
                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

40/2007. (II.28.) ÖK. számú 

HATÁROZATA 

 

 

Jelentés a 2007. január 31-ig lejárt határidejű 

képviselő-testületi döntések végrehajtásáról 

 

 

 

1.) A Képviselő-testület elfogadja a 1/2007. ÖK. számú rendelet, a valamint a 150, 

165, 279, 297, 319/2006, és  a 5, 6, 10, 20, 21, 38, 39/2007. ÖK. határozatok 

végrehajtásáról szóló jelentést azzal, hogy ezen határozatok egyben  hatályukat is 

vesztik. 

 

2.) A  210, 254, 294, 295, 309/2006., 4,8, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 25 – 28,  

     29, 35/2007. 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. Fekete Zoltán sk.      Tállai András sk. 

               mb. aljegyző       polgármester 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

 

 Nyeste László sk.       Takács József sk. 

 települési képviselő       települési képviselő 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

2/2007. (III.01.) ÖK. számú 

RENDELETE 

 

 

az önkormányzat 6/2006.(II. 28.)ÖK számú 

költségvetési rendeletének módosítására 

 

 

A Képviselő-testület az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörű előirányzat 

módosításait engedélyezi és a város 2006. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja: 

 

 

1.§ 

 

 

A 6/2006.(II.28.) ÖK. számú rendelet 2.§-ában szereplő bevételi és kiadási főösszegeket a 

következők szerint módosítja: 

A képviselő-testület az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének 

 

a./ Bevételi  főösszegét  

 - a 3.§ szerinti hitelfelvételből származó bevételek nélkül  5.316.424 eFt-ban 

b./ Kiadási főösszegét  

 hiteltörlesztési  kiadások nélkül  5.161.590 eFt-ban 

c./ Hiányát                           0  Ft-ban 

állapítja meg.  

 

 

2.§ 

 

A 6/2006.(II.28.)ÖK sz. rendelet 3.§-ban foglalt hitelfelvétel összegét 619.019 eFt-ra 

módosítja. 

 

3.§ 

 

A 6/2006.(II.28.)ÖK sz. rendelet 2.§-ban foglalt hiteltörlesztés összegét 773.853 eFt-ra 

módosítja.  

4.§ 

 

A 6/2006.(II.28.)ÖK sz. rendelet 7.§ (1) bekezdésben szereplő általános tartalék összege 

8.678 eFt, céltartalék  11.006 eFt. 

 

5.§ 

 

Az 1. §-ban meghatározottaknak megfelelően a Képviselő-testület módosítja a 

6/2006.(II.28.)ÖK számú rendelet 1., 1/a., 1/b., 1/c., 1/d., 1/e., 1/f., 2., 2/a., 2/b., ,2/c., 2/d., 

2/e/1., 2/f., 2/g., 2/h., 2/i/4., 2/k., 2/l., 3., 4.,  5., 6., 7., 10/A., 10/B., 11., 12.,  számú 

mellékleteit.  
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6. § 

 

 

Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2006. december 1-től 

alkalmazni kell.  

 

 

 Dr. Fekete Zoltán sk.      Tállai András sk. 

               mb. aljegyző       polgármester 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

 

 Nyeste László sk.       Takács József sk. 

 települési képviselő       települési képviselő 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mezőkövesd város Önkormányzatának 

41/2007. ((II.28.) ÖK. számú 

HATÁROZAT 

 

 

2007. évi költségvetés végrehajtása 

 

 

 

 

A Képviselő-testület a 2007. évi költségvetés végrehajtása érdekében az alábbi 

önként vállalt feladatokat, támogatásokat  az év folyamán felülvizsgálja:  

 

 

1.)Méltányossági ápolási díj, lakásépítési támogatás, 62 éven felüliek 

szemétszállítási díja, felsőoktatásban tanulók ösztöndíj pályázati rendszere. 

 

2.)A Kollégium és Élelmezési Központnak nyújtandó önkormányzati 

támogatás csökkentése érdekében felülvizsgálja a közétkeztetés rendszerét, 

valamint a gyermeklétszám függvényében a kollégiumi ellátás kiváltására 

alternatív lehetőségek kidolgozását (pl. albérleti hozzájárulás, stb.). 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  értelem szerint  

 

 

 Dr. Fekete Zoltán sk.      Tállai András sk. 

               mb. aljegyző       polgármester 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

 

 Nyeste László sk.       Takács József sk. 

 települési képviselő       települési képviselő 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Mezőkövesd város Önkormányzatának 

3/2007. (III.01.) ÖK. számú  

RENDELETE 

 

az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről 

 

 

Az Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 

1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló, többször 

módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 

2007. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. 

 

A rendelet hatálya 

 

1.§ A rendelet hatálya Mezőkövesd város  Képviselő-testületére, bizottságaira, a Képviselő-

testület hivatalára (polgármesteri hivatal), a Kisebbségi Önkormányzatra és az 

Önkormányzat  költségvetési szerveire (intézményeire) terjed ki. 

 

A költségvetés bevételei és kiadásai 

 

2.§  A képviselő-testület az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének 

 

a.) bevételi főösszegét  
- a 3. § szerinti hitelfelvételből származó bevételek nélkül -     4.112.965   EFt-ban 

b.) kiadási főösszegét 
- a  4. § szerinti hiteltörlesztési kiadások nélkül -                      4.314.432   EFt-ban 

c.) hiányát                                                                                     201.467   EFt-ban 

  

állapítja meg.  

 

3.§  A 2.§ a.) pontjában meghatározott költségvetési bevételeken felül az Önkormányzat 

2007.-ban 415.522 EFt hitelfelvételből származó bevétellel számol, a 8.§.(3) 

bekezdésében megfogalmazottak figyelembevételével. 

 

4.§  A 2.§ b.) pontjában meghatározott költségvetési kiadásokon felül az Önkormányzatot 

2007.-ban  214.055 EFt hiteltörlesztési kiadás terheli.                    

 

5.§ (1) A 2.§ a.) pontjában megállapított költségvetési bevételi főösszeg  költségvetési címek 

és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e rendelet 1, valamint a 2, 2/a., 2/b és a 2/c, 

2/d, a 2/e, 2/f, 2/g, 2/h, 2/i, 2/j, 2/k, 2/l számú melléklete tartalmazza. 

 

(2) A 2.§ b.) pontjában megállapított költségvetési kiadási főösszeg költségvetési címek 

és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e rendelet 1., valamint az 1/a, 1/b, 1/c, 1/d, 

1/e, 1/f, 1/g,   számú melléklete tartalmazza. 

 

6.§ (1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadási előirányzat 

feladatonkénti részletezését e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza. 
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(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadási előirányzat 

célonkénti részletezését e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. 

 

7.§  (1) A képviselő testület a költségvetési kiadási főösszegen belül  

a.)      33.000   EFt összegű általános-, 

b.)      45.000   EFt összegű céltartalékot állapít meg.  

 

(2) A céltartalék összege e rendelet 5. számú mellékletében megjelölt célokhoz 

kapcsolódik. Az általános és a céltartalék felhasználását esetenkénti 1 millió Ft-ig a 

polgármester engedélyezheti, melyről a képviselő-testületet a költségvetési rendelet 

módosításakor tájékoztatja, az 1 millió Ft feletti felhasználásra csak a képviselő-testület 

döntését követően kerülhet sor.  

 

8.§  (1) A 2.§ c.) pontjában foglalt költségvetési hiány fedezetének megteremtése érdekében a 

Képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármesteri hivatal készítse elő az önhibáján kívül 

hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatása iránti 

igénybejelentést.   

 

(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény 

kimunkálásáról, valamint annak határidőben történő benyújtásáról a polgármester köteles 

gondoskodni.   

 

(3) A 2.§ c.) pontjában foglalt költségvetési hiány fedezetének megteremtése érdekében 

működési célú hitelfelvételről a Képviselő-testület az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe 

került önkormányzatok pályázatának elbírálását követően, az önkormányzat tényleges 

bevételeinek és kiadásainak alakulását figyelembe véve dönt. 

 

 9.§ A Képviselő-testület az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek 

létszámkeretét e rendelet 6. számú melléklete  szerint határozza meg.  

 

10.§ (1) Az önkormányzati szintű működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási 

előirányzatokat - tájékoztató jelleggel - mérlegszerűen e rendelet 7. számú melléklete 

tartalmazza. 

 

         (2) Az önkormányzat a magánszemélyek által befizetett építményadó és telekadó, 

valamint a luxusadó 20%-át, illetve a magánszemélyek kommunális adójának 100 %-át 

felhalmozási bevételként veszi számba, azt a felhalmozási feladatok finanszírozására 

hagyja jóvá.  

        

(3) Az önkormányzat felhalmozási bevételként veszi számba az önkormányzati vagyon 

bérbeadásából származó bérleti díjbevételeket (pl: közmű, önkormányzati üdülők, 

Zsóry fürdő stb.), tekintettel arra, hogy azt a bevételt ugyanazon vagyontárgyak 

felhalmozási és felújítási célú felhasználására fordítja.  

 

11.§ A Képviselő-testület a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait éves 

bontásban e rendelet 8. számú melléklete szerint hagyja jóvá. 
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12.§  A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban e rendelet 20. 

számú melléklete tartalmazza.  

 

13.§  A Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetését az általuk elfogadott határozat 

alapján - figyelemmel   a  1./2007.  (II.20.) Kisebbségi ÖK.  számú  határozatban  

foglaltakra - e rendelet 10./a számú melléklete tartalmazza. Az Örmény Kisebbségi 

Önkormányzat költségvetését az általuk elfogadott határozat alapján - figyelemmel   a  

1./2007.  (II.12.) Kisebbségi ÖK.  számú  határozatban  foglaltakra - e rendelet 10./b 

számú melléklete tartalmazza. Az önkormányzat által nyújtott - a központi támogatáson 

felüli - támogatás felhasználására, csak a Polgármesterrel történt előzetes egyeztetést 

követően, az önkormányzat pénzügyi lehetőségének függvényében kerülhet sor.  

 

14.§ A 2007. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülésére vonatkozó 

előirányzat-felhasználási ütemtervet e rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.  

 

A költségvetés címrendje 

 

15.§ (1) Az államháztartásról szóló törvény 67.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján az 

Önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.  

 

(2) A Polgármesteri hivatal, valamint az önállóan, és a részben önállóan gazdálkodó 

költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet. 

 

A költségvetés végrehajtásának szabályai 

 

16.§ (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirányzatok és létszámkeretek közötti 

átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának. 

 

         (2) Évközben felmerülő kötelezettségvállalásra csak a költségvetési rendelet egyidejű 

módosításával és a fedezet megjelölésével kerülhet sor.  

 

17.§ A jogszabályokon, központi intézkedéseken alapuló előirányzat változások miatt 

szükségessé váló költségvetési rendeletmódosításról a képviselő-testület negyedévente, 

de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeletei 

szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, 

december 31-i hatállyal dönt, és költségvetési rendeletét ennek megfelelően módosítja.  

  

18.§ A Képviselő-testület - az önkormányzati bevételek növelése érdekében - felhatalmazza a 

polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy 

államilag garantált értékpapírt, vagy optima nyílt végű befektetési jegyet, illetve 

tőkegarantált pénzpiaci befektetési jegyet vásároljon. 

 

19.§(1) A költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében az önállóan 

gazdálkodó, a részben önállóan gazdálkodó teljes-jogkörű, valamint a részben önállóan 

gazdálkodó részjogkörű – alapító okirat szerint meghatározott előirányzataik felett -  

költségvetési szervek vezetői teljes jogkörrel rendelkeznek. Az alapító okiratban  
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meghatározott részjogkörű költségvetési szervek személyi jellegű kiadásait és járulékait, 

valamint a szakmai eszközbeszerzés előirányzatait kivéve, az előirányzat feletti 

rendelkezési jogosultság a Mezőkövesdi Pénzügyi Irodát illeti meg teljes jogkörrel. 

 

         (2) A karbantartási feladatokat a II. félévben kell elvégezni - kivéve a közvetlen 

életveszély, balesetveszély elhárítására vonatkozó kiadásokat -, melyet 

intézményvezetőknek a kötelezettségvállalást megelőzően a polgármesterrel, illetve a 

jegyzővel egyeztetni szükséges. 

       

        (3) A költségvetési szerv szakmai alapfeladata keretében szellemi tevékenység 

szolgáltatási szerződéssel, vállalkozóval,  számla ellenében történő igénybevételére – 

dologi kiadások között tervezett és elszámolt kiadások terhére-, csak jogszabály vagy a 

felügyeleti szerv által szabályozott feltételek szerinti feladatok elvégzésére köthető.   

 

(4) A 2007. szeptember 1-jétől esedékes túlórák kiadási előirányzatát, csak a 

jóváhagyott tantárgyfelosztás alapján,  és  a képviselő-testület engedélyét követően 

használhatják fel az intézmények.  

 

(5)  A költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzatán belül – a rendszeres 

személyi juttatások, a munkavégzéshez kapcsolódó juttatások előirányzat-maradványát 

használhatja fel év közben, jutalom kifizetésre. E kifizetés valamennyi forrásból – 

figyelemmel az államháztartás működési rendjéről szóló többszörösen módosított 

217/1998.(XII.30.) évi kormányrendelet 59.§.(2) bekezdésében foglaltakra - az 

Ámr.58.§(5) bekezdésében említett mértéken felül összesen a rendszeres személyi 

juttatási előirányzat 10 %-os mértékéig terjedhet, a felügyeleti szerv vezetőjével történt 

egyeztetést követően.  

 

(6) Az intézményen belüli jutalmazás feltételeit (differenciálás szabályait) a 

költségvetési szerv vezetője határozza meg.  

 

(7) A nem rendszeres személyi juttatások között kell megtervezni az Áht. 93/A. §-ában 

foglalt kereset-kiegészítést, melynek alapja a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis 

előirányzata. Az előirányzat felhasználására a felügyeleti szerv vezetőjével történt 

egyeztetést követően kerülhet sor. 

 

(8) Illetményelőleg engedélyezhető évente egy alkalommal, annak a 

közalkalmazottnak, illetve köztisztviselőnek, akinek családi, egészségügyi, illetve más 

szociális ok alapozza meg kérelmét, és munkaviszonya legalább 1 éve fennáll. 

 

(9) Az illetményelőleg összege maximum 60 ezer Ft-ig terjedhet, melyet 6 havi egyenlő 

részletben kell visszatéríteni. Az illetményelőleg még vissza nem fizetett része egy 

összegben és azonnal esedékessé válik, ha a közalkalmazott, illetve köztisztviselő 

munkaviszonya a törlesztési idő alatt megszűnik. 

 

(10) Önkormányzati intézményenként az ilyen jogcímen folyósított támogatás mértéke 

nem lehet magasabb az alkalmazotti létszám 10 %-ára számított maximum 

illetményelőleg szorzataként meghatározott összegnél. 
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Rendkívül indokolt esetben, egyedi elbírálás alapján van lehetőség az intézményi 

keretösszeg túllépésére, melyet az intézményvezető javaslata alapján a polgármester 

engedélyez. 

 

(11) Az önkormányzati intézmények a munkavállalóik részére az étkezőhelyi 

vendéglátás, munkahelyi étkeztetés, közétkeztetés igénybevételére havi 7.000 Ft-ot, 

vagy a kizárólag fogyasztásra kész tel vásárlására jogosító havi 4.000 Ft-os utalványt 

biztosíthatnak. (2007. július és augusztus hónapban az étkezési utalványokat csak a 

képviselő-testület döntését követően használhatják fel az intézmények). 

 

20.§ (1) A költségvetési szervek a saját működési bevételük eredeti, illetve módosított 

előirányzatot meghaladó többletbevétel 50 %-át - a képviselő-testület döntését követően 

-  saját hatáskörben felhasználhatják, míg a másik 50 % az önkormányzat bevételét 

képezi, melyet a hitelállomány csökkentésére kell fordítani. A saját bevételek 

felhasználását a felügyeleti szerv vezetőjével engedélyeztetni szükséges. 

 

(2) A költségvetési szervek az (1) bekezdés szerinti saját működési bevételek eredeti, 

illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeikből az éves személyi 

juttatások és az azzal összefüggő munkaadót terhelő járulékok előirányzatát az 

államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 217/1998. (XII.30.) 

Korm. rendelet 48. § (2),(3),(4) bekezdésének valamint az Áht. 93. §-ának (4) 

bekezdése figyelembevételével változtathatják. 

 

(3) A költségvetési szervek az átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről, illetve a 

támogatásértékű bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó 

többletbevételeket intézményi hatáskörben felhasználhatják.  

 

(4) A szakképzési hozzájárulásként átvett összeg - intézményi többletbevételként - a 

szakképzést szolgáló tárgyi eszköz- és készletbeszerzésre intézményi hatáskörben 

felhasználható.  

 

(5) A költségvetési szervek által - az (1)-(4) bekezdés szerint - saját hatáskörben 

végrehajtott előirányzat-változtatása során a többszörösen módosított 

217/1998.(XII.30.)  az  Államháztartás  működési rendjéről szóló kormányrendelet 53. 

§-a alapján kell eljárni.  

 

21.§ A feladat elmaradásból származó - kiemelt - kiadási előirányzat megtakarítások 

felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.  

 

22.§ A Képviselő-testület a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 

illetményalapját 2007. január 1-től  36.800 forintban határozza meg. A Polgármesteri 

Hivatalban a szervezeti egységek vezetői részére a 32/2003.(X.30.) ÖK. sz. rendelet 

alapján vezetői pótlékot állapít meg.  

 

23.§ Az önkormányzat Képviselő-testülete - amennyiben a helyi önkormányzatok 

adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 4. §-a szerinti 

adósságrendezési eljárást az önkormányzat vagy hitelezői nem kezdeményezték - 

önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha az 
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önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállományának 

mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át, vagy a 100 millió forintot és e 

tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.  

 

24.§ (1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a 

tartozásállományukról e rendelet 9. számú melléklete szerinti formában és tartalommal 

kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni. 

 

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a költségvetési szervnek az általa elismert 

tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is - havonta, a tárgyhó utolsó 

naptári napjának megfelelően a tárgyhót követő hó 5-ig kell az önkormányzat jegyzője 

részére teljesíteni.   

 

25.§ (1) A Képviselő-testület elrendeli a költségvetési szervei részére minden hónap 27-éig a 

számlaegyenlegek közlését, és havi finanszírozási tervek készítését. A költségvetési 

szervek részére a jegyző vagy az általa megbízott személy által felülvizsgált 

finanszírozás folyósítható. A havi finanszírozás mértéke a likviditás kezelhetősége 

érdekében az ÖNHIKI-s pályázat elbírálásáig illetve a féléves beszámolóig az 

intézmények részére biztosított éves működési kiadási előirányzat 1/12-ed részének 

95%-áig terjedhet. 

 

(2) A jóváhagyott kiemelt előirányzatok felhasználásra, a rendszeresen jelentkező személyi 

jellegű kiadásokat, azok járulékait, és a közüzemi díjakat kivéve – az önkormányzat 

likviditásának biztosítása érdekében -, csak a felügyeleti szerv vezetőjével történt 

előzetes egyeztetést követően kerülhet sor. 

 

(3) A jóváhagyott felhalmozási előirányzatokra csak a II. félévben lehet kötelezettséget 

vállalni, kivéve a folyamatban lévő, már megkezdett felújításokat, beruházásokat. 

 

26.§. Az önkormányzat által nyújtandó lakásépítési és lakásvásárlási támogatást, valamint a 

lakóövezetbe sorolt területek közművesítésére biztosított összeget az elkülönített 

lakásalap-számlán kezelt pénzeszköz terhére elszámolja. 

 

 

Egyéb rendelkezések 

 

27.§ (1) A Képviselő-testület a társadalmi szervezeteket a költségvetésben meghatározott 

keretösszeg mértékéig támogatja.  A támogatás folyósításának feltétele, hogy a 

szervezet az önkormányzat által meghatározott pályázati kiírásban rögzítetteket vállalja.  

 

     (2) A támogatás folyósítását a támogatási szerződésben rögzítettek alapján a 

Polgármesteri Hivatal biztosítja. 

 

(3) A kapott támogatással a társadalmi szervezet a pályázatában megfogalmazott cél 

megvalósulását követően 30 napon belül, de legkésőbb a következő költségvetési év 

január 31-éig köteles elszámolni. 
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(4) A támogatott szervezetek elszámolását (amely szöveges beszámolóból, a 

felhasználást igazoló számlamásolatokból és a támogatási szerződés mellékletét képező 

számadásból áll) a Polgármesteri Hivatal revizora ellenőrzi. 

 

(5) Újabb támogatási igény benyújtásának előfeltétele, hogy a támogatott szervezet 

hiánytalanul eleget tett számadási kötelezettségének és a Polgármesteri Hivatal revizora 

nem talált szabálytalanságot. 

 

(6) A Képviselő-testület által nyújtott, nem normatív, céljellegű működési és fejlesztési 

támogatások kedvezményezettjeinek nevét, a támogatás célját, összegét - a 

kettőszázezer forint alatti támogatások kivételével - az önkormányzat honlapján kell 

közzétenni.  

 

28.§ (1) Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 

előírásai alapján  

 

a.) az önkormányzat 2007. év január 1-ji hitelállományát - lejárat szerinti bontásban -  

e rendelet 12. szám melléklete, 

b.) az önkormányzat által nyújtott hitelek (kölcsönök) 2007. év január 1-ji 

állományát - lejárat szerinti bontásban - e rendelet 13. számú melléklete,   

c.) a közvetett támogatások 2007. évre tervezett összegét e rendelet 14. számú 

melléklete, 

d.) az önkormányzat - tervezett - pénzeszköz változását e rendelet 15. számú 

melléklete tartalmazza tájékoztató jelleggel. 

 

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt és tájékoztató jelleggel a képviselő-testület részére 

bemutatott mellékleteket ugyanilyen szerkezetben - az adott évre vonatkozó 

tartalommal - kell benyújtani a következő évek költségvetésének előterjesztésekor is. 

 

(3) A tárgyévben képződött pénzmaradvány felhasználásáról a képviselő-testület az 

adott évről készült zárszámadási rendeletében rendelkezik.  

 

(4) Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 

előírásai alapján az évenkénti zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor  

 

a.) az önkormányzat hitelállományát e rendelet 16. számú melléklete, 

b.) az önkormányzat által nyújtott hitelek (kölcsönök) állományát e rendelet 17. 

számú melléklete, 

c.) a közvetett támogatások összegét - szöveges indokolással - e rendelet  18. számú 

melléklete, 

d.) az önkormányzat pénzeszközeinek változását e rendelet 19. számú melléklete 

szerinti táblázatokban, míg 

e.) az államháztartásról szóló, többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 

118. §-ának (2) bekezdésében meghatározott, az Önkormányzat képviselő-

testülete részére a zárszámadáshoz csatolt vagyonkimutatást az államháztartás 

szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 

többszörösen módosított 249/2000.(XII.24.)Kormány rendelet 44/A. § szerint 
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meghatározott szerkezetű és tartalmú mérleg séma szerint kell bemutatni - 

tájékoztató jelleggel -, azt tovább nem kell részletezni; 

f.) a költségvetési évről, december 31-ei fordulónappal készített könyvviteli 

mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív 

pénzügyi elszámolásokat is – leltározni kell. A leltározást – az Önkormányzat 

valamennyi önállóan és részben-önállóan gazdálkodó költségvetési szervénél – 

kétévenként kell végrehajtani. 

g.) a költségvetési szervek elemi beszámolóikat a MÁK által közölt átvételi határidőt 

megelőző 15 nappal kötelesek a jegyző részére megküldeni. A jegyző a 

beszámoló elfogadásáról a beküldést követő 10 napon belül értesíti a költségvetési 

szervek vezetőit. 

 

Záró rendelkezés 
 

 

29.§. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2007. január 1-től kell 

alkalmazni. 

 

 Dr. Fekete Zoltán sk.      Tállai András sk. 

               mb. aljegyző       polgármester 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

 

 Nyeste László sk.       Takács József sk. 

 települési képviselő       települési képviselő 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Mezőkövesd város Önkormányzatának 

4/2007. ((III.1.) ÖK. számú 

RENDELETE 

 

a szociális igazgatásról és ellátásokról  

 

 

Bevezető rész 

 

Mezőkövesd város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a 

szociális ellátásokról szóló többszörösen módosított 1993. évi III. törvény, azok 

végrehajtására kiadott rendeletek, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

tv. 16. § (1) bekezdésében adott felhatalmazás alapján az alábbi önkormányzati rendeletet 

alkotta. 

 

I. FEJEZET 

 

Általános rendelkezések 

 

1. § 

 

A rendelet célja 

 

A jelen önkormányzati rendelet célja, hogy az 1993. évi III. tv. által lehetővé tett szociális 

ellátási formák alkalmazásához a helyi sajátosságoknak megfelelő feltételeket és eljárásokat 

szabályozza. 

 

2. § 

 
A rendelet által figyelembe vett jogszabályok 

 

A jelen rendelet megalkotásánál figyelembe vett jogszabályok és azok rövid megjelölése a 

következő: 

 

Szt:      A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többszörösen módosított 

1993.évi III. tv. 

Kgyr:  A közgyógyellátási igazolványról szóló többszörösen módosított 28/1993. (II.17.) 

Korm. számú rend. 

Szegr: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló többszörösen 

módosított 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet. 

Szocig: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybe vételéről szóló 9/1999. 

(XI.24.) SZCSM rendelet. 

Ptszr:    A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, 

valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet. 

