. Ha a felügyelő bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, 
a társasági szerződésbe, illetve a gazdasági társaság legfőbb szervének határozataiba ütközik, 
vagy egyébként sérti a gazdasági társaság, illetve a tagok érdekeit, összehívja a gazdasági 
társaság legfőbb szervének rendkívüli ülését, és javaslatot tesz annak napirendjére. 
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16.13. A felügyelő szerv ellenőrzi a társaság működését és gazdálkodását. Ennek során a 
vezető tisztségviselőktől jelentést a szervezet munkavállalóitól, pedig tájékoztatást vagy 
felvilágosítást kérhet, a társaság  könyveibe és irataiba betekinthet azokat megvizsgálhatja. 
 
16.14. A felügyelő szerv köteles az intézkedésre jogosult vezető szervezetet tájékoztatni és 
annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy 
 
a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként 
súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy 
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető-szerv 
döntését teszi szükségessé; 
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 
 
16.15. Az intézkedésre jogosult vezetőszerv a felügyelő szerv indítványára - annak 
megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen 
eltelte esetén a vezető-szerv összehívására a felügyelő szerv is jogosult. 
 
16.16. A felügyelő bizottság hiányosság észlelése esetén, annak súlyához mérten 
a.) felhívja a tisztségviselőt a helyes magatartásra, 
b.) felhívja a legfőbb szervet az állásfoglalásra és a hiba kijavítására, 
c.) az Alapító Képviselő testületének rendkívüli összehívását indítványozza. 
 
16.17. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges 
intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a 
törvényességi felügyeletet ellátó szervet. 
 
16.18. Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja az a személy, aki 
a) az Alapító Képviselő testületének  a tagja, 
b) a társaság ügyvezetője 
c) a társasággal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban 
vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem 
rendelkezik 
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 
  
 

17. A könyvvizsgáló 
 
A társaságnál könyvvizsgáló működik a más jogszabályi rendelkezésekben meghatározott 
feladatok ellátására. A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az 
ügyvezetők bármelyike tesz javaslatot az alapítónak. 
 
A társaság megválasztott könyvvizsgálója: 
Cégnév: „SZALONTAI” Könyvvizsgáló Betéti Társaság 
Székhely: 6000 Kecskemét Bercsényi u. 7. III/7. 
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Cégjegyzékszám: 03-06-106864  
Kamarai tagság száma: 001433 
 
Könyvvizsgálatért felelős személy: 
Név: Szalontai Mária okleveles Könyvvizsgáló  
Anyja neve:  Farkas Mária    
Lakcím: 6000 Kecskemét, Március 15. u. 60. I./3. 
Könyvvizsgálói kamarai ig. szám: 002223 
A könyvvizsgálói megbízatás határozott időre szól. 
A megbízatás kezdő időpontja: 2019. január 1.  
A megbízatás lejárta: 2023. május 31. 
 

18. A cégjegyzés 
 
 18.1. A képviseletre jogosult személy cégjegyzési joga önálló. A társaság cégjegyzése akként 
történik, hogy a cég kézzel vagy géppel írt, előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégszövege 
fölé az ügyvezető nevét önállóan írja alá a hiteles cégaláírási nyilatkozatnak (a közjegyzői 
aláírás hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-
mintában foglaltaknak megfelelően. 
  
                         19. Az Alapító Okirat módosítása, a társaság megszűnése 
  
19.1. Az Alapító Okirat módosításához – ha a törvény eltérően nem rendelkezik – az alapító 
Képviselő testületének határozata szükséges. 
 
19.2. A társaság megszűnésének elhatározásához az alapító határozata szükséges. 
 
19.3. Ha a társaság jogutód nélkül megszűnik, úgy a tartozások kiegyenlítése után a társaság 
tagjai részére csak a megszűnéskori saját tőke összege adható ki, legfeljebb a tagok vagyoni 
hányadának teljesítéskori értéke erejéig. Az ezt meghaladó vagyont a cégbíróság a társasági 
szerződés rendelkezései szerint fordítja közcélokra. Ennek hiányában a cégbíróság a 
megmaradt vagyont a megszűnő nonprofit gazdasági társaság tevékenységével azonos vagy 
ahhoz hasonló közérdekű célra fordítja. 
 
19.4. A nonprofit gazdasági társaság megszűnik, ha: 
a) a társasági szerződésben meghatározott időtartam eltelt, vagy más megszűnési feltétel 
megvalósult; 
b) a taggyűlés elhatározza jogutód nélküli megszűnését; 
c) a cégbíróság a Ctv-ben meghatározott okok miatt megszünteti; 
d) jogszabály így rendelkezik; 
e) elhatározza jogutódlással történő megszűnését (átalakulását); 
f) a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti; 
g) a Ptk. az egyes társasági formákra vonatkozó szabályai azt előírják. 
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A gazdasági társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg.  
 
 
20. A nyilvánosság biztosítása 
  
20.1. Abban az esetben, amikor a törvény a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen 
közzé a társaság, a kötelezettségének a Cégközlönyben tesz eleget. 
 
21. Egyéb rendelkezések 
  
21.1. A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról 
szóló törvény, a társaságnak és tagjainak az ott nem szabályozott vagyoni és személyi 
viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell 
alkalmazni. 
 
21.2. A társaság tevékenységét jelen Alapító okirat Cégbírósághoz történő benyújtásával 
egyidejűleg kezdi meg.  
 
21.3. A társaság alapítója a jelen alapító okiratot elolvasás és értelmezés után, mint akaratával 
mindenben megegyezőt helybenhagyólag írta alá. 
 
21.4. A jelen alapító okirat módosítás Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
………./2020. (I.28.) Kt. számú határozatán alapul. 
  
 Mélykút, 2020. január 28. 

 __________________________________ 
Mélykút Város Önkormányzat 

Képviseletében: Kovács Tamás Polgármester 
alapító 

  
Ellenjegyzés: 
 
Alulírott Dr. Hegyes Edina (Kamarai azonosító szám: 36061391) 6400 Kiskunhalas, Kossuth 
u. 9. szám alatti ügyvéd a Korlátolt Felelősségű Társaság cégeljárási képviselettel 
meghatalmazott jogi képviselője a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a 
végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 51. § (3) bekezdése szerint eljárva igazolom, 
hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat-
módosítások alapján hatályos tartalmának. Az egységes szerkezetű okiratban az aláhúzással 
kiemelt szövegmódosítások változása adott okot a módosított egységes szerkezetű okirat 
elkészítésére. 
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Nyilatkozom továbbá, hogy az általam készített okirat megfelel a jogszabályoknak, és 
tanúsítom, hogy a szerződő felek személyi azonosságuk igazolása után azt előttem írták alá, 
ezért ellenjegyzem. Nyilatkozom továbbá, hogy megfelelek a 2017. évi LXXVIII. törvény, 
valamint a Magyar Ügyvédi Kamara szabályzataiban meghatározott elektronikus aláírással 
kapcsolatos követelményeknek, illetve minősített elektronikus aláírással rendelkezem. 
 
