1
MEZŐTÚR VÁROS POLGÁRMESTERE
Előkészítésben közreműködött:
Mezőtúri Városfejlesztési Kft.
Az előterjesztést véleményezi:
Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság
Pénzügyi,
Városfejlesztési
és
Környezetvédelmi Bizottság

ELŐTERJESZTÉS
Mezőtúr Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
2021. november 25-i ülésére
a TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00003 azonosítószámú projekt keretében megvalósításra kerülő
várostörténeti kiállítás keretében kiállítani tervezett, egyes műtárgyak díjmentes
kölcsönzésére vonatkozó kölcsönzési szerződés megkötésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Mezőtúr Város Önkormányzata a 172/2017.(VIII.31.) képviselő-testületi határozatában döntött a
„Mezőtúri Városháza és kapcsolódó kulturális vonzerők komplex turisztikai fejlesztése” című
pályázat megvalósításáról” című TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00003 azonosítószámú projekt
megvalósításáról.
A projekt keretében Mezőtúr Város Önkormányzata Várostörténeti kiállítást hoz létre.
A kiállítás a városházán belül, több helyszínen és több tematika érintésével kerül kialakításra, az
épület egyes emeleteit és a toronyszinteket összekötve. A karzat szinten valósul meg a mezőtúri
nyomdaipari történettel foglalkozó kiállítás, mely a várost, a 20. század elejének
nyomdászközpontjaként mutatja be.
A kiállítás keretében több műtárgy is elhelyezésre és bemutatásra kerül, melyek közül egyes kulturális
javakat a Gyomai Kner Nyomda Zrt. biztosít díjmentes kölcsönzési szerződés keretében.

A projekt kötelező fenntartási időszakával összhangban a kölcsönzési szerződés 5 évre szól. A
szerződés megkötéséhez Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 107. §. alapján a Képviselő-testület jóváhagyása szükséges.
Jelen határozati javaslat mellékletét képezi a Kölcsönzési Szerződés, benne az érintett
műtárgyakkal.
Fentieket figyelembe véve, kérem az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat
elfogadását.
Mezőtúr, 2021. november 19.
Herczeg Zsolt
polgármester

Határozati javaslat
Mezőtúr Város Önkormányzata
…/2021.(XI.25.) képviselő-testületi határozata
a TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00003 azonosítószámú projekt keretében megvalósításra kerülő
várostörténeti kiállítás keretében kiállítani tervezett, egyes műtárgyak kölcsönzésére
vonatkozó kölcsönzési szerződés megkötéséről
Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés b) pontja alapján – figyelemmel a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 38/A. §-ban foglaltakra, továbbá
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §.-ban előírtakra –
az alábbi határozatot hozza:
Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00003
azonosítószámú projekt keretében kialakításra kerülő várostörténeti kiállítás részeként bemutatott
nyomdaipari műtárgyak biztosításához szükséges, a határozat melléklete szerinti kölcsönzési
szerződést jóváhagyja, továbbá felhatalmazza Herczeg Zsolt polgármestert a szerződés
megkötésére, és a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Herczeg Zsolt polgármester
Határidő: 2021. december 1.
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Mezőtúri Városfejlesztési Kft.
A képviselő-testület határozatáról értesül:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Herczeg Zsolt polgármester, Helyben
Szűcs Dániel alpolgármester, Helyben
dr. Enyedi Mihály jegyző, Helyben
dr. Balla Vilmos aljegyző, Helyben
Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Illetékes Osztályai, Helyben
Képviselő-testület tagjai, Helyben
Mezőtúri Városfejlesztési Kft. 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.

Mezőtúr, 2021. november 25.

Herczeg Zsolt
polgármester

dr. Enyedi Mihály
jegyző
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