
 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

61/2007. (III.28.) ÖK. számú 

HATÁROZATA 

 

Jelentés a 2007. február 28-ig lejárt határidejű képviselő-testületi  

döntések  végrehajtásáról 

 

 

 

1.) A Képviselő-testület elfogadja a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9/2007. ÖK. számú rendelet, a 

valamint a 261, 284/2006, és  a 7, 11, 12, 13, 45, 46, 48, 49, 50, 53, 54/2007. ÖK. 

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést azzal, hogy ezen határozatok egyben  

hatályukat is vesztik. 

 

2.) A  29/2006., 4, 8, 34, 35, 51, 55, 56, 58, 60/2007. 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: 

 

 

 

 Vámos Zoltán sk.      Csiger Lajos sk. 

 települési képviselő       települési képviselő 

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának  

10/2007. (III.29.) ÖK. számú 

RENDELETE 

 

A személyes gondoskodás alap- és szakosított ellátás intézményeinek 

2007. évi térítési díjairól 

 

Mezőkövesd város Önkormányzata a módosított 1993. évi III. törvény 92. §. (1) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján, és a módosított 29/1993.(II.17.) Kormányrendeletben foglaltakra is 

figyelemmel Mezőkövesd városban a személyes gondoskodás körébe tartozó alap- és szakosított 

ellátás intézményeinek térítési díját az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

1.§. 

Jelen önkormányzati rendelet hatálya kiterjed 

 

a./ tartós elhelyezést nyújtó intézményére, 

b./ átmeneti elhelyezést nyújtó intézményére, 

c./ felnőtt korúak részére nappali ellátást nyújtó intézményére és étkeztetésére, 

d./ házi segítségnyújtásra. 

 

A térítési díjak meghatározása 

2.§. 

A tartós elhelyezést nyújtó intézménybe egy gondozási nap térítési díja 3.447.-Ft/fő/nap, havi 

térítési díja 103.410.-Ft/fő/hó. 

 

3.§ 

 

Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézményben egy gondozási nap térítési díja 1.853.-Ft/fő/nap, havi 

térítési díja 55.590.-Ft/fő/hó. 

4.§. 

1./ A házi segítségnyújtásnál a gondozás térítési díja egy munkaórára és egy gondozóra 222.-

Ft/óra/gondozó. 

5.§. 

 

A nappali ellátást nyújtó intézmény intézményi térítési díja 

 

- Idősek Klubja tartózkodási díja étkeztetés igénybevétele nélkül  460.-Ft/nap/fő 

- Idősek Klubja étkeztetés igénybevételével     1.014.-Ft/nap/fő 

 

6.§. 

 

1./ Szociálisan rászorult étkező intézményi térítési díja: 

- Étkeztetés saját elvitellel 289.-Ft/nap/adag. 

 

2./ Az 1./ bekezdésben foglaltakon kívül étkeztetést igénybevevők intézményi térítési díja: 

- Étkeztetés saját elvitellel: 524.-Ft/adag. 

7.§. 

 

Az étkezés házhoz szállításának díja 124.-Ft/alkalom. 
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8.§. 

 

Szociálisan rászorult az, akinek családjában az egy főre eső jövedelem a mindenkori öregségi 

nyugdíjminimum 100%-át, egyedül élő esetében 150 %-át nem haladja meg. 

 

9.§. 

Értelmező rendelkezések: 

 

Ezen önkormányzati rendelet 2007. április 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 7/2006. 

(III.1.) ÖK. számú rendelet  hatályát veszti. 

  

 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.     Tállai András sk. 

   mb. aljegyző       polgármester 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő: 

 

 

 

 Vámos Zoltán sk.      Csiger Lajos sk. 

 települési képviselő       települési képviselő 

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

11/2007. (III. 29.) ÖK számú 

R E N D E L E T E 

 

A lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésére 

 

 

I. Általános rész 

 

Mezőkövesd Város Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 

elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló a többszörösen módosított 1993. évi 

LXXVIII. Törvény 54. §., 58. § -aiban (a továbbiakban: Tv.) kapott felhatalmazás alapján, az 1990. 

évi LXV. Tv. 16. §. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a lakások és helyiségek 

elidegenítésének szabályozásáról az alábbi rendeletet alkotja. 

A rendelet célja 

1. §. 

A rendelet célja az Önkormányzat tulajdonában álló lakás és nem lakás céljára szolgáló 

helyiségekkel való piaci körülmények közötti gazdálkodás jogi feltételrendszerének kialakítása, 

törvényben biztosított jogok helyi érvényesülésének megteremtése. 

 

A rendelet hatálya 

 

2. §. 

 

E rendelet hatálya alá tartoznak -  az Illyés Gyula u. 8. szám alatt található 16 bérlakás kivételével 

Mezőkövesd város tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek, melyek 

részletezését jelen rendelt 1. sz. melléklete tartalmazza.  

 

A lakáselidegenítés szabályai 

 

3. §. 

 

(1) Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások elidegenítésre  történő kijelöléséről a Képviselő-

testület  dönt. 

(2) Ezen rendelet hatálya alá tartozó lakásokat bérlő által lakott formában, vagy üres állapotban 

lehet értékesíteni. 

(3) Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások elővásárlási jog alapján, licit, vagy vevőkijelölés 

útján idegeníthetőek el.   

 

A lakás vételárának megállapítása 

 

4.§. 

 

(1) A lakás forgalmi értékének összegére független ingatlanforgalmi értékbecslő tesz javaslatot 

és ennek alapján a  vételárat – a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Lakásügyi Bizottság 

és a Polgármester javaslatára - a Képviselő-testület állapítja meg. Az értékbecslés az 

adásvételi szerződés megkötésekor 6 hónapnál régebbi nem lehet. 
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(2) A lakás forgalmi értékének megállapításánál - ha a lakást a Ltv. alapján arra jogosult vásárolja 

meg - figyelembe kell venni:  

a) a hasonló adottságú lakások helyi forgalmi értékét alapul véve az épület településen belüli 

fekvését; az épületben lévő lakások számát, az épülethez tartozó földterület, közös használatra 

szolgáló helyiségek és közös használatra szolgáló területek nagyságát; az épület felszereltségét, 

műszaki állapotát, építése, felújítása óta eltelt időt; a lakás alapterületét, komfortfokozatát; a 

lakottság tényét. 

 b) A vételár megállapításakor a forgalmi értékből le kell vonni a bérlőnek a lakás átalakítására, 

korszerűsítésére fordított, számlákkal igazolt, bérbeszámítással vagy egyéb más módon meg nem 

térített értéknövelő beruházások értékét, ha az átalakítást, korszerűsítést 5 éven belül a bérbeadó 

engedélyével végezte el.   

(3) A megállapított vételár eladót, a szerződéses nyilatkozat átvételétől számított 60 napig köti. 

 

Elővásárlási joggal érintett lakások elidegenítésének szabályai 

 

5. §. 

 

(1) Az állam tulajdonából az önkormányzati tulajdonba került önkormányzati lakásra más személyt 

megelőző elővásárlási jog illeti meg  

a) a bérlőt; 

b) a bérlőtársakat egyenlő arányban 

c) a társbérlőt az általa kizárólagosan használt lakóterület arányában; 

d) az a)-c) pontokban felsoroltak hozzájárulásával, azok egyenes ági rokonát, valamint 

örökbe fogadott gyermekét 

 

(2) a) Az elővásárlási jog gyakorlására akkor kerülhet sor, ha a Képviselő-testület az adott 

ingatlanra vonatkozó  elidegenítéséről a 3 §. (1) bekezdése szerint dönt. A Képviselő-testület 

döntését követően a polgármester a jogosult részére 60 napon belül eladási ajánlatot tesz. 

b) Az eladási ajánlatnak tartalmaznia kell: 

- az elővásárlási joggal rendelkező bérlő személyi adatait, 

- a bérlakás legfontosabb adatait (alapterület, szobaszám, komfortfokozat) 

- a lakás forgalmi értékét, a kialakításánál figyelembe vett tényezőket 

- a lakás vételárát, 

- fizetetési feltételeket   

- tájékoztatást az ajánlati kötöttség időtartamáról. 

(3) Az ajánlati kötöttség az ajánlat megküldésétől számított 30 napig tart. Ha a jogosult az eladási 

ajánlatban foglalt lehetőséggel nem él, úgy a lakás kívül álló személynek az  Ltv. 50 §-ának 

alkalmazásával értékesíthető.  

 

Fizetési feltételek és kedvezmények 

6. §. 

 

(1) Ha a lakást elővásárlási joggal rendelkező vásárolja meg a vételár a 4. § (2) bekezdésében 

foglaltak szerint megállapított forgalmi érték 99%-a. 

(2) Az elővásárlásra jogosult, mint vevő a szerződéskötéskor a vételár legalább  20 % -át köteles 

egy összegben megfizetni  

(3)Ha a vevő vételárat szerződéskötéskor egy összegben megfizeti, a vevőt 10%- vételár 

kedvezmény illeti meg. 
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(4) Részletfizetés esetén az elővásárlási jog jogosultját, mint vevőt  - amennyiben rövidebb időt 

nem vállal - 15 év  részletfizetési kedvezmény illeti meg.  

(5) A fennmaradó vételárhátralék kamata a szerződéskötés napjától számított szerződéskötés 

időpontjában hatályos jegybanki alapkamat mértékével egyező. 

(6)  A törlesztő részletek minden hónap 1. napján válnak esedékessé, és minden hónap 15 napjáig 

késedelmi kamat nélkül teljesíthetők. Késedelmes teljesítés esetére az adásvételi szerződésben a 

Ptk. 301. § (2) bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi kamat megfizetését kell 

kikötni. 

(7)  Ha az elővásárlásra jogosult részletfizetéses vásárlás esetén a vételár hátralékot a szerződésben 

vállalt határidő előtt kiegyenlíti, őt a vételár hátralék 10%-ának megfelelő árengedmény illeti 

meg.  

 

Terhek és kötelezettségek 

7. § 

 

(1) A teljes kamatokkal növelt vételárhátralék erejéig az Önkormányzat javára az ingatlan-

nyilvántartásba jelzálogjogot, valamint a vételár teljes megfizetésének időtartamára 

elidegenítési és terhelési tilalmat kell bejegyeztetni. 

(2) Ha az elővásárlási joggal rendelkező személy a kedvezménnyel vásárolt lakást az adásvételt 

követő 5 éven belül elidegeníti, az eladó jogosult egyoldalú nyilatkozattal az eredeti vételáron 

azt visszavásárolni. A visszavásárlási árra a Ptk. vonatkozó szabályai az irányadóak. A 

visszavásárlási jogot az Önkormányzat javára az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyeztetni. 

(3) A vételár teljes kiegyenlítéséig az elidegenítéshez, vagy cseréhez csak akkor lehet hozzájárulni, 

ha a lakás elidegenítésének, vagy cseréjének célja másik- legalább azonos forgalmi értékű – 

beköltözhető lakóingatlan megszerzése, és a hozzájárulást kérő vállalja, hogy a vételárhátralék 

kiegyenlítéséig a másik ingatlanra elidegenítési és terhelési tilalom, a vételárhátralék és 

járulékai erejéig jelzálogjog illesse meg az Önkormányzatot.  

(4)  A jelzálog fennállása alatt az ingatlant csak értéknövelő beruházásokra, vagy az egész épület 

felújítására, valamint a vételárhátralék egyösszegű megfizetése érdekében felvett és e célra 

felhasznált hitelekkel lehet megterhelni. 

(5)  Az (3) és a (4) bekezdés szerinti hozzájárulás megadására a polgármester jogosult. 

(6) A 7. § (1) bekezdése alapján bejegyzett jelzálogjog és elidegenítési tilalom törléséhez  a 

polgármester hozzájárul, ha a vevő a vételárból kapott engedményt (árengedményt) visszafizeti. 

Licit-tárgyalás útján történő értékesítés 

      8.§ 

 

(1) A tulajdonos Önkormányzat az értékesítésre kijelölt  üres, vagy elővásárlási jogával élni 

nem kívánó és az Ltv. 50. §-a szerint az értékesítéshez hozzájáruló bérlő által lakott lakást 

licittárgyalás útján is elidegenítheti.  

(2) A licittárgyalási alapár e rendelet  4 §. (1) bekezdésében a Képviselő-testület által 

meghatározott vételár, amely azonban nem lehet alacsonyabb mint az ingatlan forgalmi értéke. 

(3) A licittárgyalásra történő jelentkezés módját, és feltételeit a licit hirdetményben kell 

meghatározni. 

(4) A licittárgyalást és az értékesítést  jelen rendelet  2. számú mellékletében foglaltak szerint   

     kell megtartani, és lefolytatni. 
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(5) A (4) bekezdésben lefolytatott licittárgyalás nyertese mint Vevő a teljes vételárat a 

      szerződéskötés aláírásával egyidejűleg egy összegben köteles megfizetni. 

 

Vevőkijelölés útján történő értékesítés 

 

9. § 

 

(1) Egyéni kérelemre üres lakás esetén a Képviselő-testület a licit tartásától eltekinthet abban az 

esetben ha 

a) az ajánlattevő ajánlatának elfogadása az ingatlan tulajdoni, használati viszonyainak 

rendezését szolgálja, vagy az ajánlattevőt a dologgal kapcsolatos egyéb jogosultság 

illeti meg(közös tulajdon megszüntetése, használat joga), vagy 

b) a lakás elidegenítésére lefolytatott licittárgyalás legalább 2 alkalommal sikertelen 

volt. 

(2) A döntés meghozatala előtt 2 különböző független ingatlanforgalmi szakvéleményt kell a 

Képviselő-testület részére beszerezni. 

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben említett 2 értékbecslést alapul véve határozza meg 

az ingatlan vételárát. A döntést követő 8 napon belül az ajánlattevőnek  nyilatkoznia kell 

arról, hogy a vételárat elfogadja, és  ezzel egyidejűleg a Polgármesteri Hivatal pénztárában a 

vétel 1%-át, de minimum 50.000,- Ft bánatpénzt befizet. 

(4) Az ajánlattevőnek a bánatpénz kizárólag az ingatlan tulajdonosa érdekkörében 

bekövetkezett ok miatt meghiúsult szerződéskötés esetében jár vissza. 

(5) Az ajánlattevő a döntésről szóló értesítést követő 15 napon belül kötheti meg az adásvételi 

szerződést ,mely határidő jogvesztő. 

(6) A vételárat a szerződés megkötésekor egy összegben kell megfizetni. 

 

II. RÉSZ 

Nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésére vonatkozó rendelkezések 

10. § 

(1) Csak az a helyiség értékesíthető amelyet a Képviselő-testület értékesítésre kijelöl.  

(2) Az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került helyiségek értékesítése estén a 

bérlőt, bérlőtársat elővásárlási jog illeti meg. Ha a jogosult él elővásárlási jogával a vételár 

mértéke a helyi forgalmi értéket nem haladhatja meg.  

(3) Az elővásárlási jog jogosultja a (2) bekezdésben meghatározott vételárat a szerződés 

aláírásával egyidejűleg egy összegben köteles megfizetni. 

(4) A (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó  helyiségek vételárát a Képviselő-testület a tényleges 

forgalmi értéke alapján egyedileg állapítja meg  e rendelet 4. § (1) bekezdésben foglaltakat 

alapul véve.  

(5) A elővásárlási jog jogosultja az ajánlat kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles 

nyilatkozni, mely határidő jogvesztő. Amennyiben ezt a határidőt a jogosult elmulasztja, a 

helyiség vételárát a (4) bekezdésben meghatározottak szerint kell  megállapítani, és a 

helyiség kívűl álló harmadik személy részére értékesíthető. 

(6) Kívűl álló harmadik személy részére a helyiségek elidegenítése során jelen rendelet  8. §. 

(1)-(5) bekezdéseit, valamint jelen rendelet 2. számú mellékletében foglaltakat kell 

megfelelően alkalmazni.  
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11. § 

Vegyes rendelkezések 

 (1) Az elővásárlási jogra vonatkozó igényeket a Polgármesteri Hivatalba kell benyújtani. 

(2) A Polgármesteri Hivatal feladata: 

-  a társasházzá alakítás és az elidegenítés lebonyolításaként a szükséges telekalakítási 

munkarészek elkészítése, 

- a társasház alapító okirat műszaki és jogi munkarészeinek előkészítése, 

- az ingatlan-nyilvántartásban bekövetkezett változások földhivatali átvezetése, 

- ingatlanforgalmi értékbecslés elkészítése, 

- üres lakások és helyiségek értékesítésének előkészítése, pályáztatása, 

- adásvételi szerződések előkészítése aláírásra, 

- a vevők tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási bejegyeztetése, 

- -a társasházi alakuló közgyűlés megtartása, 

- elidegenítési szerződések nyilvántartása, 

- a vevők által befizetendő vételárelőlegek és vételárhátralék-részletek 

beszedése, nyilvántartása és elszámolása. 

