
 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

3/2007.(I.31.) ÖK. számú 

HATÁROZATA 

 

 

Jelentés a 2006. december 31-ig lejárt határidejű képviselő-testületi 

döntések  végrehajtásáról 

 

 

 

1.) A Képviselő-testület elfogadja a 35, 36, 37, 38/2006. ÖK. számú rendeletek, a valamint a 

102/2005., 101, 165, 244, 245, 255, 261, 263, 265 – 277, 278, 280, 283, 301, 310, 311, 312, 

313, 314, 317, 318, 321, 322/2006. ÖK. határozatok végrehajtásáról szóló jelentést azzal, 

hogy ezen határozatok egyben  hatályukat is vesztik. 

 

      2.) A  165, 261, 279, 308, 316/2006. ÖK. számú határozatok végrehajtásáról szóló  

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

 adjon  tájékoztatást.  

 

 Felelős:  polgármester  

 Határidő:  azonnal és folyamatos  

 

 

 

 

Dr. Galambos Ildikó  sk.     Csiger Lajos sk. 

 aljegyző       alpolgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítők 

 

 

Nyeste János  sk.       Pető Istvánné sk. 

települési képviselő        települési képviselő 

 

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

1/2007.(II.1.) ÖK. számú 

R E N D E L E T E 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának  a többször módosított  

5/2003. (II.27). ÖK. számú  rendelet módosítására 

 

1. § 

 

A rendelet 10. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

A Képviselő-testület a nemzeti és etnikai kisebbségek jogáról szóló 1993. évi LXXVII. Tv. 

Értelmében támogatja és segíti a városban működő Cigány és Örmény kisebbségi Önkormányzatok 

munkáját. E feladatokat részletében a Polgármesteri Hivatal Ügyrendjében szabályozza.  

 

2. § 

 

A rendelet 10. § (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

Mezőkövesd Város Önkormányzata a Kisebbségi Önkormányzatokkal Együttműködési 

Megállapodást köt. 

3.§ 

 

A rendelet 11. §-a az alábbiak szerint módosul: 

A Képviselő-testület tagjai a megválasztott képviselők és a megválasztott polgármester. A 

Képviselő-testület tagjainak száma 18 fő.  

A képviselők névjegyzékét az 1/a. számú melléklet tartalmazza. 

 

A rendelet 13. § (6) bekezdése  az alábbiak szerint változik: 

Amennyiben a rendkívüli ülés összehívásáról a polgármester nem gondoskodik, úgy a Képviselő-

testületi ülést az Észak-Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal  Vezetője hívja össze. 

 

4. § 

A rendelet 14. § (4) bekezdése az alábbiakkal egészül ki: 

 

A Képviselő-testületen kiosztandó előterjesztésre csak kivételes esetben a polgármester külön 

engedélye alapján kerülhet sor. A polgármester az  engedélyezés okát a Képviselő-testületi ülésen 

ismerteti. A rendelet 25. § (5) bekezdésében meghatározott  követelmények betartása ez esetben is 

szükséges.  
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5. § 

 

A rendelet 14. § (6) bekezdése 3. francia pontja az alábbiakkal egészül ki: 

Mellékletként …….rendelet-tervezeteket. 

6.§ 

 

A rendelet 15. § (1) bekezdés 14. francia bekezdése  az alábbiak szerint módosul: 

A Média KHT Ügyvezető Igazgatója. 

7. § 

 

A rendelet 15. § (1) bekezdés 15. francia bekezdéssel egészül ki: 

Az Önkormányzat könyvvizsgálóját az Ötv. 92. § C. pontja szerint. 

 

8. § 

 

A rendelet15. § (3) bekezdése az alábbi 4. francia bekezdéssel egészül ki: 

Az Önkormányzat könyvvizsgálója. 

9. § 

 

A rendelet 15. § (4) bekezdés e. pontja az alábbiak szerint módosul: 

Az Észak-Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal B.A.Z. Megyei Kirendeltség Vezetőjét. 

 

10. § 

 

A rendelet 15. § (4) bekezdés f. pontja az alábbiak szerint módosul: Mezőkövesdi Média KHT 

Ügyvezető Igazgatója /kivéve zárt ülés anyagát/ 

 

11. § 

 

A rendelet 17. § (6) bekezdés szövegrészben a Közigazgatási Hivatal elnevezése a következő 

szerint módosul: 

Észak-Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal B.A.Z. Megyei Kirendeltség Vezetője 

 

 



  

 

3 

 

12.§ 

 

A rendelet 36. § (6) bekezdés 1.mondatában Közigazgatási Hivatal elnevezése az alábbiak szerint 

változik: 

Észak-Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal B.A.Z. Megyei Kirendeltségéhez 

 

13. § 

 

A rendelet 36. § (7) bekezdés 2. mondatában a Szervezési és Jogi Osztályon kifejezés 

Önkormányzati és Szolgáltató Iroda kifejezésre változik.  

 

14.§ 

 

A rendelet 43. § (13) bekezdés 2.sz. mondata az alábbiak szerint módosul: 

Az eredeti példányt az Önkormányzati és Szolgáltató Iroda kezeli. A másik példányt 15 napon 

belük az Észak-Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal B.A.Z.Megyei Kirendeltségére 

kell megküldeni. 

15. § 

 

A rendelet 44. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

A polgármester önkormányzattal kapcsolatos feladatait az Ötv. és más törvények, valamint az 

SZMSZ 11 és 12. sz. mellékletei tartalmazzák. 

 

16. § 

 

A rendelet 44. § (7) bekezdés 1.sz. francia bekezdése az alábbiak szerint változik: 

A Polgármesteri Hivatal irányításával összefüggő főbb polgármesteri jogosítványok: 

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

 

17. § 

 

A rendelet 44. § (7) bekezdése az alábbi  6 és 7. francia bekezdésekkel egészül ki: 

6 francia bekezdés: Szükség szerint, de évente legalább két alkalommal a Polgármesteri Hivatal 

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

fontosabb ügyeket, hozott döntéseket az időszerű feladatokat.  
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7 francia bekezdés: A Hivatal szervezeti egységeinek vezetői részére minden hétfőn értekezletet 

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

információ áramlás megteremtése.  

18. § 

 

A rendelet 46. § (3) bekezdés 1. francia bekezdése az alábbiakkal egészül ki és biztosítja ezek 

igazgatási, szakmai színvonalát. 

19. § 

 

A rendelet 46. § (2) bekezdése az alábbi 6. francia bekezdéssel egészül ki: 

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

 

20. § 

 

A rendelet 48. § (3) bekezdés utolsó mondata az alábbiak szerint módosul: 

A mindenkor hatályos Ügyrend a jelen Szabályzat 16.sz. mellékletét képezik. 

 

21. § 

 

A rendelet 53. § (3) bekezdés 2. mondatában a Pénzügyi Bizottság elnevezés: 

A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság elnevezésre módosul. 

 

22. § 

 

A rendelet 55. § (4) bekezdés 2. mondata az alábbiak szerint módosul: 

Az Önkormányzat ellenőrzési rendszerét a 13.sz. melléklet tartalmazza. 

 

23.§ 

 

A rendelet  15.számú melléklete, a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratban a Hivatal által ellátott 

alaptevékenységek az alábbiakkal egészül ki: 

Az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyon kezelése,  ingatlanjaival történő gazdálkodás és 

hasznosítás. 
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24. § 

 

A rendelet 16.számú melléklete a Polgármesteri Hivatal Ügyrendje az alábbiak szerint változik: 

 

(1) A  I/2. sz. pont alatt a Polgármesteri Hivatal főbb adataiban a központi telefonszám: 511-

511, faxszám: 511-561. 

(2) A I/3. kapcsolódó szabályzatok kiegészül a Közszolgálati Szabályzattal.  

(3) A I/3. Polgármesteri Hivatal általános feladatai szövegrész 4. mondata az alábbi 

szövegrésszel egészül ki: Cigány és Örmény Kisebbségi Önkormányzatok. 

(4) A II., a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódása  1.sz. pontjának 3 és 4.  mondata 

az alábbiak szerint változik: A Hivatal létszáma a polgármester kivételével 69 fő. Az 

egységes Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységekre, irodákra, osztályokra, 

osztályon kívüli személyekre tagozódik.  

      (5) A II/2. az alábbiak szerint módosul: 

A hivatali szervezetbe működő irodák, osztályok. 

Közvetlenül a Polgármester irányítása alá tartozik a főépítész, a Többcélú Kistérségi Társulás 

munkaszervezet vezetője,  a belső ellenőrzés vezetője, az Önkormányzati Tanácsadó,  az 

Önkormányzati Fejlesztési és Gazdálkodási referens, és a Stratégiai és Pályázati Referens. 

 

2.1. Önkormányzati és Szolgáltató Iroda 

2.2. Közvetlenül az aljegyző irányítása alá tartozó Körjegyzőségi Iroda 

2.4. Pénzügyi Osztály  

2.5. Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

2.6. Igazgatási és Okmányiroda 

2.7. Szociális Osztály és Városi Gyámhivatal 

2.8. Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezete  

 

           (6) Az SZMSZ II/3.pontja és alpontjai az alábbiak szerint változnak: 

 

3.1. Önkormányzati és Szolgáltató Iroda  tagjai: 

 

- Osztályvezető 

- Polgármesteri titkárnő, szervezési ügyintéző 

- Polgármesteri referens /külkapcsolat, turisztika, közművelődés/ 

- Intézmény felügyeleti  referens 

- Oktatási, ifjúsági és sport referens 

- Lakás- és ingatlankezelési referens 

- Közbeszerzési és vagyonjogi ügyi referens 
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- Testületi és szervezési referens 

- Testületi és ügyviteli ügyintéző 

- Személyügyi, belügyi referens 

- Bizottsági, ügyviteli ügyintéző 

- Bizottsági, ügyviteli ügyintéző 

- Szervezési, ügyviteli ügyintéző 

- Kézbesítő 

- Kézbesítő 

- Gépkocsivezető, gondnok 

 

Az önkormányzati, polgármesteri referensi, intézmény felügyeleti referensi és a közbeszerzési 

vagyonjogi referensi  munkakörök csak szakirányú felsőfokú  végzettséggel láthatóak el. 

 

 II/3.2. pontja az alábbiak szerint változik: 

 

A jegyző, az aljegyző, valamint közvetlenül az aljegyző irányítása alá tartozó ügyintézők: 

- Jegyző munkáltatója Mezőkövesd Város Képviselő-testülete, egyéb munkáltatói jogok  

  polgármester. 

 

- Aljegyző: munkáltatója Mezőkövesd Város Képviselő-testülete, egyéb munkáltatói jogok  

  törvény szerint  

 

- Az Aljegyző közvetlen irányítása alá tartozó: Körjegyzőségi ügyintéző – szociális ágazat 

 

II/3.3 törlésre kerül munkakörök az új 3.1. alatt kerülnek meghatározásra  

 

 

II/3/4. Pénzügyi Osztály 

 

- Osztályvezető 

- Költségvetési csoport – önálló csoportként: 

- Pénztáros, bérkönyvelő 

      - Költségvetési ügyintéző 

      - Pénzügyi előadó, vagyonnyilvántartó 

            - Pénzügyi előadó, kontírozó könyvelő 

      - Pénzügyi előadó, bevétel nyilvántartás 

- Körjegyzőségi pénzügyi ügyintéző 

 

- Adócsoport – önálló csoportként 

- Adóügyi előadó 

            - Adóügyi előadó 

            - Adóügyi előadó 

            - Adóbehajtó 

            - Adóellenőrzés, adókönyvelés 

 

II/3/5. Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

 

- Osztályvezető 
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- Városüzemeltetési és közterületi csoport 

- Városüzemeltetési ügyintéző 

            - Városüzemeltetési ügyintéző 

      - Közterület-felügyelő 

- Közterület-felügyelő 

 

- Városfejlesztési Csoport 

- Városfejlesztési ügyintéző 

            - Városfejlesztési ügyintéző 

- Városfejlesztési ügyintéző 

 

 

II/3/6. Igazgatási és Okmányiroda 

 

- Osztályvezető – jogtanácsos 

- Szabálysértési ügyintéző 

- Építésügyi Csoport – önálló csoportként 

- Építéshatósági ügyintéző 

            - Építéshatósági ügyintéző 

      - Építéshatósági ügyintéző 

- Okmányiroda – mint önálló csoport 
- Népesség nyilvántartó 

            - Vállalkozási  ügyintéző és ügyfélkapu 

            - Személyigazolvánnyal, lakcímigazolvánnyal kapcsolatos ügyintéző 

            - Személyigazolvánnyal, lakcímigazolvánnyal kapcsolatos ügyintéző 

            - Útlevél ügyintéző, ügykezelő 

            - Közlekedésigazgatási ügyintéző 

            - Közlekedésigazgatási ügyintéző 

      - Közlekedésigazgatási ügyintéző 

 

Az Igazgatási Osztály vezetője az Önkormányzat jogtanácsosi ellenjegyzést igénylő ügyeiben is 

eljár. 

A szabálysértési ügyintéző munkaköre a birtokvédelmen kívül az állategészségügyi 

szakfeladatokkal /eb nyilvántartás, méhészettel kapcsolatos ügyek, állategészségügyi és állattartási 

ügyek, marhalevél kezelése/ egészül ki. 

 

Az üzletek működésével kapcsolatos feladatok az Okmányiroda vállalkozási ügyintéző 

feladatkörébe kerülnek. Az üzletek működésének  ellenőrzési feladata az Osztályvezető által kerül 

kijelölésre.  

 

A telephelyengedéllyel kapcsolatos iratok az építéshatósági csoport feladatkörébe kerülnek.  