Pszer:   Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III. 

27.) Korm. rendelet. 
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Htv:    A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes 

centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló többszörösen módosított 1991. 

évi XX. tv. 

 

3. § 

A rendelet hatálya 

 

(1) A rendelet hatálya kiterjed: 

a Mezőkövesd Város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező magyar 

állampolgárokra, az állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal 

rendelkező bevándoroltakra, a letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre, 

valamint a magyar hatóságok által menekültként elismert személyekre, 

b Mezőkövesd Város Önkormányzatának illetékességi területén tartózkodó 

hajléktalan személyekre, amennyiben a hajléktalan személy az ellátás 

igénybevételekor nyilatkozatában Mezőkövesd Város közigazgatási területét 

tartózkodási helyként megjelölte. 

 

(2) E rendelet kiterjed az Európai Szociális Chartát megerősítő országoknak a külföldiek 

beutazásáról, magyarországi tartózkodásáról és bevándorlásáról szóló 1993. évi LXXXVI. tv. 

rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó állampolgáraira is. 

 

(3) Az Önkormányzat, tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére, köteles az arra 

rászorulónak átmeneti segélyt, étkezést, illetve szállást biztosítani, ha ennek hiánya a 

rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti. 

 

(4) E rendelet hatálya a (1) bekezdés tekintetében, az (2) bekezdésben foglaltakon 

túlmenően, kiterjed a Szociális Igazgatásról és Szociális Ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 

(Sztv.) 32/B. § (1) bekezdésében meghatározott időskorúak járadéka tekintetében az Európai 

Gazdasági Térség állampolgárára és – az Sztv-ben meghatározott feltételek mellett – a 

harmadik államból származó hozzátartozójára. 

 

(5) E rendelet rendelkezéseit a (4) bekezdésben meghatározott ellátás vonatkozásában, az 

Európai Gazdasági Térség tagállamai tekintetében, az Európai Közösségek migráns 

munkavállalóinak, önálló vállalkozóinak, valamint ezek családtagjainak szociális biztonsága 

tárgykörben elfogadott közösségi rendeletek hatálya alá tartozó személyekre és ellátásokra a 

közösségi rendeletek hatálya szerint kell alkalmazni. 

 

 

II.  FEJEZET 

 

Az állam és az önkormányzat által biztosított ellátások 

 

4. § 

 

Pénzbeli ellátás 

 

(1) Az állam és az önkormányzat – a feltételek megléte esetén – normatív és szociális 

rászorultságtól függő pénzbeli támogatást nyújt. 
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(2) Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 

a./ Lakásfenntartási támogatás (Szt. 38-39.§, Ptszr. 20. §) 

b./ Átmeneti segély (Szt.45. §, Ptszr. 31. §) 

c./ Szociális kamatmentes kölcsön (Szt. 45. §) 

d./ Temetési segély (Szt. 46. §, Ptszr. 32. §) 

e./ Rendszeres szociális segély (Szt.37/A-37/H.§, Ptszr. 15. §) 

f./ Helyi buszközlekedés igénybevételéhez támogatás (e rendelet 19. §) 

g./ 62. életévét betöltött személyek szemétszállítási díjának átvállalása (e rendelet 18.§) 

h./ Zsóry Gyógy- és Strandfürdőbe belépéshez támogatás (e rendelet 20. §) 

 

 

5.  § 

Természetbeni ellátás 

 

(1) Az önkormányzat a – feltételek megléte esetén – szociális rászorultságtól függő 

természetbeni ellátást nyújt. 

 

(2) Szociális rászorultságtól függő természetbeni ellátások 

a./ Köztemetés (Szt. 48. §) 

 

 

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

 

6.  § 

Személyes gondoskodást nyújtó alapellátások 

 

Az önkormányzat az arra rászorultak részére – a feltételek megléte esetén  

 1./a Szociális és Gondozási Központ keretében az alábbi személyes gondoskodást 

nyújtó ellátási formákat biztosítja: 

 a./ Étkeztetés (Szt. 57. § (1) bek. c), 62. §, 86. § (1) bek. b) ,) 

 b./ Házi segítségnyújtás (Szt. 57. § (1) d), 63. §, 86. § (1) bek. c),) 

 

2./ Mezőkövesdi Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat keretében az alábbi 

személyes gondoskodást nyújtó ellátási formákat biztosítja: 

 a./ családsegítés 

 b./ jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

 c./ közösségi ellátás. 

 

 

7. § 

Személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátások 

 

Az önkormányzat az arra rászorultak részére – a feltételek megléte esetén a Szociális és 

Gondozási Központ az alábbi személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátási formákat 

biztosítja. 

a./ Idősek nappali ellátását nyújtó szolgáltatás  

     továbbiakban: Idősek Klubja (Szt. 65/F.§) 
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b./ Idősek átmeneti elhelyezését biztosító szolgáltatás 

     továbbiakban: Időskorúak Gondozóháza (Szt. 80. § (3) bek. b./) 

 

c./ Ápolást, gondozást nyújtó tartós bentlakásos intézmény 

     továbbiakban: Idősek Otthona (Szt. 67.§, 68. §) 

 

8.  § 

 

Az önkormányzat az arra rászorultak részére a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Mezőkövesdi 

Csoportja szervezésében biztosítja a Hajléktalan éjjeli menedékhelyet és Nappali melegedő 

szociális ellátást, az ellátási szerződésben meghatározott időpontig. 

 

9.  § 

 

Az önkormányzat az arra rászorultak részére – saját intézményein túlmenően – regionális, 

vagy megyei szervezet, illetve megállapodás útján kívánja biztosítani az alábbi ellátásokat. 

 

(1) Ápolást, gondozást nyújtó intézmények: 

a./ Idősek otthona (Szt. 67. §, 68.§) 

b./ Fogyatékosok otthona (Szt. 70.§) 

c./ Pszichiátriai betegek otthona (Szt. 71.§) 

d./ Szenvedélybetegek otthona (Szt. 71/A §) 

e./ Hajléktalanok otthona (Szt. 71/B §) 

 

(2) Rehabilitációs intézmények 

a./ Pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye (Szt. 72.§ (2), 73. §) 

b./ Szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye (Szt. 72.§ (2) b./, 73. §) 

c./ Fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye (Szt. 72.§ (2) c./, 74. §) 

d./ Hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye (Szt. 72.§ (2) d./, 74/A. §) 

 

(3) Nappali ellátást biztosító intézmények: 

a./ Fogyatékosok nappali intézménye (Szt. 65/F. (1) bek. c/) 

b./ Szenvedélybetegek nappali intézménye (Szt. 65/F.§ (1) bek. b/) 

c./ Pszichiátriai betegek nappali intézménye (Szt. 65/F. § (1) bek. b/) 

d./ Hajléktalan személyek nappali melegedője (Szt. 65/F.§ (1) bek.) 

 

(4) Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények 

a./ Időskorúak gondozó háza (Szt.80.§ (3) bek. a/) 

b./ Fogyatékosok gondozó háza (Szt. 83. § (3) bek. b/) 

c./ Pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona (Szt. 80.§ (3) bek. c/-d/) 

 

(5) Lakóotthoni elhelyezés: 

a./ Pszichiátriai betegek lakóotthona (Szt. 85/A.§ (2) b./) 

b./ Fogyatékos személyek lakóotthona (Szt. 85/A.§ (2) a./) 

 

 

III.   FEJEZET 
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Hatásköri szabályok 

10.  § 

 

(1) A Képviselő-testület által átruházott hatáskörben polgármester dönt a szociális ellátás 

megállapítása iránti kérelem tárgyában: 

 

a./ lakásfenntartási támogatás 

b./ átmeneti segély 

c./ szociális kamatmentes kölcsön  

d./ temetési segély 

e./ ingyenes utazásra jogosító, helyi közlekedési bérlet 

f./ 62 éven felüliek szemétszállításának átvállalása 

g./ Zsóry Gyógy- és Strandfürdőbe belépéshez támogatásról 

h./ a köztemetésről. 

 

(2) Ha a polgármester a támogatás megtérítését rendeli el, a visszafizetésre kötelezett 

rendkívüli méltánylást érdemlő körülményeire tekintettel 

 kamat összegét csökkentheti, illetve elengedheti 

 részletfizetést engedélyezhet. 

 

(3) A Képviselő-testület által átruházott hatáskörben Szociális és Egészségügyi Bizottság 

dönt a szociális ellátás megállapítása iránti kérelem tárgyában az alábbi esetekben: 

 

a./ a mezőkövesdi Önkormányzat által fenntartott tartós bentlakásos intézménybe 

történő felvétel iránti kérelmekről. A Szociális és Egészségügyi Bizottság a 

mezőkövesdi Önkormányzat által fenntartott Idősek Otthonába történő felvétel iránt 

benyújtott kérelem elbírálásánál a külön jogszabályban meghatározott szakértő 

véleménye alapján dönt. 

 

(4) A Szociális és Gondozási Központ vezetője dönt a Mezőkövesdi Önkormányzat által 

fenntartott személyes gondoskodást nyújtó alap nappali és átmeneti elhelyezést nyújtó 

intézménybe történő felvételről. 

 

(5) A Képviselő-testület: 

a./ Amennyiben a polgármester az általa megállapított pénzbeli és természetbeni 

ellátás megtérítését rendeli el – a visszatérítésre kötelezett rendkívüli méltánylást 

érdemlő körülményeire tekintettel -, a Képviselő-testület a megtérítés összegét, a pénz 

egyenértékének visszafizetését elengedheti, mérsékelheti. 

 

b./ Dönt a mezőkövesdi Önkormányzat által fenntartott szociális intézményben 

keletkezett személyi térítési díj hátralék mérsékléséről, elengedéséről, a kötelezett 

ingatlanára vonatkozó jelzálogról. 

 

c./ Gyakorolja az önkormányzati szociális intézmény felett a fenntartói jogokat és 

ellátja a fenntartó kötelezettségét az Szt. 92/A és 92/B. §-ában foglaltak szerint. 
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d./ Dönt a szociális ellátási szerződés megkötéséről, módosításáról, megszüntetéséről. 

(Szt. 122.§) 

 

e./ Dönt az önkormányzat által fenntartott szociális intézmény által biztosítandó egyes 

nem szakmai szolgáltatás – legfeljebb 5 év időtartamra történő – intézményen kívüli 

szervezettel, személlyel történő elvégeztetéséről (Szt. 122/A – 122/C §.) 

 

 

IV.  FEJEZET 

 

Eljárási szabályok 

 

11.  § 

A szociális ellátás megállapítása iránti kérelem előterjesztése 

 

(1) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénybevételére irányuló kérelmeket az 

önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szociális Osztályára kell benyújtani a rendelet 

mellékletében meghatározottak szerint. 

 

 Az önkormányzat által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó ellátások közül 

az alap-, nappali-, és átmeneti elhelyezés iránti kérelmeket az intézményvezetőhöz 

kell benyújtani, az egyes ellátási formára rendszeresített nyomtatványon. A 

kérelem elbírálásáról a szociális intézményvezető 15 napon belül értesíti a 

kérelmezőt, illetve törvényes képviselőjét. 

 

 A nem önkormányzatunk által fenntartott intézménybe történő felvétel iránti 

kérelmet a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályához kell benyújtani a 

jogszabályban meghatározott mellékletekkel felszerelve eltérő rendelkezés 

hiányában. A beutalás iránti kérelmet a Szociális és Egészségügyi Bizottság a 

soron következő ülésen bírálja el. A bizottság döntéséről a kérelmezőt, törvényes 

képviselőjét és az érintett intézmény vezetőjét tájékoztatni kell. 

 

(2) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénybevétele az ellátást igénylő 

kérelmére, vagy hivatalból történik. A kérelemhez az 5. § (2) a./ pontjában írt ellátás 

kivételével a kérelmező köteles minden ellátási formához az igénylő által aláírt 

jövedelemnyilatkozatot csatolni és a jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről a 

típusának megfelelő igazolást mellékelni. 

 

(3) A szociális ellátás iránti kérelem elbírálásához környezettanulmányt kell beszerezni, 

kivéve: 

 egy éven belül más szociális ellátáshoz készült környezettanulmány, 

 temetési segély, 

 köztemetés, 

 ingyenes utazásra jogosító bérlet, 

 62 éven felüliek szemétszállítási díjának átvállalása, 

 kivételesen sürgős esetben a környezettanulmány elkészítése mellőzhető, 

amennyiben a rendelkezésre álló adatokból megállapítható az igényjogosultság. 
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(4) Valamennyi szociális ellátás iránti kérelemnek tartalmaznia kell: 

 

a./ kérelmező nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, lakóhelyét és tartózkodási 

helyét, társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ szám). 

 

b./ a közös háztartásban élő személyek nevét, személyi adatait (születési hely, idő, anyja 

neve), a rokonsági fokozat megjelölését, valamint a társadalombiztosítási azonosító jelét 

(TAJ szám). 

 

c./ a kérelmező és a vele közös háztartásban élő, jövedelemmel rendelkező személyek 

jövedelem igazolással tanúsított havi nettó jövedelmét. 

 

d./ a kérelmező vagyonára vonatkozó adatokat. 

 

(5) A jövedelem számításnál a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem 

benyújtását megelőző 3 hónap, egyéb jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző egy 

évben megszerzett nettó jövedelmet kell figyelembe venni. 

 

Ha a szociális ellátás iránti kérelem elbírálására jogosult hatáskörrel rendelkező szerv 

hivatalos tudomása, vagy a környezettanulmány lefolytatása alapján a kérelmező 

életkörülményeire tekintettel a kérelemhez becsatolt jövedelemnyilatkozatban foglaltakat 

vitatja, felhívhatja a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve a saját, és a családja tulajdonában 

álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Abban az esetben, ha 

a fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 50 %-át, a 

jövedelem a fenntartási költségek figyelembe vételével vélelmezhető. (Szt. 10. § (2) bek.) 

 

 

12. § 

 

A pénzbeli ellátások folyósítása 

 

(1) A rendszeres pénzbeni támogatások közül a rendszeres szociális segélynek a kifizetése 

minden hónap 5. napjáig lakossági folyószámlára utalással történik. 

 

(2) Az egyéb támogatások házipénztárból, indokolt esetben postai úton kerülnek 

kifizetésre, illetve a 4. § (2) bekezdésének f./-h./ pontjai esetében a szolgáltató által 

kibocsátott számla ellenében kerülnek átutalásra. 

 

 

V.   FEJEZET 

 

Egyes szociális ellátásokra vonatkozó különleges szabályok 
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13.  § 

Lakásfenntartási támogatás 

(Szt. 38, 39. §, Ptszr. 20. §) 

 

(1) Helyi lakásfenntartási támogatásban részesíthető az a család, ahol az egy háztartásban 

élő személyek egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 200 %-át és a lakásfenntartás havi költsége eléri, vagy meghaladja a 

háztartás havi összjövedelmének 30 %-át. 

 

(2) A Mezőkövesden a helyi lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyság: 

a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm, 

b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm, 

c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm, 

d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm, 

e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d.) pontban megjelölt 

lakásnagyság és minden további személy után 5-5 nm,   

      de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága. 

(3) A helyi lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége a 

helyben elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az 

egy négyzetméterre jutó helyben elismert havi költség összege 2007. évben 212,5.-Forint. A 

2007. évet követően az egy négyzetméterre jutó helyben elismert havi  költség összege, az 

éves központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott egy négyzetméterre jutó 

elismert havi költség 50 %-a. 

 

(4) A helyi lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege 2.500.-forint. 

 

(5) A lakásfenntartási támogatás természetben is adható. 

 

 

(6) A lakásfenntartási támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától, egy évre kell 

megállapítani.  

 

 

14.  § 

Átmeneti segély 

(Szt. 45. §, Ptszr. 31. §) 

 

(1) A polgármester átmeneti segélyt nyújthat azoknak a létfenntartást veszélyeztető 

rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gondokkal 

küzdő személyek részére, akiknek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg 

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetében 150 %-át, ha a 

megélhetéshez szükséges feltétel más módon nem biztosítható. 

 

Elsősorban azokat a személyeket indokolt átmeneti segélyben részesíteni, akik önmaguk, 

illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként 

jelentkező többletkiadások, különösen betegség, elemi kár miatt anyagi segítségre szorulnak. 

(Szt. 45.§ (1)-(4) bekezdés) 
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(2) Átmeneti segély – élethelyzettől függően – nyújtható pénzbeli, vagy természetbeni, 

illetve egyszeri segély, vagy havi rendszerességgel (időszaki támogatás) formában. 

 

Az egyszeri segély gyógyszertámogatásként, illetve az egészségbiztosítás által nem, vagy 

csak részben támogatott egészségügyi szolgáltatás díjaként is megítélhető. 

 

(3) 

a./  Az egyszeri segély háztartásonként a tárgyév folyamán legfeljebb 2 alkalommal 

állapítható meg, amelynek együttes összege nem haladhatja meg a 20.000.-Ft-ot. 

 

b./  Időszaki támogatásként háztartásonként legfeljebb 6 hónapra adható átmeneti segély, 

melynek havi összege nem haladhatja meg a 3.000.-Ft-ot. 

 

(4) Az előző bekezdésekben meghatározottaktól – rendkívüli méltánylást érdemlő esetben 

– a polgármester eltérhet és magasabb összegű átmeneti segélyt állapíthat meg az önmaguk, 

illetve családjuk létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetben lévő, rászorult 

személyek részére. 

 

15. § 

Szociális kamatmentes kölcsön 

 

1 A polgármester szociális kamatmentes kölcsönt nyújthat azoknak a legalább 1 éve 

folyamatosan rendszeres jövedelemmel rendelkező kérelmezőknek, 

 

a./   akinek a háztartásában az együtt élő, bejelentett lakóhellyel rendelkező 

személyeket figyelembe véve az egy főre eső jövedelem meghaladja az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, amennyiben a kérelmező olyan előre 

nem látható, vagy önhibáján kívül bekövetkezett, jelentős többletkiadással 

rendelkezik, amelynek kiegyenlítése a család létfenntartását veszélyezteti, (pl. 

elemi kár, haláleset, baleset, 1 hónapot meghaladó betegség miatt bekövetkező 

jövedelemcsökkenés, stb.) illetve 

 

b./   aki lakása állagának váratlan romlása, a lakás üzemeléséhez szükséges 

közművek meghibásodása miatt a család egy havi átlagjövedelmét meghaladó 

költségű felújítás, karbantartás, javítás vált szükségessé. 

 

2 A fenti feltételek fennállása esetén sem nyújtható kamatmentes kölcsön azoknak a 

kérelmezőknek, akiknek 

 a családjában az egy főre eső jövedelem meghaladja a saját jogú öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 2,5-szeres mértékét, illetve aki 

rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, 

 

 aki, és a vele közös háztartásban élő családtagja az önkormányzattól 

korábban részesült szociális kamatmentes kölcsönben, azonban a tartozást 

nem egyenlítette ki az előírt határidőben, illetve újabb kölcsönre még nem 

jogosult, mert a korábbi kölcsön nyújtásától számított, (3) bekezdésben 

meghatározott időtartam még nem telt el, illetve akinek szociális pénzbeli  
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ellátás visszafizetési, megtérítési kötelezettsége áll fenn a tartozás 

kiegyenlítéséig, 

 

3   A kamatmentes kölcsön az előző kölcsön visszafizetésétől számított 2 éven belül  - 

háztartásonként – egy alkalommal nyújtható, futamideje a 6 hónapot nem haladhatja meg, 

maximális összege 25.000.-Ft, kivételesen, vis major helyzetben 50.000.-Ft. 

 

4   A kamatmentes kölcsön nagyságát, visszafizetésének kezdő időpontját és tartalmát 

úgy kell megállapítani, hogy az igazodjon a támogatott anyagi és szociális helyzethez. 

 

5   Ha az élethelyzet romlása, vagy változása következtében a kölcsön teljes összegének 

visszafizetése az előírt határidőre nem valósítható meg, a polgármester a törlesztési időt 

egy alkalommal meghosszabbíthatja, vagy engedélyezheti a törlesztés szüneteltetését, 

maximum 3 hónapra. 

 

(7) A kamatmentes kölcsönt az erre a célra szolgáló nyomtatványon lehet igényelni a 

Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán. A kérelemben meg kell jelölni a 

kamatmentes kölcsön igénylésének indokát, mellékelni szükséges a megjelölt indok 

igazolására szolgáló dokumentumokat, a kérelmező és családjának jövedelmi 

helyzetére nyilatkozatot kell tenni és a munkáltatói igazolásokat mellékelni 

szükséges. A kérelmezőnek írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a kölcsön 

visszafizetésének elmulasztása, vagy 30 napot meghaladó késedelmes teljese esetére 

engedélyezi az önkormányzat javára a hátralékos, és egy összegben esedékessé vált 

kölcsöntartozás kiegyenlítését. Az engedményező nyilatkozatban pontosan fel kell 

tüntetni az engedményezés végrehajtásához szükséges adatokat (munkáltató, 

nyugdíjfolyósító, egyéb ellátást folyósító szerv adatait, ha van törzsszáma, 

pénzintézeti számlaszám, stb.) 

 

16.  § 

Az önkormányzat által saját forrásból biztosított ellátások 

62. életévét betöltött személyek szemétszállítási díjának átvállalása 

 

(1) Az önkormányzat azon mezőkövesdi lakóhellyel rendelkező személyek háztartásának 

110 literes űrtartalmú hulladékgyűjtő edényének hetenkénti gyakorisággal történő ürítésének 

szemétszállítási díját vállalja át, ahol kizárólag 62 év feletti, vagy kizárólag rokkantsági 

járadékos, kizárólag I-II. csoportú rokkantsága alapján nyugellátásban, baleseti 

nyugellátásban részesülő, vagy kizárólag 62 év feletti és rokkantsági járadékos, I-II. csoportú 

rokkantsága alapján nyugellátásban, baleseti ellátásban részesülő személyek élnek, illetve 

ezen személyek háztartásában élő, gyámság, vagy gondnokság alatt álló mezőkövesdi lakosok 

laknak és az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a (2) bekezdésben foglaltakat. 

 

(2) Az (1) bekezdés szerinti kedvezmény csak azokat a személyeket illeti meg, akiknek 

 

 2 fős, vagy nagyobb létszámú családjában az – utolsó 3 havi átlagjövedelem 

alapján számított – egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi 

nyugdíjminimum 270 %-át, 
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 egyedül élő kérelmező esetén, az előbbiek szerint számított egy főre eső jövedelem 

nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

háromszorosát. 

 

(3) Az (1) bekezdésben foglalt kedvezmény azokat a 70 évet betöltött személyeket is 

megilleti akiknek az utolsó 3 havi átlagjövedelme alapján számított – egy főre eső jövedelme 

nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum ötszörösét. 

 

(4) Amennyiben az ellátást igénybe vevő a szemétszállításhoz nyújtott önkormányzati 

támogatást a következő naptári évben teljes egészében igénybe kívánja venni, a kérelmet és 

annak jogosultságát igazoló mellékleteket a tárgyév január 31-ig kell bejelenteni a 

Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályára. A tárgyév folyamán benyújtott kérelmekre – a 

jogosultság megállapítása esetén – a kérelem benyújtását követő hónap 1. napjától kell 

megállapítani a támogatást.  

 

(5) A szemétszállítási támogatásban részesülők adatait minden év március 15. napjáig 

meg kell küldeni a közszolgáltatást végző mezőkövesdi VG. Rt. részére, amely alapján a 

közszolgáltató a számlát minden negyedévet követő hónap 15. napjáig benyújtja az 

önkormányzat részére. Az évközben megállapított jogosultságról szóló határozatokat havonta 

egy alkalommal meg kell küldeni a VG. Rt. részére. 

 

17.  § 

Helyi buszközlekedés igénybevételéhez támogatás 

 

 

(1) A helyi buszközlekedési támogatás igénybevételére jogosult: 

 

a./  Nyugellátásban részesülő személy nyugdíjas igazolványa alapján, feltéve, hogy a 

családban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi 

nyugdíjminimum háromszorosát. 

 

b./  A rendszeres szociális segélyben részesülő személy. 

 

(2) A támogatás egyedi határozat alapján házipénztárból kerül a jogosult részére 

kifizetésre. 

 

18.  § 

Zsóry Gyógy- és Strandfürdő belépéséhez támogatás 

 

(1) A Zsóry Gyógy- és Strandfürdőbe belépéshez támogatás annak a saját jogú öregségi 

nyugdíjban részesülő személynek állapítható meg, ahol a családban az egy főre eső jövedelem 

nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum négyszeresét. 

 

(2) A támogatás maximum 10 alkalommal történő belépéséhez állapítható meg azzal, 

hogy a belépőjegy vásárlásához fel nem használt utalványok készpénzre nem válthatóak át. 

 

(3) Az önkormányzat évente 10 alkalommal – adott naptári év december 31-ig terjedő 

felhasználásra – a mindenkori belépőjegy összegének 63,6 %-át (alkalmanként)  
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támogatásként biztosítja, az (1) bekezdésben meghatározott jogosultsági feltételekkel 

rendelkező személyek részére. 

 

(4) A támogatást megállapító határozatnak tartalmaznia kell: 

 

a./  a belépéshez történő támogatás összegét, valamint a belépések számát, 

 

b./ a támogatás igénybevételére jogosító, az önkormányzat által előre gyártott, 

perforált, szigorú számadású „belépésre jogosító utalványt”, sorszámát, melynek 

megjelenési formáját az 1. sz. melléklet tartalmazza, 

 

c./  a kedvezményes utalvány felhasználásának időtartamát, 

 

d./  a támogatás igénybevételének egyéb feltételeiről tájékoztatást. 