(3) E rendeletben szabályozott kérdésekben a Képviselő-testület egyedi elbírálás alapján 

kivételes méltányosságot gyakorolhat. 

(4) E rendeletben foglalt döntések végrehajtására a, a Képviselő-testület mint tulajdonos 

nevében jognyilatkozatok tételére a Polgármester jogosult. 

 

Záró rendelkezések 

12. § 

(1) Ezen rendelet kihirdetés alapján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg 28/2002. (IX.26.) ÖK számú , a 

42/1999. (X.28.) ÖK számú, és a 16/1996. (VI.27) sz. önkormányzati rendeletek hatályukat vesztik. 

 

  

 

Dr. Fekete Zoltán sk.     Tállai András sk. 

   mb. aljegyző       polgármester 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő: 

 

 

 

 Vámos Zoltán sk.      Csiger Lajos sk. 

 települési képviselő       települési képviselő 

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

         1. számú melléklet 

Önkormányzati lakások 

      

Cím Komforfokozat Alapterület 
Szoba 

szám 

hozzátartozó 

telek 
Megjegyzés 

      

Barack ut 46. sz.  komfortos 39 1  Ikerlakások /Cs. Lakás/ 

Barack ut 48. sz.  félkomfort 39 1   

         

Barack ut 50. sz. komfort nélk. 39 1  Ikerlakások /Cs. Lakás/ 

Barack ut 52. sz.  komfort nélk. 39 1   

         

Barack ut 54. sz. komfort nélk 39 1  Ikerlakások /Cs. Lakás/ 

Barack ut 56. sz. komfort nélk 39 1   

         

dr. Lukács G. ut 6. sz.  komfortos 78 2,5  Ikerlakás 

dr. Lukács G. ut 8. sz.  komfortos 78 2,5   

         

Mártírok ut 27. sz. komfortos 39 1  2 lakásos társasház 

         

      

         

Batthyány ut 13.sz. fsz. 2.  komfortos 57 1  24 lakásos T.házban 

található Batthyány ut 13. sz. III/3. komfortos 48 2  

      

      

Juharfa ut 1.sz. 1.  összkomf. 25 1  

24 lakásos T.házban 

található 

Juharfa ut 3. sz.   13. összkomf. 25 1  

Juharfa ut 3. sz. 14.  összkomf. 64 2+hall  

Juharfa út 1/7 összkomf. 49 2  

         

dr. Lukács G. ut 1. fsz. 1.  komfortos 33 1  

24 lakásos T.házban 

található 

      

Mátyás K. ut 68. sz. II/2.  összkomf. 39 1  

24 lakásos T.házban 

található 

      

Mátyás K. ut 143. sz. I/3.  komfortos 31 1  4 lakásos társasház + 1 

üzlehelyiség  Mátyás K. ut 143. sz. I/4.  komfortos 31 1  

         

Mátyás K. ut 142. sz. I/10. összkomf. 34 1  

52 lakásos társasház + 

1 Könyvtár 

Mátyás K. ut 142. sz. I/15.  összkomf. 33 1  

Mátyás K. ut 142. sz. II/14. összkomf. 33 1  

Mátyás K. ut 142. sz. III/6. összkomf. 33 1  

Mátyás kir. u. 142. II/2. összkomf. 34 1  

Mátyás kir. u. 142. III/1. összkomf. 34 1  

Mátyás kir. u. 142. II/5. összkomf.. 33 1  



 

 

 

 

Mátyás K. ut 215. sz. III/8.  komfortos 49 2  

24 lakásos T.házban 

található 

         

Sport út 7. sz. I/1.  komfortos 59 2  

24 lakásos T.házban 

található 

         

Szent L. tér 19. sz. I/1.  összkomf. 50 2  
24 lakásos T.házban 

található 
Szent L. tér 19. sz. I/2.  összkomf. 50 2  

Szent L. tér 19. sz. IV/4.  összkomf. 34 1  

         

Muskátli u. 22 komfortnélk. 51 2  

Szabadon álló kertes 

házak 

Nyárfa u. 8. komfort nélk 38 1  

Nefelejcs ut 1. komfort nélk 34 1  

Szamóca ut 2. sz.  komfortos 41 1  

Szamóca ut 6. sz.  komfortos 41 1  

Bogáncs köz 17. félkomfortos 66 2  

Dávid u. 45.  komfort nélk 41 2  

      

Gaál István u.8. komfortos 56 2  Egy telken két külön 

álló lakás Gaál István u.8. komfortos 76 3  

         

Gimnáziumi szolg.lakás    I.                     komfortos                  88               2 

 

  

Gimnáziumi szolg.lakás    I.                     komfortos                  60               2   

      

Mozi     félkomfortos          35               1   

 

 

Nem lakás célú helyiségek 

 

 

    

Ing. címe Hr. sz 
Haszn. 

Módja 

Alapter. 

M2 

Alkotmány ut 2. sz.  4134 üzlet 674 

Alkotmány u. 2.sz.    4134 udvar 223 

Alkotmány u. 5. 4149 iroda 20 

  iroda 25 

  iroda 21 

  iroda 11,3 

  iroda 20 

  iroda 34,72 

  iroda 13 

Gaál I. út 3. "2576/1 üzlet 165 

Gaál I. u 13. 2571 iroda 39,9 

  iroda 39,9 

  iroda 21,8 

Hősök tere 3.sz. 4705 raktár 29 



 

 

 

 

Hősök tere 3.sz. 4705 üzlet 73 

Hősök tere 3.sz. 4705 üzlet 38 

Hősök tere 3.sz. 4705 üres  

Mártírok út 27. 5060/1 és 5059  iroda  

Mátyás K. ut 134. 2592/1 üzlet 67,5 

Mátyás K. ut 142. sz. 2592/7 üzlet 151 

Mátyás K. ut 215.  3430/7 pince 109 

Mátyás u. 71. 3673/C garázs 30 

Rákóczi u. 24. 1021 büfé 33 

Abkarovits J. tér 1. 1493/1  84 

   63 

   55 

Szt.László tér 11. 4137/1/A üzlet 78 

Szt László tér 11. 4137/1/A iroda 17 

Szt László tér 11. 4137/1/A pince 50 

Szt. László tér 11. 4137/1/A iroda 92 

Szt László tér 19. 4137/2/A26 üzlet 77 

Szt László tér 19. 4137/2/A/25 üzlet 130 

Szt László tér 19. 4137/2/A/28 raktár 62 

Zsóry terület:    

Bimbó u. 2-4. 6860/4 vendégház    116 

         telek     969 

Cserjés köz 6855/4 vendégház        149 

  Telek      554 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. számú melléklet  

licit lefolytatására vonatkozó licit szabályzat 

 

1./ Az értékesítésre  kerülő ingatlant meg kell hirdetni legalább 15 napos határidővel a helyi 

médiákban, a város honlapon és 8 millió forint feletti érték esetén legalább a Montázs 

hirdetőújságban. 

2./ A hirdetésnek tartalmaznia kell a lakás ingatlannyilvánítási adatait, címét, jellegét, alapterületét, 

szobaszámát, a bentlakó bérlőkre vonatkozó adatokat, az induló licitárat              ( kikiáltási ár), 

továbbá a bánatpénz összegét. Meg kell jelölni esetleges helyszíni megtekintés idejét, a 

pályázatbenyújtási határidejét, a licittárgyalás megtartásának helyét, idejét. 

A hirdetményben  tájékoztatást kell adni  arra vonatkozóan, hogy több pályázat beérkezése esetén 

licit tartása kötelező, valamint arról, hogy az ingatlanokra vonatkozóan bővebb 

felvilágosítás kitől kérhető. 

A bánatpénzt a Polgármesteri Hivatal pénztárába kell befizetni, összege az induló licitár 1%-a de, 

minimum 50.000 forint.  

3./ A pályázatok benyújtási határideje a megadott határnap utolsó napján a hivatali idő vége. 

Határnapi postabélyegzővel érkezett beadvány határidőben érkezettnek számít. 

4./ A beérkezett pályázatoknak tartalmaznia kell a pályázó nyilatkozatát a kikiáltási árra 

vonatkozóan, továbbá több pályázó esetén a liciten történő részvételt. 

5./ Több pályázat beérkezése esetén licittárgyalás tartása kötelező.  

6./ Az árverés idejéről és helyéről értesíteni kell a képviselőtestület tagjait. 

7./ Az árverésen a Polgármesteri Hivatal legalább két (2) fő köztisztviselőjének jelen kell 

lennie. Egyikük lehet a jegyzőkönyvvezető. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a megjelentek 

nevét, lakcímét, megjelenésük jogcímét, a bánatpénz letétbe helyezésére vonatkozó 

ellenőrzést, valamint az árverésen történt minden lényeges körülményt. A jegyzőkönyvet 

irattárban kell megőrizni. 

8./ Az árverés megkezdése előtt - az árverést vezető tisztviselőnek - meg kell határoznia azt az 

összeget, amivel a kikiáltási árat emelni lehet. Az összeg megállapításánál figyelembe kell 

venni a kikiáltási ár nagyságát, a döntést az árverést vezető tisztviselő köteles és jogosult meghozni. 

9./ Az árverés nyertese a legmagasabb vételár megfizetését vállaló pályázó. 

10./ A nyertes pályázóval az árverést követő 8 munkanapon belül meg kell kötni a szerződést. 

A letétbe helyezett bánatpénzt az árverésen részt vett és nem nyert pályázó részére vissza kell 

fizetni, míg a nyertes által befizetett összeg a vételárba beszámít. A visszafizetésre kerülő bánatpénz 

az árverést követő 3 munkanapon belül felvehető a Polgármesteri Hivatal 

pénztárában. 

11./ Amennyiben a nyertes pályázó ajánlatát a szerződés aláírása előtt visszavonja, a 

bánatpénzt elveszíti. A szerződés megkötésének lehetőségét pedig fel kell ajánlani a második 

legjobb ajánlatot tevőnek, a nyertes pályázó által licitált áron.  

12./ Amennyiben sem a nyertes, sem a második legjobb ajánlatot megtett pályázó nem köt 

szerződét, úgy ismételt pályázatot kell kiírni, amelyből ki kell zárni a korábban pályázatot 

nyert, valamint a második legjobb ajánlatot tevő személyt. 

13./ Amennyiben a második forduló is eredménytelenül telik el, az ingatlan pályázaton kívül 

eladható, a forgalmi értékbecslésben meghatározott vételárért. Ez esetben sem köthető azonban 

szerződés a 12./ pontban kizárt személyekkel. 

14./ Amennyiben az 1./ pont szerinti összeg alapján nem jön létre szerződés, - mert nincs azon 

az értéken kereslet - az ingatlan értékesítésére vonatkozó döntés felülvizsgálata esetén ki kell kérni 

a tulajdonosi jogokat gyakorló képviselő-testület döntését és csak ezt követően lehet szerződést 

kötni. 

 

 

 



 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

12/2007. (III.29.) ÖK. számú  

R E N D E L E T E 

 

Mezőkövesd város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodás 

szabályairól szóló többször módosított 29/2004.(VII.01.) ÖK. számú 

rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról 

 

 

A helyi önkormányzatokról szóló, többszörösen módosított 1990.évi LXV.sz. törvény 16.§ (1) 

bekezdésben kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a törvény 79. és 80 §-ban foglaltakra - 

Mezőkövesd Önkormányzatának Képviselőtestülete a következők szerint rendelkezik: 

 

 

I. Általános rendelkezések 

 

A rendelet hatálya 

 

1.§ 

A rendelet hatálya kiterjed: 

(1) Mezőkövesd város Önkormányzatának ingatlan és ingó vagyonára. 

 

(2) A rendelet hatálya Mezőkövesd Város Önkormányzatára, annak szerveire, az önkormányzati 

vagyonkezelőkre, valamint az Önkormányzat vagyonára terjed ki.   

 

(3) Önkormányzati vagyonkezelők: a Képviselő-testület, a Képviselő-testület bizottságai, 

polgármester, a Polgármesteri Hivatal,  az Önkormányzat által alapított vagy tulajdonosi irányítás 

alatt működő költségvetési szervek, gazdasági társaságok, közhasznú társaságok, vagy 

közalapítvány, valamint az önkormányzati vagyon megbízás alapján üzemeltető jogi és természetes 

személyek.  

 

II. Az önkormányzat vagyona 

 

Az önkormányzati vagyon 

 

2.§ 

 

(1) Önkormányzati vagyon: az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok, közművek, ingóságok, 

valamint pénzvagyon, értékpapírok, üzletrészek és az Önkormányzatot megillető egyéb vagyoni 

értékű jogok összessége. 

 

(2) Az önkormányzati vagyon törzs- és vállalkozói vagyonkörbe sorolt. 

(a) Törzsvagyon: a közvetlenül kötelező önkormányzati feladatok és hatáskörök ellátását, 

vagy a  közhatalom gyakorlását szolgáló vagyon. 

- a törzsvagyon az önkormányzati vagyon külön része, mely forgalomképtelen és 

korlátozottan forgalomképes vagyontárgyakból áll.  

 

(b) Vállalkozói vagyon: az önkormányzat eredményes, növekvő színvonalú működését, 

anyagi gyarapodását szolgáló vagyon, az önkormányzati vagyonból a törzsvagyonon felüli rész, 

melynek részét képezi az önkormányzat gazdasági társaságokban lévő részvénye, üzletrésze is. 

Ezek körét a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. 
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(3) A törzsvagyonba tartozó vagyontárgyak körét, vagyonkezelőinek körét jelen rendelet, és a 

rendelet 1. és 2. számú  mellékelte tartalmazza.  

(4)Az Önkormányzat vagyonleltárának elfogadásával egyidejűleg nyilvánítható törzsvagyonná az 

olyan önkormányzati tulajdonú ingatlan és ingó, illetve portfolió vagyon, amely közvetlenül 

kötelező önkormányzati feladat- és hatáskör ellátását vagy a közhatalom gyakorlását szolgálja. 

3. §. 

 

(1) Forgalomképtelen törzsvagyontárgyak 

a.) a helyi közutak és műtárgyaik, 

b.)  a terek és parkok, 

c.)  a természetes és mesterséges vizek és víziközműnek nem minősülő 

közcélú vízilétesítmények, 

d.)  a levéltári anyagok, tervtárak terv- és iratanyaga, 

e.)  a védett természeti területek, 

f.)  mindaz a vagyon, amelyet törvény, vagy az Önkormányzat rendeletével 

annak nyilvánít. 

 

(2) Az ingatlan forgalomképtelensége megszűnik, amennyiben a külön jogszabály alapján 

lefolytatott telekrendezési eljárásban közterületi lejegyzésre kerül sor, illetve a telekrendezési 

határozat végrehajtása érdekében a tulajdonosok megállapodnak. 

 

4. §. 

 

(1) Korlátozottan forgalomképes törzsvagyontárgyak 

a.) a műemlékek, 

b.)  a muzeális gyűjtemények és muzeális emlékek, 

c.)  közművek, közmű jellegű létesítmények 

d.)  önkormányzati költségvetési szervek használatában lévő vagyon, 

e.)  önkormányzati vállalatokra rábízott vagyon, 

f.) önkormányzat szervei elhelyezésére szolgáló középületek,, 

g.) közüzemi tevékenységet ellátó egyszemélyes vagy többségi tulajdonú gazdasági 

társaságban vagy közhasznú társaságban, valamint az elsődlegesen nem közüzemi 

jellegű, önkormányzati vagyonkezelést ellátó, egyszemélyes vagy többségi tulajdonú 

gazdasági társaság(ok)ban lévő önkormányzati részesedések (tagsági jogok),  

h.) műemlékileg védett épületek a hozzájuk tartozó földterülettel 

i.)  helyi közforgalmú vasúti pálya és tartozékai, 

j.)  köztemetők, 

k.)  alapfokú egészségügyi, szociális, oktatási, kulturális intézmények, sportpályák és 

sportcélú létesítmények, 

l.)  erdők,  

m.) mindazon vagyon, melyet törvény vagy az Önkormányzat Képviselő-testülete 

rendeletével annak nyilvánít. 

 

5. §. 

 

Forgalomképes vagyon - ha jogszabály másként nem rendelkezik - mindazon vagyontárgy, amely 

nem tartozik a törzsvagyon körébe. 
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A vagyon minősítése 

6 §. 