 

Az Okmányiroda a feladatkörébe tartozó hatósági ügyekben a központi szerveren keresztül önálló 

iktatás és ügyiratkezelést végez.  
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II/3/7. Szociális Osztály és Gyámhivatal 

- Osztályvezető 

- Szociális Csoport 

- Szociális ügyintéző 

            - Szociális ügyintéző 

            - Szociális ügyintéző 

            - Szociális ügyintéző 

            - Szociális és hagyatéki ügyintéző 

      - Anyakönyvvezető 

 

- Gyámhivatal 

- Gyámhivatali ügyintéző 

            - Gyámhivatali ügyintéző 

            - Gyámhivatali ügyintéző 

            - Gyámhivatali ügyintéző 

 

(7) Az SZMSZ III. fejezete a Polgármesteri Hivatal szervezeti  és személyi tagozódás szerinti főbb 

feladatok az alábbiak szerint módosul  

 

A./ Tisztségviselők 

 

A/1. Mezőkövesd város Polgármestere 

 

A polgármester feladatát és hatáskörét az Ötv. más törvények és egyéb jogszabályok ideértve 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának többször módosított 5/2003. /II.27/ÖK. számú  rendeletét, 

amelynek jelen Ügyrend a mellékletét képezi határozza meg. 

A polgármester képviseli a Képviselő-testületet, előterjeszti a Képviselő-testület munkatervét, 

összehívja és vezeti a Képviselő-testület üléseit, beszámol az átruházott hatáskörök gyakorlásáról, 

gondoskodik az interpellációk nyilvántartásba vételéről, figyelemmel kíséri megválaszolásukat, 

segíti a képviselők munkáját.  

Szervezi az Önkormányzat és a lakosság kapcsolatát, figyelemmel kíséri a lakossági panasz ügyeket 

és e körben kiadmányozza a feladathoz tartozó ügyiratokat. 

Aláírja a Képviselő-testület rendeleteit, valamint a Képviselő-testületi ülésről készített 

jegyzőkönyveket, ellenőrzi a Képviselő-testület határozatainak végrehajtását. 

A polgármester  intézkedik a Képviselő-testület bizottságainak jelzése alapján ha a Polgármesteri 

Hivatal tevékenységében a Képviselő-testület álláspontjától, céljaitól való eltérés az önkormányzati 

érdekek sérelmét eredményezi, vagy a szükséges intézkedés elmulasztását észleli. Indítványozhatja 

a Képviselő-testületnek bizottságaira átruházott hatáskörök visszavonását, ha megállapítja, hogy a 

bizottság hatáskörébe tartozó ügyben 30 napon belül érdemben nem intézkedett.  

 

Igény szerint betölti az 1992. évi XXIII. törvényben és az SZMSZ-ben meghatározott és 

szabályozott módon az önkormányzati tanácsadói munkakört, valamint az önkormányzati fejlesztési 

és gazdálkodási, valamint a stratégiai és pályázati referens munkaköröket.  

A Polgármesteri Hivatal működésével kapcsolatosan az SZMSZ 44. §-ában szabályozottakon felül:  

      -    Egyetértési jogot gyakorol a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői kinevezések, vezetői  

            megbízása, felmentése, vezetői megbízás visszavonás és jutalmazása tekintetében. 

- Figyelemmel kíséri a Képviselő-testület által elfogadott koncepciókban foglaltak 

realizálását. 



  

 

9 

 

- Az alpolgármester útján ellátja  a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály általános 

irányítását. 

- Ellátja az Önkormányzati és Szolgáltató Iroda  általános irányítását. 

- Az SZMSZ 44. §-ában foglaltak szerint osztályértekezletet és munkaértekezletet tart. 

- Beszámoltatja a jegyzőt. 

- Felügyeli az önkormányzati rendezvények szervezésével kapcsolatos feladatok teljesítését, a 

reprezentációs keret felhasználását. 

- Tulajdonosi képviseletet lát el  a felhatalmazás alapján az önkormányzati tulajdoni résszel 

rendelkező társaságoknál.  

 

 

A/2. Alpolgármester 

 

Az alpolgármester feladatai a külön kiadott polgármesteri rendelkezés alapján a következők: 

Ellátja a polgármester által rábízott feladatokat, koordinálja a feladatkörébe tartozó bizottságok 

munkáját. Végzi a Képviselő-testülettől és a polgármestertől kapott feladatokat. 

Felelős a Képviselő-testület és a bizottságok elé kerülő saját feladataival összefüggő előterjesztések 

határidőben történő elkészítéséért, a hozott határozatok végrehajtását figyelemmel kísérő, mulasztás 

észlelése setén kezdeményezi a jegyző intézkedését. 

Távollétében és akadályoztatása esetén helyettesíti a polgármestert. 

 

Felügyeli a Hivatalnál folyó közhasznúak foglalkoztatását. Szükség szerint értekezletet tart az 

érintett szervezeti egység vezetői részvételével. 

 

A/3. Jegyző 

 

A jegyző a Polgármesteri Hivatal vezetője, aki szakmailag felelős a Hivatal működéséért, az ügyek 

operatív konkrét megoldásáért. Tevékenysége során felelős a köz érdekeinek megfelelő törvényes, 

szakszerű, pártatlan és igazságos színvonalas ügyintézés szabályainak megfelelő eljárásért.  

A jegyző feladata  különösen: ellátja a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységei útján a 

jogszabály által hatáskörébe utalt hatósági feladatköröket. Szabályozza a kiadmányozás rendjét, 

jogszabály által hatáskörébe utalt ügyekben gyakorolja a munkáltatói jogokat, a Hivatal 

köztisztviselői tekintetében a következő esetekben a polgármester egyetértésével: 

Kinevezés, vezetői megbízás, vezetői megbízás visszavonása, felmentés és jutalmazás.  

 

A/4. Aljegyző 

 

Az aljegyző a jegyző távolléte esetén annak teljes jogkörű helyettese, ennek megfelelően ellátja a 

helyettesítés során felmerülő feladatokat. Az aljegyző szakmai felügyelete és irányítása alatt végzi 

munkáját a szervezeti egységek közül a Szociális Osztály és Gyámhivatal, a körjegyzőségi 

ügyintéző, és az Önkormányzati és Szolgáltató Iroda. 

 

B/1.  Önkormányzati és Szolgáltató Iroda: 

 

A hatályos SZMSZ III. pontjából a Polgármesteri Kabinet és a Szervezési és Jogi Osztály feladatai 

az alábbiak kiegészítésével: 

 

 



  

 

10 

 

 

-Önkormányzat közbeszerzéseinek nyilvántartása, kiírások előkészítése, eljárások lefolytatása, a 

közbeszerzés tárgyával illetékes osztály bevonásával és közreműködésével, közbeszerzési iratok 

kezelése. 

- Önkormányzati ingatlan, lakáskezelés, hasznosítás, külföldi befektetések előkészítése. 

- Az elkészült előterjesztések előzetes törvényességi vizsgálata. 

 

A hatályos SZMSZ III. pontjából a Polgármesteri Kabinet és a Szervezési és Jogi Osztály feladatai 

az alábbi kivételével: 

 

- III/1/a. pontból 13. francia bekezdés törlésre kerül. 

- III/3/a. pontból a 29, 30, 37, 39.sz. francia bekezdései törlésre kerülnek. 

 

 

B/2. Pénzügyi Osztály: 

 

A III/4. pontban meghatározott feladatokon kívül következő feladatokat látja el: 

 

- Valamennyi önkormányzati rendeletben megállapított adó kivetése, ellenőrzése, behajtása. 

- Vagyonnyilvántartással kapcsolatos feladatok. 

- Vagyonleltár elkészítése. 

 

B/3. Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály: 

 

A III/5./A. pont 12. francia bekezdésében meghatározott feladat az alábbiak szerint módosul: 

 

- Az önkormányzati felújítások, beruházások megvalósításához szükséges pénzügyi fedezet 

Európai Uniós, vagy más források útján történő megszerzése, az ezzel összefüggő 

pályázatok előkészítése, összeállítása, pályázatok elszámolása. 

 

B/4. Igazgatási Osztály és Okmányiroda 

 

A III/6/a. pont: 

- 1. sz. francia bekezdése törlésre kerül. 

 

III/6/b.pont: az alábbi francia bekezdéssel egészül ki: 

 

- Közreműködik a központi szerveren keresztül az Okmányirodai hatáskörbe tartozó 

ügyiratok iktatásában, és ügyiratkezelésében. 

 

B/5. Szociális Osztály és Gyámhivatal 

 

A III/7/a  Önkormányzati feladatok az alábbiakkal egészülnek ki: 

 

- Minőségbiztosítási rendszer működésével kapcsolatos feladatok ellátása. 

- Munkáltatói kölcsönökkel kapcsolatos ügyintézés, jelzálogjog bejegyzés-törlés,  

 

A III/7/b. pontok kiegészülnek: 
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- Közreműködik a Szociális Osztály és Gyámhivatal feladatkörébe tartozó iratok központi 

szerveren keresztül történő iktatásában és ügyiratkezelésében. 

 

B/6. Közvetlenül a polgármester alá tartozó főépítész, Többcélú Kistérségi Társulás 

munkaszervezet vezetője, belsőellenőrzési vezető, önkormányzati  tanácsadó, önkormányzati 

fejlesztési és gazdálkodási referens és stratégiai  referens feladatai: 

 

- A hatályos SZMSZ rendelkezései változatlanul maradnak. 

Az önkormányzati tanácsadó feladati: 

- Az önkormányzati tanácsadó a polgármester jogszabályban és Képviselő-testület által 

megállapított feladatait segíti. 

- Valamennyi feladat, amellyel a polgármester  az önkormányzat érdekében megbízza. 

Az önkormányzati, fejlesztési és gazdálkodási referens: 

- A polgármester által külön meghatározott, az önkormányzat gazdálkodását, működését és 

fejlesztési sarkpontjait  kialakító és végrehajtó feladatok ellátása kizárólag felsőfokú 

végzettséggel. 

- Továbbá minden olyan feladat amellyel a polgármester megbízza. 

 

Stratégiai és pályázati referens: 

- A polgármester által külön meghatározott a régió, a térség céljai és feladatai alapján az 

önkormányzat távlati  fejlődési stratégiájának kialakítása, figyelemmel kísérése és ehhez 

kapcsolódó pályázati források figyelemmel kísérése és koordinálása, pályázatok benyújtása 

kizárólag felsőfokú végzettséggel. 

- Továbbá minden olyan feladat amellyel a polgármester megbízza. 

 

(8) Az SZMSZ Ügyrendjének IV/1. pontjából a 8, 9,  pontok törlésre kerülnek. 

 

(9) Az SZMSZ Ügyrendjének V/2/a. pontja az alábbiak szerint módosul: 

- A polgármestert távolléte esetén az alpolgármester helyettesíti. 

 

(10) Az SZMSZ Ügyrendjének V/4. utolsó mondata, VII/1. sz. bekezdés 1. mondata és VII/3. 

bekezdés utolsó mondatában, valamint  a IX/5. pontba, a XI/3. pontjába a  Szervezési és Jogi 

Osztály, valamint a Polgármesteri Kabinet  helyébe Önkormányzati és Szolgáltató Iroda kerül. 

 

(11) Az SZMSZ Ügyrendjének IX./3. pontja kiegészül az aljegyző megnevezéssel.  

 

25. § 

 

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

 

Dr. Galambos Ildikó  sk.     Csiger Lajos sk. 

 aljegyző       alpolgármester  

Jegyzőkönyv hitelesítők 

Nyeste János  sk.       Pető Istvánné sk. 

települési képviselő        települési képviselő 

 

Kiadmány hiteléül: 



  

 

 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

4/2007.(I.31.) ÖK. számú 

HATÁROZATA 

 

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 

 

 

1.) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában foglalt 

szervezeti átalakítások, és módosítások alapján a Hivatal szervezetében 8 fővel csökkenti a 

köztisztviselők létszámát. 

 

2.) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában foglalt 

módosítások alapján megállapítja, hogy a Szociális Osztály és Gyámhivatalban betöltetlen 

ügyfélszolgálati tájékoztató munkakör megszüntetése köztisztviselő felmentésével nem jár 

együtt, valamint megállapítja, hogy az anyakönyvvezető és hagyatéki ügyintézői munkakör 

megszüntetése mellett a köztisztviselő felmentésére nem kerül sor, a köztisztviselő feladatait 

az Önkormányzati és Szolgáltató Iroda szervezetébe látja el. 

 

3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Polgármesteri Hivatal létszám 

változását az Önkormányzat költségvetésében vezesse át. 

 

4.) A Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításából és a jelen 

határozatból fakadó munkajogi intézkedések megtételére felkéri a munkáltatói jogok 

gyakorlóját. 

 

Felelős:  Polgármester, Aljegyző 

Határidő:  azonnal, illetve értelem szerint 

 

 

Dr. Galambos Ildikó  sk.     Csiger Lajos sk. 

 aljegyző       alpolgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítők 

 

 

Nyeste János  sk.       Pető Istvánné sk. 

települési képviselő        települési képviselő 

 

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 



  

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

5/2007.(I.31.) ÖK. számú 

HATÁROZATA 

 

Társulási megállapodás megkötése Bükkzsérc, Cserépfalu, Cserépváralja és 

Tard községek önkormányzataival 

 

1. A Képviselő-testület a mellékelt „társulási megállapodást” jóváhagyja és felhatalmazza a  

polgármestert a megállapodás aláírására.  

 

2. A Képviselő-testület a Mezőkövesdi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola,  Pedagógiai  

               Szakszolgálat Alapító Okiratát az alábbiakkal egészíti ki, illetve módosítja: 

  

  Az intézmény tagintézményei,  

          telephelyei: 

...... 

 Ódorvár Tagiskola     3414  Bükkzsérc,Petőfi 

S. u 13-15 

 Hórvölgye Tagiskola  3413 Cserépfalu, Kossuth u 

115. 

 Szabó Zoltán Tagiskola   3416 Tard, Béke tér. 3. 

……… 

  Az intézmény működési területe: …………..  Bükkzsérc, Cserépfalu, Cserépváralja és 

Tard községek közigazgatási területe.. 