Mélykút, 2020. január 28. 
 

Dr. Hegyes Edina 
ügyvéd 

 
 

18. A  helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotása.  

 
     Előadó: Dr. Vörös-Börcsök Tímea jegyző  

 
 
A napirendi pont tárgyalása a 100-13/2020. számú írásbeli előterjesztés alapján történt, mely 
csatolva a jegyzőkönyvhöz. A napirendi pontot a Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság 
tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva. 
 
 
Kovács Tamás polgármester: Kérdezi dr. Vörös-Börcsök Tímea jegyzőt, hogy kíván-e szóbeli 
kiegészítést tenni az előterjesztéshez? 
 
Dr. Vörös-Börcsök Tímea jegyző: Mint ahogyan azt az írásbeli előterjesztésben jelezte, a 
jogszabályi környezet változása, illetve a 2018. évi szakfelügyeleti ellenőrzés során tett 
megállapítások indokolták a rendelet felülvizsgálatát. Annyit szeretne kiemelni, hogy ez a 
rendelet már nem tartalmazza a könyvtári feladatellátásra vonatkozó rendelkezéseket, mert 
erre a jogszabály nem ad felhatalmazást. A kulturális törvény egyrészt kötelező jelleggel, 
másrészt lakosságszám arányosan írja elő a feladatokat a települési önkormányzatok számára. 
Az 5000 fő lakosságszám feletti település esetén azt mondja, hogy a 76.§ (3) bekezdésében 
meghatározott tevékenységek közül legalább kettőt köteles biztosítani az önkormányzat. 
Jobszabályban előírt kötelezettség a rendelet-tervezet nemzetiségi önkormányzattal történő 
egyeztetése, ez megtörtént. 
 
Burai Béla MRNÖ elnök: A Mélykúti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a rendelet előterjesztés szerinti megalkotásával egyetért.   
 
Kopcsek Tamás képviselő: Ismerteti a Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság határozatát, 
mely szerint a bizottság javasolja a képviselő-testületnek a rendelet-tervezet elfogadását. 
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Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek további hozzászólása, 
észrevétele, kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban? 
 
 
A jelenlévők részéről további hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el a napirendi 
ponttal kapcsolatban. 
 
 
Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás, észrevétel, 
kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el a rendelet-tervezettel kapcsolatban. 
Megkérdezi ki ért egyet a rendelet-tervezet elfogadásával?  
 

 
Kovács Tamás polgármester szavazás után megállapítja, 
hogy Mélykút Város Önkormányzat Képviselő- testülete 8 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkotta a helyi közművelődési feladatok ellátásáról 
szóló 1/2020.(I.30.) önkormányzati rendeletet, amely a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 

 
 
19. Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és 
elidegenítéséről szóló 10/2006.(IV.26.) önkormányzati rendelet módosítása.  

 
   Előadó: Dr. Vörös-Börcsök Tímea jegyző  

 
 
A napirendi pont tárgyalása a 100-19/2020. számú írásbeli előterjesztés alapján történt, mely 
csatolva a jegyzőkönyvhöz. A napirendi pontot a Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság és a 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta, melyek jegyzőkönyvei külön csatolva. 
 
 
Kovács Tamás polgármester: Kérdezi dr. Vörös-Börcsök Tímea jegyzőt, hogy kíván-e 
szóbeli kiegészítést tenni az előterjesztéshez? 
 
Dr. Vörös-Börcsök Tímea jegyző: Nem kíván szóbeli kiegészítést tenni, az előterjesztésben 
részletesen ismertette, hogy miért szükséges újra a napirendi pont tárgyalása. A tévedésért 
elnézést kér. 
 
Kopcsek Tamás képviselő: Ismerteti a Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság határozatát, 
mely szerint a bizottság javasolja a képviselő-testületnek a rendelet-tervezet elfogadását. 
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Szabó Ernő képviselő: Ismerteti a  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság határozatát, mely szerint 
a bizottság javasolja a képviselő-testületnek a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek további hozzászólása, 
észrevétele, kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban? 
 
 
A jelenlévők részéről további hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el a napirendi 
ponttal kapcsolatban. 
 
 
Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás, észrevétel, 
kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el a rendelet-tervezettel kapcsolatban. 
Megkérdezi ki ért egyet a rendelet-tervezet elfogadásával?  
 
 

Kovács Tamás polgármester szavazás után megállapítja, 
hogy Mélykút Város Önkormányzat Képviselő- testülete 8 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkotta az önkormányzat tulajdonában álló 
lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről 
szóló 10/2006.(IV.26.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 2/2020.(I.30.) önkormányzati 
rendeletet, amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 

 
20. Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.21.) önkormányzati 
rendelet módosítása. 

 
  Előadó: Kovács Tamás polgármester 

 
 
A napirendi pont tárgyalása a 100-22/2020. számú írásbeli előterjesztés alapján történt, mely 
csatolva a jegyzőkönyvhöz. A napirendi pontot a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta, 
melynek jegyzőkönyve külön csatolva. 
 
 
Görhöny Edit pénzügyi csoportvezető: Szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a tegnapi nap 
folyamán az ASP gazdálkodási szakrendszerében új ellenőrzési pontok kerültek beépítésre, 
melynek következtében kormányzati funkciókódok közötti átvezetés vált szükségessé az 
államháztartáson belülre nyújtott támogatások kapcsán. A 011130 kormányzati funkciókódon 
csökken az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre  jogcím előirányzata 
1 115 555 Ft-tal és nő a 018030 kormányzati funkciókódon az egyéb működési célú 
támogatások államháztartáson belülre  jogcím előirányzata ugyanazzal az összeggel. Továbbá 
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– az államháztartási törvény 34. § § (4) bekezdésére tekintettel – javasolja a rendelet-tervezet 
4. §-át egy (2) bekezdéssel kiegészíteni, mely szerint a rendelet rendelkezéseit 2019. 
december 31. napi hatállyal kell alkalmazni. 
 