 

 (1) A különböző vagyoncsoportokba tartozó vagyontárgyak minősítése, átminősítése – az egyes 

vagyoncsoportok közötti átsorolása – a képviselő-testület hatáskörébe tartozik és az érvényes 

döntéshez minősített többség szükséges. 

(2) az egyes vagyontárgyak, vagyoncsoportok közötti átsorolás kezdeményezése három esetben 

lehetséges 

a.) Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság javaslata alapján 

b.) Polgármester javaslata alapján 

c.) Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Lakásügyi Bizottság javaslata alapján 

 

(3)  A forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó vagyontárgyak, vagy annak egy részének 

átminősítése akkor lehetséges, ha 

a.) a vagyontárgy eredeti funkcióját részben, vagy egészében elveszítette 

b.) az átminősítéssel a visszamaradó vagyontárgy az eredeti funkciójának betöltésére 

alkalmas 

c.) a település általános-, illetve részletes rendezési terveinek módosítása alapján 

 

III. Vagyongazdálkodás általános szabályai 

1. Az önkormányzati vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának közös szabályai 

A tulajdonosi jogok gyakorlása 

 

7. § 

 

(1)Mezőkövesd Város Önkormányzatát - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvényben foglaltak szerint megilletik mindazok a jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek, 

amelyek a tulajdonost megilletik, illetve terhelik 

 

(2) A tulajdonosi jogokat az e rendeletben szabályozott keretek között a Képviselő-testület, az 

átruházott hatáskörben - az SZMSZ-ben meghatározott módon - a Képviselő-testület Bizottságai, a 

Polgármester, valamint az intézmények vezetői gyakorolják. 

 

(3)A tulajdonosi jogok gyakorlója az önkormányzat vagyontárgyait a képviselő-testület által 

jóváhagyott vagyonkezelési szerződés alapján - e rendelet keretei között - bízhatja másra. A 

vagyonkezelő szerv - a szerződéssel összhangban - a tulajdonos nevében - eseti vagy általános 

meghatalmazás alapján - gyakorolja a tulajdonost a polgári jogi kapcsolatokban megillető jogokat 

és teljesíti a tulajdonos ilyen kötelezettségeit 

 

(4) A vagyonkezelő szerv a kezelésében, használatában lévő önkormányzati vagyonnal – az 

önkormányzat kötelező feladatainak sérelme nélkül – a törvények, és e rendelet keretei között 

gazdálkodik. 

 

(5) Az önkormányzat a tulajdonában lévő vagyontárgyak hasznosítására, üzemeltetésére, továbbá az 

önkormányzat tulajdonába kerülő vagyontárgyak hasznosítására gazdasági társaságot alapíthat, 

illetve vagyonát gazdasági társaságban hasznosíthatja. 
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(6) Amennyiben az önkormányzat olyan gazdasági társaságot alapít, vagy abba tagként, 

részvényesként belép, amelynek tevékenysége az önkormányzat ellátási felelősségi körébe tartozik, 

az önkormányzat, illetve több önkormányzat esetén az önkormányzatok együttes tulajdonosi, vagy 

szavazati aránya 51%-nál kevesebb nem lehet. 

 

(7) Az önkormányzat által alapított gazdasági társaságokban a tulajdonosi jogosítványokat a 

képviselő-testület nevében a polgármester gyakorolja. Attól eltérni csak a Képviselő-testület 

nyilatkozatával lehet. 

 

(8)Az önkormányzat kültagként saját nevének betéti társaság, cég nevében történő  

    feltüntetéséhez nem járul hozzá. 

 

(9)  Az önkormányzati törzsvagyon állagának megőrzéséről, üzemeltetéséről a Képviselő-testület, a 

polgármesteri hivatal, az önkormányzat intézményei, illetőleg e vagyontárgyakat üzemeltető 

gazdasági társaságok útján gondoskodik.  

 

(10) A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak hasznosítására irányuló jogügyletek megkötése 

esetén a jognyilatkozat megtételére jogosult személy köteles a szerződésben foglaltak teljesítését 

folyamatosan figyelemmel kísérni. 

Az önkormányzati vagyon értékének meghatározása 

 

8. § 

 

(1) Az önkormányzat  

a.)ingatlan vagyonát a számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értéken vagy forgalmi 

értékbecslés alapján megállapított értéken,  

b.)az ingó vagyonát nyilvántartási értéken,  

c.)értékpapír vagyonát névértéken kell megállapítani. 

  

(2)Az önkormányzati vagyon körébe tartozó vagyontárgy értékesítésére, illetve egyéb módon 

történő hasznosítására – csere, vásárlás - és megterhelésére irányuló döntést megelőzően - kivéve az 

ingatlan bérbeadás útján történő hasznosítása esetét - az adott vagyontárgy forgalmi (piaci) értékét 

kell meghatározni. Forgalmi értéken – kivéve az ingatlan bérbeadás útján történő hasznosítás esetét 

- az ingatlan forgalmi értékbecslő által megállapított általános forgalmi adót is tartalmazó értéket 

kell érteni.  

. 

(3)Ha a szerződés tárgya több vagyontárgy (vagyontömeg), a rendelet értékhatárra vonatkozó  

rendelkezéseinek alkalmazásakor a vagyontárgyak együttes értéke az irányadó. 

 

(4)Örökölt vagyon esetén a hagyatéki eljárás során megállapított értéket kell vagyonértékének 

tekinteni, amennyiben az adó- és értékbizonyítvány 6 hónapnál nem régebbi. 

(5)Állami tulajdonból ingyenesen önkormányzati tulajdonba került ingatlan esetében az 

értékmeghatározásra a 1/2002. (BK.8.) BM-EüM-FVM-GM-ISM-KöM-KöViM-NKÖM-OM-

SzCsM irányelv az irányadó. 
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A Vagyongazdálkodási Koncepció és a Vagyongazdálkodás Irányelvei 

 

9. § 

 

(1)Az önkormányzat képviselő-testülete több évre szóló Vagyongazdálkodási koncepciót alkot és a 

koncepció célkitűzéseivel összhangban az éves költségvetésről szóló rendelet megalkotásáig a 

vagyongazdálkodás irányelveiről minden évben határozatot hoz. A Vagyongazdálkodási 

Irányelvekről hozott határozatot az éves költségvetési rendeletben figyelembe kell venni.  

 

(2)A Vagyongazdálkodási koncepció tartalmazza - a vagyon forgalomképességének megfelelő 

bontásban - az önkormányzat teljes vagyonának kezelésére, hasznosítására, értékesítésére, 

gyarapítására vonatkozó több évre szóló célkitűzéseket.  

 

(3)A Vagyongazdálkodás Irányelvei a képviselő-testület által elfogadott program célkitűzéseinek 

megfelelően tartalmazzák az adott költségvetési (üzleti) évre vonatkozóan:  

a.)a forgalomképtelen vagyon körében a hasznosítás fő célját és jellegét; 

b.)a korlátozottan forgalomképes vagyoni körbe tartozó vagyonelemek körét a jelen rendelet 

szabályainak megfelelő bontásban, megjelölve kategóriánként a lehetséges és indokolt 

kezelés, hasznosítás célját; 

c.) a forgalomképes vagyon körébe tartozó azon 

ca.)stratégiai vagyonelemeket, melyek értékesítése, hasznosítása az adott évben 

lebonyolítandó, megjelölve azt, hogy a vagyon hasznosítása, értékesítése mely különös 

érdekeket - így pl. városképvédelmi, környezetvédelmi szempontokat is - figyelembe 

véve történhet meg, 

cb.)üzleti vagyonelemeket, melyek értékesítése, hasznosítása az adott év távlatában 

indokoltnak látszik, s a vagyon jellegénél fogva az értékesítésüknek akadálya nincs, 

cc.)az ingatlan és értékpapír vagy vegyes portfolió csomag képzésének elveit, valamint 

cd.)azt a vagyoni kört, melynek - a hatáskörrel rendelkező szerv döntésével - üzleti, 

illetve stratégiai vagyonná történő át-, illetve visszaminősítése az adott évben indokolt. 

 

2. Hatáskörök megoszlása 

10. § 

A Képviselő-testület hatáskörébe tartoznak az alábbi, vagyonhasznosításra vonatkozó döntések, 

értékhatártól függetlenül: 

a) az önkormányzat tulajdonát képező vagyontárgyaknak az önkormányzati vagyon részeibe 

való besorolása, 

b) ingatlan vásárlása, cseréje, értékesítésre történő kijelölése, a vagyon használatának, illetve a 

hasznosítás jogának átengedése, cseréje, biztosítékul adása és egyéb módon való 

megterhelése, 

c) gazdasági és közhasznú társaságokban fennálló részesedéseinek értékesítésre történő 

kijelölése, valamint pénzbeli és apport befektetése társaságokba, 

d) hitel felvétele, illetve annak felvételéhez vagyoni fedezet biztosítékul nyújtása, 

e) kötvény, váltó kibocsátása és elfogadása, 

f) kezesség vállalása, egy évet meghaladó lejáratú értékpapír vásárlása, 

g) gazdasági és közhasznú társaság alapítása, 

h) társadalmi szervezet, alapítvány létrehozásának engedélyezése, társadalmi szervezethez, 

alapítványhoz való csatlakozás, hozzájárulás, azok támogatása. 

i.)behajthatatlan követelések törlése 
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Eljárás a tulajdonos képviseletében 

 

11. § 

(1) Az önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonost megillető jognyilatkozatokat- 14.§(5)-(6) 

bekezdéseiben foglaltak kivételével – így különösen, építési ügyekben tulajdonosi hozzájárulás, 

építési eljárás kezdeményezése, elidegenítési és terhelési tilalmak törlése, és további 

megterheléséhez, továbbá a közigazgatási és bírósági eljárásban az ügyfél jogát a polgármester 

gyakorolja. 

Az önkormányzat jogi képviseletének biztosításáról a polgármester gondoskodik. 

(2) A bírósági végrehajtásról szóló 1994.évi LIII. Tv alapján az Önkormányzatot megillető 

elővásárlási jog gyakorlásáról a Főépítész véleményének figyelembevételével a rendelkezésre álló 

keret terhére a Városfejlesztési, Városüzemeltetési  és Lakásügyi Bizottság a végrehajtó 

értesítésének kézhezvételétől számított 30 napon belül dönt. Az így megszerzett ingatlanok 

hasznosításáról a Bizottság javaslatára a Képviselő-testület dönt. 

IV. Vagyongazdálkodás különös szabályai 

 

Ingyenes használatra vonatkozó szabályok 

 

12. § 

 

(1) Az Önkormányzat a tulajdonában lévő vagyontárgyakat a Képviselő-testület döntése vagy 

törvényi kötelezettsége alapján adhatja ingyenes használatba. 

(2) Az ingyenes használat során bérleti jogviszony nem jön létre, bérleti díjat fizetni nem kell. 

(3) Az ingyenes használónak az ingatlan fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatban felmerülő 

tényleges költségek, a használt területtel arányos részét meg kell térítenie. 

(4) A használót az ingatlan rendeltetésszerű használatával kapcsolatosan az alábbi költségek 

terhelik: 

a.) az általa használt helyiségek (ingatlanok vagy ingatlanrészek) belső felújítása és karbantartása, 

b.) a használatba adó által nyújtott külön szolgáltatások arányos része (közös költségek, kábel Tv 

díj, kéményseprő díj, telefon díj.) - a használó és a használatba adó között létrejött - megállapodás 

alapján.) 

c.) az általa használt helyiségek közüzemi díjai, (szemétszállítás díja, víz- csatornadíja, távfűtés- 

víz-melegvíz díja, elektromos energia díja, gázfogyasztás díja,  

d.) A Képviselő-testület az ingyenes használatba adásról hozott döntésében az előző pontokban 

meghatározottakon felül további költségek viselését is előírhatja a használó részére. 

(5) Az ingyenes használatra vonatkozóan használati szerződést kell kötni. 

(6) A szerződést a használatba adó az írásbeli felszólítás kézhezvételét követően 8 munkanapon 

belül felmondhatja , ha 

a.) a használó a rendelkezésére bocsátott helyiségekben nem az ingyenes használatra jogosító 

tevékenységet végzi, 

b.) a használó (4) bekezdésben meghatározott költségeket nem fizeti meg, 

c.) a használó a szerződésben vállalt, vagy jogszabályban előírt egyéb lényeges   

   kötelezettségét nem teljesíti, 



 

 

 

 

 

7 

d.)a használó a használt helyiségeket, a közös használatra szolgáló helyiségeket, illetőleg  

            területet rongálja, vagy rendeltetésükkel ellentétesen használja. 

 

A törzsvagyon használata, hasznosítása 

13.§ 

 

(1) Az önkormányzati vagyonra vonatkozó egyéb döntések értékhatártól függően az önkormányzat 

és szervei, valamint a vagyonkezelők hatáskörébe tartoznak. 

 

 (2)Az önkormányzat Képviselő-testülete jogosult az Önkormányzat törzsvagyonából  

- a helyi közutakat és műtárgyait, valamint a helyi közműveket az 1991. évi XVI. tv. szerint 

koncesszióba adni, vagy üzemeltetőre bízni. 

 

(3) A törzsvagyon egyéb részét üzemeltetőre kell bízni, és használatba kell adni (természetes vagy 

jogi személynek) annak, aki, vagy amely azt a rendeltetési célnak megfelelően, az önkormányzati 

elvárással összhangban képes működtetni, hasznosítani, ezt a jogot a Képviselő-testület gyakorolja. 

(4) Az 1.számú melléklet I. fejezetében felsorolt forgalomképtelen vagyontárgyak  nem 

idegeníthetők el. A rendezési tervek és az önkormányzat gazdasági programjának végrehajtása 

érdekében azonban, a rendezési tervvel és gazdasági programmal összhangban a forgalomképtelen 

vagyontárgy terület- felhasználási kategóriája, művelési ága, és rendeltetése, a  Képviselő- testület 

határozatával megváltoztatható és a forgalomképtelen vagyontárgyak köréből kivonható. 

  

(5) Az l. számú melléklet II. fejezetében - a h/pont kivételével - felsorolt korlátozottan 

forgalomképes vagyontárgyak csak a Képviselőtestület határozata alapján idegeníthetők el, 

terhelhetők meg, köthetők le, vagy hasznosíthatók, működtethetők a rendeltetéstől eltérő céllal. 

  

(6) Az  (4) és (5) bekezdésben hozott döntéshez minősített többség szükséges. 

  

(7)Az intézményi használatban lévő ingatlanok , és ingó vagyontárgyak kezelésének és 

működésének szabályai: 

 

a) Az önkormányzat intézményei használati joguknál fogva a tulajdonostól elvárható 

gondossággal jogosultak és kötelesek a vagyon rendeltetésszerű használatára, működtetésére, 

fenntartására, hasznosítására, a vagyonhoz fűződő közterhek viselésére, és kötelesek a 

használatukban lévő vagyon számviteli előírások szerinti nyilvántartására és adatszolgáltatásra. 

A Képviselő-testület az önkormányzat intézményei részére a működésükhöz szükséges vagyon 

használati jogát a feladat ellátáshoz szükséges mértékben biztosítja.  

 

b) Az önkormányzat intézményeinek joga a használatukban lévő ingatlanok, ingók és egyéb 

javak hasznosításával- az alaptevékenységet nem sértő, és kizárólag az intézmény bevételeit 

növelő- bevételszerző tevékenységet folytatni. 

Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlant az intézmény vezetője – mint önkormányzati 

vagyonkezelő- maximum egy évig terjedő időtartamra jogosult bérbe/használatba adni, egy 

éven túli bérbe/használatba adáshoz a Képviselő-testület hozzájárulása szükséges. 

A bevételszerző tevékenység eredményességéért és jogszerűségéért az önkormányzat 

intézményének vezetője felel. 
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A intézmény, ha az önkormányzat másként nem rendelkezik a bevételszerző tevékenységből 

származó eredményeit köteles visszaforgatni az alaptevékenység ellátását szolgáló kifizetések 

teljesítésére. 

A vagyon bérbeadása csak írásban, jelen rendelet 4. számú mellékletben foglaltak valamint, az 

intézmények belső szabályzatban részletezett feltételekkel kerülhet sor. A 4. számú 

mellékletben meghatározott bérleti díjak a rendeletmódosítástól számított egy évig érvényesek, 

egy év után minden évben az infláció mértékével azonos mértékben emelkednek.  