 

(5) A Képviselő-testület Szociális és Egészségügyi Bizottsága rendkívüli méltánylást 

érdemlő esetben – méltányossági jogkörben – eljárva, megállapíthatja a Zsóry Gyógy- és 

Strandfürdőbe belépéshez nyújtott önkormányzati támogatásra való jogosultságát annak a 

saját jogon nyugdíjas kérelmezőnek is, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem 

meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíjminimum négyszeres összegét, amennyiben az 

egyéb jogosultsági feltételek maradéktalanul fennállnak. 

A méltányossági jogkörben megállapított önkormányzati támogatás felhasználására az 

általános szabályok az irányadók. 

 

19.  § 

Temetési segély 

(Szt. 46. §  Ptszr. 32.§) 

 

(1) Temetési segélyben részesülhet az, aki a meghalt személy eltemettetéséről 

gondoskodott, és a temetési költségek viselése önmaga és családja létfenntartását 

veszélyezteti. 

 

(2) 

a./  A temetési segély összege a saját jogú öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 60 %-a. E rendelet alkalmazásában a helyben szokásos legolcsóbb temetés 

költsége: azonos a saját jogú öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 6-

szorosával. 

 

(3) Nem jogosult – jövedelmi viszonyai alapján – temetési segélyre az az eltemettető, 

akinek a családjában az 1 főre eső jövedelem meghaladja a saját jogú öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetén 250 %-át. 

 

(4) A temetési segély kifizetése házipénztárból történik. 
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20.  § 

Köztemetés 

(Szt. 48. §) 

 

(1) A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármesterének kell – a 

halálesetről való tudomásszerzést követő 30 napon belül – gondoskodnia az elhunyt személy 

közköltségen történő eltemettetéséről, ha 

a./  nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy 

b./  az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik. 

 

(2) Az elhunyt személy elhalálozása időpontjában fennálló lakóhelye (a továbbiakban: 

utolsó lakóhely) szerinti települési önkormányzat a köztemetés költségét az (1) bekezdés 

szerinti önkormányzatnak megtéríti. A megtérítés iránti igényt a köztemetés elrendelésétől 

számított hatvan napon belül kell bejelenteni. 

 

(3) Az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti települési önkormányzat 

a./  a költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti, 

vagy 

b./  az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére 

kötelezi. 

 

(4) Ha az elhunyt személynek utolsó lakóhelye nem volt, vagy az nem ismert, úgy a 

temetési költséget viselő önkormányzat a (3) bekezdés szerint jár el. 

 

 

21. § 

Rendszeres szociális segély 

(Szt. 37/A-37/G. §, Pszer. 1-7. §, Ptszr. 15-19. §) 

 

(1) a.)A rendszeres szociális segély a hátrányos munkaerő piaci helyzetű aktív korú 

személyek és családjuk részére nyújtott támogatás. A jegyző rendszeres szociális segélyt 

állapít meg annak az aktív korú személynek, aki 

aa) egészségkárosodott, 

ab) vagy nem foglalkoztatott, 

ac) vagy támogatott álláskereső, 

feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított. Az a.b) 

alpont szerinti személy esetében a rendszeres szociális segély megállapításának feltétele, hogy 

vállalja a beilleszkedését segítő programban való részvételt. Rendszeres szociális segélyre egy 

családban egyidejűleg csak egy személy jogosult. 

 

b.) Az a) pont aa) alpontjának  alkalmazásában egészségkárosodott személynek minősül az, 

aki 

ba) munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, vagy 

bb) vakok személyi járadékában részesül, vagy 

bc) fogyatékossági támogatásban részesül. 

 

 



 

 

 

14 

 

c.)  Az a) pont ab) alpontja alkalmazásában nem foglalkoztatott személynek minősül az, 

akinek esetében 

ca) a munkanélküli-járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói járadék 

(a továbbiakban együtt: álláskeresési támogatás), illetőleg a jövedelempótló támogatás 

folyósítási időtartama lejárt, és álláskeresést ösztönző juttatásban nem részesül, vagy 

cb) az álláskeresési támogatás folyósítását keresőtevékenység folytatása miatt a folyósítási 

idő lejártát megelőzően szüntették meg, és a keresőtevékenységet követően az Flt. alapján 

álláskeresési támogatásra nem szerez jogosultságot, vagy 

cc) a rendszeres szociális segély iránti kérelem benyújtását megelőző két évben az állami 

foglalkoztatási szervvel, vagy a lakó-, tartózkodási hely szerint illetékes települési 

önkormányzat által kijelölt szervvel (a továbbiakban: együttműködésre kijelölt szerv) 

legalább egy év időtartamig együttműködött, vagy 

cd) az ápolási díj, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, a rendszeres 

szociális járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, a 

rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, az ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása 

megszűnt, illetve az özvegyi nyugdíj folyósítása a Tny. 52. §-ának (3) bekezdése szerinti 

okból szűnt meg, és közvetlenül a kérelem benyújtását megelőzően a munkaügyi központtal, 

vagy az együttműködésre kijelölt szervvel legalább három hónapig együttműködött, 

ce) a rendszeres szociális segély folyósítása a munkaképesség-csökkenés mértékének 

változása miatt szűnt meg, 

és keresőtevékenységet nem folytat, ide nem értve a települési önkormányzat által szervezett 

foglalkoztatást és az alkalmi munkavállalói könyvvel végzett munkát. 

 

d) Az a) pont alkalmazásában akkor nem biztosított a megélhetés, ha a családnak az egy 

fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 90%-át és vagyona nincs. 

 

e) A c) pont cc) és cd) alpontja szerinti együttműködés időtartamának számításánál az 

állami foglalkoztatási szerv, illetve az együttműködésre kijelölt szerv által felajánlott és a nem 

foglalkoztatott személy által elvállalt munka időtartamát is figyelembe kell venni. 

 

f) A családi jövedelemszámításnál a rendszeres szociális segélyt igénylő részére a kérelem 

benyújtását megelőzően folyósított rendszeres pénzellátás összegét, valamint a 

keresőtevékenységből származó jövedelmet figyelmen kívül kell hagyni. 

 

g) A rendszeres szociális segélyre való jogosultság 

ga) a c) pont ca) alpontjában foglalt esetben a munkanélküliek jövedelempótló támogatása, 

illetőleg az Flt. alapján folyósított álláskeresési támogatás, vagy álláskeresést ösztönző 

juttatás időtartamának kimerítésétől, 

gb) a c) pont cb) alpontjában foglalt esetben a keresőtevékenység megszűnésétől, 

gc) a c) pont cd) alpontja szerinti rendszeres pénzellátás folyósításának megszűnésétől 

számított tizenkettő hónapon belül benyújtott kérelem alapján állapítható meg. 

h)  Az a) pont ac) alpontjának alkalmazásában támogatott álláskeresőnek minősül az a 

személy, aki az Flt. alapján álláskeresési támogatásban, illetőleg álláskeresést ösztönző 

juttatásban részesül. 

 

(2) a) Nem állapítható meg rendszeres szociális segély, illetőleg a megállapított ellátást meg 

kell szüntetni annak a személynek, aki 
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aa) előzetes letartóztatásban van, elzárás büntetését, illetve szabadságvesztés büntetését 

tölti, 

ab) az Szt. 3.§ (3) bekezdése alá tartozik, és tartózkodási engedélyének érvényességi ideje 

meghosszabbítás nélkül lejárt, illetve engedélyét visszavonták; 

ac) a nem foglalkoztatott személynek, aki 

ad) a rendszeres szociális segély iránti kérelem benyújtását közvetlenül megelőzően 

folyósított jövedelempótló támogatásának időtartama alatt az önkormányzattal, illetőleg az 

állami foglalkoztatási szervvel nem működött együtt, 

ae) katonai szolgálatot teljesít, 

af) – a b) pontban foglaltakra is figyelemmel - keresőtevékenységet folytat, ide nem értve a 

települési önkormányzat által szervezett foglalkoztatásban való részvételt és az alkalmi 

munkavállalói könyvvel történő munkavégzést, 

ag) közoktatási, illetőleg felsőoktatási intézményben nappali oktatás munkarendje szerint 

tanulmányokat folytat, vagy az Flt. szerint képzési támogatásként keresetpótló juttatásban 

részesül. 

 

b) A nem foglalkoztatott személy részére megállapított rendszeres szociális segély a 

megszüntetéstől számított harminchat hónapon belül - ide nem értve a (4) bek. g) pontja 

szerinti megszüntetési esetet - az előzetes együttműködési kötelezettség teljesítése nélkül 

ismételten megállapítható, amennyiben a rendszeres szociális segélyre való jogosultsági 

feltételek egyébként fennállnak. 

 

c.) A (2) bekezdés  a) pontjának af) alpontjában meghatározott esetben a megállapított 

ellátást - a továbbfolyósítás feltételeinek fennállása esetén - csak az (5) bek. c) pontjában 

meghatározott időtartam leteltét követően kell megszüntetni. 

 

(3) a.) A rendszeres szociális segély folyósítása - a b) pontban foglalt kivétellel - szünetel, 

ha a nem foglalkoztatott személy a települési önkormányzat által szervezett foglalkoztatásban 

vesz részt, ide nem értve az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatást. 

    b)  Ha az önkormányzat által szervezett foglalkoztatásból származó havi kereset a 

megállapított rendszeres szociális segély havi összegénél legalább ezer forinttal kevesebb, a 

rendszeres szociális segélyt olyan összegben kell folyósítani, hogy a kereset és a segély 

együttes összege – az (5) bek. a) pontjára  is figyelemmel - megfeleljen a rendszeres szociális 

segély megállapított összegének. 

 

    (4) a) A nem foglalkoztatott személy a rendszeres szociális segély folyósításának 

feltételeként köteles együttműködni  a települési önkormányzat által kijelölt szervvel, 

amelynek keretében  

       aa) az együttműködésre kijelölt szervnél nyilvántartásba veteti magát, és  

   ab) a beilleszkedését segítő programról írásban megállapodik az együttműködésre kijelölt 

szervvel, továbbá  

     ac) teljesíti a beilleszkedését segítő programban foglaltakat.  

 

   b) Az önkormányzat a Mezőkövesdi Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat és 

az Észak-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Miskolci Regionális 

Kirendeltségének Mezőkövesdi Kirendeltsége  útján gondoskodik az együttműködés 

intézményi feltételeiről.   
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  c) A nem foglalkoztatott személy beilleszkedését segítő programok – melyek igazodnak a 

rendszeres szociális segélyben részesülő személy szociális helyzetéhez és mentális 

állapotához – az alábbiakra terjednek ki:  

 

d) a Mezőkövesdi Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat keretén belül:  

     da) a szervvel való kapcsolattartás,  

     db) egyéni képességeket fejlesztő, vagy az életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson  

             való részvétel,  

     dc) munkavégzésre történő felkészülési programban való részvétel, 

   

e)  Az Észak-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Miskolci Regionális 

Kirendeltségének    

      Mezőkövesdi Kirendeltsége keretén belül:   

     ea) a szervnél való nyilvántartásba vétel, 

     eb a szervvel való kapcsolattartás 

     ec) a beilleszkedést segítő programról írásban történő megállapodás,  

     ed) álláskeresési megállapodás megkötése  

     ee) a felajánlott és  – a 21/A. §. (5) bekezdése szerint – megfelelő munkalehetőség    

           elfogadása 

     ef) a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, képzésben történő 

részvétel,  

            különösen az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés megszerzésére 

 

f) Az együttműködés tényéről az együttműködésre kijelölt szerv három havonként tájékoztatja 

az önkormányzatot. Amennyiben a jogosult együttműködési kötelezettségének nem tesz 

eleget, úgy a kijelölt szerv a mulasztást haladéktalanul jelzi az önkormányzat felé.  

  

g) Amennyiben a rendszeres szociális segélyben részesülő nem foglalkoztatott személy a 

beilleszkedését elősegítő programban a kijelölt szervnél az előírt együttműködési 

kötelezettségének első ízben nem tesz eleget, illetve akadályoztatása esetén a neki fel nem 

róható akadály igazolását az akadály megszűnését követő 8 napon belül hitelt érdemlően nem 

igazolja, úgy a rendszeres szociális segély 3 hónapig 75 %-os mértékben kerül folyósításra.  

ga) az együttműködési kötelezettség súlyos vagy két éven belül történő ismételt megszegése 

esetén a rendszeres szociális segélyt meg kell szüntetni. E rendelkezés alkalmazása során az 

együttműködési kötelezettség súlyos megszegésének az az eset minősül, ha a segélyben 

részesülő személy a felajánlott és megfelelő munkalehetőséget nem fogadja el, vagy ha az 

önkormányzat által szervezett foglalkoztatást a munkáltató rendkívüli felmondással szüntette 

meg. 

 gb) Amennyiben a rendszeres szociális segélyben részesülő személy a segélyre való 

jogosultságának felülvizsgálatánál az önkormányzattal felszólítás ellenére nem működik 

együtt, a rendszeres szociális segély folyósítása megszűnik.  

 

h) Ha a rendszeres szociális segélyben részesülő személy házastársa vagy élettársa a 

rendszeres szociális segély nem foglalkoztatottakra irányadó jogosultsági feltételeinek - ide 

nem értve az (1) bek. c) pontjának cc)-cd) alpontja szerinti megelőző együttműködés 

időtartamára vonatkozó rendelkezéseket - megfelel, az együttműködésre kijelölt szervvel 

maga is együttműködhet. Ebben az esetben az együttműködés az (4) bekezdés a) pontja 
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szerinti nyilvántartásba vételre, valamint a (3) bekezdés d) pontjában a felajánlott és 

számára  - a 21/A. §. (5) bekezdése szerint – megfelelő munkalehetőség elfogadására  terjed 

ki. 

 

(5) A rendszeres szociális segély havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a 

jogosult családja tényleges havi összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg a 

teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér 

mindenkori kötelező legkisebb összegének személyi jövedelemadóval, munkavállalói, 

egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegét. A családi jövedelemhatár 

összege megegyezik a család fogyasztási egységeihez tartozó arányszámok összegének és az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 90%-ának szorzatával. 

a) Ha a rendszeres szociális segély összege az a) pontban foglalt számítás szerint a havi ezer 

forintot nem éri el, a jogosult részére ezer forint összegű ellátást kell megállapítani. 

 

b) Ha a rendszeres szociális segélyben részesülő személy keresőtevékenységet folytat - ide 

nem értve a települési önkormányzat által szervezett foglalkoztatásban való részvételt és az 

alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzést -, részére a rendszeres szociális 

segélyt 

ba) a keresőtevékenység kezdő napjától számított három hónapig 50%-os összegben, 

bb) az a) pont szerinti időtartam lejártát követő naptól számított három hónapig 25%-os 

összegben kell továbbfolyósítani, feltéve, hogy a rendszeres szociális segélyben részesülő 

személy keresőtevékenysége folyamatosan fennáll. 

 

c) A  b) pont szerinti továbbfolyósítás időtartama alatt 

ca) a rendszeres szociális segélyre való jogosultságot, illetve a segély összegét 

felülvizsgálni nem kell, 

cb) az aktív korú személynek együttműködési kötelezettsége nincs, azonban a 

keresőtevékenység folyamatos fennállását havonta igazolnia kell. 

 

d) A b) pont szerinti továbbfolyósításra a továbbfolyósítás megszűnését követő hat hónapon 

belül ismételten nem kerülhet sor. 

 

e) Ha a b) pont szerinti továbbfolyósítás esetén a rendszeres szociális segély összege a havi 

ezer forintot nem éri el, a jogosult részére ezer forint összegű ellátást kell folyósítani. 

 

f) Ha a segélyben részesülő személy számára álláskeresési támogatásra való jogosultságot 

állapítanak meg, a jegyző a rendszeres szociális segélyre való jogosultságot felülvizsgálja. Ha 

a segélyre való jogosultság továbbra is fennáll, a rendszeres szociális segélyt módosított 

összegben tovább kell folyósítani. 

 

(6) a) A hajléktalan személy részére megállapított rendszeres szociális segély esetén az erről 

rendelkező határozat egy példányát meg kell küldeni a főjegyzőnek. 

 

    b) A hajléktalan nem foglalkoztatott személynek az együttműködési kötelezettsége azzal a 

lakó- vagy tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat által kijelölt szervvel áll fenn, 

amely jegyzőjének határozata alapján a főjegyző a rendszeres szociális segélyt folyósítja. 
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21/A. §. 

Közcélú munkavégzés  

Szt. 37/H §. Ptszer 15-19. §.  

 

(1) Mezőkövesd város önkormányzata a nem foglalkoztatott személyek munkaerő-piaci 

helyzetének javítása érdekében részmunkaidőben legalább 30 munkanap időtartamú 

foglalkoztatást szervez. A közcélú munka és az alkalmi munkavállalói könyvvel végzett 

közcélú munka közhasznú, vagy közmunkának nem minősülő, települést érintő állami, vagy 

helyi önkormányzati feladat ellátását jelenti. Az alkalmi munkavállalói könyvvel közcélú 

munka keretében történő foglalkoztatásra abban az esetben kerülhet sor, ha a foglalkoztatás 

első napjától számított hat hónapon belül a foglalkoztatás együttes időtartama eléri a harminc 

munkanapot.  

 

(2) A nem foglalkoztatott személy által egybefüggően végzett közcélú munka időtartama a 

12 hónapot nem haladhatja meg. A nem foglalkoztatott személy ezen foglalkoztatásának 

megszűnését követő 12 hónapon belül - egyéb feltételek fennállása esetén - ismételten akkor 

foglalkoztatható közcélú munka keretében, ha a személy nem jogosult az álláskeresési 

támogatásra. 

 

(3) A közcélú munkára való felkészítés érdekében az önkormányzat betanítást szervezhet, 

amelynek időtartama nem haladhatja meg a foglalkoztatási napok számának 20%-át, és nem 

lehet több, mint 40 munkanap. A betanítás időtartama közcélú munkavégzésnek minősül. 

 

(4) Közcélú munka keretében foglalkoztatható 

a) a rendszeres szociális segélyre jogosult, 

b) az e rendelet 21. § (1) bek. c) pontjának cc-cd) alpontjában  foglaltak szerint 

együttműködő, 

c) a rendszeres szociális segélyre az álláskeresési támogatásra való jogosultsága miatt már 

nem jogosult nem foglalkoztatott személy. 

 

(5) A nem foglalkoztatott személy akkor köteles a felajánlott munkát elfogadni, ha 

a) a munka a szakképzettségének, iskolai végzettségének, vagy annál eggyel alacsonyabb 

szintű végzettségnek, vagy az általa utoljára legalább hat hónapig betöltött munkakör 

képzettségi szintjének, valamint az Flt. 25. §-a (2) bekezdésének b) és d) pontjának megfelel, 

és 

b) a várható havi kereset eléri a mindenkori kötelező legkisebb munkabér összegét, 

c) a részmunkaidős foglalkoztatás esetén a munkahely és a lakóhely közötti naponta történő 

oda-   és visszautazás ideje az Flt. 25. §-a (2) bekezdésének d) pontjában meghatározott 

időtartam felét nem haladja meg és várható havi keresete legalább a mindenkori kötelező 

legkisebb munkabér összegének időarányos részét eléri. 

 

(6) A Képviselő-testület a közcélú munkavégzés keretében történő foglalkoztatásra  

feljogosítja:  

 a Polgármesteri Hivatalt, 

 a Mezőkövesdi Pénzügyi Irodát,  

 a Szociális és Gondozási Központot,  

 a Mezőkövesdi Városgazdálkodási ZRt-t,  
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 a Bayer Róbert Városi Kollégium és Élelmezési Központot,  

 a Mezőkövesdi Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot, 

 a Mezőkövesdi Közművelődési Közalapítványt,  

 az önkormányzat önálló és részben önálló intézményeit 

  

(7) Az önkormányzat az alábbi foglalkoztatási lehetőségeket ajánlja fel a (4) bekezdésben 

foglalt nem foglalkoztatott személyek részére:  

a../ személyi szolgáltatások területén: idősgondozás, ebédkihordás, házi ápolás, családsegítés,  

b./ környezet gondozása: közterületek védelme, tisztántartása, műemlékvédelem,  

c./ környezetvédelem: csatornahálózat rendben tartása, hulladékgyűjtés, esetleges 

árvízvédelem, környezeti károk helyreállítása,  

d./ közművelődési feladatok segítése: hagyományőrző programok lebonyolítása, továbbá  

e./ a Képviselő-testület és bizottságai működésének, továbbá a Polgármesteri Hivatal 

feladatainak  

     adminisztrációs segítése.  

  

(8) Amennyiben a rendszeres szociális segélyre jogosult nem foglalkoztatott személy a 

jogszabályban meghatározott, számára megfelelő munkahelyet kellő indok nélkül 

visszautasítja, valamint az önkormányzat által szervezett foglalkoztatás időtartama alatt 

önhibájából a foglalkoztatást idő előtt megszünteti, az az együttműködési kötelezettség súlyos 

megszegésének minősül, ezért a rendszeres szociális segély megszüntetésre kerül. A 

foglalkoztatás rendkívüli felmondással történő megszűnéséről az (6) bekezdésben megjelölt 

szervek, illetve intézmények haladéktalanul kötelesek az önkormányzat felé jelzéssel élni.  

  

(9) a./ Ha a rendszeres szociális segélyben részesülő személy az önkormányzat által szervezett 

foglalkoztatásban vesz részt, az (6) bekezdésben megjelölt szervek a foglalkoztatás 

megkezdésével egyidejűleg tájékoztatják a jegyzőt  

aa). a foglalkoztatott személy természetes személyazonosító adatairól,  

ab.)a foglalkoztatás kezdő időpontjáról és várható időtartamáról, valamint  

ac.) a munkaszerződés szerinti kereset havi nettó összegéről.  

 

b.) Az (6) bekezdésben megjelölt szervek a biztosítás kezdetére vonatkozó bejelentéssel 

egyidejűleg tájékoztatják az állami foglalkoztatási szervet a közcélú munka keretében 

foglalkoztatott személyek természetes személyazonosító adatairól, a foglalkoztatás kezdő 

időpontjáról és várható időtartamáról, valamint a közcélú munkavégzés helyéről.   

 

c.) Az (6) bekezdésben megjelölt szerveknek  minden hónap 3. napjáig  jelentési 

kötelezettségük van a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya felé,   a közcélú munkát végző 

személyek számáról, a foglalkoztatási jogviszonyban töltött napok számáról a pénzbeli 

támogatás igénylésének  benyújtásához.   

 

 

VI.  FEJEZET 

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

 

Személyes gondoskodást nyújtó alapellátások. 
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22. § 

Étkezés 

 

(1) Étkeztetés keretében az önkormányzat azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább 

napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodik, akik azt önmaguknak, illetve önmaguknak és 

eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. 

 

(2) Étkeztetésben kell részesíteni azt az igénylőt, illetve általa eltartottat is, aki kora vagy 

egészségi állapota miatt nem képes az étkezéséről más módon gondoskodni. Az a kérelmező, 

aki egészségi állapota miatt kéri az ellátást, köteles a háziorvosa igazolását a kérelemhez 

csatolni. 

 

(3) Az étkeztetést az önkormányzat a Szociális és Gondozási Központ szervezésében 

biztosítja. 

 

(4) Az önkormányzat népkonyha keretében biztosítja térítésmentesen a napi egy tál ételt, 

ha a kérelmező jövedelemmel nem rendelkezik, és családjában az egy főre eső jövedelem nem 

haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetén annak 

150 %-át. 

 

23.  § 

Házi segítségnyújtás 

 

(1) A házi segítségnyújtás a Szociális és Gondozási Központ által foglalkoztatott 

hivatásos és tiszteletdíjas gondozók, valamint aktív korú rendszeres szociális segélyt 

kérelmezők bevonásával történik. 

 

(2) Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni 

 

a./  azokról a személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem 

képesek, és róluk nem gondoskodnak, 

 

b./  azokról a gyermekekről, akik részére nappali, vagy bentlakásos intézményben történő 

állandó, vagy időszakos ellátás nem biztosítható (beteg, kórokozó-hordozó, stb.) és a 

szülők a gyermek napközbeni ellátását nem, vagy csak részben tudják megoldani. 

 

24.  § 

Családsegítés 

 

(1) A családsegítő szolgáltatásban nyújtott általános és speciális segítő szolgáltatás olyan 

személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka eszközeinek és módszereinek 

felhasználásával hozzájárul az egyének, a családok, valamint a különböző közösségi 

csoportok jólétéhez és fejlődéséhez, továbbá a szociális környezetükhöz való 

alkalmazkodáshoz. 

 

(2) A családsegítő szolgáltatás általános és speciális segítő szolgáltatása keretében a 

települési önkormányzat segítséget nyújt a működési területén élő szociális és mentálhigiénés 

problémái vagy krízishelyzete miatt segítséget igénylő személynek, családnak az ilyen  
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helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési 

képesség megőrzése céljából. 

 

(3) A családsegítő szolgálat az általános segítő szolgáltatás keretében az egyének és a 

családok életvezetési képességének megőrzése, valamint az egyén és a család életében 

jelentkező probléma megszüntetése érdekében 

 

a./  tájékoztatást ad a szociális, a családtámogatási és a társadalombiztosítási ellátások 

formáiról, az ellátáshoz való hozzájutás módjáról; 

b./  szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást nyújt; 

c./ segítséget nyújt az egyénnek a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi ügyek 

vitelében; 

d./  meghallgatja az egyén, család panaszát és lehetőség szerint intézkedik annak orvoslása 

érdekében; 

e./  családgondozással elősegíti a családban jelentkező krízis, működési zavarok, illetve 

konfliktusok megoldását; 

f./  ellátja az együttműködési kötelezettségből fakadó feladatokat. 