Szabó Ernő képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság határozatát, mely szerint a 
bizottság javasolja a rendelet-tervezet elhangzott szóbeli kiegészítéssel történő elfogadását. 
 
Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek további hozzászólása, 
észrevétele, kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban? 
 
 
A jelenlévők részéről további hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el a napirendi 
ponttal kapcsolatban. 
 
 
Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez további hozzászólás, 
észrevétel, kérdés nincs, a rendelet-tervezettel kapcsolatban szóbeli kiegészítés, illetve egy 
módosító javaslat hangzott el. Megkérdezi ki ért egyet a rendelet-tervezet elhangzott szóbeli 
kiegészítéssel, valamint  azon módosítással történő elfogadásával, mely szerint a rendelet-
tervezet 4. §-a az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki: „(2) E rendelet rendelkezéseit 2019. 
december 31. napi hatállyal kell alkalmazni.”?  
 
 

Kovács Tamás polgármester szavazás után megállapítja, 
hogy Mélykút Város Önkormányzat Képviselő- testülete 8 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkotta az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről 
szóló 2/2019.(II.21.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 3/2020.(I.30.) önkormányzati 
rendeletet, amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 

 
21. Mélykúti Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatási kérelme. 

 
 Előadó: Burai Béla MRNÖ elnök 

 
 
A napirendi pont tárgyalása a 100-24/2020. számú írásbeli előterjesztés alapján történt, mely 
csatolva a jegyzőkönyvhöz. A napirendi pontot a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta, 
melynek jegyzőkönyve külön csatolva. 
 
 
Kovács Tamás polgármester: Kérdezi Burai Bélát, a Mélykúti Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat elnökét, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni az előterjesztéshez? 
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Burai Béla MRNÖ elnök: Az idei évben is a már hagyománnyá vált programjaikat szeretnék 
megvalósítani, egy kiegészítéssel, az evangelizációs istentisztelet megtartásával. A kérelem 1. 
számú melléklete tartalmazza részletesen a bevételeket és a tervezett kiadásokat. Bevételük a 
feladatalapú támogatásból származik, ez a 2020. évben várhatóan 1.5000.000.- Ft lesz. A 
kiadásoknál tételesen szerepelnek a rendezvények költségei, illetve a képviselőket szeretné 
jobban bevonni és motiváltabbá tenni őket a munkában, 4 főnek tervezett tiszteletdíjat 
1.551.000.- Ft értékben, de természetesen csak akkor, ha lehetőség lesz rá.  
 
Szabó Ernő képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság határozatát, mely szerint a 
bizottság javasolja, hogy a kérelem megtárgyalására a 2019. évi zárszámadási rendelet 
elfogadása után térjen vissza a képviselő-testület 
 
Weisz István képviselő: Úgy gondolja, hogy a képviselők tervezett tiszteletdíjának 
kifizetésére az összeget  a nemzetiségi önkormányzatnak a saját költségvetéséből kellene 
biztosítani, nem az önkormányzattól kérni az összeget. Felsőbb szervektől kérjen támogatást 
az elnök úr. Az elnök úr is itt ül az üléseken, látja, hogy az önkormányzat nincs abban a 
helyzetben, hogy plusz pénze lenne. Valamelyest tudja támogatni a kérelmet, de amíg az 
önkormányzat pénzügyi dolgai le nem tisztázódnak addig türelmet kér.  
 
Szőllősi Ferenc képviselő: Úgy látja, hogy minden egyes rendezvényt, amiben gondolkodnak 
maguk között terveznek, zárt közösségben. A település kulturális életében fellépésekkel nem 
vesznek részt. Javasolja, hogy a pályázatokat kísérjék figyelemmel, fiatalok, agilisak a 
nemzetiségi önkormányzat tagjai, biztos benne, hogy pályázatok útján is tudnának forrásokat 
szerezni.  
 
Burai Béla MRNÖ elnök: Szőllősi Ferenc képviselő úrnak mondja, hogy nem szigetelődnek el 
a település rendezvényeitől, ha hívják őket ott vannak, fellépnek, ha nem hívják őket, nem 
fognak odatolakodni. A rendezvényeik nyitottak, több képviselő társuk is többször jelen van a 
programokon. A pályázatokat egyesületeknek, civil szervezeteknek írják ki és nem a 
nemzetiségi önkormányzatoknak szólnak. Weisz István képviselő úr felvetésére reagálva 
mondja, hogy amennyiben a saját költségvetésükből fizetnének tiszteletdíjat a képviselőknek, 
akkor az a kisebbségi önkormányzat működését veszélyeztetné. Ezt természetesen nem 
szeretné.  
 
Kovács Tamás polgármester: Egyetért a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatával, 
addigra már látják az önkormányzat költségvetését is és azt is, hogy mennyi feladatalapú 
támogatást fog kapni a nemzetiségi önkormányzat.   
 
Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek további hozzászólása, 
észrevétele, kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban? 
 
 
A jelenlévők részéről további hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el a napirendi 
ponttal kapcsolatban. 
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Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez további hozzászólás, 
észrevétel, kérdés nincs, Megkérdezi ki ért egyet azzal a javaslattal, mely szerint a képviselő-
testület a kérelem tárgyában jelen ülésen döntést nem hoz, a kérelem megtárgyalására a 2019. 
évi zárszámadási rendelet elfogadását követően tér vissza?   
 

 
Kovács Tamás polgármester szavazás után megállapítja, 
hogy Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 
igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

 
22/2020.(I.28.)Kt. számú                                      HATÁROZAT 
Mélykúti Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
támogatási kérelme. 
 

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Mélykúti Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatási 
kérelme tárgyában jelen ülésen döntést nem hoz, a 
kérelem megtárgyalására a 2019. évi zárszámadási 
rendelet elfogadását követően tér vissza. 
 
 

22. Ajánlattételi felhívás Mélykút Tópart 57/7. helyrajzi szám alatti sportcsarnok 
építéshez kapcsolódó tervezési feladatok ellátása tárgyú beszerzési eljárásban. 

 
   Előadó: Kovács Tamás polgármester 

 
 
A napirendi pont tárgyalása a 100-25/2020. számú írásbeli előterjesztés alapján történt, mely 
csatolva a jegyzőkönyvhöz. A napirendi pontot a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta, 
melynek jegyzőkönyve külön csatolva. 
 