 (c) Az önkormányzat intézményeinek ingó vagyontárgyaik értékesítésére vagy selejtezésére 

50.000.- Ft egyedi értékig az intézményvezető, 50.000-600.000 Ft egyedi érték esetén a 

Polgármester, a 600.000 Ft-ot meghaladó egyedi érték esetén a Képviselő-testület előzetes 

hozzájárulásával. Az érték megállapítás alapja az értékesítésre vagy selejtezésre kerülő 

vagyontárgy (vagyontárgyak) nettó nyilvántartási érték összege. Az értékesítés elsődlegesen 

intézményhálózaton belül történhet. Az értékesítésből származó bevétel az önkormányzat 

érintett intézményeinek költségvetését illeti meg. 

 

(d) Az önkormányzat intézményei a használatukba adott törzsvagyont rendeltetésének 

megfelelő célra használni 

 

(e) Az önkormányzat intézményei kötelesek jógazda módjára felügyelni a használatukban lévő 

ingatlanokat, ingatlan helyiségeket, valamint ingó vagyontárgyakat, és gondoskodni azok jó 

állapotban történő tartásáról, 

 

(f)Az önkormányzat intézményei  minden év október 30-ig írásban jelezni, a kezelőn keresztül, 

a használatukban lévő vagyon karbantartásával, felújításával, korszerűsítésével, pótlásával 

kapcsolatos, szakszerű érvekkel alátámasztott igényt az önkormányzat jegyzőjének, annak 

érdekében, hogy az, a következő évi költségvetési koncepció összeállításánál számításba vehető 

legyen 

 

(8) A polgármester jogosult: 

a) a hatáskörrel rendelkező szerv döntése alapján a vagyonhasznosítási jogügyletek 

megkötésére, 

b) megkötni a nem intézményi használatban lévő bérleti szerződéseket, 

c) megkötni az Képviselő-testület véleményének figyelembevételével – a biztosítási 

szerződéseket. 

(9)Vagyon, vagyonrész vállalkozásba történő bevitelére csak közgazdasági megalapozás 

(hozamszámítás) alapján, a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság írásbeli véleményével lehet 

javaslatot tenni. 

14. § 

 

(1) Az önkormányzati törzsvagyon üzemeltetőit részletesen az 2. számú melléklet "A" oszlopa 

tartalmazza. 

 

(2) Az önkormányzati törzsvagyon használóinak tételes felsorolását az 2. számú melléklet "B" 

oszlopa tartalmazza. 

 

(3) A törzsvagyon ingó vagyonrészének használója az ingatlanvagyon rendeltetés szerinti 

használója. 

 

(4)Az üzemeltetés, illetve használat joga megszűnik, ha: 
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      a/ annak létesítését indokoló feladat megszűnik, 

      b./ a Képviselőtestület a jogot visszavonja. 

 

 

A vállalkozói vagyon hasznosítása 

 

15. § 

 

(1) A vállalkozói vagyon körébe tartozó tulajdon hasznosításáról a Képviselőtestület gondoskodik 

az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és intézményei útján. 

 

(2) A vállalkozói vagyon körébe tartozó ingatlanok tulajdonjogának forgalmazása, átruházása 

(adásvétel, csere, más önkormányzatnak átadás stb.) - a (4) bekezdésben foglaltak kivételével - 

továbbá ingyenes és határidő nélküli használatba adása, megterhelése, gazdasági társaságba, vagy 

alapítványba történő bevitele koncesszióba adása, vagy bérüzemeltetéssel történő hasznosítása, 

kizárólag a Képviselőtestület hatásköre. 

 

(3) Ugyancsak a Képviselőtestület kizárólagos hatásköre az üzletrészekkel, részvényekkel, 

ingóságokkal és vállalkozási célú pénzeszközökkel kapcsolatos döntések meghozatala. 

 

(4) Beépítetlen építési telek, közterület, mezőgazdasági földek értékesítéséről nettó 2 millió forint 

értékhatárig, a Városfejlesztési Városüzemeltetési és Lakásügyi Bizottság dönt. Az önkormányzati 

tulajdonban lévő külterületi mezőgazdasági művelésű ingatlanok ingyenes használatba történő 

adásáról /művelési kötelezettség teljesítése érdekében/ Városfejlesztési Városüzemeltetési és 

Lakásügyi Bizottság jogosult dönteni. 

 (5) A vállalkozói ingatlanvagyon tekintetében - a (2) - (4) bekezdésben fel nem sorolt - egyéb 

tulajdonosi jognyilatkozatok (társtulajdonosi elővásárlási jog gyakorlása a megszerezni kívánt 

vagyon értékére tekintettel nettó 3 millió forint értékhatárig, szolgalmi jog alapítása, 

telekmegosztás, telekösszevonás, közterületet nem érintő telekhatár-rendezés, a nyomvonal jellegű 

építmények elhelyezéséhez szükséges hozzájárulás) kérdésében a Városfejlesztési, 

Városüzemeltetési  és Lakásügyi Bizottság és Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság együttesen 

határoz, míg a mezőgazdasági ingatlanok haszonbérletbe adásáról az Városfejlesztési 

Városüzemeltetési és Lakásügyi Bizottság dönt. 

 

(6) Az elővásárlási jog gyakorlásáról a megszerezni kívánt vagyon értékére tekintettel nettó 3 millió 

forintot elérő, vagy meghaladó értékhatár esetén a Képviselő-testület dönt. 

(7) Az átmenetileg szabad pénzeszközök rövid lejáratú pénzintézeti lekötéséről, valamint államilag 

garantált értékpapír vásárlásáról - összeghatártól függetlenül - Mezőkövesd város Polgármestere 

dönt.  

 

(8) A vállalkozási vagyon hasznosításával kapcsolatos szerződéseket a polgármester írja alá. 

 

Gazdasági társaságokban való részvétel 

 

16.§ 

 

(1) A Képviselőtestület a tulajdonában lévő vagyontárgyak hasznosítására gazdasági társaságot 

alapíthat. 
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(2) A gazdasági társaság közgyűlésén az önkormányzatot a polgármester, vagy az általa megbízott 

személy képviseli. 

 

(3) A társaságban az önkormányzat képviselője a szavazati jog gyakorlásában önálló döntésre 

jogosult a (4) bekezdésben foglaltak kivételével. 

 

(4) A (3) bekezdésben szereplő szavazati jog gyakorlásához: 

 - alaptőke felemelése  

 - a gazdasági társaság más gazdasági társasággal való egyesülése, szétválása,  

               megszűnése, átalakulása, 

 - az alapító okirat, társasági szerződés módosítása esetén 

 

a/ azon gazdasági társaság esetén, ahol az önkormányzat tulajdoni érdekeltsége 20 %-nál 

nagyobb, a Képviselő-testület hozzájárulása szükséges 

 

b/ azon gazdasági társaság esetén, ahol az önkormányzat érdekeltsége 20 %-nál kisebb, a 

Polgármester hozzájárulása szükséges. 

 

c/ A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság előzetes hozzájárulása szükséges: 

  - a mérleg megállapításánál 

  - a nyereség felosztásánál 

(5) Azoknál a gazdasági társaságoknál, ahol az önkormányzat tulajdoni érdekeltsége 20%-nál 

nagyobb, vagy 20%-nál kisebb, de alapvető közszolgáltatást teljesít, a polgármester a tárgyévet 

követő év áprilisában tájékoztatást ad a Képviselő-testületnek a társaság éves működési 

tapasztalatairól. 

(6) A kizárólagos vagy többségi tulajdonú gazdasági társaság ügyvezetése a Képviselő-testületet 

évente két alkalommal – május 31-ig, valamint december 15-ig-  köteles tájékoztatni a gazdasági 

társaság működéséről. 

(7) Az Önkormányzat kizárólagos és többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságai 

gazdálkodásának ellenőrzését a Felügyelő Bizottságok végzik, melyekbe tagokat –kivétel a 

munkavállalói érdekképviseletet- a Képviselő-testület delegál. A Felügyelő Bizottságok a társaság 

ügyvezetésével egyidejűleg beszámolnak a Képviselő-testületnek ellenőrzési tevékenységükről.    

 

 

Az önkormányzati vagyon hasznosításának -  versenyeztetésének - szabályai 

17. § 

(1) Az önkormányzati vagyon hasznosítása - a 18. §-ban meghatározott kivételektől eltekintve- 

kizárólag pályázati eljárás keretében történhet.  

(2) A pályázati eljárás  formái: 

a) nyilvános, vagy zártkörű pályázat, 

b) árverés. 

(3) A pályázatok főszabályként nyilvánosak. Nyilvános pályázat helyett akkor írható ki zártkörű 

pályázat, ha a pályázat tárgyául szolgáló önkormányzati vagyon jellege, jelentősége, valamint annak 

leghatékonyabb hasznosításával kapcsolatos feladatok megoldása előre meghatározott ajánlattevők, 

befektetők, illetőleg társasági partnerek részvételét teszi szükségessé. 
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(4) A pályázatok kiírásáról a Képviselő-testület dönt. 

(5) Bruttó 10.000.000,- Ft-ot meghaladó forgalmi értékű ingó és ingatlan vagyontárgyat 

értékesíteni, a vagyon használatát, illetve a hasznosítás jogát átengedni csak nyilvános (indokolt 

esetben zártkörű) versenytárgyalás útján a legjobb ajánlatot tevő részére lehet, kivéve ha: 

 törvény, vagy törvény felhatalmazása alapján magasabb rendű jogszabály kötelezően előírja 

az önkormányzati vagyontárgy tulajdon és használati jogának meghatározott személyek 

részére történő átruházását, illetve átengedését, 

 a vagyontárgy ellenszolgáltatás nélkül kerül hasznosításra. 

 

18. § 

 

(1) Nem kell pályázatot kiírni a bruttó 10.000.000,-Ft, vagy ennél kevesebb forgalmi értékű ingó és 

ingatlan vagyontárgy értékesítésekor, illetve a használat, vagy a hasznosítás jogának átengedésekor: 

a) telek kiegészítésének értékesítése, 

b) mezőgazdasági rendeltetésű területek elidegenítése, haszonbérbeadása, 

c) kétszeri eredménytelen pályáztatás esetén, 

d) ellenérték nélküli vagyonhasznosítás esetén, 

e) a határozott idejű bérleti szerződés lejártát követően az ingatlan további bérbeadása esetén, 

amennyiben a bérlő legkésőbb a bérlet lejártát megelőző 60. napig nyilatkozik, hogy az ingatlant, a 

jelen rendelet rendelkezései szerint megállapított bérleti díjért tovább kívánja bérelni, 

f) ha Képviselő-testület egyedi döntéssel közérdekből a pályázat mellőzéséről rendelkezik, valamint 

g) ha törvény, vagy törvény felhatalmazása alapján magasabb rendű jogszabály kötelezően előírja 

az önkormányzati vagyontárgy tulajdon- és használati jogának meghatározott személyek részére 

történő átruházását, illetve átengedését. 

(2) Közérdeknek minősül az, ami Mezőkövesd Város Önkormányzata kötelező vagy önként vállalt 

feladatainak ellátását, illetve a társadalom széles rétegeinek megelégedését szolgáló 

közszolgáltatások teljesítését jelentősen elősegíti 

 

A pályázat közzététele 

 

19. § 

 

(1) A pályázati felhívás közzétételéről minden esetben a polgármester gondoskodik. 

(2) A nyilvános pályázatot a helyi sajtóban, az önkormányzat honlapján, szükség esetén egy 

országos napilapban, valamint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján – a pályázatok benyújtására 

megállapított határidő kezdő napját legalább 15 nappal megelőzően – kell meghirdetni. 

(3) Az ajánlattevőnek az ajánlatuk megtételére legalább 15 napot kell biztosítani. 

(4)A kiíró a pályázati felhívásban és a részletes pályázati kiírásban szereplő pályázati feltételeket a 

pályázat során megváltoztathatja, ha ezt a jogát a pályázati felhívásban és a részletes pályázati 

kiírásban kifejezetten fenntartotta magának. 

(5)A pályázati feltételek módosítását követően legalább 10 nappal meg kell  hosszabbítani a 

pályázatok benyújtására rendelkezésre álló határidőt. 

(6) Nem lehet módosítani pályázati felhívásban és a részletes pályázati kiírásban szereplő pályázati 

feltételeket, ha pályázatok benyújtására rendelkezésre álló határidőből 5 napnál kevesebb idő áll 

rendelkezésre. 

(7) A pályázatok benyújtási határideje a (4) bekezdésben foglaltakon kívül egyszer – megfelelő 

indokkal – legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható. 
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20. § 

 

(1) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell: 

a./ a pályázatot kiíró szerv megnevezését, székhelyét, továbbá ha a pályázati felhívásra a képviselő-

testület döntése alapján kerül sor, az erre való utalást a képviselő-testületi határozat számának 

megjelölésével, 

b./ a pályázat célját, jellegét /nyílt, vagy zártkörű/, 

c./ a pályázat tárgyának megnevezését, 

d./ az ajánlatok benyújtásának helyét, módját és idejét, 

e./ a benyújtáshoz szükséges példányszámot és mellékleteket, 

f./ az ajánlati kötöttség időtartalmát, 

g./ a pályázatra vonatkozó kérdések feltevésének, az esetleges további információ szerzés 

/konzultáció/ helyének, idejének, illetve az ügyintéző személy megjelölését, 

h./ a részletes pályázati kiírás, információs dokumentum rendelkezésre bocsátásának, 

megtekintésének helyét, módját, idejét, 

i./ azt, hogy a kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. 

(2) A pályázati felhívásban foglaltakon kívül a részletes pályázati kiírásnak tartalmaznia kell: 

a) a hasznosítandó vagyon, illetve vagyonrész adatait, valamint az ajánlatok elkészítéséhez 

szükséges valamennyi technikai információt, 

b) a pályázati kiírás mellékleteinek jegyzékét, 

c) az ajánlatok elbírálásának szempontrendszerét, a döntéshozatal során kiemelt jelentőséggel bíró 

elbírálási szempontokat, 

d) az ajánlatok felbontásának helyét, időpontját és módját, az eredményhirdetés helyét, határidejét 

és módját, 

e) a pályázatok elbírálására jogosult megnevezését, 

f) az esetleges hatósági előírások megtartására történő utalást, 

g) a pályázat tárgyára vonatkozó esetleges elővásárlási, elő bérleti jogot, 

j) a pályázó által benyújtandó iratokat, igazolásokat, 

k) azt, hogy a pályázati kiírásban nem szabályozott esetekben az önkormányzat vagyonrendeletében 

foglaltak az irányadóak, 

h) minden egyéb adatot, amelyet a kiíró szükségesnek tart. 

 

Pályázati biztosíték 

 

21. § 

 

(1)A pályázaton való részvétel biztosíték adásához is köthető, melyet az ajánlat benyújtásával 

egyidejűleg, vagy pályázati kiírásban megjelölt időpontig és módon kell a kiíró rendelkezésére 

bocsátani. 

(2) A pályázati biztosíték összegét a pályázatot kiíró szerv állapítja meg. 

(3)  A biztosítékot  a pályázati felhívás visszavonása, az ajánlatok érvénytelenségének és 

eredménytelenségének megállapítása,  valamint a pályázatok elbírálása után – kamat nélkül – kell 

visszaadni, 

(4) Nem jár vissza a biztosíték, ha a pályázati kiírás szerint az a megkötött szerződést biztosítandó 

mellékkötelezettségé alakul át, valamint akkor sem, ha az ajánlattevő az ajánlatát az ajánlati 

kötöttség időtartama alatt visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható okból hiúsult 

meg. E rendelkezést kell alkalmazni a benyújtási határidő lejárta előtt visszavont ajánlatokra is. 
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Ajánlati kötöttség 

 

22. § 

 

(1)A pályáztató ajánlati kötöttsége az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártával 

kezdődik. 

(2) A pályázó az ajánlatához a pályázati kiírásban meghatározott időpontig, de legalább 30 napig 

kötve van, kivéve, ha a pályázatot nyert ajánlattevővel a kiíró ezen időponton belül szerződést köt, 

vagy írásban közli, hogy egyik ajánlattevővel sem köt szerződést. 

 

A pályázat visszavonása, érvénytelenné nyilvánítása 

 

23. § 

 

(1) A kiíró a pályázatot az ajánlatok benyújtására megjelölt időpontig visszavonhatja. E döntést a 

pályázati kiírás közzétételére vonatkozó szabályok szerint kell az érintettek tudomására hozni. 

(2) A pályázat visszavonása esetén a pályázati dokumentumok ellenértékét a pályázóknak vissza 

kell téríteni. 

(3) Az ajánlattevő a benyújtásra nyitva álló határidő lejártáig bármikor visszavonhatja ajánlatát a 

20. § (3) bekezdésében meghatározott következmények mellett. 

 

24. § 

 

(1) Érvényes a pályázat, ha mind tartalmi mind formai követelményeit tekintve megfelel a pályázati 

kiírásban foglaltaknak. 