 

(5) A családsegítő szolgálat egyéb általános segítő szolgáltatás körébe tartozó feladatai a 

következők: 

a./  elősegíti és ösztönzi a humán jellegű civil kezdeményezéseket; 

b./  kezdeményezi a települési önkormányzatnál 

b.a./  az önkormányzat kötelező feladatának nem minősülő ellátás, szolgáltatás 

helyben történő megszervezését, 

b.b./  új szociális ellátások bevezetését, 

b.c./  egyes szociálisan rászorult csoportok, személyek e törvényben 

meghatározott vagy más speciális ellátását. 

 

(6) Az a települési önkormányzat, amely a családsegítő szolgáltatást önálló intézmény 

működtetésével biztosítja, az általános segítő szolgáltatáson túl speciális segítő szolgáltatást is 

nyújt. Ennek keretében a szociálisan rászorult egyének, csoportok számára önálló 

szolgáltatást biztosít, a gyermekeket nevelő családok számára speciális programokat szervez.  

A speciális segítő szolgáltatásokra vonatkozó részletes szabályokat – amennyiben jogszabály 

eltérően nem rendelkezik – a települési önkormányzat rendelete határozza meg. 

 

A családsegítés feladatait jelenleg a Mezőkövesdi Kistérségi Családsegítő- és Gyermekjóléti 

Szolgálat családsegítői végzik, de ellátási szerződés megkötésével más formában is 

teljesíthető. 

 

25. § 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

 

(1) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és 

szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes 

időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel 

fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. 

(2) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell 
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a) az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő 

haladéktalan megjelenését, 

b) a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali 

intézkedések megtételét, 

c) szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését. 

3  A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatait jelenleg a Mezőkövesdi Kistérségi 

Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat végzi, de ellátási szerződés megkötésével más 

formában is teljesíthető. 

 

26. § 

Közösségi ellátás 

 

(1) Közösségi ellátások a pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegek részére nyújtott (2) 

bekezdésben meghatározott közösségi alapellátás, valamint a szenvedélybetegek 

részére nyújtott (3) bekezdés szerinti alacsonyküszöbű ellátás. 

 

(2) A pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegek részére a közösségi alapellátás keretében 

biztosítani kell 

a) a lakókörnyezetben történő segítségnyújtást az önálló életvitel fenntartásában, 

b) a meglevő képességek megtartását, illetve fejlesztését, 

c) a háziorvossal és a kezelőorvossal való kapcsolattartás révén a szolgáltatást igénybe vevő 

állapotának folyamatos figyelemmel kísérését, 

d) a pszichoszociális rehabilitációt, a szociális és mentális gondozást, 

e) az orvosi vagy egyéb terápiás kezelésen, szolgáltatásban, szűrővizsgálaton való részvétel 

ösztönzését és figyelemmel kísérését, 

f) megkereső programok szervezését az ellátásra szoruló személyek elérése érdekében. 

(3) A szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás keretében a (2) bekezdés 

e)-f) pontjában meghatározottakon túl biztosítani kell 

a) a szenvedélybetegség okozta egészségügyi és szociális károk mérsékléséhez szükséges 

egyes ártalomcsökkentő szolgáltatásokat, 

b) a kríziskezelést az életet veszélyeztető, a testi, szociális, kapcsolati és életvezetési 

rendszerben kialakult kezelhetetlen helyzetek esetére. 

(4)  A közösségi ellátás feladatait jelenleg a Mezőkövesdi Kistérségi Családsegítő- és 

Gyermekjóléti Szolgálat végzi, de ellátási szerződés megkötésével más formában is 

teljesíthető. 

 

 

VII.   FEJEZET 

 

Személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátások 

 

27.  § 

Ápolást, gondozást nyújtó intézmények 

átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények 

 

(1) Mezőkövesd város Önkormányzata az ápolást, gondozást nyújtó tartós bentlakásos 

intézményi ellátást, valamint átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményi ellátást, a 

Mezőkövesd városban lakóhellyel rendelkező állampolgárok részére az önkormányzat  
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tulajdonában álló, illetve a Szociális és Gondozási Központ által működtetett épületekben 

biztosítja: 

 

 Mezőkövesd, Mátyás király u. 90. (Idősek Otthona) 

 Mezőkövesd, Bogácsi u 4. sz. (Időskorúak Gondozóháza) 

 

(2) Az egyéb ápolást-gondozást nyújtó intézményekben (Szt. 67-71/B. §), valamint 

rehabilitációs intézményekben (Szt. 72-74/A §) történő elhelyezést az önkormányzat a 

regionális, vagy a megyei önkormányzat által fenntartott és későbbiekben kialakítandó 

intézményekben biztosítja. Az együttműködési megállapodást az önkormányzat nevében a 

polgármester köti meg. 

 

28.  § 

Nappali ellátást nyújtó intézmények 

 

Idősek klubja 

 

(1) Az idősek klubja a szociális és mentális támogatásra szoruló, időskorúak napközbeni 

gondozására szolgál. 

 

(2) Az önkormányzat az idősek klubjában történő elhelyezést, a Szociális és Gondozási 

Központ keretén belül biztosítja. 

 

29.  § 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételének 

és megszűnésének szabályai, az intézményvezető kötelezettségei 

 

(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az az 

ellátást igénylő kérelmére, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik a 

melléklet szerint. Ha az ellátást igénylő cselekvőképtelen, a kérelmet a törvényes képviselő 

terjeszti elő. 

 

A korlátozottan cselekvőképes személy kérelmét, indítványát a törvényes képviselőjének 

beleegyezésével terjesztheti elő. Ha közöttük a kérelem, az indítvány kérdésében vita van, 

arról a gyámhivatal dönt. Ha a törvényes képviselő ideiglenes gondnok, intézményi 

elhelyezésre vonatkozó kérelméhez, indítványához a gyámhivatal előzetes jóváhagyása 

szükséges. 

 

(2) A mezőkövesdi személyes gondoskodást nyújtó alap-, nappali- és átmeneti elhelyezés 

iránti kérelmet a Szociális és Gondozási Központ intézmény vezetőjéhez, a tartós bentlakásos 

intézményi ellátás iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályához kell 

benyújtani. 

 

(3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi jogviszony keletkezését az Szt. 

94. §-a  határozza meg. 

 

(4) Az intézményvezető írásban értesíti döntéséről az ellátást igénylőt, illetve törvényes 

képviselőjét. 
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(5) Az intézményi jogviszony megszűnik: 

 

a./  az intézmény jogutód nélküli megszűnésével, 

b./  a jogosult halálával, 

c./  a jogosult, illetve törvényes képviselője kezdeményezésére, 

d./  a határozott idejű intézeti elhelyezés esetén a megjelölt időtartam lejártával, 

kivéve, ha az Szt. rendelkezései alapján az elhelyezés időtartama meghosszabbítható. 

(Szt. 100. §) 

e./  az intézményvezető intézkedésére: 

e.a./  ha a jogosult másik intézménybe történő elhelyezése indokolt, 

e.b./  ha a jogosult a házirendet súlyosan megsérti, 

e.c./  ha a jogosult intézményei elhelyezése nem indokolt. 

f./  a beutaló szerv határozata szünteti meg az intézményi jogviszonyt, ha az 

intézményi jogviszonyt beutaló határozat alapozta meg. (Szt. 101. § (4) bek.) 

 

(6) Az intézményvezető felvétellel kapcsolatos tapasztalatairól minden év március 31-ig 

tájékoztatja az önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottságát. 

 

(7) Az intézményvezető a megkötött megállapodásokat a megállapodás megkötésétől 

számított 15 napon belül megküldi az önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága 

részére. 

 

(8) Az ellátás igénybevételével, valamint a megállapodásban foglalt kötelezettségekkel 

összefüggő panaszok elintézését elsődlegesen az intézményvezető köteles orvosolni. Orvoslás 

hiányában az intézményvezetői elutasítás következtében a fellebbezések elbírálására a 

Szociális és Egészségügyi Bizottság jogosult. 

 

(9) Az intézményvezető intézkedése elleni panaszt, fellebbezést – orvoslás hiányában – az 

intézményvezető a Szociális és Egészségügyi Bizottság soron következő ülésére előterjeszti. 

 

(10) A soron kívüli elhelyezést bíráló bizottságban a fenntartó részéről a Szociális és 

Egészségügyi Bizottság elnöke vesz részt. 

 

(11) A felvételi eljárás, technikai szabályait, így különösen a felvételi eljárás ügyviteli 

rendjét, a kérelmek nyilvántartásának, irattározásának, tárolásának módját, időtartamát a 

Szociális és Gondozási Központ belső szabályzatban határozza meg, melyet az önkormányzat 

Szociális és Egészségügyi Bizottsága hagy jóvá. 

 

 

VIII.   FEJEZET 

 

30.  § 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díja 

 

(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért – ha az Szt. másként nem rendelkezik – 

térítési díjat kell fizetni. 

 

(2) Az ellátott által fizetendő személyi térítési díj alapja az intézményi térítési díj. 
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(3) Az étkeztetés, valamint a nappali ellátást nyújtó intézmények élelmezési térítési díj 

alapulvételével az Szt. 114-119. §-ai, és a Szegr. rendeletben foglaltak figyelembevételével 

kell megállapítani. 

 

(4) Akinek ellátását tartási-, életjáradéki, vagy öröklési szerződésben vállalták – ha a 

szerződő felek között a viszony megromlott – az erre jogosult hatóság, vagy a felek által 

folytatott egyeztetés eredményeként a helyzet rendezéséig az eltartottat házi 

segítségnyújtásban, étkeztetésben lehet részesíteni, de az eltartó ennek fejében intézményi 

térítési díjat köteles viselni. 

 

31.  § 

Szociálpolitikai kerekasztal 

 

(1) A Képviselő-testület az Szt. 58/B. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján 

létrehozza a mezőkövesdi szociálpolitikai kerek asztalt. A szociálpolitikai kerek asztal évente 

legalább egy alkalommal, illetve szükség szerint tartja ülését. 

 

(2) A szociálpolitikai kerek asztal feladatkörében rendszeresen tájékozódik a szociális 

törvény végrehajtásának helyzetéről, javaslatot tesz a szociális ellátások fejlesztésére, 

közreműködik a helyi szociális szolgáltatás tervezési koncepció kidolgozásában, 

megvalósulását, végrehajtását folyamatosan figyelemmel kíséri. 

 

(3) A szociálpolitikai kerek asztal tagjai: az önkormányzat működési területén szociális 

intézményeket működtető fenntartók képviselői, és az e rendeletben meghatározott 

szervezetek képviselői az alábbiak szerint: 

 

 Caritas helyi képviselete        - Mezőkövesd, Mátyás u 4. 

 Simogató Kéz (Szent László Alapítvány      - Mezőkövesd, Szent László tér 28. 

 Őszi Napsugár Alapítvány       - Mezőkövesd, Mátyás király u. 90. 

 Mozgássérültek Egyesülete       - Mezőkövesd, Abkarovits tér 1. 

 Magyar Máltai Szeretet Szolgálat  

Egyesület Mezőkövesdi Csoportja      - Mezőkövesd, Mátyás király u. 121. 

 Gondoskodás Alapítvány             - Mezőkövesd, Dohány u. 8. 

 Szociális és Gondozási Központ vezetője    - Mezőkövesd, Mátyás király u 90. 

 Mezőkövesdi Kistérségi Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat Vezetője  

                - Mezőkövesd, Marx K. u. 1. 

 A Kisebbségi Önkormányzat képviselője     - Mezőkövesd, Alkotmány u. 5. 

 

(4) A szociálpolitikai kerek asztal ülésének összehívásáról a polgármester gondoskodik és 

levezeti az ülést. A működéshez szükséges feltételeket a Polgármesteri Hivatal biztosítja. Az 

ülésre tanácskozási joggal meg kell hívni: 

 

 a mindenkori országgyűlési képviselőt, 

 az önkormányzat települési képviselőit, 

 a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály vezetőjét 
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32. § 

Idősügyi Tanács 

 

(1) Az Idősügyi Tanács Mezőkövesd területén élő idős korúak, főleg nyugdíjasok és 

Mezőkövesd Város Önkormányzata közötti folyamatos együttműködés megvalósítása 

érdekében működik. Célja az önkormányzat által a nyugdíjasok életkörülményeit érintő és 

befolyásoló indítványok, kezdeményezések, jogszabály tervezetek városvezetéssel való 

konzultatív, javaslattételi lehetőséggel való megvitatása, az idős korúak körében 

megfogalmazott közérdekű kérdések érdekvédelmi jellegű gondok ismertetése, megvitatása, 

intézkedések kezdeményezése. 

 

(2) Az Idősügyi Tanács tagjai: 

 Mezőkövesd Város Polgármestere 

 Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályának képviselője 

 Szent József Colping Család Egyesület képviselője 

 Nagymama Klub képviselője 

 Fegyveres Erők és Rendvédelmi Szervek Nyugdíjas Szervezetének képviselője 

 Köztisztviselők és Közalkalmazottak Nyugdíjas Szervezetének képviselője 

 Pedagógusok Nyugdíjas Szervezetének képviselője 

 Szent László Egyházközség képviselője 

 Jézus Szíve Egyházközség képviselője 

 Mezőkövesdi Református Egyházközség képviselője. 

 

33.  § 

Érdekképviselet 

 

(1) Az Szt. 99. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Képviselő-testület az 

alábbiak szerint állapítja meg az önkormányzat által fenntartott szociális intézménnyel 

jogviszonyban állók, és ellátásra jogosultak érdekvédelmét szolgáló, érdekképviseleti fórum 

megalakításának és tevékenységének szabályait. 

 

(2) Az önkormányzat által fenntartott Szociális és Gondozási Központban a székhelyen és 

telephelyenként érdekképviseleti fórumot kell létrehozni, melynek tagjai: 

 

a./  választás alapján a 

 Mezőkövesd, Mátyás király u 90. sz. alatti székhelyen, intézményi ellátási formát 

igénybe vevők közül 2 fő 

 Mezőkövesd, Bogácsi u 4. sz. alatti telephelyen, intézményi ellátási formát 

igénybe vevők közül 2 fő, 

 Mezőkövesd, Marx K. u. 1. sz. alatti telephelyen, 3 fő szociális étkeztetésben, 1 fő 

a házi segítségnyújtásban részesülők közül. 

 

b./  választás alapján az adott telephelyen, székhelyen intézményi ellátási formában 

ellátottak hozzátartozói közül 1-1 fő, 

 

c./ választás alapján az adott telephely, székhely intézmény dolgozóinak képviseletében 1-

1 fő, 



 

 

 

27 

 

d./ a Képviselő-testület kijelölése alapján az intézményt fenntartó szervezet képviseletében 

1 fő, akinek személye valamennyi érdekképviseleti fórumban azonos a Képviselő-

testület Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének személyével. 

 

(3) Az érdekképviseleti fórum működtetéséről a Szociális és Gondozási Központ vezetője 

gondoskodik. Az érdekképviseleti fórum ellátja az Szt. 99.§ (4) bekezdésében meghatározott 

feladatokat, működésének és választásának részletes szabályait a Szociális és Gondozási 

Központ házirendjében kell meghatározni. 

 

 

IX.  FEJEZET 

 

Vegyes rendelkezések 

 

34.  § 

Értelmező rendelkezések 

 

E rendelet alkalmazásában: 

a./  jövedelem: (Szt. 4. § (1) bek. ) 

elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett 

aa) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy 

külföldről származó vagyoni érték (bevétel) függetlenül attól, hogy az adómentes vagy 

adóköteles, 

ab) az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített 

közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell 

fizetni. 

Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert 

költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély, az egyszerűsített vállalkozói 

adó vagy közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel 

csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek 

minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 20 százalékával. Befizetési 

kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a 

magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási 

hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, 

nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék. 

 

Nem minősül jövedelemnek 

1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, 

az adósságcsökkentési támogatás 

2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás, 

a Gyvt.20/B. § ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett 

nevelési díj és külön ellátmány,  

3. az anyasági támogatás,  

4. a tizenharmadik havi nyugdíj 

5. a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével  a 

súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a rokkantsági 

járadék, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás, 

6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás; 
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b./  vagyon: ha e törvény másként nem rendelkezik az a hasznosítható ingatlan-,  jármű-, 

továbbá vagyoni értékű jog amelynek 

b.a./  külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a hússzorosát, vagy 

 

b.b./  együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének a hetvenszeresét meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól  

függő pénzbeli ellátások jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül 

vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, 

az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a 

mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű. 

 

c./  család:  egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, 

gyermekvédelmi intézményben együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási 

hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közösségét kell érteni. 

 

d./  közeli hozzátartozó:  

da) a házastárs, az élettárs 

db) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél 

fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint 

tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, 

felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe 

fogadott, illetve nevelt gyermek. 

dc) korhatárra tekintet nélkül a tartósan beteg, illetve testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- 

vagy más fogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek (a 

továbbiakban fogyatékos gyermek) 

dd) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe 

fogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa; 

e./  egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik; 

f./ háztartás: az egy lakásban együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási 

hellyel rendelkező személyek közössége 

g./ szociális szolgáltató: az a személy vagy szervezet, amely kizárólag a 60-65/E.§-ban 

meghatározott szociális alapszolgáltatásokat nyújtja. Ha jogszabály másként nem 

rendelkezik, a szociális szolgáltatókra a szociális intézményekre vonatkozó szabályokat 

kell megfelelően alkalmazni; 

h./ szociális intézmény: az e rendeletben meghatározott személyes szociális gondoskodást 

nyújtó szervezet. 

h.) rendszeres pénzellátás: a táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély, a 

gyermekgondozási díj, az öregségi nyugdíj, a rokkantsági nyugdíj, az öregségi 

járadék, a munkaképtelenségi járadék, az özvegyi járadék, a növelt összegű 

öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadék, az özvegyi nyugdíj - kivéve az 

ideiglenes özvegyi nyugdíjat, továbbá a házastársa jogán árvaellátásra jogosult 

fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult 

gyermek eltartásáról gondoskodó személy özvegyi nyugdíját -, a baleseti táppénz, 

a baleseti rokkantsági nyugdíj, a hozzátartozói baleseti nyugellátás, az Flt. alapján 

folyósított pénzbeli ellátás, az átmeneti járadék, a rendszeres szociális járadék, a 

bányászok egészségkárosodási járadéka, a rokkantsági járadék, a hadigondozottak 

és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a mezőgazdasági termelők nyugdíj  
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előtti támogatása, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az 

időskorúak járadéka, a munkanélküliek jövedelempótló támogatása, a rendszeres 

szociális segély, az ápolási díj, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, valamint a 

szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, 

önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK 

tanácsi rendelet alapján külföldi szerv által folyósított egyéb azonos típusú ellátás; 

 

 

j.) keresőtevékenység, ha e törvény másként nem rendelkezik: minden olyan 

munkavégzéssel járó tevékenység, amelyért ellenérték jár, kivéve a tiszteletdíj alapján 

végzett tevékenységet, ha a havi tiszteletdíj mértéke a kötelező legkisebb munkabér 30 

százalékát nem haladja meg, valamint mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal 

folytatott tevékenységet, ha az abból származó bevételt a személyi jövedelemadóról 

szóló szabályok szerint a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni; nem 

minősül ellenértéknek a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján 

biztosított juttatás; 

k.) aktív korú: a 18. életévet betöltött, de a reá irányadó nyugdíjkorhatárt, illetőleg a 62. 

életévet be nem töltött személy; 

l.) egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön 

él, kivéve, ha élettársa van; 

m.) fenntartó:  

ma) a közigazgatási szerv, a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzatok társulása, a helyi 

kisebbségi önkormányzat és az egyéb állami szerv (a továbbiakban együtt: állami 

fenntartó), 

mb) a magyarországi székhelyű egyházi jogi személy (a továbbiakban: egyházi fenntartó), 

mc) a szociális vállalkozói engedéllyel rendelkező természetes személy, 

md) a magyarországi székhelyű jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, 

me) az a jogi személyiséggel rendelkező gazdálkodó szervezet, illetve jogi személyiség 

nélküli gazdasági társaság, amelynek székhelye, központi ügyvezetése vagy üzleti 

tevékenységének fő helye az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban 

részes más tagállamban van [az mc)-me) pontokban foglaltak a továbbiakban együtt: 

nem állami fenntartó], ha az e törvényben és más jogszabályokban meghatározott 

feltételek szerint szociális szolgáltatót, illetve szociális intézményt létesít és működtet. 

Ha jogszabály másképp nem rendelkezik, az egyházi fenntartóra a nem állami 

fenntartóra vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni; 

n.) fogyasztási egység: a családtagoknak a családon belüli fogyasztási szerkezetet kifejező 

arányszáma, ahol 

na) az első nagykorú családtag arányszáma 1,0 azzal, hogy a gyermekét egyedülállóként 

nevelő szülő arányszáma 0,2-vel növekszik; 

nb) a házas- vagy élettárs arányszáma 0,9; 

nc) az első és második gyermek arányszáma gyermekenként 0,8; 

nd) minden további gyermek arányszáma gyermekenként 0,7; 

ne) a fogyatékos gyermek arányszáma 1,0, azzal, hogy az na)-nb) alpontok szerinti 

arányszám további 0,2-vel növekszik, ha a személy fogyatékossági támogatásban 

részesül. 
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35.  § 

Záró rendelkezések 

 

(1) E rendelet 2007. március 01. napján lép hatályba 

 

 

(2)  A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Mezőkövesd város 

Önkormányzatának a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 43/2003. (XII.18.) 

Ök. sz., 5/2004. (II.26.) Ök. sz., 16/2004. (IV.01.) Ök. sz., 28/2004. (VII.01.) Ök. sz., 3/2005. 

(II.24.) Ök. sz., 18/2005. (IV.28.) Ök. sz., 27/2005. (IX.01.) Ök. sz., 34/2005. (X.27.) Ök. sz., 

9/2006. (III.30.) Ök. sz., 17/2006. (VII.06.) Ök. sz. rendeletekkel módosított 28/2003. (X.30.) 

Ök. sz. rendelete, valamint a felsőoktatásban tanulók ösztöndíj pályázati rendszeréről szóló 

30/1999. (IX.30.) Ök. sz., 22/2000. (IV.27.) Ök. sz., 38/2001. (VIII.30.) Ök. sz. rendeletekkel 

módosított 1/2004. (I.29.) Ök. számú rendelete. 

 

(3)  A 28/2003. (X.30.) Ök. sz. rendelet alapján megállapított méltányossági ápolási díjra 

való jogosultságot 2007. március 31. napjáig felül kell vizsgálni. A felülvizsgált 

méltányossági ápolási díjat a felülvizsgálat időpontját követő második hónap utolsó napjáig 

kell folyósítani. 

 

 

1/2/b.)A felsőoktatási önkormányzati szociális ösztöndíjról szóló 1/2001. (I.18.) ÖK. rendelet 

módosítása 

 
 Dr. Fekete Zoltán sk.      Tállai András sk. 

               mb. aljegyző       polgármester 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

 

 Nyeste László sk.       Takács József sk. 

 települési képviselő       települési képviselő 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Mezőkövesd város Önkormányzatának  

5/2007.(III.01.) ÖK. számú  

RENDELETE 

 

a felsőoktatási önkormányzati szociális ösztöndíjról szóló 1/2001. (I.18.) ÖK. számú  

rendeletének módosítására 

 

 

1.§ 

 

A rendelet 4. §-ának (3) bekezdése törlésre kerül  

 

 

2.§ 

 

A rendelet 4. §-ának (4) bekezdése törlésre kerül 

 

3. §.  

 

A rendelet 5. §-a az alábbiakra változik:  

 

 

(1) A beérkező pályázatok elbírálásáról a Képviselő-testület által felállított Szakértői 

Testület véleményezése alapján a Polgármester dönt, a tárgyév pályázati kiírásában 

megjelölt határidőben foglaltak alapján. 

 

(2) A Képviselő-testület által felállított Szakértői Testület tagjai:  

- Mezőkövesd város Polgármestere 

- Szociális és Egészségügyi Bizottság részéről:      2 fő 

- Oktatási, Ifjúsági, Kulturális, Sport és Idegenforgalmi Bizottság részéről:  2 fő 

- Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság részéről:     1 fő 

- Pénzügyi Bizottság részéről        1 fő  

 

4. §. 

 

A rendelet 8. §-a az alábbiakra változik:  

 

E rendelet alkalmazásában:  

 

a.) hátrányos szociális helyzetű: az a pályázó, akinek havi jövedelme,  vagy családjában az  

egy főre jutó havi jövedelem  nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének a másfélszeresét, és vagyona nincs.  

 

b.) jövedelem: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv-ben 

meghatározottak szerint (Szt. 4. §. (1) bek. a.) pontja. 
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c.) vagyon: az a hasznosítható ingatlan-jármű, továbbá vagyoni értékű jog, amelynek  

 

 külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének a húszszorosát, vagy, 

 együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 

hetvenszeresét meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 

jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben 

az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott 

ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott 

gépjármű.(1993. évi III. tv.  4. §. (1) bek. b.) pontja)  

 

5.§ 

 

E rendelet a kihirdetés  napján lép hatályba.  