 
Kovács Tamás polgármester: A Képviselő-testület a 2020. január 21-ei rendkívüli ülésén 
döntött arról, hogy a tervezés vonatkozásában indítandó beszerzési eljárást a Beszerzési 
Szabályzat I.2. pontja alapján egyedi beszerzéssé nyilvánítja, mely beszerzési eljárást 
kizárólag a sportcsarnok építéshez kapcsolódó tervezési feladatok ellátása tárgyában kívánja 
lebonyolítani, tekintettel arra, hogy a Művelődési Ház vonatkozásában már rendelkezésre 
állnak az építési engedélyezési tervek. Ennek megfelelően elkészítették az ajánlattételi 
felhívás tervezetét, amely kiküldésre került a képviselők részére. Az ajánlattételi felhívás 
tervezete szerint az ajánlatkérés tárgya a sportcsarnok építése tárgyú projekthez kapcsolódó 
tervezési feladatok ellátása. Ugyanakkor - a közben tudomására jutott információk birtokában 
- mégis azt javasolja, hogy az ajánlattételi felhívás egészüljön ki a művelődési ház és 
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színházterem tervezésével is, mivel úgy néz ki, hogy a tervek esetleges átdolgozásával az ígért 
összegbe bele fognak tudni férni. Javasolja, hogy ennek megfelelően az ajánlatkérés tárgya 
Mélykút Város Önkormányzat által lebonyolítandó művelődési- és sportcentrum építése 
tárgyú projekthez kapcsolódó tervezési feladatok ellátására vonatkozzon. Az egyértelműen 
látszik, hogy a feladatot ütemezniük kell,  Az engedélyezési tervdokumentáció az ajánlatkérő 
részére történő átadása, valamint a hatósághoz történő dokumentált benyújtása alapján az 
ajánlattevő 1. részszámla benyújtására jogosult, a számla összege a tervezési díj 30 %-a. A 
véglegessé vált építési engedély kézhezvételét követő 5 napon belül jogosult az ajánlattevő a 
2. részszámla benyújtására, a számla összege a tervezési díj 30 %-a. A kiviteli 
tervdokumentáció leigazolt átvételét követően az ajánlattevő jogosult a végszámla 
benyújtására, a számla összege a tervezési díj 40 %-a. Az ajánlati ár 30 %-át  a 2020. évi 
költségvetési rendeletben várhatóan tudják biztosítani,  a fennmaradó részre hitelkérelmet 
fognak benyújtani.  Amennyiben a képviselő-testület kérelme nem részesül pozitív 
elbírálásban, úgy az építési engedély megszerzésére, valamint a kiviteli tervek elkészítésére 
vonatkozó része nem lép hatályba. Megnézték, a tervezési feladat elvégzéséhez szükséges 
geodézia és talajmechanikai mérések az Ajánlatkérő rendelkezésére állnak, ezt a tervezési 
feladatok ellátásához az önkormányzat biztosítani fogja, javasolja ezen információ 
feltüntetését is az ajánlattételi felhívásban. Az ajánlattételi felhívásban nem meghatározott 
időpontok tekintetében a tervezet 5. pontjában javasolja, hogy a  kiviteli tervdokumentáció 
Ajánlatkérőnek történő átadása az építési engedély véglegessé válásának napjától számított 
60. nap, legkésőbb a szerződés hatályba lépésétől számított 180. nap legyen, továbbá az 
ajánlattételi felhívás időpontjaként, ezzel együtt a bontás időpontjaként – a tervezet 14. és16. 
pontjában -  a következő soron következő képviselő-testületi ülés időpontja, azaz 2020. 
február 11. napja 15.00 óra kerüljön feltüntetésre. Azon az ülésen a bontás után rögtön sor 
kerülhetne az értékelésre is, így nem kellene rendkívüli ülést összehívni e tárgyban. 
 
Szabó Ernő képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság határozatát, mely szerint a 
bizottság javasolja az ajánlattételi felhívás tervezetének elfogadását azzal a módosítással, 
hogy az ajánlatkérés tárgya a művelődési- és sportcentrum építése tárgyú projekthez 
kapcsolódó tervezési feladatok ellátása legyen. Ezen módosító javaslatot a polgármester úr 
által elmondottakat figyelembe véve hozták meg. 
 
Kovács Tamás polgármester: Javasolja, hogy az alábbiak részére kerüljön kiküldésre az 
ajánlattételi felhívás:  

- Arch Art Hungary Kft 6449 Mélykút, Templom u. 16. 
- Draft Stúdió Kft 1156 Budapest, Nyírpalota út 28.  
- Masszi Építész Iroda Kft 7625 Pécs, Aradi Vértanúk útja 8.  

Kérdezi, hogy van-e valakinek további hozzászólása, észrevétele, kérdése a napirendi ponttal 
kapcsolatban? 
 
 
A jelenlévők részéről további hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el a napirendi 
ponttal kapcsolatban. 
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Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez további hozzászólás, 
észrevétel, kérdés nincs, az ajánlattételi felhívás tervezetéhez módosító javaslatként 
elhangzott, hogy az ajánlatkérés tárgya a művelődési- és sportcentrum építése tárgyú 
projekthez kapcsolódó tervezési feladatok ellátása legyen, az ajánlattételi felhívásba kerüljön 
bele, hogy a tervezési feladat elvégzéséhez szükséges geodézia és talajmechanikai mérések az 
Ajánlatkérő rendelkezésére állnak, azt a tervezési feladatok ellátásához az önkormányzat 
biztosítja, az ajánlattételi felhívás 5. pontjában a  kiviteli tervdokumentáció Ajánlatkérőnek 
történő átadása az építési engedély véglegessé válásának napjától számított 60. nap, legkésőbb 
a szerződés hatályba lépésétől számított 180. nap legyen, továbbá az ajánlattételi felhívás 14. 
és 16. pontjában az ajánlattételi határidőként, továbbá a bontás időpontjaként 2020. február 
11. napja 15.00 óra kerüljön feltüntetésre. Javasolta továbbá, hogy az ajánlattételi felhívás az 
Arch Art Hungary Kft 6449 Mélykút, Templom u. 16., a Draft Stúdió Kft 1156 Budapest, 
Nyírpalota út 28., valamint a Masszi Építész Iroda Kft 7625 Pécs, Aradi Vértanúk útja 8. 
sz.alatti vállalkozások részre kerüljön kiküldésre. Megkérdezi ki ért egyet az ajánlattételi 
felhívás ezen módosításokkal történő elfogadásával, valamint az ajánlattételre felkértek 
elfogadásával?  
 