  Az intézménybe felvehető 

  maximális tanulólétszám 

 

általános tanterv szerint 

haladó tanulók oktatása:   1 600 fő 

   Alapfokú művészeti nevelés 

   és oktatás 

   I. Zeneművészeti ág: 

Hangszeres rövid tanszak – 10 évfolyam ( 2 előképző, 4 

alapfok, 4 továbbképző): 

……….elektroakusztikus zene 

          szintetizátor-keyboard 
 

3.  A Képviselő-testület felhívja az MÁAMIPSZ vezetőjének a figyelmét arra, hogy a   tardi  

 tanulók fogadása  miatt egyetlen mezőkövesdi tanuló sem kerülhet   

            hátrányosabb  helyzetbe. 

 

4. Mezőkövesd és Cserépváralja Önkormányzatának Képviselő-testületei az új társulási 

 megállapodás megkötése miatt a 2005.03.30-án alapított intézményfenntartói társulást 

 2007.június 30-i hatállyal, közös megegyezéssel megszünteti. 

 

Felelős:    polgármester 

Határidő:  azonnal illetve értelem szerint 

 

Dr. Galambos Ildikó  sk.     Csiger Lajos sk. 

 aljegyző       alpolgármester  

Jegyzőkönyv hitelesítők 

Nyeste János  sk.       Pető Istvánné sk. 

települési képviselő        települési képviselő 

 

Kiadmány hiteléül: 

 



  

 

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 

 

alapfokú oktatási-nevelési feladatokat ellátó  

intézményfenntartó  társulás létrehozásáról és működésének szabályairól 

 

 

Mezőkövesd város, Bükkzsérc, Cserépfalu, Cserépváralja és Tard községek önkormányzatának 

Képviselő-testületei a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 43.§.  és a 

helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv. 8.§-ában 

foglaltak rendelkezései szerint, az  Ötv. 8. §. (4) bekezdésben meghatározott kötelező közoktatási 

feladataik megvalósítására 2007. július 01.-i hatállyal, határozatlan időtartamra oktatási-

nevelési intézmény közös fenntartásában állapodnak meg. 

 

1.     A társulás : 

  

1.1.  Neve:   Mezőkövesd, Bükkzsérc, Cserépfalu, Cserépváralja, és Tard   

   települések Közoktatási Intézményfenntartói Társulása 

 

1.2.  Székhelye: Mezőkövesd, Mátyás király út 112. sz. 

 

1.3.  Működési területe, ellátási körzete: a társult önkormányzatok teljes   

  közigazgatási  területe 

 

2.      A társulás tagjainak neve, székhelye, : 

 

2.1. Mezőkövesd város Önkormányzata 

              3400  Mezőkövesd, Mátyás király út 112. sz. 

2.2.  Bükkzsérc község Önkormányzata 

  3414 Bükkzsérc, Petőfi Sándor u.4 

      2.3.  Cserépfalu község Önkormányzata 

  3413 Cserépfalu, Kossuth L. u. 125. 

      2.4. Cserépváralja község Önkormányzata 

              3417  Cserépváralja, Alkotmány út 52. sz.  

      2.5. Tard  község Önkormányzata 

  3416 Tard, Rózsa F. u. 1. 

 

3.  A társulási megállapodás határozatlan időtartamú 

 

4.  A társulás nem jogi személy 

 

5.          A társulás által ellátandó közös feladat gyakorlását Mezőkövesd Város Önkormányzata 

látja el. Székhelye: 3400  Mezőkövesd, Mátyás király u. 112.                  

 

 

6.           A társulás célja, tevékenységi köre: 

 

 A társult települési önkormányzatok közigazgatási, ellátási területén a  

 közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben ( Ktv.) meghatározottak  

 alapján az általános  iskolai oktatás-nevelés  megvalósítása.  
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7.            A társulás által fenntartott intézmény megnevezése: 

   

    7.1.     Az intézmény neve: Mezőkövesdi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, 

Pedagógiai Szakszolgálat (ÁAMIPSZ) 

 

    7.2.     Az intézmény székhelye: 3400 Mezőkövesd, Hősök tere 14. szám. Bárdos Lajos 

Tagiskola 

 

     7.3.     Az intézmény    

                tagintézményei,  

                telephelyei: 

 Eltérő Tantervű Tagozat 3400 Mezőkövesd, Madách 

Imre. út 25. 

 Mező Ferenc Tagiskola  3400 Mezőkövesd, Építők 

útja 1. 

 Szent Imre Tagiskola  3400 Mezőkövesd, 

Mátyás király út 225. 

 Ódorvár Tagiskola            3414  Bükkzsérc, Petőfi S. 

u 13-15 

 Hórvölgye Tagiskola         3413 Cserépfalu, Kossuth 

L. u 115. 

 Szabó Zoltán Tagiskola      3416 Tard, Béke tér. 3. 

 Alapfokú Művészetoktatási Tagintézmény 3400 

Mezőkövesd, Mátyás király út 130. 

 Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat - Nevelési 

Tanácsadó,  

     3400 Mezőkövesd, Mátyás út 71.  

 

       7.4.    Az intézmény működési    

                  területe: 

Mezőkövesd város,  Egerlövő,  Bükkzsérc, Cserépfalu, 

Cserépváralja és Tard községek közigazgatási területe  

 

 

8.              A társulás vagyona: 

 

 8.1. A Mezőkövesdi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat 

mezőkövesdi telephelyein található épületei, leltár szerinti felszerelései és ingóságai 

Mezőkövesd város önkormányzatának tulajdonában állnak. 

 8.2.  Az intézmény felújítási, fejlesztési kiadásai a mezőkövesdi telephelyen lévő 

intézmények vonatkozásában Mezőkövesd Önkormányzatát terhelik, a beszerzett 

eszközök, felszerelések Mezőkövesd Önkormányzatának a tulajdonába kerülnek. Az 

így felmerült költségek nem részei a közös költségvetésnek. 

 8.3. A bükkzsérci Ódorvár Tagiskola épületei, leltár szerinti felszerelései és ingóságai 

Bükkzsérc község önkormányzatának tulajdonában állnak. 

 8.4.  Az intézmény felújítási, fejlesztési kiadásai Ódorvár Tagiskola vonatkozásában 

Bükkzsérc Önkormányzatát terhelik, a beszerzett eszközök, felszerelések Bükkzsérc 

Önkormányzatának a tulajdonába kerülnek. Az így felmerült költségek nem részei a 

közös költségvetésnek. 
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 8.5. A cserépfalui Hórvölgye Tagiskola épületei, leltár szerinti felszerelései és ingóságai 

Cserépfalu község önkormányzatának tulajdonában állnak. 

 8.6.  Az intézmény felújítási, fejlesztési kiadásai a Hórvölgye Tagiskola vonatkozásában 

Cserépfalu Önkormányzatát terhelik, a beszerzett eszközök, felszerelések Cserépfalu 

Önkormányzatának a tulajdonába kerülnek. Az így felmerült költségek nem részei a 

közös költségvetésnek. 

 8.7. A tardi Szabó Zoltán Tagiskola épületei, leltár szerinti felszerelései és ingóságai Tard 

község önkormányzatának tulajdonában állnak. 

 8.8.  Az intézmény felújítási, fejlesztési kiadásai a Szabó Zoltán Tagiskola 

vonatkozásában Tard Önkormányzatát terhelik, a beszerzett eszközök, felszerelések 

Tard Önkormányzatának a tulajdonába kerülnek. Az így felmerült költségek nem 

részei a közös költségvetésnek. 

 

9.     A társulás költségeinek viselése: 

 

  9.1. A társulás által fenntartott intézmény működésének, fedezeteként szolgál a 

mindenkori hatályos költségvetési törvényben meghatározott normatív állami 

hozzájárulás, az egyéb kiegészítő hozzájárulások, továbbá a Mezőkövesdi Többcélú 

Kistérségi Társulás által biztosított támogatás. 

  9.2. Az Intézmény költségvetését a képviselő-testületek egyetértésben fogadják el.        

 A közösen elfogadott költségvetés Mezőkövesd város Önkormányzat 

költségvetésének része. Az elfogadott költségvetés bárminemű többletkiadás miatti 

módosításához a Képviselő-testületek egyetértése szükséges.  

  9.3.  A pedagógusokat jogszerűen megillető illetmény illetve juttatások és azok járulékain 

kívül a tagiskola teljes üzemeltetése, működtetése, (telefon, villany, fűtés, festés, 

takarítás, karbantartás, főzés, balesetvédelem, felújítás, stb.) a tagintézmény 

telephelye szerinti település önkormányzatának a felelőssége és feladata. 

  9.4.  Amennyiben a bükkzsérci Ódorvár Tagiskolában, a cserépfalui Hórvölgye 

Tagiskolában, illetve a tardi Szabó Zoltán Tagiskolában alkalmazott pedagógusokat 

jogszerűen megillető illetmények illetve egyéb juttatások valamint azok járulékainak 

összege meghaladja az adott tagiskolába járó gyermekek után igényelhető normatíva 

összegét, annak különbözetének előlegét adott tagiskola üzemeltetését biztosító 

település önkormányzata köteles megtéríteni Mezőkövesd városának, negyedévente a 

negyedév utolsó hónapjának 28. napjáig. A végleges elszámolásra, annak pénzügyi 

rendezésére a mindenkori zárszámadás keretében kerül sor az adott év április 30-ig. 

  9.5.  Bükkzsérc és Cserépfalu Önkormányzata vállalja, hogy a Mezőkövesdi Többcélú 

Kistérségi Társulástól kapott tagintézményi támogatás 50 %-át az összevont 

intézmény MÁAMIPSZ megnövekedett vezetői illetve pénzügyviteli feladatainak 

kompenzálására biztosítja. 

9.6.A gyermekek utaztatásáról (kísérés, felügyelet stb.) az utazó gyermekek lakóhelye szerinti 

község önkormányzata köteles gondoskodni. 
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  9.7. A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás által biztosított, bejárókat megillető 

támogatás az utaztatással járó költségvetési terheket, viselő önkormányzatokat illeti 

meg. 

 

  10.                A közös fenntartással kapcsolatos feladat- és hatáskörök: 

 

 10.1. A közös fenntartással működtetett intézmény vonatkozásában Mezőkövesd város 

Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja a fenntartással kapcsolatos feladat-és 

hatásköröket, illetve Mezőkövesd Önkormányzat mindenkori polgármestere 

gyakorolja az intézményvezető vonatkozásában az egyéb munkáltatói jogokat. Az 

intézményvezető kinevezésével, vezetői megbízásával, annak visszavonásával, 

összeférhetetlensége megállapításával, felmentésével, fegyelmi büntetés kiszabásával 

kapcsolatos hatáskört Mezőkövesd Képviselő-testülete gyakorolja.  Az intézmény 

vezetőjének megbízása, felmentése esetén a társult önkormányzat polgármesterének 

előzetes véleményét ki kell kérni. 

 

   10.2.  A közös fenntartású intézmény igazgatója évente egy alkalommal köteles a 

képviselő-testületeknek az intézmény működéséről beszámolni.  

 

  11.         A társuláshoz történő csatlakozás: 

 

        11.1. A társult Képviselő-testületek a csatlakozást kizárólag azon  

                       önkormányzatok Képviselő-testületei részére teszik lehetővé, amelyek 

 elfogadják a társulás céljait, 

 közreműködnek a közoktatási kötelező feladatok hatékony és gazdaságos 

megvalósításában, 

 vállalják a költségek- így többletköltségek – viselését, 

 jelen megállapodásban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el. 

  

  11.2. A társuláshoz történő csatlakozáshoz a társulás tagjainak egyetértése szükséges. 

  11.3. A társult képviselő-testületek a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. §. 

(2) bekezdése értelmében kikötik, hogy a csatlakozás kizárólag az oktatási év 

kezdeti időpontjával történhet. 

 

   12.          A társulás, tagsági jogviszony megszűnése: 

 

12.1. Jelen társulási megállapodás – társulás – megszűnik: 

 

5 



  

 

 

 

 a társulásban résztvevő képviselő-testületek közös megegyezéssel, történő 

megszüntetésével, 

 amennyiben a tagok száma – felmondás következtében – egyre csökken, 

  a bíróság jogerős döntése alapján. 

 

     12.2.     A társulási megállapodást felmondani csak az oktatási év végével lehet. 

A felmondást  a tag legalább 6 hónappal korábban írásban köteles közölni a         

társulás   többi tagjával. 

12.3.     Oktatási év közben történő felmondás kizárólag a másik társult képviselő-  

           testületek minősített többséggel hozott, - a felmondáshoz hozzájárulást   

 tartalmazó –  döntése esetén  válik érvényessé. 

   12.4. A társulás megszűnése esetén a felek a megszűnés évére vonatkozó  

          zárszámadás  elfogadását követő hónap 30-ig kötelesek egymással   

 elszámolni.  

 

13.         A társulás ellenőrzésének a rendje: 

 

13.1. A társulás működésének ellenőrzésére a tag Önkormányzatok Képviselő-  

 testületei jogosultak   

13.2. A társult önkormányzatok polgármestereit tanácskozási joggal minden olyan  

 ülésre meg kell hívni, amelyen a közösen fenntartott intézménnyel kapcsolatos  

 napirendet tárgyal a Képviselő-testület. 

13.3. A jelen megállapodásban nem szabályozott- a közösen fenntartott intézményre  

 vonatkozó feladat-és hatásköröket Mezőkövesd város Önkormányzat   

 Képviselő-testülete illetve Mezőkövesd város polgármestere gyakorolja. 

 

14.         Egyéb: 

 

Társult Képviselő-testületek egybehangzóan kijelentik, hogy a megállapodás 

végrehajtása továbbá az intézmény fenntartása során keletkezett vitás  kérdéseiket 

tárgyalásos úton, egyeztetéssel kívánják rendezni. A bíróságon kereset indítási 

lehetőséggel kizárólag annak eredménytelensége  esetén élnek,  kijelölve a 

Mezőkövesdi Városi Bíróság kizárólagos  illetékességét. 