 

 

 

 Dr. Fekete Zoltán sk.      Tállai András sk. 

               mb. aljegyző       polgármester 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

 

 Nyeste László sk.       Takács József sk. 

 települési képviselő       települési képviselő 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Mezőkövesd város Önkormányzatának 

6/2007. (III.1.) ÖK. számú 

RENDELETE 

 

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

 

 

Bevezető rész 

 

Mezőkövesd város Önkormányzatának Képviselő-testülete a a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló módosított és kiegészített 1997. évi XXXI. Törvény és annak 

végrehajtására kiadott módosított és kiegészített 149/1997.( IX.10.) Korm. rendelet, valamint 

a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében adott 

felhatalmazás alapján az alábbi önkormányzati rendeletet alkotta. 

 

I. FEJEZET 

 

Általános rendelkezések 

 

1. § 

A rendelet célja 

 

A jelen önkormányzati rendelet célja, hogy az 1997. évi XXXI. tv. által megállapított 

gyermekek védelmét szolgáló ellátási formák alkalmazásához a  helyi sajátosságoknak 

megfelelő feltételeket és eljárásokat szabályozza. 

 

2. § 

A rendelet által figyelembe vett jogszabályok 

 

A jelen rendelet megalkotásánál figyelembe vett jogszabályok és azok rövid megjelölése a 

következő: 

Gyje.: A gyermekek jogairól szóló egyezmény 

Csjt.: A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952.évi IV. törvény 

Szt.:  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többszörösen módosított 1993.évi 

III. tv. 

Gyvt.: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló módosított és kiegészített 

1997. évi XXXI. törvény 

Gyer.:  A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 

módosított és kiegészített 149/1997.( IX.10.) Korm. Rendeletben  

Gyim.: A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmény működésének 

engedélyezéséről szóló módosított és kiegészített 15/1998. (IV.30.) NM. Rendelet 

Gyit.:      A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátás igényléséhez 

felhasználható bizonyítékról szóló 133/1997. (VII.29.) Korm. rendelet 

Htv.:      A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes 

centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló többszörösen módosított 1991. 

évi XX. tv. 
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3. § 

 

A rendelet hatálya 

 

(1) A rendelet hatálya kiterjed: 

a Mezőkövesd Város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező magyar 

állampolgárokra, az állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal 

rendelkező bevándoroltakra, a letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre, 

valamint a magyar hatóságok által menekültként elismert személyekre, 

b Mezőkövesd Város Önkormányzatának illetékességi területén tartózkodó 

hajléktalan személyekre, amennyiben a hajléktalan személy az ellátás 

igénybevételekor nyilatkozatában Mezőkövesd Város közigazgatási területét 

tartózkodási helyként megjelölte. 

 

(2) E rendelet kiterjed az Európai Szociális Chartát megerősítő országoknak a külföldiek 

beutazásáról, magyarországi tartózkodásáról és bevándorlásáról szóló 1993. évi LXXXVI. tv. 

rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó állampolgáraira is. 

 

(3) E rendelet szerint kell eljárni az (1)-(2) bekezdésben meghatározott személyeken kívül a 

Mezőkövesd város területén tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyermek védelme 

érdekében ha az intézkedés elmulasztása a gyermek veszélyeztetettségével, vagy 

elháríthatatlan kárral járna. 

 

(4) Az önkormányzat - lakóhelytől függetlenül- rendkívüli gyermekvédelmi támogatást 

biztosít a közigazgatási területén tartózkodó, arra rászoruló gyermek részére feltéve, ha ennek 

hiányában a késedelem a gyermek életét, testi épségét veszélyezteti.  

 

(5) E rendelet hatálya nem terjed ki az óvodai nevelés, az iskolai nevelés, oktatás, a 

kollégiumi nevelés keretében biztosított napközbeni ellátásra, ha az az oktatásról szóló -

többször módosított- 1993. évi LXXIX. törvény 114. §-a alapján ingyenesen igénybe vehető 

szolgáltatások, illetőleg a 115. §-a alapján térítési díj fizetési kötelezettség mellett igénybe 

vehető szolgáltatások körébe tartozik.  

 

4. § 

 

A gyermekek védelmének rendszere 

 

(1) A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelésének elősegítésére, 

veszélyeztetettségének megelőzésére, és megszüntetésére, valamint a szülői, vagy más 

hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására 

irányuló tevékenység. 

 

2  A Képviselő-testület e rendeletben foglaltak szerint biztosítja a pénzbeli és természetbeni, 

illetve személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat, továbbá szervezi és közvetíti a máshol 

igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást. 

 



 

 

 

3 

 

3  A gyermekek védelmét a Képviselő-testület a következő pénzbeli, természetbeni és 

személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi alapellátások keretében 

biztosítja: 

 

 a./ pénzbeli és természetbeni ellátások: 

 rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

 ingyenes utazásra jogosító helyi bérlet 

 

 b./ személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások: 

 gyermekjóléti szolgáltatás 

 gyermekek napközbeni ellátása, 

bölcsődében 

óvodában  

iskolai napközi otthonban 

 

Eljárási szabályok 

 

5.  § 

 

(1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátások 

megállapítására irányuló  kérelmet a szülő, vagy más törvényes képviselő a Polgármesteri 

Hivatal Szociális Osztályán terjesztheti elő. 

 

2  Az (1) bekezdésben meghatározott pénzbeli ellátások megállapítását, nevelési-, oktatási 

intézmény, gyámhatóság, továbbá más gyermekvédelemmel foglalkozó intézmény, 

társadalmi szervezet is kezdeményezheti. 

 A kérelmek elbírálására az alábbi ügyekben átruházott hatáskörben a polgármester 

jogosult: 

 rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

 bölcsődei felvétel 

 a gyermekek, és továbbtanuló fiatal felnőttek ingyenes utazásra jogosító helyi 

bérlet, 

 a gyermekvédelmi intézményben keletkezett személyi térítési díj hátralék 

csökkentése, elengedése 

 

3 A Képviselő-testület ellátja, gyakorolja: 

 gyvt. 104. §-ban meghatározott intézményfenntartói feladatokat, 

 évente dönt a gyermekvédelmi törvény hatálya alá tartozó intézményi térítési 

díj megállapításáról 

 

4 A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása 2006.január 1. napjától jegyzői 

hatáskörbe került. 

 

(5)Valamennyi pénzbeli és természetbeni ellátás iránti kérelemnek tartalmaznia kell: 

- a kérelmező, a gyermek, a fiatal felnőtt nevét, születési helyét, idejét, anyja nevét, családi 

állapotát, lakóhely megnevezését, ennek hiányában tartózkodási helyét, lakáshasználat 

jogcímét, lakás alapterületét,  
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 a kérelmező TAJ számát, lakossági folyószámlaszámát, a saját és vele közös 

     háztartásban élők adóazonosító számát, 

 a közös háztartásban élő személyek számát, személyazonosító adatait és a rokonsági fok 

megjelölését, 

 a kérelmező és a vele közös háztartásban élő jövedelemmel rendelkező személyek 

jövedelemigazolással tanúsított havi jövedelmét és a közös háztartásban élő 

jövedelemmel rendelkező családtagok jövedelemnyilatkozatát. 

 állampolgárságát. 

 

(6) A jövedelem számításnál a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem 

benyújtását megelőző 6 hónap, egyéb jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző egy 

évben megszerzett nettó jövedelmet kell figyelembe venni. 

 

 

II. FEJEZET 

 

 Pénzbeli és természetbeni ellátások 

 

6.  § 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításánál a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 19-20/A. §-aiban, valamint a 

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

(IX.10.) Korm. Rendelet 65-68. §-aiban leírtakat kell alkalmazni. 

 

7.§. 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 

 

(1) A képviselő-testület a gyermeket a rendeletében meghatározott mértékű rendkívüli 

gyermekvédelmi támogatásban részesíti (a továbbiakban: rendkívüli támogatás), ha a 

gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást 

veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. 

(2) Elsősorban azokat a gyermekeket, illetve családokat kell alkalmanként rendkívüli 

támogatásban részesíteni, akiknek az ellátásáról más módon nem lehet gondoskodni, illetve az 

alkalmanként jelentkező többletkiadások - különösen a szociális válsághelyzetben lévő 

várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó 

kiadások, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának, illetve a gyermek 

családba való visszakerülésének elősegítése, betegség vagy iskoláztatás - miatt anyagi 

segítségre szorulnak. 

(3) A rendkívüli támogatás iránti kérelmet a szülő vagy más törvényes képviselő a 

Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán nyújthatja be. 

(4) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege egyszeri alkalommal 1.000.-forintnál 

kevesebb és 10.000.-forintnál több nem lehet. 

(5) Az a család, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, vagy önkormányzat által 

nyújtott szociális törvényben szabályozott rendszeres támogatásban részesül, rendkívüli 

gyermekvédelmi támogatásban csak méltánylást érdemlő körülmény esetén részesülhet.  
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(6) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás pénzbeli, és természetbeni ellátásként 

nyújtható.  

  

8.  § 

Természetben nyújtott ellátások 

 

(1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás e rendelet 8. § (6) bekezdés a polgármester 

döntésétől függően pénzbeli és természetbeni ellátás formájában is nyújtható. 

 

(2) Az önkormányzat a Mezőkövesd Város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező 

alsó-, közép-, és felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója kérelmére – 

térítésmentesen- korlátlan utazásra jogosító mezőkövesdi helyi buszbérletet biztosít annak a 

tanulónak, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát. 

 a./ A bérlet iránti igény a tanuló részéről az oktatási intézménybe jelenthető be. Az 

 oktatási intézmény a kérelmet minden év szeptember 30. napjáig a Polgármesteri 

 Hivatal Szociális Osztályához továbbítja. 

 b./ A nem mezőkövesdi oktatási intézmény hallgatója az ingyenes utazási bérlet iránti 

 igényt a Polgármester Hivatal Szociális Osztályánál terjesztheti elő.  

(3) A bérletre való jogosultságot a polgármester egy tanév időtartamra állapítja meg. A 

Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya a jogosultságot -szükség szerint- de legalább évente 

egy alkalommal felülvizsgálja. 

 

 

III. FEJEZET 

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

 

9. § 

Általános szabályok 

 

(1) A személyes gondoskodás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, vagy törvényes 

képviselője (továbbiakban: kérelmező) kérelmére történik. A jegyző, mint első fokú 

gyámhatóság a Gyvt. 68. § (3) bek. a./ pontja alapján kötelezheti a szülők, hogy folyamatosan 

vegye igénybe a gyermekek napközbeni ellátását. 

(2) A kérelmező a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás igénybevételére irányuló 

kérelmet az alábbiak szerint terjesztheti elő: 

 a./ A mezőkövesdi önkormányzat által fenntartott Városi Bölcsődébe történő felvétel 

 iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályára lehet benyújtani, melynek 

 elbírálásáról a polgármester dönt. 

 A mezőkövesdi városi bölcsődébe az engedélyezett férőhely 120 %-ig terjedő 

 mértékben a Mezőkövesd közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező gyermekek 

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

 feltételek megszünése esetén az ellátás megszüntetéséről az intézmény vezetője 

 gondoskodik. A városi bölcsőde vezetője előzetesen vélelmezi a bölcsődei felvétel 

 iránti kérelmet. A bölcsőde vezető minden hónap 5. napjáig írásban tájékoztatást nyújt 

 a Polgármesteri Hivatal részére a bölcsőde feltöltöttségéről. 
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 b./ A mezőkövesdi önkormányzat által fenntartott óvodában, általános iskolában, 

 középiskolában biztosítható gyermekek napközbeni ellátása iránti igény elbírálásáról 

 az érintett intézményvezető dönt. 

 c./ A gyermekjóléti szolgáltatás iránti kérelmekkel közvetlenül a gyermekjóléti 

 szolgáltatást végző intézményhez, szervezethez lehet fordulni. A gyermekjóléti 

 alapellátásnak a gyermek jólétét, azaz a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi 

 fejlődését, személyi, vagyoni és egyéb jogainak biztosítását kell szolgálnia. 

3 A személyes gondoskodás feltételeiről a kérelem elbírálását követően tájékoztatni kell a 

kérelmezőt: 

 az ellátás tartalmáról és feltételeiről, 

 az intézmény házirendjéről, 

 a fizetendő térítési, illetve gondozási díjról. 

4 Az ellátásra jogosult köteles a személyes gondoskodás nyújtásához adatot szolgáltatni, és a 

jogosultsági feltételekben, illetve  nyilvántartott adatokban  bekövetkezett változásokról 

nyilatkozni. 

 

10.§ 

Gyermekjóléti alapellátások 

 

1  A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális, személyes szociális 

szolgáltatás, amely szolgálja a gyermek lelki és testi egészségének, családban történő 

nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult 

veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. 

(2) A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban 

történő nevelésének elősegítése érdekében 

a./ a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való 

tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése 

b./ a családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés és a 

káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás 

megszervezése 

c./ a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, valamint 

a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutás 

szervezése 

d./ szabadidős programok szervezése 

e./ hivatalos ügyek intézésének segítése. 

 

(3) A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése 

érdekében 

a./ a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami 

szervek, valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző 

rendszerben 

b./ veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat  

                  készítése 

c./ az észlelő és jelző rendszerben résztvevő személyekkel és intézményekkel való 

együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása. 
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(4) A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése 

érdekében 

a./ a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (a továbbiakban: 

családgondozás) a gyermek problémáinak rendezése, a családban jelentkező 

működési zavarok ellensúlyozása 

b./ a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, 

gyermekelhelyezés és kapcsolattartás esetében 

c./ az egészségügyi és szociális ellátás - különösen a családsegítő szolgáltatás -, 

valamint a hatósági beavatkozás kezdeményezése 

d./ javaslat készítése a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő 

gondozási helyére vagy annak megváltoztatására. 

       

(5) A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése 

érdekében 

a./ a családgondozás biztosítása a család gyermeknevelési körülményeinek 

megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat 

helyreállításához 

b./ utógondozó szociális munka biztosítása a gyermek családjába történő  

                        visszailleszkedéséhez. 

 

(6) A gyermekjóléti szolgálat tevékenységi körében 

a./ figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét,  

                 veszélyeztetettségét 

b./ meghallgatja a gyermek panaszát és annak orvoslása érdekében megteszi a 

szükséges intézkedéseket 

c./ elkészíti a védelembe vett gyermek gondozási-nevelési tervét 

d./ szervezi a helyettes szülői hálózatot 

e./ segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását 

f./ kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését 

g./ szervezi és közvetíti a máshol igénybe vehető ellátásokhoz történő hozzájutást. 

h./
 
felkérésre vizsgálja és feltárja az örökbe fogadni szándékozók körülményeit 

            i./
 
biztosítja a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiséget  

 

7  A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes, azt a rendelet hatálya alá tartozó személyek 

vehetik igénybe. 

 

(8) Mezőkövesd város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekjóléti szolgáltatás 

szervezését, irányítását és összehangolását a Mezőkövesdi Kistérségi Családsegítő- és 

Gyermekjóléti Szolgálat által biztosítja. 

 

 

11. § 

 

Térítési díj 

 

(1) A gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő térítési díjakat a Képviselő-testület évente 

külön rendeletben állapítja meg. 
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12. § 

 

Záró rendelkezések 

 

 

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát 

veszti a Mezőkövesd város Önkormányzatának a gyermekek védelméről és gyámügyi 

igazgatásról szóló 21/2003. (VII.02.) Ök. sz. rendelet és az azt módosító 29/2003. (X.30.) Ök. 

sz., valamint az 1/2006. (II.02.) Ök. sz. rendelet hatályát veszti. 

 

 

 

 Dr. Fekete Zoltán sk.      Tállai András sk. 

               mb. aljegyző       polgármester 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

 

 Nyeste László sk.       Takács József sk. 

 települési képviselő       települési képviselő 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

7/2007. (III.01.) ÖK. számú 

RENDELETE 

 

A térítési és tandíjfizetési kötelezettség helyi szabályozásáról szóló, többször  

módosított 7/1997. (II. 27.) ÖK számú rendelet módosítására 

 

 

1. § 

 

A rendelet 3.§ (1) bekezdése a következővel egészül ki:  

 

A  szakmai feladatra- a tanévkezdéskor számított folyó kiadások egy tanulóra jutó összegét az 

intézmény fenntartójának jegyzője minden év szeptember 15-ig köteles az intézményben 

annak vezetője által közzé tenni. 

 

2. § 

 

A rendelet 3.§ (2) bekezdés d.) pontja  az alábbiak szerint változik: 

 

Az alapfokú művészetoktatási intézményben a térítési díj- fizetési kötelezettség mértéke 

tanévenként egységesen a közoktatási törvény 115. § (1) bekezdés c.) pontja és a 117. § (1) 

bekezdés b.) és c.) pontja  alapján a következőképpen alakul: 

 

 1. 18 év alatti tanulók esetében  
        

4,5 feletti tanulmányi átlag esetén                              9 %  

3,5 -4,49 tanulmányi átlag esetén                               9,3 %     

  2,5-3,49 tanulmányi átlag esetén                                9,7 %     

  2,5 alatti tanulmányi átlag esetén               10 %     

 

 2. 18 éven felüli, de 22 éven aluli tanulóknál, nappali tagozaton tanulói 

jogviszonyban állók esetében: 

 

4,5 feletti tanulmányi átlag esetén                              27 %   

3,5 -4,49 tanulmányi átlag esetén                               28 %    

  2,5-3,49 tanulmányi átlag esetén                                29 %    

  2,5 alatti tanulmányi átlag esetén               30 %    

 

A térítési díj nem lehet kevesebb egy tanítási évben, mint a feladatellátáshoz biztosított alap 

normatív hozzájárulás zeneművészeti ág esetén tíz, más művészeti ág esetén húsz százaléka. 

 

3. § 

 

A  rendelet 3§ 2. bekezdés f. pontja a következőképpen módosul: 

 



 

 

 

Az alapfokú művészetoktatási intézményben a térítési díjfizetési kötelezettség mértéke 

tanévenként a  zeneóvodai foglalkozást igénybe vevőknél a szakmai feladatra 
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- a tanévkezdéskor számított-a folyó kiadások egy tanulóra kivetített hányada 10 %-ának 

50%-a. 

 

4. § 

 

A rendelet 3§ 2. bekezdés g. pontja a következőképpen módosul: 

 

Az alapfokú művészetoktatási intézményben a térítési díjfizetési kötelezettség mértéke 

tanévenként a heti két foglalkozást igénybe vevő előképzős növendékeknél a szakmai 

feladatra – a tanévkezdéskor számított- folyó kiadások egy tanulóra kivetített hányada 

      zeneművészeti ágban  10%-ának 60%-a, képző-, tánc- és iparművészeti  ágban 7%-a. 

 

 

5. § 

 

A rendelet 4 §.(3.) bekezdése a következőképpen változik: 

 

a.)A tandíj a következő tanulók esetében kerül egységesen megállapításra:  

 

 18 éven felüli, nappali oktatásban résztvevők esetében, illetve tanuló jogviszonnyal 

nem rendelkező,  

 huszonkét év felettiek minden esetben  

 akik másik alapfokú művészeti iskolában is folytatnak tanulmányokat, s ott veszi 

igényben az állami normatívát, erről a szülő illetve a törvényes képviselő írásban 

nyilatkozik 

 az egy művészeti képzésben a 300 percet meghaladó tanórák felett  

 akik egy és ugyanazon alapfokú művészeti iskolában, egynél több zenei tanszakra, 

vagy másik művészeti ágban is tanulmányokat folytatnak  

 akik hátrányos helyzetűknél fogva egy tanszakon térítési díjmentesek, abban az 

esetben, ha két vagy több tanszakra járnak.  

 

b.)A tandíj  tanévenként nem haladhatja meg a szakmai feladatra-a tanévkezdéskor 

számított- folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadát. 

Ennek figyelembe vételével a tandíj mértéke megegyezik zeneművészeti ágban 

leggyengébb tanulmányi eredmény esetében a normatíva 100 %-ával, képző- és 

iparművészet, valamint táncművészeti ágazatban 200%-ával, melyet a tanulmányi 

eredménytől függően csökkenteni kell hivatkozva a közoktatási törvény 117. § (3) 

bekezdésére. Ez alapján a tandíjak a következőképpen alakulnak: 

 

 

1. Zeneművészeti ágban: 

4,5-5 tanulmányi átlag esetén                           97% 

3,5 -4,49 tanulmányi átlag esetén         98%                 

   2,51 -3,49 tanulmányi átlag esetén                 99% 



 

 

 

   2,5 tanulmányi átlag alatt      100 %    
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 2. Képző- és iparművészeti, valamint táncművészeti ágban: 

 

4,5-5 tanulmányi átlag esetén                  197%         

3,5 -4,49 tanulmányi átlag esetén                     198 %                      

   2,51 -3,49 tanulmányi átlag esetén              199%        

   2,5 tanulmányi átlag alatt      200%     

 

c.) A térítési és tandíjak százas kerekítés szabályait figyelembe véve kerülnek megállapításra. 

 

6. § 

 

Jelen rendelet kihirdetése napján lép életbe, egyebek tekintetében a 7/1997. (II.27.) sz.  ÖK. 

többszörösen módosított rendelet változatlan formában van érvényben. 

 

 

 

 

 Dr. Fekete Zoltán sk.      Tállai András sk. 

               mb. aljegyző       polgármester 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

 

 Nyeste László sk.       Takács József sk. 

 települési képviselő       települési képviselő 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

8/2007.(III.01.) ÖK számú 

 R E N D E L E T E 

 

Mezőkövesd város belterületén a táborozás rendjének szabályozásáról 

  

A Mezőkövesd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

tv. 16.§ (1) bekezdése alapján, az országos településrendezési és építési követelményekről 

szóló 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) figyelembe vételével az 

alábbi rendeletet alkotja. 

A rendelet célja 

1. § 

A rendelet célja Mezőkövesd város arculatának megőrzése érdekében a városképi, 

idegenforgalmi, közlekedési és vagyonbiztonsági szempontok figyelembevételével a 

táborozás rendjének szabályozása. 

A rendelet hatálya 

2. § 

A rendelet hatálya Mezőkövesd város közigazgatási területén tartózkodó minden magyar és 

külföldi állampolgárra és jogi személyre kiterjed. 

Fogalom meghatározások 

3. § 

1) Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban 

álló földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat, és az ingatlan-

nyilvántartás ekként tart nyilván. Egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott 

területrészére – az erről szóló külön szerződésben foglaltak keretei között – a közterületre 

vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.  

2) Lakóautó: olyan időszakosan használt és különleges rendeltetésének megfelelő 

felépítményű gépjármű, amelynek belső tere lakhatásra van kialakítva és berendezve. 

3) Lakó-pótkocsi, sátras utánfutó: gépjármű által vontatott, lakhatás céljára szolgáló nem 

önjáró jármű. 

4) Táborozás: a sátorverés, valamint a lakóautóval, lakó-pótkocsival vagy sátras utánfutóval 

huzamosabb ideig való tartózkodás céljából történő megállás. 
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A táborozás szabályai 

4. § 

(1) A város közigazgatási területén belül a Mezőkövesd-Hőfürdő mellett létesített és 

üzemeltetett kempingben, valamint az üdülőterület egyedi lakó- és üdülőtelkein 

szabad táborozni. 

(2) Tilos táborozni a város közigazgatási területéhez tartozó 

a) közterületeken, gépjárműparkolókban, 

b) egyedi lakó- és üdülőtelkeken az elő- és oldalkertekben.  

(3) Az egyedi lakó- és üdülőtelkek egyéb részein az OTÉK – jelen rendelet 1. sz. 

mellékletében foglalt – rendelkezései szerint szabad táborozni. 

Szabálysértés 

5. § 

(1) Aki e rendelet 4. § (2) bekezdésében foglalt tiltó rendelkezéseket megszegi szabálysértést 

követ el és 30.000.-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés elkövetőjével szemben az önkormányzat 

képviselő-testülete hivatalának erre felhatalmazott ügyintézője, valamint a közterület-

felügyelő 10.000.-Ft-ig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki. 

 

Záró rendelkezések 

 

6. § 

 

(1) Jelen rendelet 2007. március 1-én lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 14/2000.(III.30.) ÖK számú rendeletével módosított 

16/1992.(VI.24.) ÖK számú rendelete. 

 

 

 Dr. Fekete Zoltán sk.      Tállai András sk. 

               mb. aljegyző       polgármester 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

 

 Nyeste László sk.       Takács József sk. 

 települési képviselő       települési képviselő 

 

Kiadmány hiteléül:  



 

 

 

 

 

 

1. sz. melléklet 

 

 

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló  

253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet 43. § 

 

(1) A telken szálláshely szolgáltatásként lakókocsit és üdülősátrat csak helyi önkormányzati 

rendeletben meghatározott településrészen és csak átmeneti tartózkodás céljára szabad 

felállítani, ha 50 m-en belül a tisztálkodás és illemhely használati lehetőség biztosított, 

továbbá, ha a telek ezáltal módosuló használata a szomszédos telkek és építmények 

rendeltetésszerű használatát nem akadályozza. 