(2) Érvénytelen a pályázat ha: 

a./ olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki nem jogosult a pályázaton részt venni, 

b./ az ajánlatot a kiírásban meghatározott határidő eltelte után nyújtották be, 

c./ az ajánlat nem felel meg a pályázati kiírásban foglaltaknak,. 

d./ a pályázó a pályázati biztosítékot nem, vagy  nem a kiírásban foglaltaknak megfelelően 

bocsátotta a kiíró rendelkezésére, 

e./az ajánlati árat a pályázó nem egyértelműen határozta meg. 

 

A pályázati ajánlat 

 

25.§ 

 

(1) A benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó: 

a./ nyilatkozatát a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására vonatkozóan 

b./ a pályázati biztosíték befizetését igazoló dokumentumát, 

c./ szerződéskötéshez szükséges személyazonosító adatait /pl. név, lakóhely, székhely, adóazonosító 

szám, cégbejegyzési szám stb/ 

d./ jogi személy pályázó esetén 30 napnál nem régebbi, hiteles cégkivonatot, aláírási címpéldányt. 

 

A pályázatok felbontása 

 

26. § 

 

(1)A pályázatok beérkezésekor az átvétel pontos időpontját a pályázati anyagot tartalmazó 

borítékon fel kell tüntetni. 
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(2) A beérkezett pályázatokat a pályázati eljárás lebonyolításában részt vevő személyek jelenlétében 

kell felbontani. 

(3) A pályázatok felbontása nyilvánosan történik, a pályázatokat mellékleteivel együtt bírálati 

sorszámmal kell ellátni.  

 (4)Az ajánlatok nyilvános bontásakor a jelenlévőkkel ismertetni kell az ajánlattevők nevét, 

lakóhelyét /székhelyét/ az ajánlatok lényeges tartalmát, azon adatok kivételével, melyek 

nyilvánosságra hozatalát az ajánlattevő megtiltotta. A pályázó nem tilthatja meg a nevének, 

lakóhelyének /székhely/, a megajánlott ellenszolgáltatásának, valamint az ellenszolgáltatás 

teljesítésére vállalt határidő  nyilvánosságra hozatalát. 

(5) Az ajánlatok felbontásáról, illetve ismertetéséről jegyzőkönyvet kell felvenni. 

(6)Az érvénytelen ajánlatokat – az érvénytelenség okának a megjelölésével lehetőség szerint az 

ajánlatok bontásakor, de legkésőbb az eredményhirdetéskor – ismertetni kell. 

 

A pályázat elbírálása 

 

27. § 

 

(1) Ha a pályázati kiírás másként nem rendelkezik, az ajánlatokat a benyújtási határidő lejártát 

követő 30 napon belül, illetve lehetőség szerint a Képviselő-testület soron következő ülésén el kell 

bírálni. 

(2) A szabályszerűen benyújtott és érvényes ajánlatokat a kiíró bírálja el. 

(3) Amennyiben a kiíró a Képviselő-testület, akkor a pályázat a szervezeti és működési 

szabályzatban a pályázat tárgya szerinti hatáskörrel rendelkező szerv előzetes véleményezése után 

bírálható el. 

(4) A pályázat lebonyolításában részt vevő személy nem lehet az aki: 

a./ a pályázó hozzátartozója, 

b./ a pályázóval munkaviszony, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony alapján közvetlen 

kapcsolatban áll, 

c./ egyéb okból kifolyólag nem képes a pályázat elfogulatlan elbírálására. 

(5) Az elbírálásban részt vevő, a vele szemben fennálló kizárási okot köteles haladéktalanul 

bejelenteni. 

 

28.§ 

 

(1) Eredménytelen a pályázat, ha: 

a./ a kitűzött időpontig egyetlen érvényes ajánlat sem érkezett, 

b./ a kiíró a pályázatot a szerződés megkötésének elmaradása miatt eredménytelenné nyilvánítja, 

(2) Eredménytelen pályázat esetén a kiíró új pályázat kiírásáról dönthet. 

 

 

29. § 

 

(1) Ha az ajánlatok elbírálása során bizonyos kérdések tisztázása szükséges, a kiíró az 

ajánlattevőktől felvilágosítást kérhet. A benyújtott ajánlatok azonban ekkor sem módosíthatók. 

(2)Az ajánlatok értékelésénél azonos feltételek vállalása esetén a pályázók között – az árverési 

szabályok megfelelő alkalmazásával – nyílt árversenyt kell tartani. 

(3) Ha a pályázat nyertesével a szerződés megkötése – a szerződéskötésre rendelkezésre álló 

határidőben – meghiúsul, vagy a szerződés aláírása után a nyertes pályázó a szerződést nem, vagy 

nem szerződés szerűen teljesíti és ezért a kiíró a szerződéstől eláll, vagy felmondja azt, úgy a kiíró  
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jogosult a második legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázóval szerződést kötni, vagy új pályázatot 

kiírni. 

(4)A nyertes pályázó helyébe lépő pályázóval csak akkor köthető szerződés, ha a pályázati felhívás, 

illetve a részletes pályázati kiírás  erre lehetőséget adott és a pályázó a pályázat eredményének 

kihirdetésekor a kiíró a nyertest követő legkedvezőbb ajánlatot  tevőnek minősítette.  

 

Az árverseny /árverés/ szabályai 

 

30. § 

 

(1) Árversenyt lehet tartani akkor, ha feltételezhető, hogy a pályázat lebonyolítása aránytalan 

késedelemmel, vagy nehézséggel, illetve számottevő többlet kiadással járna. 

(2) Az árverési hirdetmény kibocsátásáról a Képviselő-testület dönt. 

(3 Az árverseny lebonyolításával szükség esetén  meghatározott külső személy, vagy szervezet is 

megbízható. 

(4) Az árverési hirdetményt a helyi sajtóban az önkormányzat honlapján, szükség esetén egy 

országos napilapban, valamint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján – legalább az árverés 

időpontját megelőző 5 nappal – kell közzétenni. 

(5) Az árverési hirdetmény közzétételére általában a polgármester köteles. Ha az árverseny 

lebonyolításával külső személyt, vagy szervezetet bíz meg az Önkormányzat, akkor az árverési 

hirdetmény közzététele is a megbízott kötelezettsége. 

 

31. § 

 

(1) Az árverési hirdetményben fel kell tüntetni: 

a./ az árverés helyét és idejét., 

b./ szükség esetén az árverési letéti díj összegét, 

c./ az ingatlan-nyilvántartási adatokat /település, helyrajzi szám, utca, házszám, művelési ág, terület 

nagyság/, 

d./ az  ingatlan beépíthetőségét, közművesítettségét, tartozékait és a jellemző sajátosságokat, 

e./az ingó vagyontárgy leírását, 

f./ az induló árat, 

g./ a fizetési  feltételeket, 

(2) Árverezni személyesen, vagy meghatalmazott útján lehet. A meghatalmazást közokiratba, vagy 

teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. 

(3) Amennyiben a kiíró  előírja az árversenyen  az vehet részt, aki az induló ár 10 %-át letéti díjként 

az önkormányzat számlájára – legkésőbb az árverés megkezdését megelőző napig – befizeti. Az 

árversenyen az induló ár nem csökkenthető. 

(4) Az árversenyt a kiíró által felkért személy vezeti. 

(5) Az árverseny megkezdésekor az árverés vezetője az árverezőkkel közli a kikiáltási árat és 

felhívja őket az ajánlatuk megtételére. A licitálás a kikiáltási ár legalább 2 %-ának megfelelő 

licitlépcsőkkel történik. 

(6) Az árversenyt addig kell folytatni, amíg ajánlatot tesznek. Ha további ajánlat nincs, az árverés 

vezetője a megajánlott legmagasabb összeg háromszori kikiáltása után kijelenti, hogy a legtöbbet 

ajánló a vagyontárgyat megvette. 

(7)A letéti díj az árverésen legmagasabb ajánlatot tevővel történő szerződéskötés esetén szerződési 

biztosítékká alakul. 

(8) Az árverésen az adott vagyontárgyra tett második legjobb ajánlat tevőjének figyelmét fel kell 

hívni, hogy az árverés nyertesével kötendő szerződés meghiúsulása esetén a szerződést a kiíró vele 

is megkötheti.  
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(9) A második legmagasabb ajánlatot tevő részére a letéti díjat a szerződéskötést követő 15 napon 

belül, a többi árverezőnek pedig az árverés befejezését követő 15 napon belül vissza kell fizetni. 

 

32. § 

(1) Az árverés sikertelen, ha: 

a./ a vagyontárgyra érvényesen senki nem tett ajánlatot, 

b./ a legmagasabb ajánlatot tevővel a szerződés nem jön létre, és a második legmagasabb ajánlatot 

tevő nem kíván szerződést kötni. 

(2) Az árverés sikertelensége setén a megismételt árversenyen nem vehet részt az, aki az előző 

árversenyen nyertesként, vagy a nyertes helyébe lépve, második legjobb ajánlatot tevőként később a 

szerződéskötéstől visszalépett, vagy az ellenszolgáltatást határidőn belül nem fizette meg. 

(3)Az árverésről jegyzőkönyvet kell felvenni, melynek az alábbiakat kell tartalmazni: 

a./ az árverseny helye és ideje, 

b./ az árverseny lebonyolítójának neve, 

c./ az árverseny jogosultak azonosító adatai, 

d./ az elárverezett vagyontárgy induló ára, 

e./ A legmagasabb és az azt követő ajánlatot tevő árverező neve, személyazonosító adatai, 

(4)Az árverési jegyzőkönyvet az árverés vezetője és a jelenlévő közjegyző írja alá. 

a./ A fentiekben nem szabályozott kérdésekre a pályázatra vonatkozó rendelkezéseket kell 

értelemszerűen alkalmazni. 

 

33.§ 

 

(1) Jelen rendelet 16-31 §-a alapján létrejött szerződés megkötésére a polgármester jogosult. 

 

(2) A nettó 5.000.000 Ft értékhatár feletti vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra vonatkozó 

szerződéseket az Áht. 15/B. § (1) szerinti tartalommal kötelező közzétenni a szerződés létrejöttét 

követő 60 napon belül. A közzétételről a polgármester gondoskodik. 

Az önkormányzati vagyon ingyenes, vagy kedvezményes átruházása, követelés elengedése 

 

34. § 

(1) Az önkormányzati vagyont ingyenesen, vagy kedvezményesen átruházni – a törvényben 

meghatározott eseteken kívül – a következő célra lehet: 

a) meghatározott céllal, más önkormányzatnak, 

b) kötelezettségvállalással, közérdekű célra, 

c) közalapítvány javára, alapítvány rendeléssel, 

d) közösségi célra, alapítványi hozzájárulással. 

(2) Az önkormányzat csak az alábbi esetekben mondhat le részben vagy egészben követeléséről: 

a) csődegyezségi megállapodásban, 

b) bírói egyezség keretében, 

c) felszámolási eljárás során, ha a felszámoló által írásban adott nyilatkozat alapján az 

várhatóan nem térül meg, 

d) a végrehajtás során nem, vagy csak részben térült meg, 

e) ha a követelés igazoltan csak veszteséggel (aránytalan költségráfordítással) érvényesíthető, 

f) kötelezettje nem lelhető fel, s ez dokumentumokkal hitelt érdemlően bizonyított. 



 

 

 

 

17 

A felajánlott vagyon elfogadása 

35. § 

(1) Ha a vagyonról az önkormányzat javára lemondtak, ezt a lemondásban megnevezett 

vagyonkezelő elfogadhatja, feltéve, hogy képes az azzal járó kötelezettségek teljesítésére. 

 

(2) Az önkormányzat részére egymillió forint értékhatár felett ellenérték nélkül felajánlott vagyon 

elfogadásához szükség van a Képviselő-testület jóváhagyására. 

(3) Egy millió forint értékhatár alatti ellenérték nélkül felajánlott vagyon elfogadása az SZMSZ-ben 

meghatározott Bizottság javaslata alapján. 

V. Vagyonnyilvántartás és leltár 

 

36. § 

(1)Az önkormányzat vagyonáról a mindenkor hatályos jogszabályok előírásainak megfelelő  

    nyilvántartásokat kell vezetni. /számviteli, kataszteri/ 

 

(2) Az önkormányzati vagyonleltárt az éves költségvetési beszámolóhoz (zárszámadáshoz) 

összesített adatokkal az önkormányzatnak be kell mutatni, melyben a törzsvagyont 

elkülönítetten kell szerepeltetni, továbbá ki kell mutatni az önkormányzati vagyont terhelő 

kötelezettségeket is.  

 (3) A forgalomképes vagyonnál külön-külön kell számba venni a stratégiai és az üzleti vagyoni 

körbe tartozó vagyont. A forgalomképes vagyontárgyak minősítését a Vagyongazdálkodási 

Irányelvek keretében kell elkészíteni, illetve felülvizsgálni. 

 

(4) Stratégiai forgalomképes vagyonnak minősítendő az a vagyon, mely az Önkormányzat számára 

a közszolgáltatás ellátása, várospolitikai és hosszabb távú üzletpolitikai okból nélkülözhetetlen, 

kiemelkedő jelentőségű, és hasznosítása erre tekintettel történhet. 

 

(5) Az (4) bekezdésben meghatározott vagyonon felüli forgalomképes vagyon üzleti vagyonnak 

minősül. E vagyon tekintetében meg kell jelölni a hasznosítás fő irányát (pl."üzleti értékesítendő", 

"üzleti megtartandó").  

A hasznosítás fő irányának megjelölése mellett vagyongazdálkodási szempontok alapján további 

alcsoportok képezhetők (pl."üzleti megtartandó/bérbeadás útján hasznosítható", 

"üzleti/ingatlanfejlesztésre kijelölt", üzleti/rehabilitációra kijelölt").  

 

 

37. § 

 

(1) A vagyonleltár alapját képező nyilvántartás(ok) állományának felfektetéséről és folyamatos 

vezetéséről, valamint a vagyonleltár összeállításáról, az ingatlanok esetében a vagyonkataszterben 

szereplő adatok egyezőségéről, - az önkormányzati vagyonkezelő szervek közreműködésével - a 

jegyző  gondoskodik. 

 

(2) A jegyző a vagyonleltárban nyilvántartott ingatlanok adatainak az önkormányzati tulajdonú 

ingatlanok vagyonkataszterében szereplő ingatlanok adataival való egyezősége érdekében köteles 

adatszolgáltatást biztosítani. 
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(3) Az önkormányzati vagyon elidegenítése, hasznosítása tárgyában a jelen rendelet alapján kötött 

szerződéseket a szerződéskötésre feljogosított személy vagy szervezet (képviselője) a szerződés 

megkötését követő 15 napon belül köteles a Polgármesteri Hivatal önkormányzati és Szolgáltató 

Irodájának megküldeni.  

 

VI. Záró rendelkezések 

 

38.§ 

 

(1) Az önkormányzat tulajdonában lévő ingó- és ingatlan vagyonról, törzsvagyon esetében a kezelő, 

vállalkozói vagyon esetében a Polgármesteri Hivatal vezet nyilvántartást.  

 

(2)  Minden tulajdoni eljárás jogerős befejezését követően, vagyont keletkeztető jogügylet után a 

vagyon jellegének meghatározását követően, a változást a nyilvántartáson át kell vezetni. 

 

(3) Az önkormányzati vagyont az éves zárszámadáshoz csatolt vagyonleltárban kell kimutatni. 

 

39.§ 

 

(1) A Képviselőtestület az éves költségvetési rendelet megtárgyalásával egyidejűleg meghatározza 

az éves vagyongazdálkodási koncepciót. 

 

(2) Mezőkövesd város Önkormányzata vagyoni helyzetéről, a vagyonváltozásokról, annak okairól 

az éves költségvetési beszámoló során a testületet tájékoztatni kell. 

 

Eltérő rendelkezések 

40.§ 

 

Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására a 

35/2001.(VI.28)ÖK számú, míg ezek elidegenítésére a többszörösen módosított 

18/1996.(VI.27.)számú önkormányzati rendelet előírásait kell alkalmazni. 

  

Hatályba léptetés 

 

41.§ 

 

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg 29/2004.(VII.01),, 23/2005 

(VI.30.) ÖK számú,  31/2005 (IX.29.) . ÖK sz. , és 21/2006 (VIII.31.) ÖK számú önkormányzati 

rendeletei hatályukat vesztik. 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.     Tállai András sk. 

   mb. aljegyző       polgármester 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő: 

 

 Vámos Zoltán sk.      Csiger Lajos sk. 

 települési képviselő       települési képviselő 

 

Kiadmány hiteléül: 

 



 

 

 

 

 

12/2007. (III.29.) ÖK. sz. rendelet  1. számú melléklete 

 

  

MEZŐKÖVESD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  

TÖRZSVAGYONA   
(vagyonkörönként) 

 

 

FORGALOMKÉPTELEN vagyontárgyak: 

 

      a / Az ingatlan-nyilvántartásban út, kerékpárút, járda, parkoló, tér, (játszótér is) park, közterület, 

vízfolyás (ideértve az övárkot is) és tó művelési ág megjelölésű ingatlanok. 