  

A társulási megállapodást  a Képviselő-testületek nevében eljáró polgármesterek, mint az 

önkormányzati akarattal teljességgel megegyezőt, helybenhagyólag, saját kezűleg aláírták 
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Kelt: Mezőkövesd, 2007. január 31. 

 

….............................................                               ….............................................. 

    Mezőkövesd város  polgármestere                               Bükkzsérc község polgármestere 

      

…………………………………        …………………………………..                                                                                     

Cserépfalu község  polgármestere                         Cserépváralja község polgármestere 

          

…………………………………… 

Tard község polgármestere 

Záradék: 

A megállapodást a képviselő-testületek alábbi határozataikkal jóváhagyólag elfogadták: 

 

Mezőkövesd város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 …………………… ÖK számú határozatával                   

                                                                                           ............................................. 

                                                                                                      polgármester 

Bükkzsérc község Önkormányzat Képviselő-testülete 

……………………… ÖK. számú határozatával  

                                                                                         ............................................ 

                                                                                                   polgármester 

Cserépfalu község Önkormányzat Képviselő-testülete 

……………………… ÖK. számú határozatával  

                                                                                         ............................................ 

                                                                                                   polgármester 

Cserépváralja község Önkormányzat Képviselő-testülete 

……………………… ÖK. számú határozatáva 

                                                                                         ............................................ 

                                                                                                   polgármester 

Tard     község Önkormányzat Képviselő-testülete 

……………………… ÖK. számú határozatával  

                                                                                         ............................................ 

                                                                                                   polgármester 



  

 

 

A L A P Í T Ó    O K I R A T 
 

 

Az intézmény típusa: Többcélú intézmény, ezen belül 

közös igazgatású közoktatási intézmény 

 

Az intézmény neve: Mezőkövesdi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, 

Pedagógiai Szakszolgálat 

 

Az intézmény székhelye: 3400  Mezőkövesd, Hősök tere 14. szám.          Bárdos 

Lajos Tagiskola 

Az intézmény tagintézményei, 

telephelyei: 
 Eltérő Tantervű Tagozat 3400 Mezőkövesd, 

Madách Imre. út 25. 

 Mező Ferenc Tagiskola 3400 Mezőkövesd, Építők 

útja 1.   

 Szent Imre Tagiskola 3400 Mezőkövesd, Mátyás 

király út 225.  

 Ódorvár Tagiskola            3414  Bükkzsérc, Petőfi 

S. u 13-15 

 Hórvölgye Tagiskola         3413 Cserépfalu, 

Kossuth L. u 115. 

 Szabó Zoltán Tagiskola      3416 Tard, Béke tér. 3. 

 Alapfokú Művészetoktatási Tagintézmény 3400 

Mezőkövesd, Mátyás király út 130. 

     Telephelyei: 

 Bogácsi Tagozat – Bogács, Alkotmány út 54.  

 Tardi Tagozat – Tard, Béke tér 3. sz. 

 Szentistváni Tagozat – Szentistván, Hősök tere 1. 

 

 Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat - Nevelési 

Tanácsadó,  

     3400 Mezőkövesd, Mátyás út 71.  

 

Az intézmény működési területe: Mezőkövesd város,  Egerlövő,  Bükkzsérc, Cserépfalu, 

Cserépváralja és Tard községek közigazgatási területe  

 

Az intézmény jogelődjei: NÉV ALAPÍTÓ SZERV  

NEVE: 

ALAPÍTÁS 

IDEJE 

Bárdos Lajos  

Általános Iskola 

Mezőkövesd Város 

Elöljárósága 

(Serházi  Népiskola 

néven alapította) 

1882. 



  

 

Bárdos Lajos  

Általános Iskola 

Eltérő tanterű 

Tagozat  

Kisegítő Iskola- 

Miskolci Siketek-

némák Intézetének 

Gyógypedagógiai 

Tagozata 

(Kisegítő Iskola 

néven alapította) 

1953. 

Mező Ferenc 

Általános Iskola 

Mezőkövesd Város 

Tanácsa  

(II. sz. Általános 

Iskola néven 

alapította) 

1980. 

Szent Imre 

Általános Iskola 

Római Katholikus 

Egyházközség 

(Római Katholikus 

Elemi Népiskola 

néven alapította) 

1929. 

Zeneiskola és 

Művészeti Iskola

  

Művelődésügyi 

Minisztérium 

(Állami Zeneiskola 

néven alapította) 

1963. 

Pedagógiai 

Szakmai és 

Szakszolgálat  

- Nevelési 

Tanácsadó  
 

Mezőkövesd Város 

Önkormányzata 

2003. 

 

Az intézményt alapító szerv neve: 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete  

3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112. 

 

Az intézmény alapításának ideje, 

formája: 

2005. augusztus 01. jogutódlással 

 

Az intézmény fenntartója: Mezőkövesd Város Önkormányzata 

3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112. 



  

 

Felügyeleti szerve: Mezőkövesd Város Önkormányzatának  

Polgármesteri Hivatala 

 

Az intézménybe felvehető 

maximális tanulólétszám:             
 

              

 általános iskolai 

oktatás: 

sajátos nevelési igényű 

gyermekek nevelése-

oktatás (tagozat):  

általános tanterv szerint 

haladó tanulók oktatása:      

felnőtt oktatás( ifjúsági 

tagozat): 

 

 

 

60 fő 

 

 

 

1600 fő 

 

50 fő 

alapfokú művészeti és 

zeneiskolai oktatás: 

600 fő 

Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy 

Az intézmény gazdálkodása: Részben önállóan gazdálkodó, részjogkörrel rendelkező 

költségvetési szerv. 

Pénzügyi-gazdálkodási feladatait a Mezőkövesdi 

Pénzügyi Iroda ( MEPI, 3400 Mezőkövesd, Mátyás 

király út 114. ) mint önállóan gazdálkodó költségvetési 

szerv látja el. A részjogkörű intézmény a gazdálkodásra 

kijelölt önálló költségvetési szerv éves költségvetésében 

jóváhagyott előirányzatok közül a részjogkörű 

intézményre vonatkozóan a személyi jellegű kiadások és 

járulékai, valamint a szakmai eszközök beszerzése, mint 

előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkezik. 

Az intézmény feladatai: 

 

 

Az intézmény alaptevékenysége 

(TEÁOR: 80.10): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alapfokú nevelés-oktatás 8 évfolyamon 

- hátrányos helyzetű tanulók felkészítése és 

felzárkóztatása, 

- tehetséggondozás, 

- sajátos nevelési igényű tanulók (tanulásban 

akadályozott; értelmében akadályozott) 

alapfokú oktatása, 

- sajátos nevelésű tanulók integrált nevelése 

- napközi otthoni ellátás és tanuló szobai 

foglalkozások szervezése, 

- a helyi szükségleteknek, a tanulók 

fejlettségének és érdeklődésének 

figyelembevételével - a jogszabályokban 

előírtak illetve a fenntartó önkormányzat 

kívánalmai alapján - kialakítja helyi nevelési 

rendszerét, 

- a jelentkező igényeknek és a városi 

önkormányzat vállalásának figyelembevételével 

megszervezi az általános iskolai felnőttoktatás 

levelező tagozatát (ifjúsági tagozat), 

- gondoskodik a roma (cigány) kisebbségi 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oktatásról, 

- megszervezi a hátrányos helyzetű tanulók 

képesség-kibontakoztató, integrációs 

programját,   

- az egészséges életmód, valamint a kulturált 

szabadidő eltöltés követelményeinek, 

feltételeinek figyelembevételével gondoskodik a 

tanulók tanórán kívüli foglalkoztatásáról; 

- ellátja a gyermek- és ifjúságvédelemből 

ráháruló feladatokat, 

- a művelődési és testedzési feladatok hatékony 

ellátása érdekében együttműködik a 

közművelődési és sportintézményekkel, 

 Alapfokú művészeti nevelés és oktatás 

(TEÁOR:80.10.) 

Alapfokú művészeti nevelés és oktatás 12 évfolyamon 

- a művészeti kifejezőkészség megalapozása,  

- felkészítés a szakirányú továbbtanulásra, 

- felkészítés a művészeti alap és záróvizsga 

letételére, 

- az intézmény profiljába illeszkedő 

rendezvények szervezése, 

- tanulói, tanári hangversenyek rendezése, 

lebonyolítása, 

- szakmai versenyeken való részvételek 

előkészítése, szervezése, 

- tanulók és tanárok közreműködése városi 

rendezvényeken. 

Művészeti ágak/tanszakok: 

I. Zeneművészeti ág: 

Klasszikus zene 

Hangszeres hosszú tanszakok - 12 évfolyamon (2 

évfolyamos előképző, 6 évfolyamos alapfok, 4 

évfolyamos továbbképző): 

furulya, fuvola ,trombita, zongora, hegedű, 

gordonka, gitár, ütő, , magánének. 

Hangszeres rövid tanszakok – 10 évfolyamon ( 2 

előképző, 4 alapfok, 4 továbbképző): 

klarinét, kűrt, harsona, tuba, oboa, fagott, gordon 

             elektroakusztikus zene 

          szintetizátor-keyboard 

Egyéb tanszakok: 

kamarazene, improvizáció 

Elméleti tanszakok: 

            zeneelmélet, szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az intézmény kiegészítő 

tevékenysége: 

 

Népzene: citera 

II. Táncművészeti ág – 12 évfolyamon               

Historikus táncok, modern-kortárs tánc 

III. Képző,- és iparművészeti ág – 12 évfolyamon 

Kötelező tantárgyak: vizuális alapismeretek, rajz - 

festés - mintázás 

Képzőművészeti ág: grafika, festészet, szobrászat. 

Média: fotó-videó 

Iparművészeti ág: kerámia, textil, tűzzománc készítő 

 Pedagógiai szakmai és szakszolgáltatás 

(TEÁOR: 80.42)                                                  

 

I. Pedagógiai szakszolgálat területén: 

- logopédiai ellátás, 

- nevelési tanácsadás, 

- továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, 

- gyógytestnevelés, 

- szakértői vizsgálat: a tanulási, magatartási, 

beilleszkedési zavar diagnosztizálása a 

magasabb jogszabályban foglalt 

munkamegosztás alapján, 

- a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés 

és gondozás, 

- fejlesztő felkészítés, 

- a tehetséggondozás szakmai segítése. 

II. Pedagógiai szakmai szolgáltatások: 

- pedagógiai értékelés, 

- szaktanácsadás, 

- pedagógiai tájékoztatás, 

- igazgatási, pedagógiai szolgáltatás, 

- pedagógusok képzésének, önképzésének 

segítése, szervezése, 

- tanulmányi és tehetséggondozó versenyek 

szervezése, összehangolása, 

- tanulói tájékoztatás, tanácsadó szolgálat, 

- Mezőkövesd kistérségben található települések 

pedagógiai szakmai és szakszolgáltatás iránti 

igényeinek kielégítése, a Mezőkövesdi 

Többcélú Kistérségi Társulás megbízása 

alapján. 

 

 



  

 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

6/2007.(I.31.) ÖK. számú 

HATÁROZATA 

 

 

 

Városi Önkormányzat Rendelőintézete által elnyert működési  

pályázathoz szükséges indítási nyilatkozat 

 

 

 

 

 

1.) A Képviselő-testület elfogadja a mellékelt indítási nyilatkozatot. 

 

2.) Felkéri a Polgármestert az indítási nyilatkozat aláírására, valamint a Megyei 

Egészségbiztosítási Pénztárhoz történő eljuttatására, mely az aláírt támogatási szerződés 

mellékletét fogja képezni. 

 

Felelős:  Polgármester  

Határidő:  2007. január 31.  

 

 

 

 

Dr. Galambos Ildikó  sk.     Csiger Lajos sk. 

 aljegyző       alpolgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítők 

 

 

Nyeste János  sk.       Pető Istvánné sk. 

települési képviselő        települési képviselő 

 

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

7/2007.(I.31.) ÖK. számú 

HATÁROZATA 

 

Tájékoztató az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről  

 

 

A Képviselő-testület az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről készült tájékoztatót 

megtárgyalta. A további tervezéshez az alábbi javaslatokat teszi: 

 

1.) A működési forráshiány csökkentése érdekében további intézkedések megtételére kerüljön 

sor, amennyiben ez nem lehetséges, akkor a költségvetési koncepcióban megfogalmazott 

működési forráshiány mértéke 10 %-ra változhat. 

 

2.) Tekintettel arra, hogy a felhalmozási saját bevételi források beszűkültek, a felújítási, 

beruházási igények rangsorolására, a pályázati lehetőségek kihasználására még kiemeltebb 

figyelmet kell fordítani, a felhalmozási kiadásokat csak a felhalmozási bevételek mértékéig 

lehet tervezni. 

 

3.) A tömegsportolásra alkalmas terület kialakítására 1 MFt kerüljön betervezésre. 

 

Történjen vizsgálat annak összehasonlítására, hogy milyen a költségvonzata a testületi 

előterjesztések elkészítéséhez szükséges papír- és irodaszer felhasználásnak, illetve a 

települési képviselők részére hordozható számítógép beszerzésének, és ezzel összefüggésben 

az anyagok CD lemezen történő továbbításának.    

 

A felhalmozási kiadások közül kerüljön törlésre: 

o az alpolgármester által tett javaslatok, melynek összege      6.000 eFt; 

o az ipari park területvásárlására tervezett   15.000 eFt; 

o artézi kutak helyreállítására tervezett     2.000 eFt. 

 

Felelős:  Polgármester, érintett intézmények vezetői 

Határidő:  értelem szerint  

 

 

Dr. Galambos Ildikó  sk.     Csiger Lajos sk. 

 aljegyző       alpolgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítők 

 

Nyeste János  sk.       Pető Istvánné sk. 

települési képviselő        települési képviselő 

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

8/2007.(I.31.) ÖK. számú 

HATÁROZATA 

 

Pályázati felhívás közzététele a Bayer Róbert Városi Kollégium és 

Élelmezési Központ igazgatói állására 

 

 

 

 

1.) A Képviselő-testület a Bayer Róbert Városi Kollégium és Élelmezési Központ igazgatói  

állására kiírt pályázati felhívás közzétételét  jóváhagyja.   