(2) A telken szálláshely szolgáltatásként lakókocsit vagy sátrat, illetőleg huzamos 

tartózkodás célját szolgáló gépjárművet elhelyezni úgy szabad, hogy az azok által elfoglalt 

terület - 40 m2/egység számításba vételével - a rendelkezésre álló telek megengedett beépítési 

százalékán túl nem haladhatja meg a fennmaradó szabad terület 35%-át. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

9/2007. (III.1.) ÖK számú 

 R E N D E L E T E 

 

a közterületen történő szeszesital fogyasztásról 

 

A Mezőkövesd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

tv. 16.§ (1) bekezdésében a helyi társadalmi viszonyok szabályozására adott felhatalmazás 

alapján az alábbi rendeletet alkotja. 

A rendelet célja 

1. § 

A rendelet célja Mezőkövesd város közigazgatási területén a városképi, idegenforgalmi és 

közbiztonsági szempontok figyelembe vételével a közterületen történő szeszesital fogyasztás 

rendjének szabályozása. 

A rendelet hatálya 

2. § 

A rendelet hatálya Mezőkövesd város közigazgatási területén tartózkodó minden természetes 

személyre kiterjed. 

Fogalom meghatározások 

3. § 

1) Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban 

álló földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat, és az ingatlan-

nyilvántartás ekként tart nyilván. Egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott 

területrészére – az erről szóló külön szerződésben foglaltak keretei között – a közterületre 

vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.  

2) Szeszesital: a rendelet alkalmazása szempontjából minden alkoholtartalmú ital 

szeszesitalnak minősül. 

A szeszesital fogyasztás szabályai 

4. § 

(1) Tilos a szeszesital fogyasztása Mezőkövesd város közigazgatási területén 

a) az élelmiszereket, italokat, élvezeti és közszükségleti cikkeket árusító üzletek, vendég-

látóipari egységek előtti, valamint ezek környékén lévő közterületeken, továbbá 

munkahelyek és azok környékén, 

b) a közönség számára nyitva álló épületekben, illetve ezen épületek olyan helyiségeiben, 

ahol a szeszesital értékesítése nem engedélyezett, 

c) a városi közforgalmú járműveken, 
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d) a lakóépületek kapualjaiban, lépcsőházakban, valamint a nem magántulajdonú 

beépítetlen és bárki által megközelíthető ingatlanokon, 

e) közparkokban és játszótereken. 

 

(2) Az (1) bekezdésben megfogalmazott tilalom nem vonatkozik: 

a) a hőfürdő területére és az üdülőterületre, 

b) a mezőgazdasági rendeltetésű területekre, 

c) a piacok területén engedéllyel rendelkező, nem mobil vendéglátó egységekre, 

d) az érvényes közterület-használati engedély birtokában ideiglenes vendéglátóipari 

előkertként hasznosított közterületekre, 

e) az engedélyezett alkalmi rendezvények idejére ideiglenesen kitelepülő árusítóhelyek 

közvetlen környékére,  

f) minden év december 31-én 20.00 órától következő év január 1-jén 6.00 óráig terjedő 

időszakra ( szilveszter). 

Szabálysértés 

5. § 

(1) Aki e rendelet 4. § (1) bekezdésében foglalt tiltó rendelkezéseket megszegi szabálysértést 

követ el és vele szemben az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999.(XII.28.) Korm. rendelet 

12. §-a szerint kell eljárni. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés elkövetőjével szemben a közterület-

felügyelő 10.000.-Ft-ig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki. 

Záró rendelkezések 

 

6. § 

 

Jelen rendelet 2007. március 1.-én lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 14/2000.(III.30.) ÖK számú rendeletével módosított 

20/1992.(VII.09.) ÖK számú rendelete. 

 

 

 Dr. Fekete Zoltán sk.      Tállai András sk. 

               mb. aljegyző       polgármester 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

 

 Nyeste László sk.       Takács József sk. 

 települési képviselő       települési képviselő 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 



 

 

 

 

Mezőkövesd város Önkormányzatának 

42/2007.(II.28.) ÖK. számú 

HATÁROZATA 

 

 

 

Az Önkormányzat vagyon- és ingatlanhasznosítási koncepciója 

 

 

 

A Képviselő-testület megtárgyalta az Önkormányzat vagyon- és 

ingatlanhasznosítási koncepcióját és azt elfogadja, egyidejűleg a 8/2004.(I.28.) 

ÖK. számú határozatát visszavonja. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a vagyongazdálkodás során a koncepcióban 

megfogalmazottakat a vagyongazdálkodás során érvényesítse. 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal, ill. folyamatos 

 

 

 

 

 Dr. Fekete Zoltán sk.      Tállai András sk. 

               mb. aljegyző       polgármester 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

 

 Nyeste László sk.       Takács József sk. 

 települési képviselő       települési képviselő 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MEZŐKÖVESD VÁROS VAGYONGAZDÁLKODÁSI, VAGYONHASZNOSÍTÁSI 

KONCEPCIÓJA 

 

 

VAGYONGAZDÁLKODÁS ALAPJAI 

 

I. A vagyongazdálkodás jogszabályi keretei 

 

A vagyongazdálkodást meghatározó magasabb szintű jogszabályok 

 

 

Az önkormányzatok vagyongazdálkodását alapvetően három törvény szabályozza : az 1990. 

évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról, különösen "Az önkormányzatok gazdasági 

alapjai" című IX. fejezetében , az 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és 

szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek 

feladat- és hatásköreiről, különösen a "Pénzügyi igazgatás" című X. fejezetében és az 1992. 

évi XXXVIII. törvény az államháztartásról, különösen "Gazdálkodás a vagyonnal" című 

IX. fejezetében. Fontos törvényi rendelkezések találhatóak az 1991. évi III. törvény az egyes 

állami vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonba adásáról és a 147/1992. (XI. 6.) Korm. 

rendelet az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és 

adatszolgáltatási rendjéről szövegében, elsősorban az önkormányzati vagyon körének 

kijelölésével és a vagyon nyilvántartásával kapcsolatban. 

 

A törvények szövegének értelmezése alapján az önkormányzatok vagyongazdálkodásának 

törvényi keretei az alábbiak szerint határozhatóak meg (mely meghatározások egyszersmind a 

vagyongazdálkodási koncepció és az éves vagyongazdálkodási irányelvek alapját, állandó 

jellegű elveit is képezik) : 

 

Az önkormányzati vagyon rendeltetése és a vagyongazdálkodás általános elvei . 

 

1. Az önkormányzat törvényben előírt és önkéntesen vállalt közszolgáltatásokat nyújt. 

Közszolgáltatásai nyújtásának biztosítására alanyi jogon saját vagyonnal rendelkezik. Saját 

vagyonával kapcsolatban megilletik - a törvényben meghatározott eltérésekkel - mindazok a 

jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, illetőleg 

terhelik. A tulajdonost megillető jogok gyakorlásáról a Képviselő-testület rendelkezik. 

 

2. A helyi önkormányzat vagyona a tulajdonából és a helyi önkormányzatot megillető, olyan 

vagyoni értékű jogokból áll, amelyek az önkormányzati célok megvalósítását szolgálják. 

 

3. Az önkormányzati vagyon rendeltetése az említett közszolgálatok nyújtásában megjelenő 

közérdek szolgálata a vagyon használata által, illetve egyéb költségvetési bevételei mellett - a 

vagyon hasznosításából származó saját bevételei által. Saját bevételnek minősülnek a 

vállalkozásba bevitt és az önkormányzati vagyon hozadékából származó nyereség, osztalék, 

kamat és bérleti díj, továbbá az önkormányzati vagyon elidegenítéséből származó bevétel. 

 

4. Az önkormányzat vagyonát költségvetési szervek - az önkormányzat polgármesteri hivatala 

és intézményei - és az önkormányzat tulajdonában, vagy résztulajdonában lévő gazdasági 

társaságok használják. A vagyon csak a rendeltetésének megfelelő célra és jogszabályban  
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meghatározott módon - a törvényekben és az önkormányzati rendeletekben szabályozottan - 

használható. 

 

5. Az önkormányzat gazdálkodásának eredményessége érdekében meghatározza saját 

gazdasági programját, ezen belül vagyongazdálkodásának programját (vagyonhasznosítási 

koncepcióját) is. Rendeletben szabályozza vagyonának használatát (vagyonrendelet). Évente 

vagyongazdálkodási irányelveket hagy jóvá. 

 

II.A vagyongazdálkodás fő területei 
 

A vagyongazdálkodási koncepció, az éves irányelvek elkészítése során egyaránt tekintetbe 

veendőek a vagyonhasznosítás, a vagyonmegőrzés és a vagyongyarapítás feladatai 

komplexen kezelve. 

 

Vagyonhasznosítás 

 

A vagyonhasznosításon, hasznosuláson általában a vagyon értékesítését, bérbeadását, az elért 

hozamot, osztalékot értjük. 

 

A koncepcionális elképzelés kialakítása érdekében vagyonelemenként szükséges felmérni az 

elérhető bevételeket, az ennek érdekében felmerülő szükséges ráfordítási igényeket, a jogi és 

műszaki helyzetet, esetleges rendezetlenségeket, a megteendő intézkedéseket. /Pl. egyes 

ingatlanok esetében RRT készítés, utcanyitás, telekosztás, telekegyesítés, belterületbe vonás, 

övezeti átsorolás, művelési ágból kivonás, telekkitűzés, tulajdonosok kivásárlása, jelzálog 

törlése stb./ 

 

A felmérés alapján hosszabb távon elképzelhető, hogy egy és ugyanazon vagyontárgyra 

időszakosan eltérő hasznosítási elképzelés dolgozható ki. /Pl. hosszú távú értékesítésre kijelölt 

ingatlan bérbeadása mindaddig, amíg a jogi rendezetlenség elhárul. 

 

Vagyonmegőrzés 

 

A vagyon megőrzése, működőképes állapotban tartása ráfordítást igényel. A karbantartások és 

felújítások elmaradása az épületeket, gépeket, járműveket, közparkokat, épített közterületeket, 

stb. illetően a vagyontárgy romlásával és értékvesztésével jár. A vagyongazdálkodási 

koncepcióhoz, irányelvekhez szükséges felmérni a vagyontárgyakra vonatkozó teljes 

karbantartási és felújítási szükségletek listáját, naturáliákban is és pénzösszegben is, 

megbecsülve a karbantartás és felújítás elmaradásából eredő funkcionális problémákat, illetve 

később jelentkező többletköltségeket is. 

 

Vannak olyan vagyonelemek, amelyek más értelemben szorulnak vagyonmegőrzésre 

gondolunk itt az önkormányzat értékpapírokban, üzletrészekben, megjelenő vagyonára. A 

piaci folyamatok állandó figyelemmel kisérésével a portfolió vagyon egyes elemeinek 

cseréjével őrizhető meg a portfolió vagyon összesített értéke. A portfoliókezelési 

tevékenység ezért ugyancsak ide, a vagyonmegőrzés csoportjába sorolandó. 
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Vagyongyarapítás, vagyonnövekedés 
 

A vagyonnövekedésen az önkormányzat vagyonának adott időszak alatt elért növekményét 

értjük nem számviteli, hanem gazdasági értelemben. Vagyis az önkormányzat 

vagyontárgyainak /ingatlan, értékpapír stb./ értéknövekedése aktív önkormányzati 

tevékenység /beruházás/, ügyes marketing, várospolitikai, vagy éppen a kedvező piaci 

változások eredményeként. Beleértendők az önkormányzat feladatainak érdekében felmerült 

fejlesztések /pl. iskola építés/, a vagyon takarékosabb üzemeltetését szolgáló fejlesztések /pl. 

takarékosabb fűtési rendszerre való átállás/, de ide sorolhatók az úgynevezett üzleti célú 

/beszerzések" is /pl. az önkormányzat mezőgazdasági ingatlant vásárol, átminősítés útján 

építési telkeket alakít ki./ 

 

Sajátságos vagyongyarapítási döntésnek minősíthető pl. az is amikor az önkormányzat olyan 

fejlesztési döntést hoz, mellyel nem "saját" vagyona növekszik, hanem az önkormányzat 

területén meglévő vagyon /pl. csatornát épít/. 

 

Az önkormányzat vagyongazdálkodása során a fenti három feladat komplexen jelenik meg, 

keveredve egymással, alárendelten a vagyongazdálkodási koncepciónak, irányelvnek. 

 

 

III. Az önkormányzat vagyonának jogszabály szerinti és  

gazdasági szempontú osztályozása. 

 

A forgalomképtelen törzsvagyon 

 

Törvényben, vagy speciális célok miatt a helyi önkormányzati rendeletben 

forgalomképtelennek minősített törzsvagyon nem értékesíthető. A vagyongazdálkodási 

koncepció kidolgozása alkalmával hosszú távra célszerű megjelölni azon vagyonelemeket, 

illetve egyes vagyonelemek bizonyos csoportjait, ahol az önkormányzat a besorolás 

megváltoztatását kívánatosnak látja. Az éves vagyongazdálkodási irányelvek 

meghatározásakor kell tételesen vizsgálni, hogy melyek azok a vagyontárgyak ahol a 

besorolás indoka fennáll, avagy a körülmények változása folytán indokolt a besorolás 

megváltoztatása, különös tekintettel a közterületekre. 

 

Azonban a forgalomképtelennek minősített törzsvagyon esetében is tervezni kell a 

vagyonmegóvást, a vagyon fenntartását, az esetleges beruházásokkal, fejlesztésekkel való 

felértékelést, gyarapítást. 

 

A forgalomképtelen vagyon bérbeadására, elsődlegesen a közterületekére van lehetőség, 

rajtuk ideiglenes építmény helyezhető el, amely lehet éppúgy önkormányzati, mint 

magántulajdonú. 

 

                - Évről - évre érdemes áttekinteni az üzleti hasznosításra kijelölt közterületek listáját 

/a rendeltetés szerinti használat tiszteletben tartása mellett bővíthető-e az üzleti hasznosításra 

igénybe vehető közterületek köre, van-e vállalkozó igény valamely területek iránt, van-e 

ellátási feszültség, azaz hiányoznak-e egyes szolgáltatások./ 
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              - Az inflációs veszteségek kiküszöbölése érdekében hasznos évről-évre áttekinteni a 

közterület-foglalási díjakat. Ezen túlmenően érdemes elemezni a bevételek alakulását a 

közterület-használat egyes típusai szerint. 

 

A közterületek egy része átminősíthető önkormányzati telekké és viszont. Ezt a lehetőséget is 

érdemes időről-időre megvizsgálni. 

 

 

A korlátozottan forgalomképes törzsvagyon 

 

A kiindulópont az önkormányzati feladatok /oktatás, egészségügy, szociálpolitika, művelődés, 

sport stb./ ellátásához szükséges vagyonelemek meghatározása. 

 

Ehhez 

 regisztrálni kell a feladatok ellátáshoz aktuálisan felhasznált ingatlanokat, 

 

 minősíteni kell azokat, aszerint, hogy funkciójuknak megfelelnek-e, 

 

 el kell dönteni, esetleg jobban elérhetőek-e a célok esetleg ingatlancsere segítségével 

 

 az önkormányzatnak megfelelő, ágazati koncepciókkal, tervekkel kell rendelkeznie, 

melyek alapját képezhetik az önkormányzat vagyongazdálkodási feladatainak is ebben 

a körben. /Önkormányzati intézményalapítások, megszüntetések, összevonások, adott 

intézmények szolgáltatásának kiterjesztése, vagy szűkítése/, 

 

 meghatározandó a korlátozottan lehetséges vállalkozói alapú hasznosítás elvárt 

mérték ebben a körben, a jogosítványok és a bevétel megosztásával együtt. 

 

 

Fentiek alapján meghatározható a korlátozottan forgalomképes ingatlanok szükséges köre, 

továbbá azok megoszlása, az esetleges ingatlancserék listája, a szükséges karbantartások, 

felújítások és az új beruházások /építések és vásárlások/ az önkormányzati szolgáltatások 

körében.  

 

A forgalomképes vagyon 

 

Alapvetően azt kell rendező elvnek elfogadni, hogy forgalomképes vagyonnak csak azt a 

vagyon szabad besorolni, melynek hasznosítása kizárólagosan gazdasági szempontok 

szerint kel történjen. Ha az önkormányzatnak egyéb céljai, szándékai vannak egy 

vagyontárggyal, akkor minősítse korlátozottan forgalomképesnek és rendeletileg írja elő azt a 

megkötést, amely a szabad gazdasági hasznosítást korlátozza. A forgalomképesnek besorolt 

vagyon gazdasági alapú hasznosításának, ilyen-olyan szempontok és meggondolások szerinti 

folyamatos felülbírálata, megkérdőjelezése kifejezetten káros nem csak a vagyon 

hasznosítása, de az önkormányzat működése szempontjából is és nem felel meg a már idézett 

törvényi rendelkezésnek sem. /Áht. 107. §. (2). 

 

Ennek megfelelően a velük való gazdálkodás szervezeti és hatásköri szabályozása is úgy 

célszerű, ha lehetőséget ad a gazdasági életben szokásos üzleti technikák sikeres  
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alkalmazására, a sokszor kemény, de jelentős rugalmasságot és fantáziát is követelő üzleti 

tárgyalásokra, a versenyeztetésre. Ahány gazdasági hasznosítási lehetőség, annyi megoldás - 

nem foglalható össze az önkormányzati vagyon teljes lehetséges körének optimális kezelésére 

vonatkozó sikerre vivő megoldások köre egyetlen elméleti fejezetben, de egy rendeletben 

sem. 

 

Az önkormányzat számára először is célszerű, ha a jog szerint forgalomképesség 

gyakorlatilag is biztosítva van. Általánosságban azt lehet mondani, hogy ha az 

önkormányzat eldöntötte, hogyan és mire kívánja hasznosítani ingatlanát, akkor célszerű, 

hogy ezt ne akadályozza más kötöttség, pl. bérleti jog, per, rendezetlen tulajdoni, vagy 

telekrendezési viszonyok, lerobbant épület stb. 

 

Másodsorban ki kell választani azon vagyontárgyak körét, amelyek hasznosítását az 

önkormányzat rutin jellegű technikákkal, hivatali, vagy vagyonkezelői szinten 

szabályozottan le tud bonyolítani, és ezeket a feladatokat célszerű jól megszervezett keretek 

között - akár rendeletileg szabályozva - rábízni. A szórványos szabad építési telkek nyilvános 

pályáztatással történő eladása pl. ilyen feladat. 

 

Azoknál a vagyontárgyaknál, amelyek a jelen állapotukban nem, vagy nem a legjobban 

hasznosíthatóak, vagyonhasznosítási projekteket kell megtervezni. 

Ezek lehetnek egyszerűek, pl. be kell vezetni a gázt, vagy a csatornát egy adott területre és 

utána az építési telkek a szokott technika szerint eladhatóak. De lehetnek bonyolultabb 

projektek is, amelyektől nem kell visszariadni pusztán csak azért, mert a szokásos 

önkormányzat kompetenciát meghaladják. Az önkormányzatnak nem kell mindenhez értenie, 

csak megfelelő szakértőket, szakcégeket kell találnia ahhoz, hogy megszervezhessen egy 

részvénykibocsátást, egy ingatlan befektetési alapot, egy komplex területfejlesztési projektet. 

Itt elsősorban a szigorú gazdasági tervezés, a megvalósíthatóság gazdasági elemzése kell a 

projekt tervezésének alapja legyen, esetleg több változatban. 

 

Sajátos jelenség, hogy sokan egy projekt műszaki megtervezésére a több milliós tervezési 

költségeket is elfogadhatónak tartják, de a gazdaságossági számítások, a költség-haszon 

elemzés, a gazdasági értelemben vett projekt-tervezés nélkül akarnak belevágni a feladat 

megvalósításába. Olyan, tulajdonképpen vaktában elhangzó érvek alapján, hogy pl. "a 

közművesített telkek iránti kereslet nagyobb, ezek eladása jobb árat garantál az 

önkormányzatnak", nem szabadna egy projekt elindítása felől dönteni.  

Ahogyan a műszaki gyakorlatban, úgy a gazdasági tervezésben is fel kell tenni a kérdéseket 

Mennyivel több bevételt garantál ez a beruházás? Mikorra valósul meg? Mekkora a 

kockázata? Mekkora költséggel valósítható meg? Csak szakértők által kidolgozott 

projektektől várható a gazdasági sikeresség. 

 

Természetesen a vagyonhasznosítási projektek esetében sem csak igen-nem, csináljuk - ne 

csináljuk döntések vannak, hanem a hogyan csináljuk, pontosan mit is csináljunk, mikor 

csináljuk, netán a miből csináljuk, kikkel csináljuk és hasonló kérdések egész serege merül 

fel. Az alternatívák közül nem ötletszerűen, hanem szakmai elemzés alapján kell dönteni. 

Ezért a forgalomképes vagyon hasznosításánál különösen fontos a projekteket felvázoló, 

azokat egységes szerkezetbe foglaló, a város fejlődésének egészébe ágyazó 

vagyonhasznosítási koncepció kidolgozása, annál is inkább, mert az igazán komoly 

projektek időtartama meghaladja az egy évet, és ha csak az éves vagyongazdálkodási 
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bevételekre koncentráló költségvetési döntés során kerül elő a vagyongazdálkodás, akkor 

sohasem lesznek feltárva, kidolgozva az azonnal talán nem, de pár év alatt jelentős hasznot 

hajtó vagyonhasznosítási projektek. 

 

Vagyoni értékű jogok 

 

A klasszikus vagyoni értékű jogok tekintetében különösen is igaz, hogy az önkormányzat 

kevésbé jó gazda, mint általában a piac szereplői. Ezért célszerű a vagyoni helyzet 

tisztázása, a bonyolult jogi viszonyok lehetőség szerinti egyszerűsítése. A vagyoni értékű 

jogokkal rendelkező önkormányzat jogairól általában célszerű megfelelő kompenzáció 

fejében lemondani, az önkormányzat tulajdonával szemben érvényesíthető vagyoni értékű 

jogokat pedig alaposan át kell tekinteni és arra kell törekedni, hogy ezek a jogi viszonyok 

egyszerűsödjenek.  

 

Az önkormányzat vagyoni értékben realizálható lehetőségei 

 

Van az önkormányzatoknak egy speciális lehetősége, amelyet - bár törvény szerint nem az - 

mégis érdemes tágabb értelemben "vagyoni értékű jognak" tekinteni, s akként is kezelni. 

Évről-évre számos esetben fordul elő, hogy az önkormányzatot vállalkozók keresik fel, azzal 

az igénnyel, hogy földterületet, vagy épületet vásároltak az önkormányzat területén, s azon 

építkezni akarnak, amihez azonban az önkormányzatnak RRT-t kellene elfogadnia, vagy 

módosítani.  
Feltételezve, hogy az igényelt RRT vagy RRT-módosítás illeszkedik az önkormányzat 

elképzeléseihez, céljaihoz, az ÁRT-ben megfogalmazott városfejlesztési elképzeléseihez, 

várható, hogy az önkormányzat előbb-utóbb eleget is tesz az ilyen irányú igényeknek. 

Várható azonban, hogy a létrejövő objektum /lakóépületek, raktár, irodaház, üzemépület stb./ 

működése során megterheli a város tágabb értelemben vett infrastruktúráját, amit az 

önkormányzat csak működési kiadásai növelésével tud ellensúlyozni, esetleg beruházásokra 

kényszerül. Természetes, s korántsem törvénybe ütköző igény, ha az önkormányzat a szóban 

forgó esetben - pl. közérdekű kötelezettségvállalás formájában - kompenzációt igényel a 

projekt haszonélvezőitől,  az RRT elfogadása fejében. 

 

A várományi vagyon 

 

A még nem önkormányzati vagyonként nyilvántartott, a jogszabály, egyéb jogilag 

megalapozott követelés alapján várhatóan az önkormányzat tulajdonába kerülő /igényelt/ 

vagyon, mint potenciális vagyon, szintén számításba veendő, mint az önkormányzat ún. 

"várományi vagyona". 

 

Tekintettel a saját hazai viszonyokra, az 1990-es önkormányzati törvény, majd az azt követő 

jogszabályok által az önkormányzatok tulajdonába jutatott óriási vagyonra, a nehezen 

ellenőrizhető és sajátos öntörvényűséggel lefolytatott privatizációs eljárásokra és a rosszul 

szervezett ingatlan-nyilvántartásra, sokszor ez a vitatott, vagy legalábbis vitatható vagyon 

olyan hatalmas érték, amit feltétlenül meg kell próbálni legalábbis minél nagyobb részben 

felderíteni és megszerezni. Ezt változatlanul folyó feladatnak kell tekinteni az 1996-ban elért 

eredményektől függetlenül. 
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Az önkormányzat értékpapír- és üzletrész portfoliója 

 

Még csak most van kialakulóban az önkormányzatok ezen szűkebb értelemben vett porfolió-

gazdálkodása. Ha valahol, akkor ezen a területen a leggyorsabb és a legnagyobb kockázattal 

járó változásoknak és információ-hiánynak van kitéve a gazdálkodni próbáló önkormányzat. 

A részvények értéke sokszor nagyságrendileg sem meghatározható, a jobban informált és 

gyorsabb brókerek, "tőzsdecápák" sokszor hatalmas haszonra tesznek szert a többi piaci 

szereplő rovására. 

 

A lassú, nyilvános döntéshozatal tejességgel alkalmatlan ennek a gazdasági területnek a 

sikeres irányítására. Jogszabály nem véletlenül tesz kivételt, a közbeszerzési törvényt az 

értékpapírok értékesítésénél nem kell alkalmazni. 