Kovács Tamás polgármester szavazás után megállapítja, 
hogy Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

23/2020.(I.28.)Kt. számú                                      HATÁROZAT 
Ajánlattételi felhívás elfogadása, ajánlattevők kijelölése 
Mélykút Tópart 57/7. helyrajzi szám alatti művelődési- 
és sportcentrum építéséhez kapcsolódó tervezési 
feladatok ellátása tárgyú beszerzési eljárásban. 
 
1. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete  – az 1/2020.(I.21.)Kt. számú határozat 
3. pontjával egyedi beszerzéssé nyilvánított beszerzési eljárásban, a Beszerzési Szabályzat II. 
pont 2. alpontjában biztosított hatáskörében eljárva – elfogadja a határozat mellékletét képező 
ajánlattételi felhívást. 
2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az alábbiak részére kerüljön postai úton és e-mailen 
kiküldésre az ajánlattételi felhívás:  

- Arch Art Hungary Kft 6449 Mélykút Templom u. 16., asz: 24824961-2-03, cgjsz: 
03-09-127874, email: aahmelykut@gmail.com, 
- Draft Sutdio Kft 1156 Budapest, Nyírpalota út 28. 2. em., asz: 25788587-2-42, cgjsz: 
01-09-289154, email: draft.studio.kft@gmail.com, 
- Masszi Építész Iroda Kft 7625 Pécs, Aradi Vértanúk útja 8., asz: 23023851-2-03, 
cgjsz: 02-09-076533, email: leptekterv@leptekterv.hu. 

 
Felelős: Kovács Tamás polgármester 
Határidő: azonnal  
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23/2020.(I.28.)Kt. számú határozat melléklete 
 
Mélykút Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
6449 Mélykút, Petőfi tér 1. 
 
 
/2020 
 
 
 
 

Ajánlattételi felhívás  
 

Mélykút Tópart 57/7. helyrajzi szám alatti művelődési- és sportcentrum építéshez 
kapcsolódó tervezési feladatok ellátása tárgyú beszerzési eljárásban. 

 
 
 
 
 

2020. 
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Tisztelt Ajánlattevő! 
 
Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Ajánlatkérő) Mélykút Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2015.  (III. 31.) Kt. számú határozatával elfogadott 
és a 69/2018. (V.29) Kt. számú határozatával módosított Beszerzési Szabályzatban kapott 
felhatalmazás alapján pályázat benyújtására hívja fel az alábbi körben és feltételekkel:  
 
1. Ajánlatkérő: 
Neve: Mélykút Város Önkormányzat  
Cím: 6449 Mélykút, Petőfi tér 1.  
Képviselője: Kovács Tamás polgármester 
Telefon/fax: +36/77-560-001; +36/77-560-030;  
E-mail: hivatal@melykut.hu  
 
Kapcsolattartó neve: Kósa Róbertné 
Telefon/fax: +36/77/560-033 
E-mail: kosane@melykut.hu  
 
2. Szerződés meghatározása: Tervezési szerződés 
 
3. A beszerzés tárgya, mennyisége:  
A Kormány részéről az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása 
érdekében történő előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1818/2016. (XII. 22.) Korm. 
határozattal Mélykút Város Önkormányzat részére művelődési- és sportcentrum 
kialakítása I. ütem (Művelődési centrum) céllal támogatás került megítélésre, valamint a 
sportcentrum megépítéséhez támogatási kérelem került benyújtásra. 
 
Jelen ajánlatkérés tárgya Mélykút Város Önkormányzat által lebonyolítandó művelődési- és 
sportcentrum építése tárgyú projekthez kapcsolódó tervezési feladatok ellátása. 
 
A tervezés műszaki tartalma: 
A Mélykút Tópart 57/7 helyrajzi számon lévő művelődési- és sportcentrum épületeihez 
kapcsolódó Ajánlatkérővel közösen meghatározott tervezési program alapján építési 
engedélyes tervének, valamint kiviteli tervdokumentációjának elkészítése. 
Az építési engedélyes tervekkel, valamint a kiviteli tervekkel, dokumentációkkal kapcsolatos 
elvárás, hogy a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően, valamint a szakági kamarai 
szabályzatokban foglalt tartalommal, azok tartalmi és formai követelményei szerint kell 
elkészíteni.  
Ajánlatkérő elvárása szintén, hogy az Ajánlattevő vegye figyelembe az Ajánlatkérő által 
meghatározott beruházásra fordítható összeghatárt. 
Az építési engedélyes tervekkel kapcsolatos tervezési feladatok részét képezi különösen: 
- a tervezéshez szükséges közműegyeztetések, szakhatóságokkal és egyéb érintettekkel 
történő egyeztetések 
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- engedélyezési tervek elkészítése (a 312/2012. (XI.8) Korm. rendeletnek, valamint egyéb 
jogszabályi előírásoknak megfelelő) 
- engedélyezési eljárás lefolytatása azzal, hogy az engedélyezési eljáráshoz kapcsolódó díjak 
és eljárási költségek az Ajánlatkérőt terhelik 
- a tervezés során legalább 1 közös helyszíni bejárást szükséges tartani, valamint minimum 1 
alkalommal tervegyeztetést kell végezni 
- a tárgyi épület teljes körű szakági tervezői feladatok elvégzése, tervfejezetek elkészítése 
(statikus, épületgépész tervező, elektromos tervező, közmű tervező, tűzvédelmi tervfejezet, 
valamint egyéb jogszabály által előírt tervfejezetek) a kiválasztott tervező feladata 
- költségbecslés összeállítása. 
A kiviteli tervdokumentáció tartalma kell, hogy legyen: 

- Építész kiviteli tervek 
1:50 léptékű tervlapok 
1:10 léptékű részletrajzok 
Nyílászáró konszignációk 
Lakatos szerkezetek konszignációi 

- Sporttechnológiai tervfejezet 
- Tűzvédelmi kiviteli terv 
- Statikai kiviteli terv 
- Gépészeti, épületgépészeti kiviteli terv 
- Elektromos, épületvillamossági kiviteli terv 
- Szakágankénti költségvetés kiírás, árazott és árazatlan költségvetés. 