 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázati kiírás Oktatási 

Közlönyben  történő közzétételére. 

 

 

Felelős:  Polgármester  

Határidő:  azonnal  

 

 

 

Dr. Galambos Ildikó  sk.     Csiger Lajos sk. 

 aljegyző       alpolgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítők 

 

 

Nyeste János  sk.       Pető Istvánné sk. 

települési képviselő        települési képviselő 

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

        

 

 

 

 

 



  

 

 

Pályázati felhívás 

 

Mezőkövesd város Képviselő-testülete pályázatot hirdet  igazgatói munkakör betöltésére. 

 

Meghirdetett munkahely, beosztás: 

 

Bayer Róbert Városi Kollégium és Élelmezési Központ, igazgató 

Mezőkövesd, Damjanich u. 1. 

 

A magasabb vezetői beosztásra történő megbízás időtartama: 

5 tanítási év 

 

A megbízás kezdő napja: 

2007. 08. 01. 

 

A megbízás megszűnésének időpontja: 

2012. 07.31. 

 

Képesítési- és egyéb feltételek: 

 

- egyetemi szintű tanári végzettség 

- 5 éves pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat 

- közoktatás-vezetői szakvizsga 

- legalább 5 év magasabb vezetői gyakorlat 

- élelmezési tevékenységet ellátó intézmény irányításában végzett igazolt gyakorlat 

 

Illetmény, pótlék, egyéb juttatások: 

 

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. szerint.  

 

A pályázathoz csatolni kell: 

 

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt 

- a végzettséget igazoló oklevél másolatát 

- szakmai önéletrajzot 

- az intézményre vonatkozó vezetési programot 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 

 

Az Oktatási Közlönyben történő megjelenést követő 30 nap 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 

 

2007. 06. 30. 

A pályázat benyújtásának helye, címe: 

Tállai András polgármester 

Polgármesteri  Hivatal 

3400 Mezőkövesd, Mátyás király u. 112. sz. 

 



  

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

9/2007.(I.31.) ÖK. számú 

HATÁROZATA 
 

 

A Mezőkövesdi Általános Alapfokú Művészeti Iskola – Pedagógiai Szakszolgálat 

(MÁAMIPSZ) engedélyezett költségvetési létszámkeretének csökkentése 
 

 

 

1. A Képviselő-testület az ÁAMIPSZ engedélyezett költségvetési létszámkeretét, a 

pedagógusok kötelező óraszámának emelkedéséből adódó átszervezés miatt 10 fővel – 

143-ról 133-ra – csökkenti. 

 

2. A Képviselő-testület felhívja az ÁAMIPSZ igazgatójának a figyelmét a szükséges 

munkajogi intézkedések megtételére, és kéri, hogy a létszámcsökkentést jogszerűen, a 

lehető leghumánusabban oldja meg. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a létszámcsökkentésből eredő 

módosítást a költségvetési rendeletben vezesse át, és azt terjessze elő. 

 

 

  Felelős:  polgármester 

Határidő:  azonnal 

 
 

 

Dr. Galambos Ildikó  sk.     Csiger Lajos sk. 

 aljegyző       alpolgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítők 

 

 

Nyeste János  sk.       Pető Istvánné sk. 

települési képviselő        települési képviselő 

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 
 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

10/2007.(I.31.) ÖK. számú 

HATÁROZATA 

 

 

Iskolatej program 

 

 

A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és Mezőkövesd Önkormányzata által 

fenntartott általános iskolák 1.-8. osztályos tanulói részére biztosítja a tanítási napokra a napi 

0,25 liter tej egyenértékkel megegyező mennyiség erejéig az iskolatejet a 2007. január 1. 

napja és 2007. december 31. napja közötti tanítási napokra terjedő időszakra. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az iskolatej programot 2007. 

januárjától szabályozó FVM rendeletnek megfelelően a szállítási szerződést kösse meg. 

 

 

 

Felelős:  Polgármester  

Határidő:  értelem szerint  

 

 
 

Dr. Galambos Ildikó  sk.     Csiger Lajos sk. 

 aljegyző       alpolgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítők 

 

 

Nyeste János  sk.       Pető Istvánné sk. 

települési képviselő        települési képviselő 

 

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

11/2007.(I.31.) ÖK. számú 

HATÁROZATA 
 

 

Mezőkövesd Város Sportkoncepciójának felülvizsgálata 
 

 

 

A Képviselő-testület a városi sportkoncepció felülvizsgálatát megtárgyalta és az alábbi 

módosításokkal, kiegészítésekkel elfogadja. 

 

- A tömegsport rendezvények még nagyobb hangsúlyt kapjanak a civil szervezetek 

bevonásával közösen. 

 

- A gyógytestnevelés terén a tanulók szűrését még körültekintőbben végezzék a 

szakemberek. 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

 

Dr. Galambos Ildikó  sk.     Csiger Lajos sk. 

 aljegyző       alpolgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítők 

 

 

Nyeste János  sk.       Pető Istvánné sk. 

települési képviselő        települési képviselő 

 

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

SPORTKONCEPCIÓ 

 

I. Diáksport  
 

1. Oktatási és nevelési intézmények 

 

Személyi és tárgyi feltételek a testi fejlődés elősegítésére 

Az óvodákban az 1/1998. (VII.28) törvény alapján kellene mindenhol tornaszobát kellene 

biztosítani, de ennek magvalósítása kivitelezhetetlen követelmény. Jelenleg csak egy óvoda 

rendelkezik ezzel. A foglalkozásokhoz szükséges eszközök a törvényben előírtakhoz képest 

hiányosak és a fokozott igénybevétel miatt folyamatos pótlást igényel. Az önkormányzat a 

lehetőségeihez képest folyamatosan felújítja, javítja a kültéri játékokat, e mellett külső, 

szponzori támogatással is sikerül az utóbbi évben e problémán enyhíteni, de sok esetben ezek 

megoldási még további feladatokat jelent. 

A szülői igények figyelembe vételével önköltségesen játékos tornát, speciális gyermektornát, 

illetve a nagycsoportosok részére úszásoktatást szerveznek szaktanárok közreműködésével. 

 

Egészséges életmód, egészségmegőrzés kialakítása 

Az oktatási és nevelési intézményekben az oktatási törvény írja elő, hogy iskolai sportkörök, 

illetve diáksportkörök működtetését a nem kötelező tanórai foglalkozások megszervezéséhez 

rendelkezésére álló időkeret terhére kell megoldani.  

Az iskolák integrációját követően a diáksportkörök működésének és a délutáni tanórán kívüli 

testnevelés időkeretének, óraszámának összehangolása megtörtént. Jelenleg mind a három 

tagiskolában az előírtak szerint történik a testnevelés tantárgy oktatása. 

A mindennapos testedzés feltételei a városban az alsó tagozatosok osztályokban biztosítottak. 

Az iskolai úszásoktatásban szervezett formában valósult meg a VGZRT. és az önkormányzat 

támogatásával. 

 

Pályázatok 

A pályázatírást továbbra is ösztönözni kell. Az intézmények összevonását követően még több 

hazai és uniós pályázati lehetőségre nyílik lehetőség, mely hozzájárulhat nagyobb források 

lehívásához, színvonalasabb sportesemények megszervezésére is.  

Ezt támasztja alá a Nemzeti Sporthivatal által kiírt „a közoktatási intézményekben a délutáni 

foglalkoztatások és versenyeztetések” támogatására pályázaton nyert 2,6 millió forintot a 

MÁAMIPSZ, mely a délutáni sportfoglalkozások megszervezésére biztosít anyagi forrásokat.  

 

Versenyek, utánpótlásnevelés 

Területi, megyei illetve országos versenyek szervezését elsősorban a DSB végzi. E mellett 

azonban több intézmény is szervezett illetve közreműködött már több alkalommal rangos hazai 

és külföldi nagyszabású versenyeket. 

 A Mező Ferenc Tagiskola: a Nemzeti Utánpótlás Intézet (NUPI) által szervezett és 

finanszírozott labdarúgó programba kapcsolódott be, Mező Szellemi Diákolimpia 

megyei döntője. 

 A Szent István Katolikus Általános Iskola: katolikus iskolák diáksport szövetségének 

országos alsós sportverseny, tornabemutató. 

 Széchenyi Szakképző Iskola: Széchenyi focibajnokságot a térség iskoláinak bevonásával  

 Szent László Gimnázium:gólya atlétika versenyt, Mikulás napi focikupa. 
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Az Országos Kézilabda Diákolimpia V. korcsoportjának döntőjének városunk adott 

otthont. A színvonalas és elismert lebonyolításban nagy szerepet vállalt fel a Szent 

László Gimnázium. 

 Középiskolák és önkormányzattal közös sportrendezvények: Országos Kézilabda 

Diákolimpia döntője, Kézilabda Világtalálkozó, Férfi Junior Kézilabda Világbajnokság 

 

Versenyszervezések mellett az oktatási intézmények diákja igen nagy sikerrel vesznek részt 

megyei és országos versenyeken egyaránt, s igen előkelő helyezéseket érnek el. 

Az alábbi táblázatban az általános és a középiskolák a DSB és DST által 2005/2006 tanévben 

szervezett versenyek összesítette eredménye található: 

 

 

Általános 

iskolák 

1. hely 2.hely 3. hely 4.hely 5.hely 

Térségi 39 22 21   

Megyei  5 2 3 2 1 

Országos 2 1  1 1 

Középiskolák      

Megyei 2 1 1  2 

országos   1   

 

Összesítésben a nagy iskolák kategóriájában megyei 1. helyezést ért el a MAÁMIPSZ. 

Ki kell emelni a gimnázium sportkörét, amely 2006-ban elnyerte a megye legeredményesebb 

diáksportköre verseny 2. helyezését, tavaly a 3. helyezést. 

Mindezen eredmények azt mutatják, hogy igen nagy tartalékokkal rendelkezik a város, s 

megfelelő szakemberek is a rendelkezésre állnak, hogy hosszú távon is jól felkészült sportolók 

öregbítsék sikereikkel Mezőkövesdet. 

 

2.Városi Diáksport Bizottság 

 

A város és vonzáskörzet diáksportját a DSB irányítja. A jól kialakított rendszer évek óta a 

kisebb régiók alap- és középfokú nevelési és oktatási intézményeinek sporttevékenységét 

hangolja össze, ezen területen a diákolimpiai versenykiírások összeállítója és a versenyek 

kiírója. 

A munkát a négytagú elnökség irányítja, Kubinyi József elnök vezetésével. 

 

Diáksportolók, sportágak számának növelése: 

 

 2005/2006 tanév 2005/2006 tanév 

Sportágak száma, melyben a 

mezőkövesdi DSB versenyeket 

szervez 

10 10 

Az egyes sportági versenyeken 

induló egyéni versenyzők 

száma 

560 426 

Az egyes sportági versenyeken 

induló csapatok száma 

182 176 
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A fenti számadatok mutatják, hogy a DSB által szervezett versenyeken részvevők száma 

csökkent. Ennek okait vizsgálva megállapítható, hogy a gyermeklétszám csökkenése mellett, 

egyre jobban érezhető, hogy nincsenek kellően motiválva gyerekek, hogy mozogjanak, 

sportoljanak. E mögött a megváltozott szülői háttér, sokszor a gyors sikerélmény hiánya lelhető 

fel. 

A hagyományos sportágak mellett nem sikerült újabb sportágakat úgy bevonni, hogy azt 

szervezett keretek között lehessen irányítani. 

A fiatalok igénye egyre inkább az extrémebb sportok irányába fordult ( technikai sportok), s az 

ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítására elsősorban pályázati források 

bevonása szükséges. 

Mindezek mellett a városban igen magas szintű sportéletről számolhatunk be. 

A felmenő rendszerű versenyeken igen szép sikereket érnek el a mezőkövesdi diákok. 

Különösen kiemelkedett az asztalitenisz, atlétika, a duatlon, a kézilabda, a labdarúgás és az 

úszás sportágakban. E mellett meg kell említeni a Mező Ferenc Szellemi Diákolimpia versenyt 

is. 

Az egyéni és csapat versenyeken eredményesen szereplő sportolókat az önkormányzat is 

elismeri minden évben a Város Napján átadott kitüntetéssel. 2005-ben 65, 2006-ban 66 sportoló 

részesült ebben az elismerésben. 

 

Diáksport Egyesületek létrehozása 

Jelenleg 2 diáksport egyesület működik városunkban. A Sportcsarnokban és a Mező Ferenc 

Tagintézményben működik DSE. A többi tagintézmény bevonása megkezdődött az egyesületbe. 

Városi szintű diáksport egyesületet létrehozása nem történt meg. A tapasztalatok sokszor azt 

mutatják, hogy több kisebb specializálódott egyesület életképesebben tud működni, mint egy 

nagyobb, ha annak nincs erre specializált személyi és financiális háttere biztosítva. 

A gimnázium távlati tervei között szerepel a diáksport egyesület megalakítása. 

 

Diák és szabadidős rendezvények számának növelése 

Hagyományteremtő szándékkal ez év őszétől kerül megrendezésre a  DSB szervezésében a 

Tanévindító Sportnap. A Kavicsos-tó körüli futóversenyre a város és vonzáskörzeteiben lévő 

iskolák tanulói vettek részt. 

E mellett megrendezésre került Kihívás napja, illetve a Drogmentes Maraton elnevezésű 

futóversenyre. A tanév közben megrendezésre kerülő nagyszámú versenyek miatt igen nehéz 

bővíteni a rendezvények számát, sőt ezeken való megfelelő számú résztvevő biztosítása is 

sokszor igen nehézkes. Mindenképpen átgondolást igényel ezen rendezvények továbbiakban 

történő megrendezése. 

 

Nemzetközi iskolai szintű kapcsolatok kialakítása 

A Széchenyi István Szakképző Iskola a lengyelországi Zory testvérváros középiskolájával tart 

fenn évek óta eredményes és sokrétű kapcsolatot. Ennek keretében közös sportversenyeket 

szerveznek a partneriskolai cserelátogatás keretében. 