 

     b/ Az a/ pontban megjelölt ingatlanokhoz tartozó összes műtárgy ( pl. autóbuszmegállók, hidak, 

köztéri szobrok, emlékművek stb.) 

 

       c/ Az önkormányzat, annak hivatala és intézményei valamint jogelődjeik működésével 

kapcsolatban keletkezett, rendeltetésszerűen azok irattáraiba tartozó levéltári anyag. 

 

       d/ A város mindenkor érvényben lévő általános és részletes rendezési tervei. 

 

       e/ Takács István és Dala József hagyatékai, vásárolt vagyon, a Matyó Népművészeti és 

Háziipari Szövetkezet, valamint művészek által a városnak adományozott hímzett vagyon, 

lajstromba vett népi bútorok, berendezési tárgyak, ill. művészeti alkotások. 

 

       f/ A Mezőkövesd, Kisjankó Bori u. 22. szám alatti, 4737 hrsz-ú, ún. Kisjankó Bori Emlékház 

ingatlan. 

II. 

 

KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES vagyontárgyak: 

 

       a/ Az (I.) a/ pont szerinti ingatlanokon (földrészleteken) húzódó, ivóvíz-, szennyvíz- és 

csapadékvíz csatornák, valamint azok műtárgyai (pl. közkifolyók, ezek vízóra aknái, tüzivízcsapok, 

átemelő szivattyúk, nyelőrácsok stb.) 

 

      b/ Az (I.) a/ pontja alá nem eső ingatlanokon (földrészleteken) szolgalmi joggal létesített 

közüzemi ivóvíz-, szennyvíz- és csapadékvíz csatornák, valamint azok műtárgyai. 

 

       c/
1
 Művelődési- és oktatási intézmények: 

az ingatlannyílvántartásban  

       - óvoda 

       - általános iskola 

       - kisegítő iskola 

       - napközi otthon 

       - zeneiskola 

       - gimnázium és szakközépiskola 

       - szakképző iskola 

       - kollégium 

       - közösségi ház - Média Központ Mezőkövesd, Szent László tér 17. iroda (86 m2) 
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       - könyvtár 

       - városi galéria és házasságkötő terem 

       - alkotóházak és védett népi épületek 

       - táncpajta 

       - mozi 

- művelődési- és oktatási intézményben lévő lakás megjelölésű, illetve ilyen rendeltetéssel 

hasznosított  ingatlanok, a hozzájuk tartozó telekkel együtt. 

- múzeum épülete és telke valamint a hozzá tartozó udvar /1581/11 és 1581/12 hrsz / 

- volt templom /5394 hrsz/ 

- pedagógiai szakszolgálat (Mátyás út 71.) 

 

       d/ Egészségügyi és szociális intézmények: 

az ingatlannyilvántartásban  

       - orvosi rendelő  

       - szakorvosi rendelő (ide értve a rendelőintézetet és tüdőgondozót is) 

       - belgyógyászati osztály  

       - Családsegítő központ és intézményi épületei ( öregek napközi  otthona, szállást biztosító 

otthon, stb.) 

       - hajléktalanok szállása megjelölésű, illetve  ilyen rendeltetéssel hasznosított  ingatlanok, a 

hozzájuk tartozó telekkel együtt. 

 - bölcsődék 

 

       e/ Sportintézmények: 

az ingatlannyilvántartásban  

         - sportcsarnok 

         - sportpálya, a hozzá tartozó telekkel és a telken lévő épületekkel együtt. 

 

         f/ Igazgatási és egyéb intézményi épületek: 

          - Polgármesteri Hivatal hivatali épületei ( Mátyás király u. 112. 114.) a hozzájuk tartozó 

telekkel együtt 

- Irodaként használt épületek, Abkarovits Jenő tér 1, Gaál István út 13.sz., Alkotmány út 5.sz 

 

          g/ Kereskedelmi-, szolgáltató és egyéb ingatlanok, földek: 

          - piac, vásártér, valamint ezen rendeltetésű ingatlanok területén lévő épületek  

(pl.:piacfelügyelet épülete, cédulaház, stb.) 

          - kommunális hulladék-lerakóhely 

          - szennyvíztisztító telep 

- Zsóry üdülőterületen lévő 7174/30 hrsz. alatt nyilvántartott díszkert 

- sportlőtér 

          - önkormányzati üdülő (Bimbó u. 6.sz. 6860/4 hrsz, Cserjés köz 8. sz)  

          - azok, a jelenleg különböző rendeltetésű földrészletek, melyek az érvényben lévő rendezési 

tervek szerint védősáv, védőterület, közpark, játszótér, vagy szabadidő központ terület-

felhasználásra vannak előirányozva. 

          h/ a (II.) c/,  d/,  e/,  f/ és  g/ pontjaiban felsorolt ingatlanokhoz  tartozó, leltárban rögzített 

ingó vagyontárgyak. 

 

 

 

 



 

 

 

 





Mezőkövesd város Önkormányzatának 

12/2007.(III.29.) ÖK. számú  Rendelet 2. sz. melléklete 
 

A oszlop B oszlop C oszlop 

KEZELŐ neve, címe VAGYON  megnevezése, címe ÜZEMELTETŐ neve, címe 

Polgármesteri Hivatal   Hivatali „A” épület Polgármesteri Hivatal 

  

 Mezőkövesd, Mátyás király u. 112. alatti ingatlan a hozzátartozó 

1510 és 1511 hrsz-ú telekkel 

  

  Igazgatási „B” épület Polgármesteri Hivatal 

    Mezőkövesd, Mátyás király.u.114.sz. alatti ingatlan a hozzátartozó 

1523 hrsz-ú telekkel   

  Mezőkövesd, Marx K. u. 1. sz alatti 1508/A hrsz-ú ingatlan, a 

társasház alapító okiratban meghatározott tulajdonrésszel 

Polgármesteri Hivatal 

  Mezőkövesd, Szent László tér 17. Szám alatti 86 m2 alapterületű 

iroda 

Mezőkövesdi Média KHT 

   Önkormányzati üdülők    

  Mezőkövesd, Bimbó u.6. és Cserjék köz 8. sz. alatti ingatlan 

épülettel és telekkel 

 Zsóry Camping Kft 

  Táncpajta:  Mezőkövesd, Kisjankó Bori út  Matyó Népművészeti Egyesület 

  Kommunális hulladék-lerakóhely   

  Szennyvíztisztító telep Városgazdálkodási ZRt 

  Zsóry üdülőterületén lévő díszkert   

    Hajléktalanok szállása és konyha Magyar Máltai Szeretet Szolgálat 

    Mezőkövesd, Mátyás király u. 97. sz. alatti,   

  A rendelet 1.sz. melléklet II.(a) és (b) pontja  szerinti földrészleteken 

húzódó ivóvíz-, szennyvíz-  és csapadékvíz csatornák valamint ezek 

műtárgyai. 

Városgazdálkodási ZRt 

    Érvényben lévő Általános Rendezési Terv,  Polgármesteri Hivatal  

    Részletes Rendezési Tervek   



 

 

 

 

A oszlop B oszlop C oszlop 

KEZELŐ neve, címe VAGYON  megnevezése, címe ÜZEMELTETŐ neve, címe 

Polgármesteri Hivatal  Utak, kerékpárút, járdák, terek, A Polgármesteri Hivatal és külön 

megállapodás alapján a 

Városgazdálkodási ZRt 
    játszóterek, parkok, közterületek, vízfolyások 

     Parkolók 

    Alkotóházak és védett népi épületek: 

Polgármesteri Hivatal 

    Mezőkövesd, Kisjankó Bori u. 13. 

    Mezőkövesd, Mogyoró köz 6. 

    Mezőkövesd, Kisjankó Bori u. 21. 

    Mezőkövesd, László Károly u. 22. 

    Mezőkövesd, Anna köz 13. 

   

  Orvosi rendelők:      

   Gyula u. 2-4. sz. alatti orvosi rendelő Háziorvos, Fogorvos, Iskola Egészségügy 

  József  Attila út 3. sz. alatti Háziorvosok 

                -háziorvosi rendelő, a társasházi alapító okiratban            

„C” jelű épület 

  

                - Orvosi ügyelet, a társasházi alapító okiratban „A” jelű 

épület 

Mezőkövesd Városi Önkormányzat 

Rendelőintézete  

  Irodák 

Polgármesteri Hivatal 
  Alkotmány út 5. 

  Abkarovits Jenő tér 1 

  Gaál István út 13. 

      

   Matyó Múzeum 
Polgármesteri Hivatal 

  Mezőkövesd, Szent László tér 8. 

  Volt Kistemplom 
Polgármesteri Hivatal 

  Mezőkövesd, Mátyás király út 



 

 

 

 

A oszlop B oszlop C oszlop 

KEZELŐ neve, címe VAGYON  megnevezése, címe ÜZEMELTETŐ neve, címe 

Polgármesteri Hivatal   Piac Hrsz: 1020, 1021, 1017, 1018, 
Városgazdálkodási ZRt. 

   valamint ezen ingatlanokon lévő épületek 

  Azon önkormányzati tulajdonú földrészletek,  melyek az  érvényben 

lévő rendezési tervek szerint Polgármesteri Hivatal és külön 

megállapodás alapján Városgazdálkodási 

ZRt. 
  védősáv, védőterület, közpark, játszótér,  vagy szabadidőközpont 

terület-felhasználásra vannak előirányozva 

     Kavicsos tó, az ezekhez  tartozó összes műtárgy Polgármesteri Hivatal 

Mezőkövesdi Pénzügyi Iroda Sportcsarnok és Szabadidő Központ 

Városi Sportcsarnok és Szabadidő 

Központ 

  Mezőkövesd, Kavicsos u.1.sz 

  Sportpálya 

  Mezőkövesd, Széchenyi u. 8. sz. 

  Óvodák:   
Mezőkövesdi Napköziotthonos  Óvoda 

 

 

 

  

 

Városi Bölcsöde 

      Mezőkövesd, Egri u. 1.sz. 

      Mezőkövesd,  László Károly  u. 1.sz. 

      Mezőkövesd, Dohány u. 1. sz. 

      Mezőkövesd, Móra F. u. 13. 

  Bölcsöde Mezőkövesd, Deák Ferenc út 4 

      Mezőkövesd, Dohány u. 1. 

   Általános iskolák:( a hozzá tartozó napközivel) 

Mezőkövesd Általános Alapfokú és 

Művészeti Iskola és Pedagógiai 

Szakszolgálat 

       Mezőkövesd, Építők  u. 1.sz. Mező Ferenc Ált. Isk. 

       Mezőkövesd, Hősök tere 14.sz. Bárdos Lajos Ált. Isk. 

       Mezőkövesd, Mátyás király u. 225.sz. Szent Imre Ált. Isk. 

  Kisegítő Iskola:  

        Mezőkövesd, Madách I. u. 25. sz. 

    Zeneiskola: 

        Mezőkövesd, Mátyás király u. l30. sz. 

      



 

 

 

 

A oszlop B oszlop C oszlop 

KEZELŐ neve, címe VAGYON  megnevezése, címe ÜZEMELTETŐ neve, címe 

Mezőkövesdi Pénzügyi Iroda  Gyermekkönyvtár 
Városi Könyvtár 

Mezőkövesd, Mátyás király út 114 Mezőkövesd, Szent László tér 

  Könyvtár: 

Városi Könyvtár     Mezőkövesd, Mátyás király u. 142. (társasház 

    alapító okirat szerinti illetőség) 

   Idősek Otthona 

Szociális és Gondozási Központ 

    Mátyás király u. 90. sz. alatti Öregek 

    

  Öregek Otthona:              

    Mezőkövesd, Bogácsi u. 2. 

Rendelőintézet Kórház-rendelőintézet épületei Mezőkövesd Városi Önkormányzat 

Rendelőintézete Mezőkövesd, Mátyás király u. 75. Mezőkövesd, Mátyás király u. 75. 

   Mezőkövesd, Széchenyi u. 8.sz. alatti  belgyógyászati osztály, a 

hozzá tartozó 5390 és 5391 hrsz-ú  ingatlanokkal együtt. 

Miskolc Város Önkormányzatának 

Semmelweis Kórháza 

Szent László Gimnázium és 

Szakközépiskola 

Mezőkövesd, Mátyás király út 146.  

Mezőkövesd, Mátyás király u. 146.sz. alatti középiskolai ingatlan, a 

hozzá tartozó lakásokkal és telekkel együtt 

Szent László Gimnázium és Szakközép 

Iskola 

Széchenyi István Szakképző Intézet és 

Szakközépiskola  

Mezőkövesd, Gr.Zichy u. 18 

  Mezőkövesd, Gr. Zichy u. 18. sz. alatti középiskolai ingatlan a 

telekkel együtt 

Széchenyi István Szakképző Iskola 

Polgármesteri Hivatal Közösségi Ház ingatlana Mezőkövesdi Művelődési Közalapítvány 

Mezőkövesd, Mátyás király 112.  Mezőkövesd, Szent László tér 24. sz. alatti,       

   Városi Galéria „C” épület Mezőkövesdi Művelődési Közalapítvány 

    Mezőkövesd, Szent László tér 7. sz..)   

    Emlékház Mezőkövesdi Művelődési Közalapítvány 

    Mezőkövesd, Kisjankó Bori u.24.sz. alatti 

Tájház Mezőkövesd, Mátyás király u. 50.-52. (volt 44-46 szám) 

 

   



 

 

 

 

A oszlop B oszlop C oszlop 

KEZELŐ neve, címe VAGYON  megnevezése, címe ÜZEMELTETŐ neve, címe 

Polgármesteri Hivatal   MOZI és szolgálati lakás   

Mezőkövesd, Mátyás király 112.   Mezőkövesd, Mátyás király u. 105.sz. Polgármesteri Hivatal 

      

    Takács István és Dala József hagyatékainak, a vásárolt vagyon, a 

Matyó Népművészeti és Háziipari Szövetkezet, valamint művészek 

által a városnak adományozott hímzett  vagyon, lajstromba vett népi 

bútorok, berendezési tárgyak, ill művészeti alkotások. 

 

 

Polgármesteri Hivatal 

  

A felsorolt szervezetek irattáraiba tartozó, a Rendelet 2. 1./ bek. (c) pontja szerinti levéltári anyag. 

 

 



MEZŐKÖVESD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  

 

VÁLLALKOZÓI VAGYONA 
(vagyonkörönként) 

 

 

 

1./    Mezőgazdasági földek 

  

2./    Építési telkek, területek 

  

3./    Gyógy. és strandfürdő 

 

4./    Portfoliók  

  

5./    Üzletrészek 

  

6./   0300/1 hrsz alatti ingatlan, volt Laktanya 

 

7./   Mártírok út 27. szám alatti ingatlan Hrsz: .5059 és 5060/1 

 

8./   Használcikk piac Hrsz: 3 / 4  

 

 

Az alábbi vállalkozói vagyon bérbeadását, értékesítését külön helyi rendelt szabályozza: 
 

1./ Nem lakás céljára szolgáló helyiségek, ingatlanok 

 

2./ Bérlakások 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Mezőkövesd város Önkormányzatának vagyonáról és vagyongazdálkodás  

szabályairól szóló 12/2007. (III.29.) ÖK. számú rendelet  4.sz. melléklete 

 

Az önkormányzati tulajdonú és vagyonkezelésbe adott ingatlanok, helyiségek  

 minimum bérleti díjának megállapításáról 

 

Helyiségek fajtája Bérleti díj Ft/óra 

 

Osztályterem, tanterem 20 és 40 m2 között, Közösségi Ház 

C. szárny tantermei 

2.000 Ft/óra 

Osztályterem, tanterem 40 m2 fölött 2.500 Ft/óra 

Számítógépterem  15 gép alatt  3.000 Ft/óra 

Számítógépterem 15 gép felett 3.500 Ft/óra 

Tornaterem 250 m2-ig 2.000 Ft/óra 

Tornaterem 250 – 500 m2  között 3.000 Ft/óra 

Tornaterem 500 m2 felett kivétel Városi Sportcsarnok, 

díszterem,    

3.500 Ft/óra 

Ebédlő, vagy intézményi előtér, vagy közfeladatot nem 

szolgáló egyéb helyiség árubemutatás egyszeri alkalomra   

2.700 Ft/óra 

Közösségi Ház színházterem esetenként Közös megegyezés 

Közösségi Ház, Táncterem 1.000 Ft alapdíj + 3.500 Ft/óra 

Közösségi Ház Ifjúsági Klub  1.000 Ft alapdíj + 2.500 Ft/óra 

Iskolabüfé  15.000 Ft/hónap rezsivel  

Büfé /Rendelőintézet, középiskolák, Sportcsarnok/ 55.000 Ft/hó 

Ital automaták /kávé, üditő/  8.000 Ft/hó 

 

Megjegyzés:  

1./ A Ft/óradíjak minden megkezdett óra után számolandók 

2./ Jelen bérleti díjak a  3.sz. melléklet elfogadásának évétől kezdődő maximum 1 évig tartó bérleti 

időszakra vonatkoznak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Mezőkövesd város Önkormányzatának  

13/2007.(III.29.) ÖK számú 

R E N D E L E T E  

 

Mezőkövesd város Önkormányzatának tulajdonában lévő önkormányzati lakások és nem 

lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének a lakbérek mértékének megállapításáról  

 

Mezőkövesd város Képviselő-testülete a Mezőkövesd város Önkormányzatának tulajdonában lévő 

önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének a lakbérek mértékének 

megállapításáról szóló 10/2006.( III.30.) ÖK számú rendeletét (továbbiakban R.) az alábbiak szerint 

módosítja 

1. §. 