A tervezési feladat elvégzéséhez szükséges geodézia és talajmechanikai mérések az 
Ajánlatkérő rendelkezésére állnak, a tervezési feladatok ellátásához ezt biztosítja. 
Az elkészítendő engedélyezési, kivitelezési tervek példányszáma: az engedélyezési eljáráshoz 
szükséges példányszám + 1 példány engedélyezési tervdokumentáció, 3 papír alapú + digitális 
alapú (PDF formátumban) kiviteli tervdokumentáció. 
Az Ajánlattevő köteles a terveket előzetesen az Ajánlatkérőnek jóváhagyás céljából 
bemutatni. 
 
4. Az eljárás menetének meghatározása: tárgyalás nélküli eljárás 
 
5. A szerződés időtartama, hatálya:  
A szerződés hatályba lépésének napja a szerződés aláírásának dátuma az alábbi 
felfüggesztő feltétellel: 

- Amennyiben az engedélyezési tervek költségét (ajánlati ár 30 %-a) a Képviselő-
testület nem biztosítja a 2020. évi költségvetési rendeletében, abban az esetben 
jelen szerződés engedélyezési tervek elkészítésére vonatkozó része nem lép 
hatályba (felfüggesztő tétel). 

- A szerződés szerinti fennmaradó összegre (véglegessé vált építési engedély 
megszerzését követően az ajánlati ár 30 %-a, valamint a kiviteli tervek költsége, ami 
az ajánlati ár 40 %-a) a Képviselő-testület hitelkérelmet kíván benyújtani. 
Amennyiben a Képviselő-testület kérelme nem részesül pozitív elbírálásban, úgy az 
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építési engedély megszerzésére, valamint a kiviteli tervek elkészítésére vonatkozó 
része nem lép hatályba (felfüggesztő feltétel). 

A tervezési program meghatározása Ajánlatkérővel közösen: a szerződés aláírásától számított 
10. nap. 
Az engedélyezési tervek elkészítésének, Ajánlatkérőnek történő átadása, engedélyező 
hatósághoz történő benyújtása: 2020. március 31. 
A kiviteli tervdokumentáció Ajánlatkérőnek történő átadása: az építési engedély véglegessé 
válásának napjától számított 60. nap, legkésőbb a szerződés hatályba lépésétől számított 180. 
nap. 
 
Az Ajánlattevő előteljesítésre jogosult. 
 
6. A teljesítés helye:  
Mélykút Város Önkormányzat, 6449 Mélykút Petőfi tér 1. 
 
7. Részajánlat tehető-e: nem tehető 
 
8. Többváltozatú ajánlat tehető-e: nem tehető 
 
9. Alkalmassági követelmények, elvárt igazolások módja:  
1. Az ajánlat adónak nyilatkoznia kell az ajánlattételi felhívás elfogadásáról. 
2. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia szükséges, hogy a tervezési feladatok elvégzéséhez 
megfelelő végzettségű, jogosultságú szakemberrel rendelkezik, vagy a munka során 
rendelkezni fog. 
Alkalmatlan ajánlattevő, ha ajánlatához nem csatolja a nyilatkozatot. 
Nyilatkozat mintát az ajánlattételi felhívásban mellékelünk. 
 
10. Ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: 
Az Ajánlatkérő előleget nem biztosít. 
Az engedélyezési tervdokumentáció Ajánlatkérő részére történő átadása, valamint a 
hatósághoz történő dokumentált benyújtása alapján az Ajánlattevő 1. részszámla benyújtására 
jogosult, a számla összege a tervezési díj 30 %-a. 
A véglegessé vált építési engedély kézhezvételét követő 5 napon belül jogosult az Ajánlattevő 
a 2. részszámla benyújtására, a számla összege a tervezési díj 30 %-a. 
A kiviteli tervdokumentáció leigazolt átvételét követően az Ajánlattevő jogosult a végszámla 
benyújtására, a számla összege a tervezési díj 40 %-a. 
 
A tervezői díj fix átalánydíj. Az Ajánlattevő a tervezői díjért teljes körűen vállalkozik a 
szerződéses kötelezettségek teljesítésére. A tervezői díj tartalmazza a tervdokumentáción 
alapuló szerzői jog a szerzői felügyelet és az adminisztratív munkák ellenértékét is. 
Az Ajánlatkérő szerzői jogról szóló 1999. évi LXXXVI. törvény, valamint Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján a rendelkezési jogát kiköti, ezért a 
szerződéssel rendelkezésre bocsátott, jogi oltalomban részesítendő bármely szellemi alkotás 
tekintetében azzal a továbbiakban szabadon rendelkezik. 
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A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXXVI. törvény 9. § (6) bekezdése és V. fejezete alapján 
az Ajánlatkérő a szerződés teljesítése során keletkezett, szerzői jogi védelem alá eső 
valamennyi alkotással kapcsolatban határozatlan idejű, korlátlan és kizárólagos felhasználási 
jogot szerez az átruházható szerzői jogok vonatkozásában. Az Ajánlattevő csak az 
Ajánlatkérő előzetes írásbeli hozzájárulásával adhatja tovább a dokumentáció bármely 
munkarészét harmadik félnek vagy adhat nyilatkozatot a szerződés alapján nyújtott 
szolgáltatásról. A felhasználási jog átruházásának díját a tervezői díj tartalmazza. 
Az Ajánlattevő kötelezettséget vállal a szolgáltatás teljességéért és hiánytalanságáért, főleg 
azon tételek esetében, melyek nincsenek előírva, viszont szakmai szokások és a technika mai 
állása szerint hozzátartoznak a szerződéses feladatai és kötelezettségei teljes körű 
teljesítéséhez. 
 
11. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek, kijelentések, kellék-, és jogszavatosság:  
1. Az Ajánlattevő kötelezettséget vállal arra és szavatol azért, hogy a jelen szerződés minden 
kötelezettséget – ezen belül különösen a feladat teljesítésére irányuló tevékenységet – jelentős 
gyakorlattal rendelkező tervezőtől elvárható szakértelemmel és gondossággal, legjobb tudása 
szerint és a legnagyobb körültekintéssel, valamint a magyar jogszabályoknak és 
szabványoknak, továbbá a vonatkozó szakmai és hatósági előírásoknak megfelelően teljesíti.  
A szerződés tárgyát képezi különösen minden olyan terv, tervfejezet, vagy dokumentum, 
amelyet bármely hatóság ír elő, vagy a közbeszerzés lebonyolításával megbízott szervezet, 
vagy a Beruházási Ügynökség a közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükségesnek tart. 
 Az Ajánlattevő kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy jelen szerződés teljesítése során az 
Ajánlatkérő szakmai és gazdasági szempontjainak és elvárásainak messzemenő figyelembe 
vétele mellett, a megrendelői érdekek érvényesítésével jár el. 
2. Az Ajánlattevő jótáll a jelen feladat ellátásáért, szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az 
alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért, függetlenül attól, hogy 
saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb, jogszerűen bevont harmadik személy 
alkalmazza. 
Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a szerződés teljesítése az Ajánlattevőre visszavezethető 
okból meghiúsul, az Ajánlattevő meghiúsulási kötbért köteles fizetni az Ajánlatkérő részére.  
A meghiúsulási kötbér mértéke a bruttó tervezési díj 20 (Húsz) %-a. Az Ajánlatkérő ezen 
felül az Ajánlattevő által okozott károk megtérítésére is igényt tart.  
Késedelmi kötbér: Önhibájából történő késedelmes teljesítés esetén az Ajánlattevő késedelem 
minden napjára a teljes bruttó tervezési díj 1 %-ának megfelelő összegű kötbért köteles 
fizetni, az egyes késedelmes teljesítések esetén számított késedelmi kötbér összege külön-
külön azonban nem lehet több, mint a bruttó tervezési díj 20 %-a. Ezen felül a késedelem 
miatt bekövetkezett károk megtérítésére az Ajánlatkérő igényt tarthat. 
Amennyiben a késedelem a 14 napot meghaladja, úgy az Ajánlatkérő a szerződéstől elállhat. 
 
12. Az ajánlatok értékelésének szempontja: 
Ajánlatkérő az ajánlatok a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempont alapján 
értékeli. A bírálat alapja a megajánlott nettó egyösszegű érték (Ft). 
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Az egyösszegű ajánlati árat a felolvasó lapon kérjük megadni. Az ajánlati árnak tartalmaznia 
kell a szerződés teljesítésével kapcsolatosan ajánlattevőnél felmerült valamennyi költséget és 
díjat, amire az ajánlatkérés alapján felelős személyként/szervezetként számítani lehet. 
 
Az ajánlati árnak fix összegűnek kell lennie, vagyis az ajánlattevő semmilyen formában és 
semmilyen hivatkozással sem tehet változó árat tartalmazó ajánlatot.  
 
Az eljárás nyertese az az alkalmassági követelménynek megfelelő Ajánlattevő, aki 
Ajánlatkérő részére jelen ajánlatkérésben a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati 
szempontja szerint a legkedvezőbb (legalacsonyabb) érvényes ajánlatot tette.  
 
Ajánlatkérő rögzíti, hogy az áfa összege a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések 
alapján kerül megállapításra.  
 
13. Az ajánlatok benyújtását követő hiánypótlási lehetőség meghatározása, vagy annak 
kizárása: 
Az Ajánlatkérő teljes körű hiánypótlási lehetőséget biztosít. 
 
14. Ajánlattételi határidő, az ajánlatok benyújtásának helye, módja, példányszáma: 
Ajánlattételi határidő: 2020. február 11. 15:00 óra.  
A benyújtás teljesítésének a küldemény tényleges kézbesítése minősül. Lezáratlan, illetve 
sérült borítékot nem vesz át. Minden olyan ajánlatot, amely a pályázat benyújtási határidőt 
követően érkezett az Ajánlatkérő érvénytelennek tekint. 
Az ajánlatoknak a megadott határidőig vagy elektronikusan, vagy személyesen, vagy postai 
úton be kell érkezniük.  

- Elektronikusan: igazgatas@melykut.hu, palyazat2.melykut@gmail.com, vagy 
kosane@melykut.hu email címre. Az email tárgyába kérjük beleírni: Mélykút Tópart 
57/7. helyrajzi szám alatti művelődési- és sportcentrum építéshez kapcsolódó tervezési 
feladatok ellátása tárgyú beszerzési eljárásban. – AJÁNLAT – nem nyitható meg: 
2020. február 11. 15:00 óra előtt!  

Az elektronikus úton megküldött ajánlatok esetében az ajánlatokat utólag eredetiben is 
szükséges megküldeni. 

- személyesen a Mélykúti Polgármesteri Hivatal 3., vagy 4. iroda,  
- postai úton a Mélykúti Polgármesteri Hivatal 6449 Mélykút Petőfi tér 1. címre kell 

megküldeni.  
- A személyesen, vagy postai úton megküldött ajánlat esetén a borítékra kérjük ráírni: 

„Mélykút Tópart 57/7. helyrajzi szám alatti művelődési- és sportcentrum építéshez 
kapcsolódó tervezési feladatok ellátása tárgyú beszerzési eljárásban.” – AJÁNLAT – nem 
bontható fel: 2020. február 11. 15:00 óra előtt! 
Az ajánlat akkor tekintendő benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidőig a benyújtás helyére 
megérkezik. 
A Felolvasólapot cégszerűen aláírva kell beadni. 
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Az ajánlaton szerepelnie kell az ajánlatot adó cég nevének, székhelyének, telefon, fax 
számának, és e-mail címének. 
 
A pályázatokat (a mellékletekkel együtt) egyenként lezárt borítékban 1 eredeti példányban 
(az emailen megküldött ajánlatot utólag postai úton is szükséges megküldeni) gépelve 
vagy nyomtatva, folyamatos számozással ellátva kell benyújtani. Kérjük, a tisztelt 
Ajánlattevőt, hogy a pályázat elbírálásának megkönnyítése érdekében pályázatát az alábbi 
sorrend szerint állítsa össze:  

1. Felolvasólap. 
2. Tételes árajánlat 
3. 9. pont szerinti nyilatkozatok. 

 
Az ajánlattétel megkönnyítése érdekében a benyújtandó nyilatkozatmintákat a felhívás 1. 
számú melléklete tartalmazza.  
 
15. Az ajánlat nyelve: magyar 
 
16. Az ajánlatok felbontásának helye, időpontja, a bontáson részvételre jogosultak 
megnevezése: 
Helye: Mélykúti Polgármesteri Hivatal 6449 Mélykút, Petőfi tér 1. Tanácskozó terem 
Időpontja: 2020. február 11. 15:00 óra.  
A bontás a Képviselő-testület tagjai előtt történik. A bontásra az ajánlattevők képviselőit 
ajánlatkérő meghívja. 
A bontás során az ajánlattevők nevét, címét és az ajánlat bírálati szempont szerinti tartalmi 
elemeit kell ismertetni. 
A bontásról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet valamennyi ajánlattevőnek meg kell küldeni 
a bontástól számított nyolc napon belül. 
 
17. Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni vagy ajánlatkérő az 
ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el: Az ajánlatkérő tárgyalást nem tart. 
 
18.  Eredményhirdetés helye, határideje: 
Eredményhirdetést Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem tart, a beszerzési 
eljárás eredményéről az ajánlatkérő az ajánlattevőket a lezáró döntését követő 8 napon belül 
közvetlenül egyidejűleg megküldi. 
 
19. A szerződéskötés tervezett időpontja: 
Az eredményhirdetés megküldését követően kerülhet sor 
 
20. Ajánlati dokumentációra vonatkozó szabályok: 
Ajánlattételi dokumentáció nem kerül kibocsátásra 
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21. Egyéb feltételek:  
a.) Az eljárással kapcsolatos minden információkérést kizárólag írásban lehet benyújtani a 
Mélykúti Polgármesteri Hivatal (6449 Mélykút, Petőfi tér 1.) címen Kósa Róbertné nevére. 
(telefax: +36-77/560-030 ill. elektronikus úton: kosane@melykut.hu ). 
b.) Az ajánlati kötöttség: az ajánlati határidő lejáratától számított legalább 30 napig van kötve 
az ajánlatához, a nyertesként ki nem hirdetett ajánlattevők a szerződéskötés időpontjától 
számítva mentesülnek az ajánlati kötöttség alól. 
c.) Az ajánlatkérő fenntartja a jogot az eljárás – indoklás nélküli eredménytelenné 
nyilvánítására. 
d.) Az ajánlatkérő fenntartja a jogot az ajánlati felhívás visszavonására és módosítására az 
ajánlattételi határidő lejártáig. 
e.) Amennyiben az eljárás nyertese a szerződéskötéstől visszalép, abban az esetben az 
ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített személlyel kíván szerződést 
kötni. 
f.) Az ajánlattevő az ajánlatában – kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben – közölt 
üzleti titok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja, azonban az ajánlattevő nevének, 
székhelyének (lakóhelyének), az általa kért ellenszolgáltatásnak és a teljesítési határidőknek, 
valamint az olyan információknak, amely a pontozásnál szerepet játszik, a nyilvánosságra 
hozatalát azonban nem tilthatja meg. 
g.) Az ajánlattevő nem igényelhet térítést az ajánlatkérőtől az ajánlat kidolgozásáért, és az 
ajánlattétellel kapcsolatban más jogcímen sem terjeszthet elő követelést, abban az esetben 
sem, ha az ajánlatkérő bármilyen okból eredménytelenné nyilvánította az eljárást. 
h.) Érvénytelen az ajánlat: 
- amennyiben a felhívásban foglalt formai és tartalmi követelményeknek nem felel meg, 
- amennyiben az ajánlati kötöttség beálltát követően módosítja ajánlattevő, 
- amennyiben az ajánlattételi határidő lejártát követően nyújtja e ajánlattevő az ajánlatát, 
- amennyiben az ajánlattevőt az ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti, 
- amennyiben az ajánlattevő ajánlatában meghatározott ellenszolgáltatás eléri a Kbt. szerinti 
közbeszerzési értékhatárt 
- amennyiben a Beszerzési Szabályzat 4.1, 4.2 bekezdésében meghatározott 
összeférhetetlenségi ok áll fenn ajánlattevővel szemben, 
- amennyiben ajánlattevő az ajánlati biztosítékot a felhívás szerint nem bocsátja rendelkezésre 
 
 
Mélykút, 2020. ……………. 
 
 
   

Kovács Tamás 
Mélykút Város Önkormányzat polgármestere 
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Tisztelt Ajánlattevő, kérjük, hogy ajánlatának legelső oldala az alábbi tartalmú 
Felolvasólap legyen: 
 

Felolvasólap 
Mélykút Tópart 57/7. helyrajzi szám alatti művelődési- és sportcentrum építéshez 

kapcsolódó tervezési feladatok ellátása tárgyú beszerzési eljárásban 
 
1. Ajánlattevő azonosító adatai: 
a) Ajánlattevő cégneve: ……………………………………………………………….. 
 
b): Ajánlattevő  székhelye: ……………………………………………………………… 
 
c) tel, fax, e-mail: ……………………………………………………………………… 
 
d) Cégjegyzésre jogosult képviselője neve: …………………………………………… 
 
e) Cg. szám: ………………….., adószám: ……………………………………………. 
 
f) Bankszámlaszám: …………………………………………………………………… 
 
g) Ajánlati ár:  
 Nettó ajánlati ár Ft Áfa Ft Bruttó ajánlati ár Ft 
Művelődési centrum 
tervezése 

   

Sportcentrum 
tervezése 

   

Összesen:    
 
h) ajánlat érvényessége: ………………………………… 
 
2. Az ajánlat ….. számozott oldalt tartalmaz az ártáblázatot cégszerű aláírással ellátva 
nyújtottuk be. 
 
 
Dátum: ……………………….  
                                                                                               cégszerű aláírás 
 
 

 
 
 
 

 



1. számú melléklet
Benyú itandó nvilatkozatok:

1.

(képv,iselő). nrint
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sportcentrum építéshez kapcsolódó tervezési feladatok ellátása" tárgyban indított
beszerzési eljárás ajánlattevőjeként az ajánlatkérés feltételeit megvizsgáltuk, azok elfogadását
ezennel visszaigazoljuk. az ajárrlatkérés feltételei szerint a.iárrlatot tesztirrk a felolvasó lapon
rögzített áron.
Ajánlatunk elfogadása esetén készek és képesek vagyurrk az a.iánlatttnkban, valanrint az
ajánlattételi felhívásban előírt feltételeknek nregíblelően a szerződés rrregkötésére és
teljesítésére,

2,

Kijelentenl. hogy a tervezési í-eladatok ellátásálroz sziikséges nleglelelő vógzettségii
szakemberrel rendelkezenr" illetve a tervezési l-elaclatok e llátása ideiérr rendelkezni f ogok.

Az alánlaíi kötöttségünk időtartama alatt ajánlatunk bárrrrikor elfogadható.

Kelt:

Aj árrlatter,ő ( cégszerű) aláírása

-föbb napirend. bejelerrtés
és az ülést berekeszti.
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Dr. Vörös-Börcsök Tímea
jegyző

Képv ise lö-testli lete 2020. január 28-án tartott ii léséről.
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