A többi oktatási intézményben a nemzetközi kapcsolatok során elsősorban a nyelvgyakorlásra 

illetve művészeti területekre korlátozódik a kapcsolatépítés. 

 

Egészségszint felmérés 

Az egészségszint felmérését az iskolaorvosi és a fogorvosi szolgálat segítségével minden évben 

sikerül lebonyolítani. A fogorvosi szakellátás minőségi változását segítheti, a gimnáziumban 

készülő új kisebb rendelő, melynek tervei folyamatban vannak. 
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Minden tanév elején a pedagógiai programban foglaltak alapján kell elvégezni a diákok 

egészségi állapotának felmérését. E mellett decimális életkor mérése is megtörténik – pályázati 

forrás segítségével. Ebben a testsúly, testmagasság, teljesítménypróbák alapján sikerült az 

értékeket megállapítani. 

 

Feladatok 

 Az óvodai úszásoktatás kibővítésére lenne szükség minél több gyermek 

bevonásával, hasonlóan az iskolai úszásoktatáshoz. Itt a 3. és 4. évfolyam bevonása 

jelenthet továbblépést. Alapvetően az úszásoktatást végző szakemberek bérének 

finanszírozása jelenti a legnagyobb problémát. Ennek finanszírozására pályázati 

források felkutatása, illetve alapítványok támogatása szükséges.  

 Az udvarokon a minőségi szabványnak megfelelő, a gyermekek mozgásigényét 

kielégítő, mozgáskészségüket fejlesztő játékszerekkel való betelepítés folytatni kell 

 Hazai és uniós pályázati források széleskörű kihasználása eszközfejlesztésre, iskolai 

sportberuházásokra. 

 A továbblépés lehetősége meglévő intézmények feladatainak kibővítése, amely 

egységes és szervezett keretek között tudná a felvállalt sportágak utánpótlását 

biztosítani. 

 

Felelős: polgármester, intézményvezetők, DSB vezetősége 

Határidő: folyamatos 

 

II. Versenysport 
 

A város versenysportjának fejlesztése szorosan összefügg a diáksporttal, s ez alapján kiemelt 

feladat az utánpótlás nevelés. Az élsport színterei a sportegyesületek, sport klubok.  

Az ott folyó sikeres munka alapja a megfelelő személyi és tárgyi feltételek biztosítása., illetve a 

sportolók megfelelő kiválasztása. 

Munkáik és eredményeik alapján elmondható, hogy egyre magasabb szinten folytatják 

munkájukat. 

 

Önkormányzati, vállalkozási támogatások 

A tárgyi és pénzügyi feltételeket az önkormányzat -lehetőségeihez képest- maximálisan 

támogatja. A bejegyzett 14 sportegyesület, klub részére – a többi civil szervezettel azonosa-

pályázati úton történik a támogatás megállapítása.  

A sportegyesületek működőképességének a megtartásához többen szponzori támogatást is 

kapnak. 

Az alábbi táblázat a sporttevékenységet folytató társadalmi szervezetek utóbbi három évben az 

önkormányzattól kapott összegeit mutatja be.  

 

Év 2004. 2005. 2006. 

Összeg 14.639.000 Ft 17.187.000 Ft 17.187.000 Ft 

  

Az önkormányzat a költségvetés figyelembe vételével továbbra is támogatja a sportot, de e 

mellett más külső források bevonására is szükség van. 

A tárgyi feltételeket és az edzéshez szükséges körülmények biztosításához folyamatosan keresi 

az önkormányzat a forrásokat, s ezek alapján sikerül újabb beruházásokat, fejlesztéseket is 

megvalósítani. Így kiemelkedő a 2006. évben megépített –MLSZ pályázati forrás bevonásával  
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megépült műfüves kispályás labdarúgó pálya, mely csaknem 10 millió Ft-os beruházással 

jöhetett létre. E mellett fontos megemlíteni az ökölvívók edzőterméke felújítását. 

 

Utánpótlásnevelés 

A Mezőkövesdi Sportegyesület 4 szakosztályában (labdarúgás, úszás, ökölvívás, sakk)csaknem 

200 igazolt sportoló van. Valamennyi nagy hangsúlyt fektet az utánpótlás nevelésre, s külön 

meg kell említeni az ökölvívó szakosztály, ahol a sportolók csaknem 80%-a hátrányos helyzetű 

fiatal, akik számára a sport különösen fontos szerepet jelent. 

A Mezőkövesdi Triatlon Egyesület is csatlakozott a NUPI utánpótlás nevelő rendszeréhez. 

 

Versenyek, bajnokságok, eredmények 

Valamennyi sportegyesület és klubról elmondható, hogy rendszeresen szerveznek versenyeket 

a városi szinttől egészen az országos szintig, sőt egyre többször sikerült rangos nemzetközi 

sportversenyt, bemutató mérkőzést is Mezőkövesden megszervezni. Ezeket látogatottsága az 

utóbbi időben megnőtt. Megnőtt a teltházas mérkőzések száma, s a továbbiakban is ezt segítheti 

népszerű sportesemények, mérkőzések szervezése, helyszíneinek biztosítása. Mindezzel nő 

sportszeretők száma, s ez segítheti egy egészséges szemlélet formálását, mely valamennyi 

korosztály számára kiemelten fontos. 

 

Külön ki kell emelni a kézilabda, a labdarúgás,a duatlon, úszás, sakk és ökölvívás sportág 

illetve a postagalambsport országos versenyeken elért eredményeit.  

Néhány kiemelt eredmény. 

 

Labdarúgás: U19 csapat NB III. bajnokság 1. hely,  kispályás nemzetközi verseny 1. hely 

U13 csapat megyei bajnokság 1. hely 

92/93 ill. 93/95 korosztály kispályás regionális teremtorna 1. helyezés 

Felnőtt csapat kispályás mérkőzés Imola kupa megyei 1. hely 

 

Kézilabda: 2005/2006 bajnokságban I/B osztályban a felnőtt csapat 3. helyezést, az ifi csapat 1. 

a serdülő pedig 6. helyezést ért el. Utánpótlás nevelés keretében a legsikeresebb a 11-12 éves 

korosztály, akik országos 1. helyezést értek el.  A Mezőkövesdi Kézilabda Klub megyei I. 

osztályban női csapatot indított, mely az őszi fordulóban 2. helyen végzett. A klub célja a 

következő évben a felnőtt csapat bajnokságban a döntőbe kerülés, amely által sporttörténeti 

esemény valósulhatna meg, hiszen Mezőkövesd életében először  NB I.-ben szerepelhetne a 

város csapata.  

 

Duatlon: Ali Dóra országos ranglista 2. és Sallai Réka 3. helyezését  elérte el , Budapest 

félmaratonon Hócza Gréta 1. helyezést. 

Ökölvívás: Kaló József, Dósa János, Vizi Csaba, Lázár Gáspár és Burai Róbert a 

legeredményesebb versenyzők. A szakosztály az országos rangsor 30 helyezése körül van. 

 

Sakk: Az MSE szakosztálya a 2005/2006 bajnokságon NB II. Barcza Gedeon csoportban bronz 

érmet ért el. 

 

Úszás: A  2004. évben alakult Teknőc Úszóiskola 13 igazolt versenyzője az elmúlt 2 évben 

megyei, regionális és országos versenyeken vett részt. Összesen országos versenyen eddig 39 

arany érmet sikerült szerezni és a regionális versenyeken is igen sikeresek, hiszen 42 

alkalommal jutott  versenyzőjük a célba. 
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A versenysporton túl képzett oktatóval mozgássérült és mozgásszervi betegségben szenvedő 

gyermekek részére is tartanak úszásoktatást. Céljuk a baba-mama úszás, a csecsemő és 

nyugdíjas úszás bevezetése 

 

Postagalamb Egyesület: Az Északi Régió versenyeredményében az első 10 helyezett között 4-

5, az országos listán 5. helyezett mezőkövesdi versenyző szerepel Rigó Gáspár tenyésztő egyik 

versenygalambja a 2007. évi Belgiumban megrendezésre kerülő Postagalamb  Olimpián a 

magyar csapat versenygalambjai között egy győztes madárral képviselteti városunkat.  

 

Az elért sporteredményekről a lakosságot a médián keresztül egyre pontosabban és részletesen 

lehet tájékoztatni. Így az elért eredményekről mindig értesülhetnek a sportszerető polgárok. 

Kiemelt sportrendezvények sorában kell megemlíteni a Tour de Hongrie versenyt és a Zsóry 

Lovas Napokat, ahol nemzetközi hírű versenyzőkkel találkozhatnak a sportot kedvelők, s ezek 

rendezése már túlmutat magán a sportversenyen, hiszen a hozzá kapcsolódó egyéb 

rendezvények turisztikai jelleggel is bírnak. 

 

Feladatok: 

 Sportegyesületek, klubok támogatása költségvetésben meghatározott mértékben, 

annak 1-2%-ával pályázati úton 

 Ösztönözni és koordinálni sportszervezetek összefogását, s pályázati források 

lehívását 

 A város sportinformációs rendszerének létrehozása, fejlesztése 

 Nemzetközi kapcsolatok bővítése 

 Nemzetközi szinten kiemelt versenyzők támogatás 

 Sportszakembeek továbbképzése 

 Sportrendezvények helyszíneinek bővítése 

 Utánpótlásban résztvevő tehetséges sportolók beépítése a felnőtt csapatokba 

 Infrastruktura fejlesztése (sportpályák felújítása, bővítése) 

 Új sportágak meghonosítása 

 

Felelősök: polgármester, sportegyesületi vezetők 

 

III. Szabadidősport 

 
A szabadidő sport hatékonyabb működése fontos feladatként került meghatározásra a 

koncepcióban. A tömegbázis növelése, a lakosság szélesebb rétegének bevonás az egészséges, 

mozgás gazdag életmód kialakítását segítheti. Az önkormányzatnak itt elsősorban 

szemléletformálásra, annak népszerűsítésében kell szerepet vállalni. 

 

Lakossági sportolási igény felmérése 

Jól mérhetőek a városlakók igényei egyrészt a különböző intézményekben induló önköltségek 

tanfolyamok, foglalkozások révén, másrészt a nagyobb rendezvényeken való részvétel 

arányából.  

 

Elsősorban a labdarúgást kell itt kiemelni. Évszaktól függetlenül erre van a legnagyobb igény . 

Tornatermekben, s most átadott műfüves pályán is szinte egész évben edzenek és játszanak  
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amatőr csapatok, baráti társaságok. E mellett jóga és aerobik tanfolyamokat szerveznek 

folyamatosan. 

 

Önszerveződés, civil kezdeményezések 

Egyre több civil szervezet, vállalkozó is szerepet vállal szabadidősportok palettájának 

bővítésére. 

Az Egészség Klub és a Mozgássérültek Egyesületének Reuma, Sklerosis Multiplex Klubja 

egyaránt az egészségmegőrzés jegyében a prevencióra fektetve a hangsúlyt, a különböző 

előadások mellett aktív mozgásra buzdítja tagjait. Rendszeresen jógáznak, csontritkulásos 

gyógytornát szerveznek Egészség-hét keretében hasznos elméleti és gyakorlati tudnivalókat 

ismerhetnek meg neves szakemberektől. 

Az önkormányzat bizonyos anyagi keretek biztosításával támogatja és ösztönzi az 

önszerveződésre épülő civil kezdeményezéseket, melyek az egészséges életszemléletet erősítik, 

s a szabadidő sport általi eltöltésére ösztönöz. 

Lovaglást szeretők részére önköltséges alapon lehetőség van Mezőkövesden e sportot is űzni.  

A Sportcsarnok és a Club Solár biztosít helyet kondicionáló és fittness edzésekre. Az 

edzésprogramot szakemberek állítják össze az érdeklődők számára. Itt kell megemlíteni, hogy 

több éves hagyomány már az „Oláh Zoltán” Fekvenyomó, Erőemelő, Testépítő és Fittness 

verseny. 

Új sportegyesület alakult a városban 2006-ban Bajzát László vezetésével. Tó-Tenger-Folyó 

elnevezésű egyesület a különlegesebb sportot népszerűsítését tűzte ki célul, s ennek révén 

városunkban is egyre több olyan sportrendezvénybe kapcsolódnak be, mely különleges élményt 

jelent a nézők számára. Így a búvárkodás és a maratonfutás népszerűsítésével, hazai és 

nemzetközi versenyeken való részvétellel Mezőkövesd város hírnevét öregbítik. 

 

Éves eseménynaptár 

2006-ban sikerült próbáltuk összeállítani az éves versenynaptárt, de sajnos több sportágnál 

tapasztaltuk, hogy igen nehéz év elején az időpontok egyeztetése, versenykiírások hiánya miatt 

ezt pontosan és részletesen elkészíteni. Törekedni kell azonban arra, hogy ezt az év első 

negyedévében – a lehetőségekhez képest- összegezve elkészüljön, s minden érdeklődő számára 

hozzáférhető legyen. A 2006. évben ennek összeállítása elkészült, mely beépítésre került a város 

havonként megjelenő rendezvény naptárban. 

 

Népszerű programok 

A tömegsportok, illetve a szabadidősportok közül külön ki kell emelni a kerékpározást. A 

városban teljes mértékben elfogadott közlekedési eszköz mutatja, hogy az itt élők számára 

mindennapos eszköz a kerékpár. Erre alapozva sikerült már két alkalommal is megszervezni a 

Tour de Mezőkövesd elnevezésű versenyt. A nagyszámú részvétel (több mint 400 fő indult 

rajta) bizonyítja, hogy ezt folytatni az eddig megszokott színvonalon. Sajnos a tavalyi évben a 

Tour de Hongrie-hoz kapcsolódó eseményt az önkormánytól független okok miatt a főszervezők 

– az utolsó pillanatokban- lemondták a versenyt, így tavaly ez az esemény elmaradt. 