 

A R. 3 § (1) bekezdése az alábbiak szerint változik 

(1) A Képviselő-testület a bérbeadói jogok gyakorlását részben megosztva átadja 

a.) Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságnak, 

b.) Szociális és Egészségügyi Bizottságnak 

c.) Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottságnak 

d.) Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Lakásügyi Bizottságnak 

e.) Polgármester (továbbiakban bérbeadó) 

 

2.§. 

 

A R. 11 § (7) bekezdése az alábbiak szerint változik 

1.) A pályázatok felbontása és a pályázatok értékelése a pályázati határidő lejáratát soron 

követő Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság ülésén történik. 

 

3.§. 

 

A R. 11 § (10) bekezdése az alábbiak szerint változik 

1.) A benyújtott pályázatokat a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság és a Városfejlesztési, 

Városüzemeltetési és Lakásügyi Bizottság javaslatával együtt a benyújtási határidő lejáratát soron 

követő Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság ülés elé terjeszti, mely Bizottság dönt a bérlő 

személyéről. 

4.§. 

 

A R. 12 § (7) bekezdése az alábbiak szerint változik 

1.)A benyújtott pályázatokat, a benyújtási határidő lejáratát soron követő Pénzügy és Közbeszerzési 

Bizottság bontja fel, majd véleményezést követően a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és 

Lakásügyi Bizottság valamint a Jogi Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság véleményezi. 

5.§. 

A R. 18.§ (2) bekezdése b.) pontja az alábbira változik 
1.)a lakás és az épület felújítása, felújítási alap képzése: 

- a bérleti szerződések keletkezésével, szüneteltetésével, megszűnésével összefüggő 

bérbeadói feladatok ellátása, 

- az ingatlanok, a lakások nyilvántartása, a szervezési és adminisztratív feladatok ellátása, 

- a lakbérek közlése és beszedése. 

                6.§ 

 

A R. 18.§ (2) bekezdése c.) pontja törlése kerül 
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7.§. 

 

A R. 18§ (8) bekezdése egy külön c.) ponttal egészül ki  

1./ A szövetkezeti és társasházi lakások közös költsége, kivéve a felújítási alap 

 

8.§. 

 

A R. 18 § (9) bekezdése egy külön c.) ponttal egészül ki  

1./ Közös költség: Az Egyesült Lakás, Garázsépítő és Fenntartó Szövetkezet /továbbiakban 

LAKSZÖV/ által, minden évben a közgyűlés által az adott társasházra elfogadott, a lakások 

rendeltetésszerű használatával összefüggésben felmerült kiadások, a lakás m2 –re vetített közös 

költsége, melyet bérlő a LAKSZÖV által meghatározott számlaszámra köteles megfizetni. A közös 

költség nem tartalmazza a lakások felújítási alapképzését, melyet a tulajdonos önkormányzat 

köteles megfizetni a LAKSZÖV részére. 

9.§. 

 

A R. 35 § (7) bekezdése az alábbiak szerint változik 

1.) A beérkezett pályázati ajánlatokat a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság előzetes véleménye, a 

városrendezési ügyeket érintően a Városfejlesztés, Városüzemeltetési és Lakásügyi Bizottság 

előzetes véleménye alapján a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság bírálja el. 

 

10.§. 

 

A R. 1/A sz. melléklet (2) a.) pontja az alábbiak szerint változik 

Az 1.) pont alapján a Rendelet 1. mellékletében szereplő szociális alapon kiutalt bérlakások esetén 

a fizetendő lakbér alapját képező fajlagos lakbér mértéke 

 

A város frekventált helyén található, kedvező elhelyezkedésű  

Összkomfortos lakás esetén  300,-Ft/m2/hó 

Komfortos lakás esetén 250,-Ft/m2/hó 

Félkomfortos lakás esetén 150,-Ft/m2/hó 

Komfort nélküli lakás esetén  60,-Ft/m2/hó 

 

Nem kedvező elhelyezkedésű bérlakások esetén 

Összkomfortos lakás esetén  200,-Ft/m2/hó 

Komfortos lakás esetén 150,-Ft/m2/hó 

Félkomfortos lakás esetén 100,-Ft/m2/hó 

Komfort nélküli lakás esetén  60,-Ft/m2/hó 

 

11.§. 

 

A R. 1/A sz. melléklet (2) b.) pontja az alábbiak szerint változik 

Az 1.) pont alapján a Rendelet 2. mellékletében a piaci alapon és a 3. mellékletében közérdekből 

szakember ellátás érdekében kiutalt bérlakások esetén a fizetendő lakbér alapját képező fajlagos 

lakbér mértéke 
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A város frekventált helyén található, kedvező elhelyezkedésű  

 

Összkomfortos lakás esetén  450,-Ft/m2/hó 

Komfortos lakás esetén 400,-Ft/m2/hó 

Félkomfortos lakás esetén 200,-Ft/m2/hó 

Komfort nélküli lakás esetén 90,-Ft/m2/hó 

 

Nem kedvező elhelyezkedésű bérlakások esetén 

 

Összkomfortos lakás esetén  350,-Ft/m2/hó 

Komfortos lakás esetén 300,-Ft/m2/hó 

Félkomfortos lakás esetén 150,-Ft/m2/hó 

Komfort nélküli lakás esetén  90,-Ft/m2/hó 

 

12. §. 

 

A R. 1/A sz. melléklet egy új (2) d.) ponttal egészül ki. 

E rendelet szempontjából kedvező elhelyezkedésű lakásnak minősülnek: 

- Batthyány úti  

- Juharfa úti 

- Dr. Lukács Gáspár úti 

- Mátyás király úti 

- Szent László téri 

- Sport úti lakások 

 

13.§. 

 

A R. 1/A sz. melléklet (3) bekezdése az alábbiak szerint változik 

1.) Egyedi kérelem alapján szociális rászorultság esetén a kedvezményes lakásbérleti díjak 

megállapításáról a – Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság és a Szociális és Egészségügyi 

Bizottság előzetes véleménye alapján – a Képviselő-testület dönt. Kedvezményes 

lakásbérleti díj annak a bérlőnek adható, aki a 10/2006.(III.30.) ÖK számú rendelet 5§ (5) 

a./-f./ pontjaiban meghatározott együttes feltételeinek megfelel. A kedvezményes lakbér 

legkisebb összege a mindenkor érvényben lévő bérleti díj min. 50%-a lehet, és évente felül 

kell vizsgálni 

14.§. 

 

Jelen rendelet 2007. április 01. napján lép hatályba. A 10/2006. (III. 06.) ÖK számú rendelet 

változással nem érintett részei jelenlegi formájukban maradnak hatályban. 

 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.     Tállai András sk. 

   mb. aljegyző       polgármester 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő: 

 

 Vámos Zoltán sk.      Csiger Lajos sk. 

 települési képviselő       települési képviselő 

 

Kiadmány hiteléül: 



 

 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

14/2007.(III.29.) ÖK számú 

R E N D E L E T E 

 

a közterület eltérő használatáról és a használat díjának meghatározásáról 

  

A Mezőkövesd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§ 

(1) bekezdése alapján a helyi körülményekből adódó sajátosságokra tekintettel a közterület eltérő 

használatára az alábbi rendeletet alkotja. 

A rendelet célja 

1. § 

A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak megállapítása, melyek városképi, ellátási, 

közlekedésbiztonsági szempontok, valamint a rendezvények megtartásával kapcsolatos 

követelmények figyelembe vételével meghatározzák, a közterület eredeti funkciójától eltérő 

használatát. 

A rendelet hatálya 

2. § 

(1) A rendelet hatálya kiterjed: 

a) a Mezőkövesd Város Önkormányzatának tulajdonában álló - az ingatlan-nyilvántartásban 

közterületként nyilvántartott - területre, valamint az egyéb olyan területre, amely szerződéssel - 

önkormányzati tulajdon esetén képviselőtestületi határozattal - közhasználat céljára került 

átadásra (a továbbiakban együtt: közterület), 

b) minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező társaságra, aki, 

illetve amely önkormányzati közterületet eltérő célra kíván  használni. 

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki:  

a) a kijelölt vásár- és piacterületekre (vásárcsarnok),  

b) a fizető parkoló-rendszerrel érintett közterület-használatra az üzemidő alatt 

(3) Közútkezelői hozzájárulások kiadásakor a vonatkozó jogszabályok előírásain túl, jelen 

rendelet előírásait is figyelembe kell venni. 

Hatásköri szabályok 

3. § 

(1)  Ezen rendeletben megfogalmazott önkormányzati (hatósági) feladatokat a polgármester látja el. 

(2)  A polgármester jogkörében hozott hatósági határozatok ellen (továbbiakban: közterület- 

használati engedély) Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületéhez lehet 

fellebbezést benyújtani.  

(3)A közterület használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásban a közigazgatási hatósági eljárás  

    és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényt, valamint a  

    szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvényt e rendeletben foglalt kiegészítésekkel kell  

    alkalmazni. 

Fogalom meghatározások 

4. §. 

1) Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló 

földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat, és az ingatlan-nyilvántartás  
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ekként tart nyilván. Egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott területrészére - az erről 

szóló külön szerződésben foglaltak keretei között - a közterületre vonatkozó rendelkezéseket kell 

alkalmazni. Közterület rendeltetése különösen: a közlekedés biztosítása (utak, terek), a pihenő és 

emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok stb.), a közművek elhelyezése. 

2) Alkalmi árusítás: a kereskedő az üzlete üzletkörébe tartozó árut alkalmi rendezvényen, valamint 

nem közterületi ideiglenes árusítóhelyen alkalomszerűen értékesítheti, ha jogszabály azt nem 

korlátozza, vagy nem zárja ki. 

3) Idényjellegű árusítás: az árusítás időtartamára a közterületre kihelyezett, árusítóhelyre alapozott, 

időszakonként megismétlődő, esetenként legfeljebb egy szezonra szóló kereskedelmi, javító, 

szolgáltató tevékenység. 

4) Mozgóbolt: önjáró, vagy gépjárművel vontatott, az üzlet feltételeinek megfelelő árusítóhely. 

5) Mozgóárusítás: mozgóboltnak nem minősülő, az eladásra szánt áru szállítására alkalmas eszköz 

(pl. tricikli, kosár, fagylaltos kocsi, stb.) igénybevételével történő árusítás. 

6) Kiemelt terület: a Mátyás király útnak  a Bacsó Béla út csatlakozásától a Dózsa Gy. útig terjedő 

szakasza, annak kétoldali járdája, továbbá Szent László tér és a Hősök tere, valamint e 

területhatároktól mért 50-50 méter mélységű sávokon belüli területek, közterület-csatlakozások. 

7) Üdülőterület: Mezőkövesd-Hőfürdő (Zsóry) területe (a Ciklámen u., Napfürdő u., Napraforgó u., 

Ostoros u., Labdarózsa u., 3. sz. főút, Ostoros-patak által határolt terület).   

8) Jármű:  közúti szállító- vagy vontató eszköz, ideértve az önjáró vagy vontatott munkagépet is. A 

mozgáskorlátozottak közlekedésére szolgáló emberi erővel tolt, vagy hajtott kerekes szék és gépi 

meghajtású kerekes szék – ha sík úton önerejéből 10 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem 

képes, továbbá a gyermekkocsi és a talicska – azonban nem minősül járműnek. Az ilyen 

eszközökkel közlekedő személyek gyalogosnak minősülnek. 

9)  Üzemképtelen jármű: 

a) hatósági engedéllyel vagy jelzéssel nem rendelkező olyan jármű, amely a közúti forgalomban 

ezek hiányában nem vehet részt. 

b) baleset következtében károsult és elhagyott jármű. 

c) az a jármű, amely műszaki állapotánál fogva a közúti közlekedésre alkalmatlan, mert hiányos, 

roncs vagy sérült 

 

Az eltérő használat szabályai 

5. § 

(1) A közterület rendeltetéstől eltérő használatához közterület használati engedély szükséges. 

(2) Közterület használati engedélyt kell beszerezni és közterület használati díjat kell fizetni: 

a) közterületbe nyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, üzleti védőtető, ernyőszerkezet, 

hirdető berendezés, (fényreklám), továbbá cég- és címtábla elhelyezése, 

b) árusító- és egyéb fülke (élelmiszer, cukorka, gyümölcs, virág, könyv, hírlap, 

dohányárusításra szolgáló pavilon) elhelyezése, 

c) építési munkával kapcsolatos eszközök és anyagok elhelyezésére,  

d) közutak, járdák nem közlekedési igénybevételére, építési munkaterület céljára, 

e) idényjellegű, alkalmi és mozgóárusításra, mozgóbolt üzemeltetésére, javító- szolgáltató 

tevékenységre. Üzlettel nem rendelkező kereskedő közterületen a  4/1997. (I. 22.) Korm. 

rendelet 3. sz. mellékletében meghatározott termékeket értékesítheti. 
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f) rögzített helyzetű reklámtábla elhelyezésére, 

g) mozgatható reklámtábla elhelyezésére, 

h) vendéglátó-ipari előkert, kerthelyiség céljára, 

i) kiállítás, vásár, cégbemutató, sport, kulturális és közművelődési rendezvények 

megvalósítására, továbbá mutatványos tevékenység, utcai zenélés, képzőművészeti tevékenység 

végzésére, 

j) gépjárműoktatás céljára, 

k) közterület használatra még át nem adott közterületnek ideiglenes hasznosítására, 

l) közterület más (pl. közlekedésbiztonsági) okból történő lezárása esetén, 

(3)  Közterület használati engedély szükséges, de nem kell a közterület használati díjat megfizetni: 

a) a közút és tartozékainak építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatos közterület 

elfoglalásához, 

b)  a köztisztasággal kapcsolatos tárgyak elhelyezéséhez 

c)  távbeszélő fülke, fülke nélküli távbeszélő készülék, postai levélszekrény, közvilágítási 

lámpák elhelyezése, 

d)  nyomvonal jellegű létesítmény esetében, ha elkészítésüket követően nem zavarják a 

közterület rendeltetésszerű használatát, 

e) közművek vezetékeinek, (elektromos energia víz, gáz, szennyvíz, távközlési alépítmény, stb.) 

meghibásodása, javítása  esetén 72 órát meg nem haladó igénybevételnél, 

f)  az úttartozékok és a közúti közlekedés irányításának célját szolgáló berendezések 

elhelyezéséhez (kezelői hozzájárulás megszerzésének feltételével), 

g)  az önkormányzat és a vele megállapodást kötött szervezet közterületet igénylő 

rendezvényeihez, 

h)  szobor, emlékmű, díszkút, vízmedence, szökőkút, alapzatos zászlórúd, önálló hirdető 

berendezés, figyelmeztető és tájékoztató táblák elhelyezésére.  