 

A részvényvagyon kezelésével kapcsolatosan javasolható általános elvek tehát egyrészt az 

operatív és zártkörű döntéshozatal biztosítása /utólagosan teljes körű ellenőrzés és felelősség 

mellett/, megfelelő szervezeti keretek megteremtésével, illetve hatáskör átruházással, másrészt 

az önkormányzat részvény-portfoliójának lehetőség szerinti egyszerűsítése, a komplikált, 

nehezen áttekinthető portfolió helyett a kisebb volumenű pakettek eladása, becserélése, és 

csak néhány részvény megtartása. 

 

Az önkormányzat ingó vagyona 

 

Bár általában nem jelent önmagában meghatározó tételt, de az ingó vagyonban jelentős 

vagyongazdálkodási tartalékok rejlenek. Az ingó vagyon - különösen a műszerek, 

számítástechnikai berendezések, gépjárművek - fizikai és erkölcsi amortizációja gyors és a 

nem megfelelő kezelés és ellenőrzés még tovább gyorsítja az értékvesztést. 

 

A gazdálkodás során a szakmai megalapozottságot célszerű megvizsgálni és adott esetben 

vizsgálandó az a kérdés is, mennyivel lesz egy beruházással jobb az ellátás, az infrastruktúra, 

a szolgáltatás színvonala. A költség-haszon elemzés módszerének körültekintő alkalmazása 

kiszűrheti a valójában nem kellően hasznosuló elképzeléseket, óvhatja az önkormányzati 

ingóvagyont a gyors leértékelődéstől. 

 

Az önkormányzat készpénz vagyon és likvidítása 
 

Az önkormányzatok hajlamosak a likvid vagyon elkölteni, felélni. Józan gazdálkodás mellett 

azonban az önkormányzat a likvid vagyont is kamatoztatja, hiszen az állampapírok hozadéka 

/vagy : az egyébként gyakran felvett különböző likviditása hitelek kamatának megtakarítása/ 

éppúgy, sőt adott esetben jobb befektetés, mint pl. valamely ingatlan-hasznosítási projekt 

lebonyolítása. 

 

Az önkormányzati vagyongazdálkodás is, mint minden a gazdasági életben, változó 

körülmények között zajlik. Nem lebecsülendő előny az önkormányzat számára, ha egy 

felmerülő lehetőséget, egy körvonalazódó jó projektet a rendelkezésére álló likvid 

pénzeszközök mozgósításával képes megvalósítani. A likvid vagyonra tehát nemcsak jobb 

ötlet híján, mint átmenetileg szabad pénzeszközre van szükség, hanem jelentős 

vagyongazdálkodási előnyt is jelent, ha az önkormányzati gazdálkodás nem csak  
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csődmenedzselésből és válsággazdálkodásból áll. az önkormányzat gazdasági mozgásterének 

ilyen megnövekedése általában konkrét anyagi előnyöket is magával hoz. Ezért kimondható, 

hogy a likvid vagyon legalábbis bizonyos minimális szintjének megléte alapvető gazdaság-

stratégiai követelmény, a vagyon likviditása stratégiai előny. 

 

 

IV./ Az Önkormányzat jelenlegi vagyona és hasznosításának irányai 

  

1. Törzsvagyon 

 

a./ Forgalomképtelen vagyon: helyi közutak, járdák, parkolók és műtárgyaik 

 

Az Önkormányzat tulajdonában lévő utak, járdák, parkolók üzemeltetési feladatait továbbra is 

a Polgármesteri Hivatal látja el. A vagyongazdálkodási koncepció elkészítése óta mintegy 163 

millió forint értékben sikerült az Önkormányzat tulajdonában lévő utakat mint 

forgalomképtelen vagyontárgyakat felújítania.  

Sikerült megvalósítani a Liliom út 38.sz. alatti elbontott épület helyén az útpálya 

kiszélesítését és megvalósult a módosított telekhatár kialakítása is.  

Az Önkormányzat a forgalomképtelen törzsvagyonába tartozó járdáinak 10 %-át sikerült a 

koncepció elfogadása óta felújítania, és a Főtér egy részén is felújításra került a járdafelület 

díszburkolat kialakításával.  

 

A város parkoló állománya sokat javult a vagyongazdálkodási koncepció elfogadása óta. A 

nagy terjedelmű, vagy tömegű teherjárművek parkolásával összefüggésben az Önkormányzat 

azt a célt fogalmazta meg az elmúlt években, hogy az ilyen gépjárművek lehetőleg – kivéve 

ha a célállomás a belváros – ne a belvárosi közúti hálózatot és parkoló állományt használják, 

hanem úti céljukat Mezőkövesd új elkerülő útjának használatával érjék el. E célt  az a döntés 

is alátámasztja amely szerint az Önkormányzat javasolta a városba érkező bekötő utak 

tekintetében a súlykorlátozó táblák kitételét az utak kezelője a Közútkezelő KHT részére.  

 

Az egészségügyi létesítmények és a városi intézményhálózat részére az elmúlt években 

mintegy 106 férőhellyel épültek parkolók, így intézmények kiszolgálására, Sportcsarnok 

mellett, Zeneiskola előtt, Széchenyi István Szakképző Iskola előtt, Szent László Gimnázium 

előtt, egészségügyi intézmények kiszolgálására Széchenyi úti parkoló, Gyula úti parkoló.  

 

A vagyongazdálkodási koncepcióban megfogalmazottak szerint az Ady Endre út elején is 

kialakításra került néhány parkolóhely és a Hungária Biztosító belső udvarán, a Matyó 

Múzeum oldalában, valamint a Szent László téren is, amelyek a belvárosi forgalom és 

parkolási helyzet javítását szolgálják.  

A Dr.Papp Zoltán út és a Bajcsy Zs. út közötti összekötő út megépítésével együtt, e mellett az 

út mellett parkoló helyek is kialakíthatók.  

 

Az Önkormányzat a turizmus fejlesztése érdekében több új parkolóhely bővítésére készített 

tervet, mely parkolóhelyek  nagy része  személygépkocsi /volt kistemplom melletti területen, 

a Kavicsos tó körül négy helyszínen, a Közösségi Ház oldalában és a Varga Pál út első 

szakaszának megszüntetésével egy időben  a Közösségi Ház és a parókia között új parkolók 

létesítése, a Közösségi Ház  előtti és a Varga Pál út első szakaszán lévő parkoló helyek 

kiváltására, a Szent László tér területrendezése kapcsán, létesítendő piaccsarnok körül is/ és  
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autóbusz parkolására is alkalmasak lesznek Gaál István – Varga Pál út közötti üres területen 

belvárosi buszparkoló kialakítása.  

 

b./ Parkok, közterületek, nyíltrendszerű csapadékcsatornák, közcélú vízi létesítmények: 

 

b.1. A parkok és a közterületek kezelése és üzemeltetése a Polgármesteri Hivatal 

feladatkörébe tartozik továbbra is. A parkok és zöldfelületek kezelését, karbantartását és 

bővítését a Városgazdálkodási Részvénytársaság vállalkozási szerződés keretében végzi.  

 

A koncepció elfogadása óta számos gondozott parkkal bővült a város, hiszen a Matyó 

Múzeum előtt új park került kialakításra, és megkezdődött a Szent László templom és a tér 

közötti park teljes terv szerint történő kialakítása is. Új jelleget kapott a Szent László 

Gimnázium előtti tér is, amely immáron  sétány. 

 

Az Önkormányzat által kezelt zöldfelület mintegy 40 hektárral bővült az elmúlt időszakban,  

melybe bekerült a külterületi önkormányzati vagyonkör gondozása is.  

A zöldfelület kezelés tekintetében a Képviselő-testület önálló koncepciót és az alapján 

elkészült terveket fogadott el, melyek megvalósítása ütemezetten költségvetés függvénye.  

 

b.2./ Az Önkormányzat forgalomképtelen vagyontárgyát képező ivóvíz hálózata mintegy 129 

km, melynek rekonstrukciója a legsürgetőbb feladat. Az ivóvízhálózat kezelése a 

Városgazdálkodási Részvénytársaság hatáskörébe tartozik.  

Az elmúlt időszakban csak önerőből 2 km vízhálózatot sikerült rekonstruálni, és külső 

beruházás útján megvalósulhatott a Radnóti út – Egri út közötti vezetékszakasz 

rekonstrukciója.  

A tulajdonos kérésére a kezelő  az ivóvízhálózat rekonstrukcióját lehetővé tevő tervek 

elkészítését szorgalmazza, annak érdekében, hogy az NFT II. útján lehetővé váljon. A város 

ivóvízhálózatának rekonstrukciója sürgető feladat, ugyanakkor a beruházás összértéke közel 7 

milliárd Ft, ezért annak megvalósítása érdekében minden lehetséges pályázati forrást  meg 

kell ragadni.  

 

b.3./ Az Önkormányzat tulajdonában lévő közcélú vízi létesítmények /árkok, csatornák/ 

kezelését és karbantartását a Bükkaljai-Délborsodi  és Talajvédelmi Társulás végezte az 

elmúlt években   a társulási érdekeltségi hozzájárulás fejében, valamint  közcélú munkások is 

bevonásra kerültek az árkok és csatornák tisztítása és kezelése érdekében. 

Ezen vagyonkezelési feladat csak növekedett az elmúlt években, hiszen törvény alapján 

mintegy 21 m2 árok és csatorna került az Önkormányzat tulajdonába.  

A feladat elvégzésére a költségvetésben  lehetőleg elkülönített pénzeszközöket lenne célszerű  

meghatározni, hiszen az elmúlt évek csapadékos időszakai rendre megpróbáltatások elé 

állították a város nyílt rendszerű árkait és csatornáit.  

A meglévő árkok és nyílt csapadékrendszeren kívül elengedhetetlenül  szükséges a város 

csapadékvíz hálózatának  átfogó kiépítése. Ezen cél elérése érdekében az elmúlt időszakban 

elkészült csapadékelvezetési koncepció alapján minél előbb pályázati forrásokat kell találni a 

részletes terv elkészítésére, és az alapján a hálózat  megvalósítására.  

E mellett természetesen szükséges a város területén meglévő kritikus pontokon azonnali 

beavatkozások elvégzése is, azonban ezeknek a munkáknak a koncepcióban foglaltakra kell 

épülni.  
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2./ Korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak 

 

a./ Műemlékek, muzeális gyűjtemények és muzeális emlékek,  

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat tulajdonát képezi számos műemlék és muzeális gyűjtemény 

és emlék. Az elmúlt években helyi műemlékvédelem alá helyezte a város a Városi Galéria 

épületét.  

A Képviselő-testület 271/2006./XI.29/. ÖK.számú határozata szerint a Városi Galériát 

megnevezésével azonos funkciójában kívánja használni oly módon, hogy az emeleti részt 

állandó Takács István kiállítás helyszínéül alkalmassá kell tenni. A fentiek  alapján tehát  a 

Városi Galériában épületbővítést nem szükséges végrehajtani, csak olyan belső átalakítási 

munkákat kell elvégezni,  amelyekre tervvel már rendelkezik az Önkormányzat. /engedély 

nem szükséges hozzá/ Az épület felújításakor annak  mind a  külső, mind a  belső 

rekonstrukcióját szükséges elvégezni.  

 

A volt kistemplom épületére szintén elkészültek a tervek, melyek alapján orgona- és 

harmónium múzeumi funkciót szánunk az épületnek. A tervek engedélyezése folyamatban 

van.  

A helyi és országos műemlékvédelem alatt álló tájházak közül a Mogyoró köz 4.sz. alatti 

„Játékház” és a Kisjankó Bori út 9.sz. alatti volt „Hímző ház” pályázati úton az elmúlt 

években felújításra került. A Mátyás király út 44-46.sz. alatti Iskolatörténeti Múzeum és a 

Kisjankó Bori Emlékház üzemeltetése a Mezőkövesdi Művelődési Közalapítvány hatáskörébe 

tartozik. Az elmúlt években kisebb összegű, elsősorban karbantartási jellegű beruházásokat 

sikerült elvégezniük. A Polgármesteri Hivatal kezelésében lévő tájházak közül a László 

Károly út 22.sz. alatti üvegcsiszoló műhely felújítása és az Anna köz 13.sz. alatti tájház teljes 

rekonstrukciója szükséges, ugyanis az utóbbit a Műemléki Hivatal lebontani nem engedi. 

Szintén helyi műemléki védelem alatt áll a Táncpajta épülete, amely a Mezőkövesdi 

Népművészeti Egyesület kezelésében van. A Képviselő-testület döntése értelmében 

elengedhetetlenül szükséges a Táncpajta épületének teljes tetőszerkezet felújítása.  

 

b./  Középületek 

 

Közoktatási, közművelődési intézmények: 

 

A Közösségi Ház  kihasználásának  növelése és az épület külső és belső rekonstrukciója 

szorosan összekötött folyamatok. Az elkövetkező években szükséges a Közösségi Ház teljes 

felújítására, átalakítására koncepciót és terveket készíteni, melyekkel sikeresen pályázhatunk. 

Célunk, hogy a Közösségi Ház épületében egyszerre kapjon helyet a felnőtt és a 

gyermekkönyvtár, valamint a kibővített épületbe szeretnénk elhelyezni a Zeneiskola 

intézményét is.  

 

A volt Petőfi Mozi átalakításával  ifjúsági központot szeretnénk létrehozni, melynek terve már 

elkészült, pályázatokra benyújtható. Az épületben a mozi  megtartása és átalakítása  mellett  

új funkciók is létesülnének. 
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A város tulajdonát képező  óvoda és bölcsőde intézmények épületeinek felújítására a 

közeljövőben terveket kell készíttetni.  

Minden óvoda épületen szükséges a meglévő lapos tetők felülvizsgálata és szükség szerinti 

javítása is.  

 

A város kezelésében lévő 3 általános iskola teljes felújítására elkészültek a tervek, az 

engedélyeket beszereztük, így a tervek pályázatra benyújthatóak.  

 

A Zeneiskola épülete egyre rosszabb állapotban van, az intézmény számára igazi megoldást a 

Közösségi Házba való átköltözése jelentheti.  

A meglévő épületet az átköltözés után el kell bontani és a helyén a majdani döntésnek 

megfelelően parkolót, vagy parkot kell létesíteni.  

 

Széchenyi István Szakképző Iskola: főépület tetőszerkezetének javítása 

 

A Bayer Róbert Kollégium és Élelmezési Központ: konyha  és a tetőszerkezet felújítása. 

 

Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola: tetőszerkezet felújítása. 

 

Az önkormányzati tulajdonú intézmények karbantartására az elmúlt évekhez hasonlóan az 

aktuális évi költségvetésben külön összeget szerepeltetünk.  

 

c./ Egészségügyi intézmények: 

 

Programterv készült  egy a Kórház és az SZTK Rendelőintézet között elhelyezkedő sürgősségi 

központ kialakítására, ennek engedélyezési szintű terveinek elkészítésére a későbbiek 

folyamán kell sort  keríteni. Megoldandó feladat a még önkormányzati ingatlanban működő 

gyermek háziorvosi és fogorvosi rendelők privatizálása, vagy ezen kötelezően ellátandó 

feladatok végzéséhez megfelelő ingatlanok biztosítása.  

 

d./ Szociális ellátást nyújtó intézmények: 

 

A Marx Károly út 1.sz. alatti épület átalakítására a tervek elkészültek, pályázatokat 

nyújtottunk be, melyek eddig nem voltak sikeresek. A földszinten a nyílászáró cserék 

megtörténtek, a bontási munkák elkészültek. 

2007-ben mindenképp szükséges az épület földszintjének tervszerinti kiépítése, mivel az 

ANTSZ megegyezés alapján itt volt elhelyezést kapni, ezzel a Közösségi Házban felszabadul 

az a hely, amelyet régen a Matyó Múzeum, jelenleg pedig az ANTSZ birtokol.  

Az Idősek Otthona és Idősek Napközi Otthona, a Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő 

Központ üzemeltetése, valamint a Nevelési Tanácsadó intézmények elsősorban rendszeres 

karbantartási munkálatok elvégzése szükséges. Ezen épületekben elsősorban az 

akadálymentesítés megvalósítására  és a mentálhigiénes szempontoknak megfelelő állapotok 

fenntartása és megteremtése a feladat.  
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e./ Igazgatási épületek:  

 

Az elmúlt években az Okmányiroda kibővítése megtörtént, és 2006. évben elkészült 

Polgármesteri Hivatal „B” épület teljes felújítása is, melyben a Polgármesteri Hivatal 

Szociális Osztálya és Gyámhivatala, a Többcélú Kistérségi Társulás, a Mezőkövesdi Pénzügyi 

Iroda és az APEH látja el feladatait. Az Önkormányzat igazgatási feladatainak jelentős része 

továbbra is az „A” épületben maradt, amely egyrészt ügyfélszempontból, másrészt 

irodatechnikai és épülettechnikai szempontból is teljes felújításra szorul.  

Jelenleg az épület felújítási  tervekkel nem rendelkezik, ezeket el kell készíttetni, majd 

elsősorban pályázati úton forrást találni a teljes rekonstrukcióra.  

 

f./ Sportlétesítmények:  

 

A Városi Sportcsarnok telekalakítása folyamatban van, amely azért elvégzendő feladat, mert a 

Sportcsarnokot, a sportpályát és egyéb létesítményeket külön helyrajzi számon kell 

feltüntetni,  a pályázati követelmények miatt.  

A Sportcsarnok épületén az elmúlt időszakban mintegy 4 millió Ft beruházás valósult meg, 

azonban az akadálymentesítés elvégzése még hátralévő feladat. 

A Sportcsarnok kezelésében található a sportpálya is, melynek állapota így lényegesen 

rendezettebb, mint a korábbi időszakban. A sportpályán számos megfogalmazott célt sikerült 

elérni, hiszen pályázati forrásból sikerült megvalósítani a volt kézilabdapályán a műfüves 

pályát és a tavalyi év végére a sportpálya öltözőépületének tetőszerkezetét és a ökölvívó 

épületet is sikerült felújítani.  

További megoldandó feladat a sportpálya egészének koncepcionális felülvizsgálata egy 

modernebb és használhatóbb sportlétesítmény megtervezése, melynek keretén belül 

elengedhetetlen a lelátó kiépítése.  

További cél, hogy a meglévő salakos pályát is műfüves pályává alakítsuk és célszerű lenne 

egy modern futópálya kialakítása is.  

 

Sportlőtér: 

Az ingatlan állami tulajdonból került önkormányzati tulajdonba, ezért annak használati módja 

és a tulajdonával való rendelkezés 2012-ig kötött. Az ingatlant az elmúlt időszakban a 

kikötéseknek megfelelően sportcélra kívántuk használatba adni – kerékpár sport -  azonban a 

hasznosítás végleges eredményhez nem vezetett. Az ingatlanon található életveszélyes épület 

elbontásra került.  

 

Hadnagy úti sportközpont: 

A Hadnagy úti területet az Önkormányzat az államtól vonatkozó jogszabályok alapján 

térítésmentesen szerette volna megszerezni, azonban arra nem nyílt lehetősége. Az ingatlant 

megszerezni külső beruházónak sikerült, mely beruházó 1,1 hektárt ingyenesen az 

Önkormányzat számára bocsátott. Figyelemmel arra, hogy a  Hadnagy úti ingatlanon új 

lakótelep épül, valamint a város és vonzáskörzete nem rendelkezik multifunkcionális 

tömegsportolásra alkalmas intézménnyel,  az Önkormányzat által ingyenesen megszerzett 

ingatlant elsősorban sport és szabadidő célra  kívánja  felhasználni a Testület a korábbi 

döntésének megfelelően.  

Az ingatlanra vonatkozóan programterv készült, melynek tovább tervezése szükséges a 

pályázati források megszerzéséhez. Az ingatlanon belül többféle sportolási lehetőség is 
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rendelkezésre állna a tervek szerint, pl: labdarúgás, kosárlabda, tenisz, bowling, asztalitenisz, 

atlétika, minigolf, fittnes. 

 

g./ Kereskedelmi, szolgáltató és egyéb ingatlanok, földek: 

 

A Rákóczi úti piac területére engedélyes tervek készültek a  piaccsarnok megépítésére. Ennek 

első ütemére már elnyert pályázati forrással rendelkezünk, a további ütem építéséhez pedig 

újra pályázunk. Az I. ütem építése 2007. évben várhatóan megkezdődik. A piac teljes  

megépítéséhez szükséges volt  egyrészről az Önkormányzat tulajdonán kívül eső 

ingatlanrészek vonatkozásában elővásárlási jogot bejegyeztetni, és a meglévő, az építési 

területbe eső ingatlan bontása felől intézkedni.  

A piaccsarnok felépüléséig is szükséges biztosítani a Rákóczi út környékén az un. zöldséges 

piac működését, melynek ideiglenes helyszínét  az üzemeltető  VG.Zrt. ki is alakította, 

 

Júlia úti  törmeléklerakó: 

A Júlia úton található volt törmeléklerakóra a korábban elkészített terv átdolgozás alatt áll, 

mely elkészültével a lerakó INERT lerakónak fog minősülni, s így a rekultivációja  az eredeti 

tervben foglaltakhoz képest jóval kevesebbe fog kerülni.  

 

Tisza-tavi Regionális Hulladéklerakó: 

A Tisza-tavi Regionális Hulladéklerakó Tiszafüreden elkészült, melynek átrakó állomása a 

jelenlegi szeméttelep ingatlanán valósult meg. A korábbi testületi döntésnek megfelelően 

2007. II. felétől Mezőkövesd városa is a tiszafüredi lerakóra hordja a kommunális szemetét. A 

projekthez csatlakozva az elkövetkező években szükséges lesz a jelenlegi szeméttelep 

rekultivációja is.  

 

Sikeres Európa Uniós pályázatunknak köszönhetően Állati hullatároló és gyepmesteri telep: 

2006-ban a szeméttelep mellett megvalósult az Eu-s  normáknak megfelelő állati 

hulladéktároló telep. Ezzel egy időben elbontásra került a külterületi 0451/2. hrsz-on található 

ingatlanon a régi építmény. A projekthez csatlakoztatható a gyepmesteri telep kiépítése 

/melyet a terv tartalmaz is/, ennek megvalósítása a szükséges források biztosításának feltétele.  

 

Zsóry üdülőterület: 

A Zsóry üdülőterületén található arborétum  az 1970-es években létesült. Az elmúlt évek 

során az arborétum növényzete megerősödött, így lehetővé vált a terület megnyitása. 

Megvalósítandó cél, hogy ezt a zöld felületet közcélokra és a közösség számára is hasznosan 

tudjuk biztosítani. Ehhez koncepció kidolgozása szükséges, miáltal annak megvalósításakor a 

Zsóry városrész területén egy városi park alakulhat ki.  

A Zsóry városrészben az utóbbi években állandó lakosok is letelepedtek, ezért figyelni kell a 

városrész olyan igényét is, hogy már nemcsak nyáron, hanem az év további időszakaiban is 

városi funkciókat kell betöltenie. Ebben a városrészben is szükséges lenne minden korosztály 

számára megteremteni  a szabadidő hasznos eltöltéséhez való lehetőségeket. Így pl. szükséges  
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lenne játszótér, sportolási lehetőség megteremtésére is. Törekedni kell az esti szabadtéri 

szórakozás lehetőségének megteremtésére a területen korzó kialakításának megvalósítására és 

vállalkozók bevonására a rendezvények során.A területen jelenleg is építés alatt álló 4 

csillagos hotel vélhetően maga után vonz több új beruházást is, így a városrészre fokozottabb 

figyelem fog hárulni. Szükséges áttekinteni a terület infrastrukturális ellátottságát, és minden 

évben javítani annak helyzetén.  

 

Kavicsos tó, szabadidőpark: 

A szabadidőpark kiépítésére  a tervek elkészültek. Ezek alapján a Kavicsos tó és környéke egy 

több funkciós városi szabadidő parkká fog átalakulni. A park területén lehetőség lesz 

pihenésre, sportolásra, játékra minden korosztály számára.  A tervek engedélyezése 

folyamatban van, ezután a pályázatok benyújthatóak lesznek.  

 

3./ Vállalkozói vagyon 

 

a./ Mezőgazdasági földek: 

 

Az Önkormányzat  a tulajdonában álló mintegy 51 ha 1026m3  külterületi és zártkerti 

mezőgazdasági földeket elsősorban licittárgyalás útján próbálta meg értékesíteni. Az 

értékesítés után megmaradt önkormányzati mezőgazdasági földek szétszórtan, kis 

parcellánként helyezkednek el.  

A többi külterületi földre csekély érdeklődés volt tapasztalható ezért a Képviselő-testület és az 

illetékes bizottság az elmúlt időszakban  földterületeket  egyedi kérelem alapján értékesítette, 

összesen mintegy 31 ha-t. 

A vagyongazdálkodási koncepció óta  óriási eredmény, hogy megvalósulhatott a Szomolyai 

úti zártkertek villamosítása. Az Önkormányzat külterületi földjeivel összefüggésben 

mindenképpen célként kell meghatározni, hogy azokat amelyek a város rendezési 

elképzelésben szerepet játszanak át kell minősíteni, a többieket értékesíteni, vagy hasznon 

bérbe kell adni, hiszen amennyiben azokat nem műveljük, vagy azokon parlagfű terem és azt 

nem írtjuk, súlyos bírságok terhelhetik az Önkormányzatot.  

 

b./ Építési telkek, területek: 

A hatályos rendelkezések szerint a helyi Önkormányzatnak nem kötelezően ellátandó feladata 

építési telek kínálat biztosítása. A város fejlődésének érdeke ugyanakkor megköveteli, hogy 

érdemi lépések történjenek.  