Az Amatőr Röplabda Klub megyei strandröplabda versenyének, illetve a „Játszd újra a VB” 

elnevezésű mini pályás fociversenynek is a Zsóry Gyógy és Strandfürdő biztosított helyszínt. 

Nagy sikerre való tekintettel hagyományossá szeretnénk e sportversenyt tenni. Kisebb 

beruházások révén szélesíthető lenne ezen a helyszínen is akár további sportesemények 

rendezése is. 
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Feladatok: 

 Mozgásterek, helyszínek- kiemelve Zsóry Gyógy és Strandfürdőt- bővítési 

lehetőségeinek megvizsgálása 

 Pályázati lehetőségek kihasználása, ösztönözni és koordinálni sportszervezetek 

összefogását  

 Programok népszerűsítése a média valamennyi eszközének felhasználásával  

 Civil kezdeményezések támogatása 

 Sportlétesítmények használatának biztosítása 

 Tömegsport események, szabadidős sportok szervezése, lehetőségek bővítése 

 Új sportlétesítmények építése, sportcentrum létrehozása 

 Tömegsport rendezvények nagyobb népszerűsítése 

 

Felelős: polgármester 

 

IV. Fogyatékkal élők sportja 
 

Az önkormányzat számára e területen elsődleges feladat a fogyatékkal élők egészségi és fittségi 

állapotának fejlesztése. A fogyatékosokat országos szervezetik helyi szervezetik segítik, így 

azok mindennapjait, programjait is ők szervezik. Mezőköveden a legnagyobb szervezet a 

Mozgáskorlátozottak Egyesülete, amely több mint 1200 regisztrált taggal rendelkezik. Ennek 

70%-a azonban idős, akik életkorukból, egészségi állapotuk miatt váltak 

mozgáskorlátozottakká. A fiatalok –állapotuktól függően- nagyobb városokban tanulnak 

speciális intézményekben vagy otthon tartózkodnak. 

A megyei szervezetek által szervezett sportverseny közül sakk, asztalitenisz és autós ügyességi 

versenyen rendszeresen részt vesznek a mozgáskorlátozottak. Bekapcsolódnak továbbá a 

Fogyatékos Sportolók Országos Szövetségének versenyeibe is, ahol sakkban nemzetközi szinten 

is értek már el kiemelkedő eredményeket. 

Át kell gondolni, hogy a különféle fogyatékosok részére milyen módon lehetne segíteni, hogy 

integráltan tudjanak bekapcsolódni a sportrendezvényekbe. Segíthetik ezt az intézmények 

akadálymentesítése, kedvezményes belépő jegyek biztosítása sportrendezvényekre. 

Fogyatékos és ép fiatalok részére közös, integrált a sportversenyére került sor a tavalyi év őszén. 

a Kavicsos-tónál. A Kézenfogva Alapítvány „Fogadd el- fogadj el” elnevezésű országos 

programsorozatainak helyszínei pályázati úton kerültek kiválasztásara. A Gondoskodás 

Alapítvány nyertesként szervezhette így meg e programot.  

 

Feladat: 

 Az esélyegyenlőségre nagyobb hangsúlyt fektetve akadálymentesíteni a 

Sportcsarnokot és valamennyi sportfunkciót ellátó intézményt 

 Fogyatékosok számára –érvényes tagsági igazolvánnyal rendelkezők részére 

kedvezmények rendszerének kidolgozása 

 Fogyatékos sportolók szélesebb körű megismerése, elismerése és támogatása 

 Fogyatékos sportversenyek szervezése 

 

V. Gyógytestnevelés 
 

A 2005-ben megalakult Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás látja a 2 gyógytestnevelő 

segítségével e feladatot. 2005 és 2006-os évben egyaránt 16 főt érintett ez a szolgáltatás,  
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melynek helyszínei a Szent László Gimnázium és a Bárdos Lajos Tagiskola. A gyógytestnevelés 

finanszírozását az államtól kapott normatívából sikerül megoldani. 

A szükséges tárgyi feltételek adottak a megfelelő színtű munkához. 

 

Feladat: 

 A gyógytestnevelés működéséhez szükséges normatív támogatás  feletti összegek 

bevonása, pályázati források keresése 

 

Felelős: polgármester, Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezet vezetője 

 

VI. Sportlétesítmények 
 

A sportkoncepció helyzetelemzése alapján megfogalmazott feladatokat a következők szerint 

sikerült megoldani. 

 

1. Oktatási-nevelési intézmények 

A nevelési-oktatási intézmények sportlétesítmények felszereltsége és állapota kielégítő, 

egyeztetett ütemterv szerint folyamatosan történnek felújítások. Az utóbbi két évben kiemelt 

feladat volt a valamennyi önkormányzati fenntartású iskolában a lámpatestek cseréje. 

E mellett a Bárdos Lajos Tagiskolában egészségügyi meszelés, a Mező Ferenc 

Tagintézményben a padlózat cseréjére, fűtéskorszerűsítésre is sor került. 

A Szent István Katolikus Általános Iskolában a salakpályára a fedőréteget lecserélték, a 

labdafogó hálót felújították. 

Széchenyi István Szakképző Iskolába a kézilabdapálya mellett 2005-ben –lekötött normatíva 

terhére-bővült az intézmény bemelegítő futópályával, távolugró- és súlylökő körrel. 

A Bárdos Lajos Tagiskola és a Szent Imre Tagiskola tornatermei felújításra szorulnak. 

A Széchenyi István Szakképző Iskola rövidtávú terveik között egy kondicionáló helyiség 

kialakítása, a tornaterem parkettájának cseréje, középtávú tervben pedig új tornaterem építése 

szerepel. 

A Szent László Gimnáziumban a kistorna terem festése megtörtént 2005 és 2006-ban is, de a 

nyílászárók cseréje halaszthatatlan, s fontos lenne a parketta cseréje is. A nagy tornateremben az 

utóbbi években semmilyen karbantartás, állagmegóvás nem történt. 

A földszinti öltőző felújítása 2005-ben megvalósult, de fontos lenne az emeletit is felújítani, 

mert így az alsó öltöző rendszeresen beázik. 

 

2. Városi Sporttelep  

Fajsúlyos szerepet tölt be a város sportéletében. Ezért kiemelkedően fontos az ott élő 

létesítmények megfelelő állapota. Igen látványos és minden sportszerető számára hasznos 

beruházásokat, felújításokat sikerült az előző években megvalósítani. 

Pályázati támogatással műfüves kispályás labdarúgó pálya kialakítására került sor, mely 

kihasználtsága az átadás óta szinte állandó.  

A sportöltözők felújítása is megtörtént, különösen az ökölvívó szakosztály edzőtermét kell itt 

megemlíteni. 

A karbantartók és a kisegítő személyzet segítségével folyamatos a salakos labdarúgó pálya 

gyommentesítése. 

 

A sporttelep keleti oldalán a kerítés felújítása megtörtént. 

Balesetveszélyes labdafogó hálókat eltávolították és kijavították. Összességében csaknem 20 

millió Ft-t költött az utóbbi évben az önkormányzat ezen munkák megvalósítására. 
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További beruházásokra és felújításokra pénzügyi lehetőségek függvényében szükség van rövid 

és középtávon egyaránt.  

 

Az alábbi fejlesztések történtek: 

 Főépület keleti oldalon lévő zuhanyzójának teljes felújítása,  

 Játékvezetői öltözők teljes felújítása 

 Főépület épületének részleges szigetelése 

 

3. Városi  Sportcsarnok  

 

Állapotát értékelve a város sportolásra alkalmas színtereivel összehasonlítva kiemelkedőnek 

mondható. Ezt támasztja alá a vidéki kézilabda VB helyszíneinek rangsorolása alapján 

Nemzetközi Kézilabda Szövetség szakemberitől kapott legjobb minősítés.  

Ehhez nagyban hozzájárultak a sportlétesítményben 2004 óta történt fejlesztések, felújítások: 

 a küzdőtérnek a teljes felújítása, az öltözők átalakítása, vizesblokkok felújítása megtörtént. 

 

Tervek között szerepel második ütemben a második vizesblokk felújítása. A tervezett 

akadálymentesítést sajnos eddig csak átmeneti jelleggel sikerült megvalósítani. 

állandó színpad kialakítását is, mely segítheti színvonalasabb rendezvények, versenyek 

lebonyolítását. 

Az Európai Unió 7 éves költségvetési ciklusához készült önkormányzati programtervekben is 

kiemelt szerepet kaptak sport jellegű beruházások (Sportcentrum, állandó színpad, sportpályák 

kialakítása a Kavicsos-tónál, Sportcsarnok bővítése). 

 

4.Uszodaépítés a városon belül 

A Városgazdálkodási ZRt. kezelésében üzemel a Zsóry Strand és Gyógyfürdő területén az 

uszoda. Méreteinél fogva nem alkalmas versenysportra. Magas kihasználtságát mutatja, hogy 

külön szabályozás és időbeosztás készítése vált szükségessé, hogy valamennyi igényt  és 

funkciót ki tudjanak használni a sportolók, az úszóoktatásban résztvevők és a pihenni vágyók 

egyaránt. 

A koncepcióban szerepel a városon belüli, versenysportra is alkalmas uszoda megépítése. Ennek 

megvalósítása jelenlegi finanszírozása keretek között csak hosszú távon, pályázati források 

bevonásával valósítható meg. 

 

5.Új sportágak, új és extrém sportok űzésére alkalmas telep létrehozása 

A városban a nagy hagyományokkal rendelkező sportágak mellett (kézilabda, labdarúgás, úszás) 

egyre jobban érezhető a civil szektor erősödése és a vállalkozók nagyobb 

kezdeményezőkészsége révén tapasztalható újabb sportágak megjelenése. 

 

1. Az Egri úton térítésdíj ellenében használható a tavaly épült quad pálya, mely a technikai 

sportot kedvelők számára jelent kikapcsolódást. A pályabővítés során a későbbiekben 

motorsportok szervezésére és lebonyolításra is alkalmassá válhat e pálya. 

 

2.Régóta problémát jelent, hogy a Főtéren rendszeresen gördeszkázók, kerékpárosok (triálos 

fiatalok) teszik tönkre a kihelyezett padokat, emlékművet, zöldterületet. 

 

E probléma megoldásában bízott az önkormányzat, amikor fiatalok egy csoportja triál pálya 

kialakítására kért engedélyt. Az önkormányzat e sportot szerető fiatalok kezdeményezésére  
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építve jelölt ki területet terveik megvalósítására. Sajnos nem sikerült egy kulturált és esztétikus 

pályát kialakítani, mert a lelkesedés mellé nem párosult kitartás, szorgalom és kreativitás. A 

pálya építését szorgalmazó fiatalok semmilyen erőfeszítést nem mutattak arra, hogy tervüket 

komolyan végre is szeretnék hajtani, a kivitelezést s ehhez segítséget csak az önkormányzattól 

várták. Így végül a pálya építésére nem került sor. Jelenleg a városban a triálosok önköltséges 

formában egy magántelken kialakított pályán gyakorolhat. 

 

3. Az önkormányzat terveket készíttetett a Hadnagy útra létesítendő Sportcentrumhoz. A tervek 

szerint a Hadnagy úti sportkomplexumban helyet kapna röplabdapálya, kosárlabda, 

kézilabda ill kispályás labdarúgó pálya, tenisz és a minigolf pályák. Ezek mellett boowling 

és squash pályák kondicionáló és fittnes terem, valamint wellnes szolgáltatás alkalmas rész  

is kialakításra kerülne. Az akadálymenetesített épület sokoldalú felhasználása a város és 

vonzáskörzetének is kiemelkedő lehetőségeket biztosíthatnak a legkülönbözőbb sportigények 

kielégítésére, országos és nemzetközi sportesemények megrendezésére. 

 

6. Korcsolyázás feltételeinek megteremtése 

A Sportcsarnok a VG ZRT-vel közösen a Kavicsos-tónál kialakított kisebb korcsolya pálya 

hosszabb távú sikeres üzemeltetéséhez szükséges feltételek pontosabb, részletesebben 

kidolgozására van szükség. Jelenleg a pálya nem funkcionál. 

 

Feladatok: 

 A Sporttelep salakpálya (labdarúgó, atlétika) kopórétegének felújítása, 

 a sporttelep déli kerítésének teljes cseréje, 

 füves vagy műfüves nagy labdarúgó pálya létesítése lelátóval 

 a sporttelep teljes zárhatóvá tétele,  

 a nyilvános mellékhelyiségek kialakítása 

 Sportcsarnok akadálymentesítése, második vizesblokk felújítása 

 Európai Uniós pályázati lehetőségekkel mobil lelátó építése 

 Tűzoltópálya önkormányzati tulajdonba vétele 

 Extrém sportpálya kialakítása  

 Állandó szabadtéri színpad felállítása a Kavicsos-tónál 

 A Hadnagy úti Sportcentrum megvalósításához szükséges tervek elkészítése, 

forrásteremtés annak megvalósításához 

 Városi uszoda létesítése a belvárosban 

 

Felelős: Polgármester, Városi Sportcsarnok Igazgatója 

 

VII. Nemzetközi kapcsolatok 

 

A testvérvári kapcsolatok további szélestésével bővíthetők a sportkapcsolatok. Jelenleg az 

évente megrendezendő „Kézdivásárhelyi Sportnapokra” rendszeresen ellátogatnak 

sportolóink, s érnek el dobogós eredményeket labdarúgás, teljesítménytúra, atléta 

sportversenyeken  

Ezek mellett a megyei és régiós szervezésű nemzetközi versenyekbe való bekapcsolás 

szorgalmazásával tovább építhetők a nemzetközi kapcsolatok. 
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E mellett a szakmai ismeretek bővítése érdekében támogatni kell a sportszakemberek hazai 

és nemzetközi konferenciákon, szakmai programokban való részvételét. 