Az Önkormányzat a tulajdonában lévő építési telkeket licittárgyaláson próbálta értékesíteni, 

illetőleg a Váci Mihály úton 5 db. családi ház építésére alkalmas építési telek kialakítására 

került sor. 

Az Önkormányzat koncepcióban kitűzött célja volt a Hadnagy úton található állami terület 

tulajdonában ingyenesen történő megszerzése. Erre a jogszabályok elvi lehetőséget nyújtottak, 

azonban a gyakorlatban nem vált rá lehetőség, ezért az Önkormányzat csak külső befektető 

segítségével volt képes azt a kitűzött célt elérni, hogy a Hadnagy úton garantáltan építési 

telkek kerüljenek kialakításra. A területen jelenleg 47 db. összközművesített építési telek 

kialakítása van folyamatban, melyre jelentős számú előzetes érdeklődés tapasztalható.  

Az új rendezési terv alapján a város északi részén az Egri- Melinda úton közművezetékek 

kiváltása útján lehetne 40-50 építési telket kialakítani, a Kodály Zoltán úton új utca nyitásával 

és kialakításával alakíthatóak ki telkek, továbbá a város déli részén a Veréb út környékén is  
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elviekben lehetőség van lakótelkek kialakítására, azonban itt az Önkormányzat 

ingatlantulajdonnal nem rendelkezik, így erre csak vásárlás, vagy kisajátítás útján nyílna 

lehetőség.  Az Önkormányzat korlátozott anyagi lehetőségeit figyelembe véve  célszerűnek 

azt látjuk, hogy a meglévő közművesített telkek iránti valós igény megmutatkozása után 

kerüljön sor a fenti területeken építési telkek kialakítására.  

A rendezési terv a Legelő úton un. farmergazdálkodásra alkalmas területeket jelöl meg, 

melynek kialakítására a Képviselő-testület döntést hozott az igények felmérése után.  

Amennyiben konkrét igények mutatkoznak itt telekalakítással rövid időn belül 30-32 db. 

telket tudnánk kialakítani.  

Az Önkormányzat néhány tulajdonában lévő értékesítendő terület sorsa további megoldásra 

vár, így a 

- Bacsó Béla út – Kavicsos út sarkán található 2000 m2 térmértékű telek, 

- a Reuma Kórház melletti mintegy 1,3 ha térmértékű telek, 

- az Egri úti lakótelepen található ……..m2 térmértékű telek, 

 

Az Önkormányzat célja, hogy a városrendezési szempontból jelentős elképzelések érdekében 

ingatlanokat szerezzen meg, így pl. megvételre került a Varga Pál út – Gaál István út sarkán 

lévő ingatlan, amelyen parkolókat szeretnénk kialakítani. A Kavicsos tó fejlődése 

szempontjából minél előbb meg kell oldani az elővásárlási joggal terhelt, a Kacsos tó 

koncepciózus fejlődését akadályozó lakóház megvásárlását.  

Szintén célként kell kitűzni a Hadas városrész egységes jellege miatt a leromlott állagú, vagy 

tájképbe nem illő ingatlanok tulajdonjogának megszerzését is.  

 

b./ nem lakás céljára szolgáló helyiségek  

Az önkormányzat tulajdonát képező nem lakáscélú helyiségek hasznosításával 

összefüggésben  az alábbi rendezési elvek kialakításának megfontolását javasoljuk: 

 

a./ E vagyonrész hasznosításából /bérbeadás, értékesítés/ származó bevételek az 

önkormányzati ingatlanvagyon értékének megtartására, vagy gyarapítására legyenek csak 

felhasználhatóak. /Önkormányzati tulajdonban maradó helyiségek, ingatlanok felújítása/ 

 

b./ Javasoljuk az alábbi kategóriák kialakítását: 

 megtartandó nem lakás céljára szolgáló helyiségek köre /szempontok: városrendezési 

érdek, hosszú távú kedvező bérleti díj kevés fenntartási költség, 

 értékesítendő helyiségek köre /önkormányzati érdek megtartásukhoz nem fűződik, 

gyenge műszaki állapot, alacsony elérhető bérleti díj, stb./, 

 kereslet-kínálattól függően, egyedi döntés alapján, 

/A bejelentett értékesítésre javasolt ingatlanokat az 1.sz. melléklet tartalmazza/ 

 

c./ A gazdaságosabb kihasználás és üzemeltetés érdekében, az összetartozó funkciókat, 

továbbá jellegénél fogva azonos tevékenységeket egy épületben /bérleménybe/ elhelyezni /pl. 

pártok, egyesületek házának létrehozása stb./ 

 

d./ külön foglalkozni kell a vegyes tulajdonú ingatlanok tulajdonjogának rendezésével – ilyen 

jellegű ügyek  nagy része elintézésre került – pl. körpavilon- de néhány sajnos további 

rendezést kíván  (pl.Sikk –art butik) 
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c./ Lakás ingatlanok 

 

Jelenleg az önkormányzat tulajdonában 59 db bérlakás van. 2006 évben befejeződött az Illyés 

Gyula út 8. szám alatti 16 lakásos társasház beruházás. Az újonnan épített 16 db bérlakást 

költségelven, pályázat útján adtuk bérbe.  

A régebbi 43 db bérlakás a bérlakás nagy része társasházi lakásban található, a többi a város 

perem kerületeiben lévő szabadon álló iker vagy családi ház. Az utóbbi lakások műszaki 

állapota, - nagy részben a bérlők életvitele miatt – nem megfelelő, a legtöbb lakbérhátralékot 

felhalmozott bérlők is ezekben a bérlakásokban laknak. A lakások műszaki állapotán kívül 

még problémát jelent az is, hogy a házakhoz tartozó telket a bérlők nem művelik. 

 

Fentiek alapján meggondolandó, hogy az önkormányzat bérlakás koncepcióját átgondolja és a 

régi főleg a társasházi lakásokban lévő értékesebb önkormányzati bérlakásokat értékesítse. 

 

Új bérlakások építését elsősorban, figyelembe véve az önkormányzat szűkös anyagi helyzetét, 

úgy kell megoldani, hogy pld. magánerőből épített „Lakópark” építése esetén az értékesítendő 

telek értékének megfelelő db lakást kér az önkormányzat.  

 

d. / Használtcikk piac, vásártér: 

2004. január 1-től a piacok kezelése és üzemeltetése a Polgármesteri Hivatal feladatkörébe 

tartozik. 

A városüzemeltetési feladatokhoz tartozó piacok fenntartását, karbantartását és bővítését a 

VG.Zrt. végzi, vállalkozási szerződésben meghatározott feladatok alapján. 

A vállalkozási szerződés műszaki tartalmát a Képviselő-testület határozza meg. 

A piac mellett található 2006-ban átadott TESCO áruház parkolója szilárd burkolatú 

parkolókat biztosít a használtcikk piacot igénybevevők számára. 

Mivel az érintett terület a város olyan dinamikusan fejlődő gazdasági szolgáltató területén 

található amely a közel jövőben nagyértéket képviselhet, a Képviselő-testületnek a későbbiek 

folyamát át kellene gondolnia, hogy a használtcikk piacot máshol helyezze el, és a területet 

gazdasági-szolgáltató célokra értékesítse.  

 

e./ Mezőkövesdi Ipari Park: 

 

A Mezőkövesdi Ipari Park súlypontja az Önkormányzat szándékai szerint a város délnyugati 

területére helyeződne át. A park jelenlegi állapotában sokáig már nem tartható fenn, hiszen az 

évenkénti ellenőrzések során mindannyiszor kritikákat fogalmaznak meg vele kapcsolatban. 

A Park címének megtartásához mindenképpen szükséges lenne területi bővítést és a majdani 

terület közművesítését végrehajtani, ennek pénzügyi akadályai vannak.  

A Park fenntartásával, bővítésével kapcsolatban önkormányzati állásfoglalás szükséges, 

rövid-, közép és hosszútávra tekintve is. A döntésnek megfelelően erre alapozva koncepciót 

és terveket kell készíttetni.  Az Ipari Park további sorsát nagymértékben befolyásolhatja a 

mezőkövesdi repülőtér tulajdonviszonyának rendezése.  
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f. /Volt Laktanya: 

 

2001-ben a Mezőkövesd és Szentistván között található volt katonai laktanya tulajdonjoga 

Önkormányzatunkhoz került, úgy hogy ingatlan nyilvántartási feltüntetés és környezeti 

kárfelmérés – mentesítés az ingatlanon nem történt. Az ingatlanon közművek nem találhatóak. 

Mindezekre szükséges felméréseket és terveket készíttetni a későbbi hasznosítás érdekében.  

Az Önkormányzat távlati elképzeléseiben a laktanya hasznosítása együtt kezelendő az 

önkormányzati tulajdonba kért repülőtérrel.  

Amennyiben a repülőtér tulajdonjogát nem sikerül megszerezni, az Önkormányzatnak a 

területhasznosításával kapcsolatban állást kell foglalnia.  

g./ Zsóry Gyógy- és Strandfürdő: 

 

A Képviselő-testület 2006. évben elfogadta a Zsóry Gyógy- és Strandfürdő koncepcióját, 

mely rövid, közép és hosszútávra is meghatározza  a fürdőben elvégzendő feladatokat. Ennek 

megvalósulása után egy európai igényeknek minden tekintetben megfelelő komplexum jön 

létre.  

 

h./ Zsóry Camping: 

 

A koncepció célmeghatározása óta sikerült megvalósítani újabb 6 db. faház felújítását és 

korszerűsítését, a kereskedelmi egység és recepció lapos tetejének szigetelését és a 

vizesblokkok felújítását. A Zsóry Campinget továbbra is önkormányzati tulajdonban lévő 

önálló gazdasági társaság üzemelteti. A Camping mint önálló szolgáltatás a jövőben 

átgondolásra szorul, ezért megfontolandó lenne a Zsóry Gyógy- és Strandfürdővel együtt 

történő vagyonkezelése és hasznosítása.  

 

i./ Portfolió üzletrész: 

 

Az önkormányzat tulajdonában az alábbi értékpapírok vannak: 

Értékpapírok: 48.739 e Ft 

Részesedések: 84.380 e Ft 

 

4./ Az Önkormányzat vagyonának bővítése –várományi vagyon 

 

1. Állami, vagy megyei önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok önkormányzati 

tulajdonba kérése 

 

Repülőtér: (0220) 

 

A Mezőkövesd mellett található volt katonai repülőtér jelenleg állami tulajdonban van, 

azonban az Önkormányzatunk a tulajdonjogot már több alkalommal megkérte. Ezen kérelem 

ügyében  a mai napig  nem hoztak döntést. A tulajdonviszonyok kedvező rendezése után 

intermodális logisztikai központ létrehozása a cél. Ennek megvalósítására tanulmány készült.  

Állami tulajdonban lévő ingatlanok önkormányzati tulajdonba kérése 
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„K” telep 

 

A 2004. évi vagyongazdálkodási koncepcióban szereplő ingatlanok közül a 0456/2 hrsz-ú „K 

telepet” a 2308/2004.(XII.8.) Korm. Rendelet alapján az önkormányzat tulajdonába adta, de 

megismerve  a magas költségekkel járó kármentesítést a Képviselő-testület lemondott az 

ingatlan tulajdonjogáról. Az időközben az önkormányzat birtokába jutott iratok alapján a 

Környezetvédelmi Felügyelőség a az ingatlan kezelőjét – a Magyar Honvédelmi Lehelyezési 

Központ – 2010 szeptember 30-ig kötelezte a kármentesítésre.  

 

HM út (0289., 0243 hrsz) 

A volt HM út a KVI értesítése alapján Közútkezelő Kht kezelésébe került. Amennyiben a 

reülőtér tulajdonjogának megszerzése realitássá válik annak hasznosítása érdekében célszerű 

ismételten átgondolni a HM út önkormányzati tulajdonba történő megszerzését. 

 

Hadnagy úti terület 

A Hadnagy úti lakótelepet az ÁPV Rt forgalomképes ingatlanok közé sorolta és árverés útján 

értékesítette. Az önkormányzat élve elővásárlási jogával  külső beruházó útján megvásárolta 

az ingatlant mely külső befektető az eredeti elképzelésnek megfelelően 47 db építési telket 

alakít ki. A befektető 1 ha területet az önkormányzat részére térítésmentesen tulajdonba adott. 

 

Tűzoltóság, és Tűzoltó gyakorlópálya  

A Képviselő-testület 364/2005.(X.26.) ÖK számú határozatában döntött a Mezőkövesdi 

Tűzoltóság, és tűzoltó gyakorlópálya tulajdonjogának a tulajdonostól- BAZ megyei 

önkormányzattól történő- térítésmentes megszerzéséről. A BAZ megyei önkormányzat 

korábbi vezetése az ingyenes tulajdon átruházásról nem döntött, ezért célszerű lenne az igényt 

ismételten előterjeszteni 

 

2. Ingatlanok vásárlása, vagyoni értékű jogok megszerzése 

2.1. Városrendezési célú ingatlanvásárlás, vagyoni értékű jogok megszerzése 

2.2. Ingatlanok ipari, kereskedelmi célú  terület kialakítása céljából történő megszerzése 

2.3. Ingatlanok tv által meghatározott elővásárlási joggal történő gyakorlás útján történő 

megszerzése 

 

3. Portfóliók növelése, hatékony kezelése 

 

Mezőkövesd, 2007. február 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Mezőkövesd város Önkormányzatának 

43/2007.(II.28.) ÖK. számú 

HATÁROZATA 

 

 

A Mezőkövesdi Művelődési Közalapítvány beszámolója  

a 2006. évi tevékenységéről 

 

 

 

A Képviselő-testület megtárgyalta a Mezőkövesdi Művelődési Közalapítvány 

2006. évi munkájáról a beszámoló és azt elfogadja. 

 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelem szerint  

 

 

 

 

 Dr. Fekete Zoltán sk.      Tállai András sk. 

               mb. aljegyző       polgármester 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

 

 Nyeste László sk.       Takács József sk. 

 települési képviselő       települési képviselő 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Mezőkövesd város Önkormányzatának 

44/2007.(II.28.) ÖK. számú 

HATÁROZATA 

 

 

Beszámoló a HEFOP 3.5.4. program megvalósulásának 

 helyzetéről, finanszírozásáról 

 

 

 

A Képviselő-testület megtárgyalta a Mezőkövesdi Művelődési Közalapítvány 

beszámolót és azt elfogadja. 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

 

 

 Dr. Fekete Zoltán sk.      Tállai András sk. 

               mb. aljegyző       polgármester 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

 

 Nyeste László sk.       Takács József sk. 

 települési képviselő       települési képviselő 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

45/2007.(II.28.)ÖK számú  

HATÁROZATA 

 

 

Pályázati felhívás 

társadalmi szervezetek, alapítványok, egyesületek, egyházak támogatására 

 

 

 

1.)A Képviselő-testület jóváhagyja a mellékletben szereplő pályázati felhívás szövegét 

és javasolja, hogy a 2007-es költségvetési évben a civil szervezetek az abban 

meghatározott célok figyelembevételével juthassanak működési önkormányzati 

támogatáshoz. 

 

2.) A közművelődési megállapodás útján megvalósítható önkormányzati rendezvények 

pályázati kiírását a társadalmi szervezetek, alapítványok, egyházak és egyesületek 

körén túl kiterjeszti a társas és egyéni vállalkozások körére is. 

 

   

A pályázati felhívásról szóló értesítést a Mezőkövesdi Újságban és a MONTÁZS című 

hirdetési újságban közzé kell tenni. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

 
 Dr. Fekete Zoltán sk.      Tállai András sk. 

               mb. aljegyző       polgármester 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

 

 Nyeste László sk.       Takács József sk. 

 települési képviselő       települési képviselő 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Pályázati felhívás 

 

Mezőkövesd Város Képviselő-testülete pályázatot hirdet a költségvetésben meghatározott 

keretösszeg terhére a társadalmi szervezetek, alapítványok, egyesületek, egyházak 

támogatására. 

 

A támogatás célja: 

Az Önkormányzat és civil szerveződések együttműködésének elősegítése, ezáltal az 

erőforrások összegzése, a Képviselő-testület által az éves költségvetési koncepcióban 

megfogalmazott célok színvonalas megvalósítása. 

 

I. A pályázók köre: 

Pályázatot nyújthat be minden, a megyei bíróságnál bejegyzett, Mezőkövesdi székhellyel 

/telephellyel/ rendelkező társadalmi szervezet, alapítvány, egyesület, egyház, aki a 

megpályázott támogatást a II. pontban meghatározott célok érdekében használja fel. 

 

II. Pályázható célok:   

- sport, egészségmegőrzés területén: 

Biztosítsa a közigazgatás területén lakó állampolgárok jogát a rendszeres testedzéshez, a 

szabadidő hasznos eltöltéséhez. 

- kultúra, városszépítés területén: 

Biztosítsa az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, 

életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek segítését, a 

környezetkultúra javítását, a városesztétikai kultúra fejlesztését, a kegyeleti kultúra és az 

ünnepek kultúrájának gondozását, az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek 

tevékenységének támogatását, különös tekintettel a kiemelkedő értékeket produkáló 

művészeti és szellemi alkotóközösségek, műhelyek tevékenységére. 

- idegenforgalom, gyógy-turizmus fejlesztése, 

- közösségfejlesztés, a rászorulók megsegítése, 

- a közrend, a közbiztonság védelme. 

- fenti célok megvalósítását szolgáló városi rendezvények megszervezése és lebonyolítása 

 

III. Támogatási formák: 

A támogatás vissza nem térítendő támogatás. 

 

IV. A támogatás mértéke: 

Az elnyerhető támogatás a pályázatban megjelölt megvalósítási összeg maximum 90 %-a. 

Egy évben egy szervezet csak egyszer nyújthat be pályázatot. 

 

V. Az önerő mértéke: 

A pályázónak a pályázat benyújtásakor nyilatkoznia kell az önerő meglétét. Az önerő  nem 

csak készpénz, hanem természetbeni felajánlás is lehet. A természetbeni felajánlásnak 

forintban kifejezhetőnek kell lennie.  

 

VI. A benyújtás módja és határideje, a döntés ideje: 

A pályázat benyújtásának helye: Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Szolgáltató Iroda . 

Határideje: Évente egyszer a következő benyújtási és döntéshozatali idővel: 

 

Benyújtási határidő :     2007. március 31.   illetve folyamatosan 

Döntés:                          2007. április 25.  



 

 

 

2 

 

 

 

Részletes pályázati kiírás és pályázati adatlap a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és 

Szolgáltató Irodában térítésmentesen igényelhető. 

 

VII. A pályázat elbírálása: 

A benyújtott pályázatokat a Képviselő-testülete bírálja el. 

Előnyt élveznek azok a szervezetek, akik eleget tesznek a helyi iparűzési rendeletben 

megfogalmazott regisztrálási feltételeknek. 

 

VIII. Támogatási szerződés megkötése, a pénzeszközök átadása 

Az elnyert támogatások a nyertes pályázók részére történő átadása megállapodás keretében 

történik. 

 

IX. Egyéb rendelkezés: 

Társadalmi szervezetek, a minden évben közzétett városi rendezvények megvalósítását 

átvállalhatják. Ez irányú szándékukat a működési célokra írt pályázatukkal egy időben 

jelezhetik, de arra külön pályázatot kell benyújtani. 

 

X. Elszámolás 

A kapott támogatással a társadalmi szervezet legkésőbb a következő költségvetési év január 

31-ig köteles elszámolni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Mezőkövesd város Önkormányzatának 

46/2007.(II.28.) ÖK. számú 

HATÁROZATA 

 

Damjanich út burkolat felújítása 
 

A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és a Damjanich u.-nak a Mátyás 

király u. és Martinovics u. közötti szakasza burkolat felújítási munkáinak 

megvalósításához szükséges saját forrást az alábbiak szerint biztosítja: 2006-ban 

12.651 Ft, 2007-ben 12.651 Ft, 2008-ban 556.654 Ft, összesen: 581.956 Ft. 

 A kivitelezési költségek fedezetét a 2007. évi költségvetés út-híd keretből biztosítja.  

 

A Képviselő-testület vállalja, hogy: 

- a beruházást az adatlapban szereplő éves ütemezésnek megfelelően megvalósítja. 

- a szükséges saját forrást évenként biztosítja. 

- a támogatási szerződést a támogatás megítélésétől számított 90 napon belül megköti. 

- a beruházást a megkezdésétől számított 3 éven belül befejezi. 

- a támogatással megvalósított infrastrukturális szolgáltatásról legalább 10 éven 

keresztül gondoskodik 

- az MTT által korábbi években TEKI és CÉDE keretből támogatott, a pályázat 

benyújtásakor már befejezett beruházásokról az önkormányzat elszámolt. 

- a pályázatban megjelölt cél, feladat megfelel az önkormányzat képviselő-testülete által 

elfogadott általános ill. részletes rendezési tervnek. 

- az önkormányzat a burkolat-felújítással egyidejűleg a csapadékvíz-elvezető rendszer 

megfelelővé tételét – saját forrásból - megoldja  

 

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésnek megfelelően a módosított pályázati 

támogatási igény benyújtása ill. a kivitelezés megvalósítása érdekében a szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

 

 Felelős:     polgármester 

 Határidő:  folyamatos 

 

 

 Dr. Fekete Zoltán sk.      Tállai András sk. 

               mb. aljegyző       polgármester 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

 Nyeste László sk.       Takács József sk. 

 települési képviselő       települési képviselő 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 



 

 

 

 

 

 

Mezőkövesd város Önkormányzatának 

47/2007.(II.28.) ÖK. számú 

HATÁROZATA 

 

 

Pályázat benyújtása helyi önkormányzatok 

könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatására 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata a NKÖM 4/2004(II.20.) „A helyi 

önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatása” 

pályázatot nyújt be. 

 

A pályázathoz szükséges 50 %-os önrészt,  250.000.- Ft-ot a 2007. évi 

költségvetés V. melléklet Céltartalék c. fejezeten belül a pályázati önerő terhére 

kívánja fedezni. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázattal összefüggő 

feladatok megtételére. 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2007. március 25. 

 

 

 

 Dr. Fekete Zoltán sk.      Tállai András sk. 

               mb. aljegyző       polgármester 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

 

 Nyeste László sk.       Takács József sk. 

 települési képviselő       települési képviselő 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Mezőkövesd város Önkormányzatának 

48/2007.(II.28.) ÖK. számú 

HATÁROZATA 

 

 

Pályázat hiánypótlása – Agrár-innovációs központ kialakítására 

 

 

1.) A Képviselő-testület a 230/2006 (IX.21) ÖK Határozatot hatályon kívül helyezi. 

 

2.) A Képviselő-testület egyetért az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 

keretében meghirdetett 2. kiemelt terület: Fenntartható fejlődés csoporton belül 

található, innovációs központok létrehozása és fejlesztése célterületen belül pályázat 

beadásával, a mezőkövesdi Agrár-innovációs központ kialakítására. 

 

A beruházási összeg az Agrár-innovációs központ kialakítására Mezőkövesden bruttó 

189.309.450 Ft (688.398 €), amely költség 15%-a 28.396.500 Ft (103.260 €) az 

önkormányzat által biztosított saját erő, 85%-a 160.912.950 Ft (585.138 €) az igényelt 

támogatás. 

A pályázati támogatáshoz szükséges 28.396.500 Ft saját erő saját forrásból lesz 

biztosítva. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat elkészítésével járó 

feladatok elvégzésére és a pályázattal kapcsolatos nyilatkozatok megtételére, valamint 

pozitív elbírálás esetén a Támogatási Szerződés megkötésére. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 Dr. Fekete Zoltán sk.      Tállai András sk. 

               mb. aljegyző       polgármester 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

 

 Nyeste László sk.       Takács József sk. 

 települési képviselő       települési képviselő 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 



 

 

 

 

 

Mezőkövesd város Önkormányzatának 

49/2007.(II.28.) ÖK. számú 

HATÁROZATA 

 

 

Önkormányzati delegáció meghívása Kézdivásárhely testvérvárosba 

 

 

 

Kézdivásárhely testvérváros meghívását a Képviselő-testület elfogadja, és a 

március 15.-i ünnepi megemlékezésre Mezőkövesd város Önkormányzatát 3-4 

fős delegációval kívánja képviseltetni. 

 

A delegáció tagjai: Bukta György  

     Malatinszky Károly képviselők  

   Vámos István bizottsági tag  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a delegáció tagjának 

kérjen fel a közéleti emberek közül még egy főt.     

 

                       Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal és értelem szerint   

 

 

 

 

 Dr. Fekete Zoltán sk.      Tállai András sk. 

               mb. aljegyző       polgármester 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

 

 Nyeste László sk.       Takács József sk. 

 települési képviselő       települési képviselő 

 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Mezőkövesd város Önkormányzatának 

50/2007.(II.28.) ÖK. számú 

HATÁROZATA 

 

 

Március 15-i ünnepség 

 

 

 

 

 1./ A Képviselő-testület kéri, hogy a március 15-i hosszú hétvégére legyenek nyitva 

a tájházak, és a Matyó Múzeum, valamint  a Kisjankó Bori emlékház az ünnepség 

idejére megfelelő műszaki állapotba kerüljön átadásra. 

 

2./ A Képviselő-testület a március 15-ei ünnepség szónokának felkéri  Tállai András 

Polgármester Urat. 

 

 

 Felelős:  Polgármester  

Határidő:  2007. március 15.  

 

 

 

 Dr. Fekete Zoltán sk.      Tállai András sk. 

               mb. aljegyző       polgármester 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

 

 Nyeste László sk.       Takács József sk. 

 települési képviselő       települési képviselő 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