 

VIII. Sportorvosi tevékenység 

 
Mezőkövesd városban heti 2 alkalommal a Városi Rendelőintézetben a Sportkórház 

finanszírozásával 1 fő szakorvos tart rendelést. Az ott dolgozó bérének finanszírozásának 

biztosítása független a rendelőintézettől, így ennek megtartása érdekében a szükséges 

információk birtokában kell további intézkedéseket, egyeztetéseket folytatni. 

 

 

IX: Sportfinanszírozás, szakigazgatás 

 

 
A Polgármesteri Kabineten, mint önálló osztályon belül 1 fő referens munkaköri leírásában 

szerepel a sport-ifjúsági feladatok ellátása. Az osztály feladatai között a különböző civil 

szervezetek, sportszervezetekkel és intézményekkel történő folyamatos kapcsolattartás és 

segítségnyújtás szerepel. A városi sportrendezvények, szabadidős programok szervezése és 

koordinálása, iskolai sportkörök tevékenységének segítése, azok összehangolása. 

A Polgármesteri Kabinet további feladatai közé tartozik a sportszervezeteink tevékenységük 

végzéséhez szükséges pénzforrásokat az önkormányzati támogatásokon kívül az országos 

sportági szakszövetségek, illetve szponzorok és pályázati támogatások adják. 

 

Feladatok: 

 

Az önkormányzati költségvetésben továbbra is- lehetőség szerint az összköltségvetés 1-2 

%-ban- biztosítsa a sportra fordítandó összeget. 

Folyamatos pályázatfigyelés, s az ehhez kapcsolódó információátadása a 

sportegyesületeknek, sportkluboknak, más civil szervezetek részére. 

 

 

Felelős: polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 
Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

12/2007.(I.31.) ÖK. számú 

HATÁROZATA 

 
Közművelődési decentrum indítása a mezőkövesdi kistérségben 

 

 

A Képviselő-testület egyetért a mezőkövesdi kistérségben közművelődési decentrum 

létrehozásával, 2007. január 1.-ei határidővel. A közművelődési decentrummal kapcsolatos 

feladatok ellátásával a Mezőkövesdi Művelődési Közalapítvány Közösségi Házát bízza meg. 

A Mezőkövesdi Művelődési Közalapítvány Alapító Okiratában e feladat ellátása szerepel, 

ezért az alapító okirat módosítása nem szükséges.   

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a Mezőkövesdi Művelődési 

Közalapítvány Kuratóriumának Elnökét, hogy a decentrum működésére és anyagi 

támogatására vonatkozó megállapodást a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közművelődési és 

Idegenforgalmi Intézettel kösse meg. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal  

 

 

 

Dr. Galambos Ildikó  sk.     Csiger Lajos sk. 

 aljegyző       alpolgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítők 

 

 

Nyeste János  sk.       Pető Istvánné sk. 

települési képviselő        települési képviselő 

 

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

13/2007.(I.31.) ÖK. számú 

HATÁROZATA 

 

 

2007.  évi városi ünnepségek, kulturális- és sport rendezvények tervezete 

 

 

A Képviselő-testület a 2007. évi városi ünnepségek, kulturális- és sport rendezvények 

tervezetét az alábbi módosítással, illetve kiegészítéssel fogadja el.  

 

A Képviselő-testület  az alábbi emléknapok megtartását ajánlja a civil szervezetek és 

intézmények számára azzal, hogy az ünnepnapok megrendezésére az adott ünnepnapon 

kerüljön sor: 

 

Május 29. Hősök Napja 

Június 4. Fájdalom Napja 

Június 30. Magyar Szabadság Napja 

Október 6. Aradi vértanúk Napja 

Arany János születésének 125. évfordulója 

 

A Képviselő-testület  május 27. Pünkösdi Repülő Nap megrendezését a rendezvények sorába 

felveszi, június 30. Garamszeghy Sándor: Matyó lakodalom nem kerül megrendezésre, ezért 

a rendezvények sorából törli. 

 

A Képviselő-testület a 2007. évi költségvetés jóváhagyását követően dönt a közművelődési 

megállapodás útján megvalósítható önkormányzati rendezvények pályázati kiírása 

tárgyában. 

 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

Dr. Galambos Ildikó  sk.     Csiger Lajos sk. 

aljegyző       alpolgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítők 

 

 

Nyeste János  sk.       Pető Istvánné sk. 

települési képviselő        települési képviselő 

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 



  

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

14/2007.(I.31.) ÖK. számú 

HATÁROZATA 

 

Gari Takács Margit születésének 100. évfordulója alkalmából 

emléktábla elhelyezése 

 

A Képviselő-testület egyetért Gari Takács Margit Mezőkövesd, Mogyoró köz 6 sz. (hrsz: 

4770) alatti szülőházára emléktábla elhelyezésével születésének 100. évfordulója 

alkalmából. Az emléktáblát Mezőkövesd Város Önkormányzata, a Matyó  

Népművészeti Egyesület és a Matyóföldi Alkotók és Művészetpártolók Egyesülete közösen 

helyezi el, anyaga: márvány, mérete 30x40 cm és a következő szöveget tartalmazza: 

 

                                                              „Ebben a házban született 

                                                            GARI TAKÁCS MARGIT    

                                                                       1907-1998 

                                              a matyó hagyományok kiemelkedő képviselője 

                                                                 a Város Díszpolgára                              

 

                                                                                        Mezőkövesd Város Önkormányzata, 

                                                                                        a MNE és a MAME közművelődési 

                                                                                                              egyesületek 

                                                                                                                   2007” 
 

A Képviselő-testület a méltó megemlékezéshez az épület állagának és környezetének 

kialakítását szeretné  megteremteni. Ehhez kapcsolódóan a későbbiekben emléksarok 

kialakítását valamint a nyitva tartást  szabályozni fogja. 

Az emléktábla környezethez alkalmazkodó méretével kapcsolatosan a Főépítész 

szakvéleményét fogja kikérni.  

A Képviselő-testület az emléktábla készítésével kapcsolatos költségek 1/3 részét vállalja, 

maximum 15.000-Ft. összegben, melynek fedezetét a 2007 évi költségvetésben biztosítja. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal és értelem szerint   

 

Dr. Galambos Ildikó  sk.     Csiger Lajos sk. 

 aljegyző       alpolgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítők 

Nyeste János  sk.       Pető Istvánné sk. 

települési képviselő        települési képviselő 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 



  

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

15/2007.(I.31.) ÖK. számú 

HATÁROZATA 

 

 

Önkormányzati hozzájárulás kérése koncessziós pályázat 

kiírására lóversenyfogadás szervezésére 

 

 

 

Mezőkövesd város Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Pénzügyminiszter Úr – 

a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény és a szerencsejáték szervezéséről szóló 

1991. évi XXXIV. törvény alapján olyan tartalmú pályázatot írjon ki 

lóversenyfogadás és bukméker rendszerű fogadás szervezésére, amelynek értelmében 

az önkormányzat területén fogadóiroda kialakítására van lehetőség. 

 

Felkéri a Polgármestert, hogy a Szerencsejáték Felügyelet jogutódját, az Adó- és 

Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalt tájékoztassa a döntésről. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

 
Dr. Galambos Ildikó  sk.     Csiger Lajos sk. 

 aljegyző       alpolgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítők 

 

 

Nyeste János  sk.       Pető Istvánné sk. 

települési képviselő        települési képviselő 

 

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

16/2007.(I.31.) ÖK. számú 

HATÁROZATA 

 

Egészségügyi gép-műszer közbeszerzés megkezdése 

 

 

 

 

A Képviselő-testület a közbeszerzési eljárás ajánlat tételi felhívásánál  a műszaki 

tartalom kis mértékben történő átdolgozásával fogadja el, amely szerint a  szoftver 

részt  hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás keretében kell lebonyolítani, 

és kiemeli, hogy a meglévő céggel kell együtt dolgozni. A hardver eszközök, a kép 

digitalizálására és archiválására szolgáló berendezések beszerzése nyílt eljárásos  

közbeszerzéssel  történjen meg.  

 

A Képviselő-testület támogatja azt, hogy az ajánlattételi felhívásban szereplő bírálati 

szempontoknál az  ajánlati ár dominánsabb legyen.  

 

Felkéri a Polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás elindításához a szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős:  Polgármester  

Határidő:  azonnal 

 

 

Dr. Galambos Ildikó  sk.     Csiger Lajos sk. 

 aljegyző       alpolgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítők 

 

 

Nyeste János  sk.       Pető Istvánné sk. 

települési képviselő        települési képviselő 

 

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

17/2007.(I.31.) ÖK. számú 

 

HATÁROZATA 
 

 

Európai Uniós pályázati lehetőségek értékelése 

 

 

 

 

A Képviselő-testület az „Európai Uniós pályázati lehetőségek értékelése” 

előterjesztésben foglaltakat elfogadja.  

 

Felelős:  Polgármester  

Határidő:  azonnal  

 

 

 

 

Dr. Galambos Ildikó  sk.     Csiger Lajos sk. 

 aljegyző       alpolgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítők 

 

 

Nyeste János  sk.       Pető Istvánné sk. 

települési képviselő        települési képviselő 

 

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

18/2007.(I.31.) ÖK. számú 

HATÁROZATA 

 

 

A Tűzoltóság tehergépjárművének értékesítésére 

 

 

 

A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság értékesítse az 

AYA-621 forgalmi rendszámú IFA tehergépjárművét.  

 

A tehergépjármű értékesítéséből származó bevételt a Tűzoltóság utánfutó és terepjáró 

málhadoboz beszerzésére fordíthatja.  

 

Felelős:  Tűzoltóparancsnok 

Határidő:  folyamatos 

 

 

 

Dr. Galambos Ildikó  sk.     Csiger Lajos sk. 

 aljegyző       alpolgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítők 

 

 

Nyeste János  sk.       Pető Istvánné sk. 

települési képviselő        települési képviselő 

 

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

19/2007.(I.31.) ÖK. számú 

HATÁROZATA 

 

 

Március 15-ei ünnepség program-tervezete 
 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy  ünnepi szónokot kérjen fel.  

 

Helyszínek:   -Temető, 48-as Emlékhely 

- Hősök tere 48-as Emlékmű 

     - Közösségi Ház Színház – terme 

Időpont:      2007. március 15. ( csütörtök) 

 

P R O G R A M 

 

Temető:  16.00 óra Himnusz (gépzene) 

    16.05 óra Vers (középiskolás diák) 

    16.10 óra Ünnepi köszöntő: Középiskolás diák 

    16.20 óra Koszorúzás (alatta koszorúzási gépzene  

   16.30 óra Szózat 

    Műsorközlő:  Középiskolás diák 

Hősök – tere:  16.45 óra Térzene- Fúvószenekar 

    16.50 óra Gyülekezés, koszorúzók felsorakozása 

    17.00 óra Himnusz ( közös éneklés) a Fúvószenekar 

      közreműködésével   

    17.05 óra Vers 

    17.10 óra Koszorúzás ( zenei aláfestés: Fúvószenekar) 

    17.25 óra Ünnepi beszéd:.............................................. 

 

Közösségi Ház Színház-terme: 

 

    17.45 óra Kormorán Együttes: „Zúgjatok harangok”  

      zenés irodalmi műsor a Mezőkövesdi 

Színészeti Egyesület közreműködésével. 
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      Zúg március (dal.”Kelj fel Petőfi Sándor”) 

Két ifjú szív (dal: Petőfi és Szendrey Júlia kettőse) 

Három Országgyűlési felszólalás (Kölcsey, 

kormánypárti, Deák) 

Ez az ország a te hazád (dal) 

Kívánjuk (dal:12 pont) 

Nemzeti dal (dal) 

Petőfi Sándor: 15. március 1848. (vers) 

Zászlós tánc (a nemzetek fogadják a magyar 

követeket) 

Ferdinánd Freiligrath: Magyarország (vers) 

Egy gondolat bánt engemet 

(dal: Lányok búcsúja a fiúktól, akik indulnak 

a csatába) 

Nemzetiségek tüntetése Kossuth ellen- Aulich beszéde

   

Az első vércsepp a forradalom (dal) 

Kossuth beszéde a képviselőházban (próza) 

Ne késsetek harangok (dal) 

A forradalom leverése (koreográfia zenei alapra) 

Európa csendes (dal) 

Szabadság, egyenlőség, testvériség 

(zene közben szöveg a vértanúk kivégzéséről) 

Vörösmarty Mihály: Előszó (vers)   

      Ki szívét osztja szét (dal) 

Szózat (közös éneklés) – a Fúvószenekar 

közreműködésével  (műsoridő: 65 perc)                           

      Műsorközlő:................................................ 

      Szózat (közös éneklés) – A Fúvószenekar  

      közreműködésével 

       

  Várható költségek: Plakát, meghívók   80.000 Ft 

    Technikai költség, zászlók, jelmezek 

     gyertyák    35.000 Ft 
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    Szereplők vendéglátása  15.000 Ft 

     Összesen             130.000 Ft 

 

 

 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal, illetve értelem szerint 

 

 

Dr. Galambos Ildikó  sk.     Csiger Lajos sk. 

 aljegyző       alpolgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítők 

 

 

Nyeste János  sk.       Pető Istvánné sk. 

települési képviselő        települési képviselő 

 

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

20/2007.(I.31.) ÖK. számú 

HATÁROZATA 

 

Meghívás Bad-Salzungenből 

 

 
A Képviselő-testület Bad-Salzungenből érkezett meghívást elfogadja, és a delegáció 

tagjainak  

 

 

Tállai András polgármester 

Csiger Lajos alpolgármester 

Molnár Istvánné települési képviselő 

Malatinszky Károly települési képviselőt választotta.  

 

 

Felkéri a Polgármestert, hogy a városban működő társadalmi szervezetek által javasolt 6 főt 

kérjen fel a delegációban való részvételre 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  értelem szerint 

 

 

Dr. Galambos Ildikó  sk.     Csiger Lajos sk. 

 aljegyző       alpolgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítők 

 

 

Nyeste János  sk.       Pető Istvánné sk. 

települési képviselő        települési képviselő 

 

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 