(4) Nem kell közterület-használati engedélyt kérni és a közterület-használati díjat megfizetni  

a) közvetlen életveszély elhárításának céljára szükséges területek igénybe vétele után,  

b) lakossági szemétgyűjtő konténer elhelyezésére, 

c) tüzelő-, vagy egyéb anyag, tárgy közterületen való tárolásához, ha azzal a közlekedést nem 

akadályozzák, és a tárolás időtartama a 24 órát nem haladja meg, 

d) magánszemélyek számára építőanyagok, építési szerkezetek 24 óránál rövidebb időtartamra 

való elhelyezéséhez, illetve lerakáshoz, ha a forgalmat, közlekedést nem akadályozza, 

e) üzlethomlokzaton, hirdető, cég- és címtábla elhelyezéséhez, ha az a közterületbe 50 cm-en 

túl nem nyúlik be, 

f) a kijelölt őstermelői árusítóhelyen való árusításhoz, amennyiben az alábbi feltételek 

együttesen fennállnak: 

- saját termesztésű zöldség, gyümölcs, virág árusítása történik, 

 -  az elfoglalt terület 2 m²-nél nem nagyobb, 

- az árusítás módja közegészségügyi és köztisztasági szabályoknak megfelel, 

- a tevékenység a gyalogos- és gépjárműforgalmat nem zavarja. 
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 (5) Nem adható közterület használati engedély: 

a)  más jogszabály által tiltott tevékenységre, 

b)  közterületen zajos, bűzös és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlására, erotikus termékek 

bemutatására és értékesítésére,  

c)  közlekedés biztonságát veszélyeztető berendezések, anyagok elhelyezésére, 

d)  városképi követelményeket  ki nem elégítő építmények, berendezések, elárusító helyek  

létesítésére, 

e)  közintézmények bejáratánál és azok közvetlen környezetében közterületen történő árusításra, 

f)  amennyiben a közterület rendeltetéstől eltérő használata mások jogos érdekeit sérti, 

g)  annak a magán-, illetve jogi személynek, akinek korábbi időszakról közterület használati díj 

hátraléka van, 

h) mozgatható reklámtábla elhelyezésére közterületen lévő közlekedési csomópontokban, 

terelőszigeteken, közúti jelzések mellett, 

i)  árusítás céljából a vendéglátó ipari előkert, az év végi karácsonyi és újévi ünnepek, valamint 

fesztiválok kivételével a Hősök terére, a Szent László térre és az OTP mögötti üzlet utcában,  

j)  göngyöleg tárolására, 

k)  kiemelt területen a mutatványosi tevékenységre. 

l) családi rendezvényre 

(6) Közterületet rendeltetéstől eltérően csak úgy szabad használni, hogy a többi terület 

rendeltetésszerű használatát ne zavarja.  

(7) Az eltérő használat során a közterületen elhelyezett szerkezetek, tárgyak anyagának, formájának 

összhangban kell lenni a környezetben lévő létesítményekkel. Megfelelő karbantartásukról  a 

közterület használók folyamatosan kötelesek gondoskodni. 

 (8) Tilos 3500 kg legnagyobb össztömeget meghaladó súlyú üzemképes jármű, autóbusz, 

tehergépkocsi, mezőgazdasági vontató, lassú jármű, járműszerelvény, nehéz pótkocsi és lakókocsi, 

valamint munkagép közterületen történő tárolása.  

Tárolásnak minősül, ha a jármű engedély nélkül egy óránál hosszabb ideig folyamatosan 

közterületen várakozik. 

(9) A városi díszburkolatokra gépjárművel felhajtani tilos, kivéve a rendőrség, a mentők, a tűzoltók 

valamint a köztisztasági szolgáltatást ellátó vállalkozás e funkciót betöltő gépjárművei. 

 (10) A közterület használó köteles az igénybe vett területet és a környezetet folyamatosan tisztán 

tartani és a keletkezett hulladék, szemét elszállításáról gondoskodni. 

 

Közterületen tartandó rendezvények rendezési rendje, rendezési 

feltételek és követelmények 

6. § 

 (1) Közterületen rendezvény megtartására csak abban az esetben adható közterület használati 

engedély, ha a kérelemben megjelölésre kerül: 

- A főrendező személye, aki a rendezvény egészéért teljes felelősséggel tartozik. 

- A résztvevők száma (minden 50 fő után 1 fő rendezőt kell biztosítani!). 

- A rendezvényt reklámozó táblák, transzparensek kihelyezésének helye. 
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- A rendezvény technikai jellegéből adódó, szükséges technikai igények felsorolása, s azok 

biztosítási forrásának megjelölése. 

(2) A rendezvény teljes ideje alatt és azt meghaladó egy órában a rendezők kötelesek biztosítani a 

rend betartását, és a rendezvény helyszínéről történő kulturált elvonulást. A rendezőknek meg kell 

akadályozni a szándékos rongálásokat. 

(3) A rendezvény területének folyamatos tisztán tartásáról a rendező köteles gondoskodni megfelelő 

számú szeméttároló kihelyezéseivel, azok állandó ürítésével.  

Az igénybe vett területeket és az elvonuló útvonalakat a rendezvényt követő nap 6
00

 óráig a 

rendeltetésnek megfelelő állapotba kell visszaállítani.  A kérelem benyújtásával egy időben a terület 

takarítását végző vállalkozóval kötött – az e bekezdésben leírtak elvégzésére vonatkozó - szerződést 

be kell mutatni.  

(4) A rendezvény ideje alatt az illemhelyek üzemeltetését a rendezőnek kell biztosítania. 

(5) Az elvonulás biztosítására, az útvonalak tisztántartására, rongálások megakadályozására 

vonatkozó szabályok a nem közterületen megtartott rendezvények szervezőire is vonatkoznak.  

(6) A rendezvény megtartásához szükséges szakhatósági (rendőrség, tűzoltóság, ÁNTSZ, útkezelő 

stb.) engedélyek vagy hozzájárulások beszerzése a rendező feladata. Közterület-használati engedély 

csak ezek megszerzése és bemutatása után adható ki. 

(7) A rendezvény ideje alatt hangosító berendezések használatára a központi jogszabályban 

meghatározottak a mérvadók.  

(8)  Közterületi rendezvényt a (7) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével maximum 22 óráig 

lehet tartani. Kivétel a hét utolsó munkanapja, az azt követő nap, és a hét első munkanapját 

megelőző nap, valamint a Zsóry fürdő üdülőterülete. 

(9) Amennyiben a rendezvény:  

-       egész vagy több napos időtartamú,  

-       út, vagy egyéb közterület lezárását teszi szükségessé, 

-       járművek és/vagy gyalogosok forgalmát akadályozza, 

a közterület-használati engedélyt minimum 15 nappal a rendezvény kezdetének időpontja előtt kell 

benyújtani.   

Szakhatóságok közreműködése 

7. § 

(1)  A közút területét érintő közterület használatához a közút kezelőjének hozzájárulása szükséges, a 

közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. előírásainak megfelelően. 

(2)  A forgalomkorlátozással járó rendezvény engedélyezéséhez a rendőrhatóság hozzájárulása 

szükséges. 

Az engedély iránti kérelem 

8. § 

(1)  A közterület-használati engedélyt annak kell kérni, aki a közterületet a rendeltetésétől eltérő 

célra kívánja használni. 

(2) Ha a közterület állandó jellegű használata építési engedélyhez kötött épület elhelyezésére 

szükséges, az engedélyt az építési engedély iránti kérelemmel egyidejűleg az építtetőnek 

kell kérnie. 
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(3)  Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell: 

a)  az engedélyt kérő nevét és állandó lakó- (telep) helyének címét, 

b)  közterület használat célját és időtartamát 

c)  a közterület használat helyének módját, s mértékének pontos meghatározását 

d)  a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat (vállalkozói           

igazolvány, működési, telephely engedély) ismertetését. 

(4) Az engedély iránti kérelemhez az  engedélyező hatóság felhívására be kell mutatni a 

közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okiratot. 

 

Az engedély megadása, érvényessége 

9. § 

(1)  A kérelem elbírálása során figyelembe kell venni az építésügyi szabályzatot, városrendezési 

terveket, városképi, műemlékvédelmi, köztisztasági szempontokat, a közreműködő 

szakhatóságok előírásait és egyéb jogszabályi előírásokat. 

(2)  Kereskedelmi, vendéglátó tevékenység, alkalmi és mozgóárusítás céljára közterület használat 

csak úgy engedélyezhető, ha a tevékenység a közegészségügyi, tűzvédelmi és esztétikai 

követelményeket kielégítő létesítményről, létesítményből történik. 

(3)  Egy évnél hosszabb időtartamra, maximum öt évre, csak építési engedély köteles 

létesítményekre adható közterület-használati engedély. 

 

Az engedély tartalma 

10. § 

(1) Az engedélynek (önkormányzati határozatnak) tartalmaznia kell 

a)  az engedélyes nevét és állandó lakó- (telep-) helyének címét, 

b) a közterület használat célját és időtartamát, vagy azt, hogy az engedély milyen 

feltétel bekövetkeztéig érvényes, illetőleg, hogy állandó, vagy ideiglenes jellegű, 

c)  a közterület használat helyének, módjának, mértékének és feltételeinek pontos        

meghatározását. 

d)   az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságok előírásait, illetve egyéb 

feltételek pontos meghatározását. 

e) az engedély megszüntetése, vagy visszavonása esetében az eredeti állapot helyreállítására 

vonatkozó kötelezettség előírásait. 

f.)  közterület használati díj fizetési kötelezettség esetén a díj mértékének és fizetésének 

módját, időpontját. 

(2) Az engedély megadása, vagy megtagadása ügyében hozott határozatot közölni kell 

a)  a kérelmezővel 

b)  az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatósággal 

c) közterület használati díj beszedésével megbízott szervvel (Polgármesteri Hivatal    

Pénzügyi Osztálya) 
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d)  az ellenőrzéssel megbízott szervvel (közterület-felügyelet, rendőrség) 

(3)  Az engedély meghatározott időre vagy meghatározott feltétel bekövetkezéséig érvényes.  

(4)  A közterület használati engedélyt a díjbefizetést igazoló szelvénnyel együtt a helyszínen kell 

tartani és az ellenőrző szervnek felhívására be kell mutatni. 

(5) Az engedély érvényessége az engedélyezett időtartam lejárta előtt legalább 15 nappal korábban 

benyújtott kérelemre meghosszabbítható. 

(6) Az engedély más jogi-, vagy magánszemélyre nem ruházható át. 

 

Közterület használati díj 

11. § 

(1) Az engedélyes a közterült rendeltetéstől eltérő használatáért a rendelet 1. sz. mellékletében 

megállapított díjat köteles megfizetni. 

(2) A közterület használati díj mértékét a Képviselő-testület évente az éves infláció figyelembe 

vételével módosíthatja. 

(3) Az engedélyező hatóság kulturális, közművelődési, jótékonysági, egyházi, tömegsport célú 

rendezvények esetén közterület használati díj megfizetése alól kérelemre részben, vagy egészben 

felmentést adhat. Az engedélyező hatóság közterületen történő politikai rendezvény esetén a 

közterület-használati díj megfizetése alól felmentést ad. 

(4) A közterület használati díj kezelése, ellenőrzése és behajtása a polgármester feladata. A díj 

kezelése, ellenőrzése és behajtása tekintetében a gazdasági és pénzügyi ellenőrzés rendjéről, 

valamint az adóigazgatásra vonatkozó eljárás szabályairól szóló jogszabályok rendelkezéseit kell 

alkalmazni. 

(5)Ellenőrzésre jogosult a Közterület-felügyelet és a Városi Rendőrkapitányság. 

 

Közterület használat megszüntetése 

12. § 

(1) A közterület használat közérdekből bármikor megszüntethető. Ilyen esetben az engedélyes 

részére - kérelmére - máshol kell a közterület használat lehetőségét biztosítani. 

(2) Meg kell vonni a közterület használati engedélyt, ha az engedélyes  a közterületet nem az 

engedélyezett célra és módon használja, vagy a díjfizetési kötelezettségnek az esedékesség 

időpontjáig nem tesz eleget. 

(3) Ha az engedély  érvényét veszti, az engedélyes  köteles az eredeti állapotot saját költségén 

helyreállítani. 

(4)Ha az engedélyes az eredeti állapotot nem állítja helyre, a közterület kezelője a helyreállítást az 

engedélyes  költségére elvégeztetheti. 

(5)Ha  a közterület használat a (2) bekezdésben említett módon szűnik meg, a már esedékessé vált, 

befizetett közterület használati díjat visszakövetelni nem lehet. 
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A közterületek bontása, közút, járda nem közlekedési célú igénybe vétele 

 13. § 

 

(1) A közterület felbontásához, annak területén, az alatt vagy felett közművek és műtárgyaik 

elhelyezéséhez a közterület tulajdonosának és kezelőjének írásos hozzájárulása szükséges.  A 

közterület bontásához, a közút nem közlekedési célú igénybe vételéhez szükséges hozzájárulás 

iránti kérelemnek tartalmaznia kell : 

a./ az igénybevételt kérő nevét, címét 

b./ az igénybevétel céljának, módjának leírását, 

c./ az igénybe vételt bemutató helyszínrajzot, tervet, vázlatot (ha a hozzájárulás kiadója kéri), 

d./ az elfoglalni kívánt terület pontos hosszát, szélességét és nagyságát (m-ben ill. m
2
-ben), 

külön megadva az igénybevétellel érintett szilárd burkolat fenti méreteit, 

e./ az igénybevétel kezdetének és befejezésének tervezett időpontját, 

f./ a forgalomkorlátozás, indokolt esetben a forgalomterelés tervét (ha a hozzájárulás kiadója  

kéri), 

g./ az igénybevételért felelős személy (továbbiakban: igénybevevő) nevét és címét. 

A hozzájárulásban meghatározott feltételeket a hozzájárulás jogosultja ill. az igénybe vevő köteles 

betartani.  

(2) Az (1) bekezdés szerinti hozzájárulás előzetes beszerzése nélkül a közterület csak közmű, 

vasútüzemi berendezés halasztást nem tűrő kijavítása, ár- vagy belvíz elleni védekezés vagy elemi 

csapás miatt vehető igénybe. 

(3) A (2) bekezdésben meghatározott esetekben a közterület igénybe vevője köteles ezt az igénybe 

vételt követő első munkanapon a közterület tulajdonosának és kezelőjének bejelenteni és 

egyidejűleg a területtulajdonosi/kezelői hozzájárulást megkérni. 

(4) Az (1) bekezdés szerinti hozzájárulást az igénybe vevő köteles a helyszínen tartani és azt az 

ellenőrzést végző személynek vagy szervezetnek felhívásra bemutatni.  

(5) Az igénybe vétel csak a kiadott hozzájárulás szerinti időtartamra engedélyezett. 

A szakszerű helyreállítást a technológiailag indokolt legrövidebb időn belül el kell végezni. 

Amennyiben a szükséges munkavégzés a meghatározott időtartamon túli igénybe vételt tesz 

szükségessé, a hozzájárulás jogosultja köteles a meghatározott igénybevételi időtartam módosítását 

beszerezni a hozzájárulás kiadójától. 

(6) A közterület igénybe vételére – a (2) bekezdés szerinti esetek kivételével – csak abban az 

esetben kerülhet sor, ha a jogszabályokban előírt összes hozzájárulás rendelkezésre áll. 

(7) A rendelet 2. mellékletében meghatározott területen a közterület nem közlekedési célú igénybe 

vételét (felbontását) – a mellékletben meghatározott esetek kivételével – május 15- től szeptember 

1-ig az Önkormányzat nem engedélyezi. 

(8) Közterület eltérő használata csak azon személy vagy szervezet számára engedélyezhető, akinek 

(amelynek) Mezőkövesd város Önkormányzata felé semmilyen tartozása ill. lejárt határidejű 

fizetési kötelezettsége nincs. 

(9) A szilárd útburkolat ill. járda igénybevételéért e rendelet 1. mellékletében meghatározott díjat 

kell fizetni. A befizetést igazoló bizonylat másolatát az engedélykérelemhez  csatolni kell. 
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(10)Ha a közutat hozzájárulás nélkül vagy a hozzájárulásban foglaltaktól eltérően vették igénybe, a 

közút tulajdonosának vagy kezelőjének kérelmére a közlekedési hatóság az igénybe vevőt az eredeti 

állapot helyreállítására és pótdíj megfizetésére kötelezheti. A fizetendő pótdíj összege maximum az 

igénybevételi díj tízszerese. A pótdíjat – a kötelezést tartalmazó határozat kézhezvételétől számított 

15 napon belül – a hozzájárulás kiadójához kell befizetni. 

 

Megbontott közterület helyreállítása 

14. §. 

 

(1) Az önkormányzati beruházásban felújított szilárd burkolat felbontását – üzemzavar kivételével – 

a felújítást követő 6 éven belül az Önkormányzat csak indokolt esetben engedélyezi. Az egyedi 

engedély kiadására – a Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály által készített javaslat alapján 

- a polgármester jogosult.  

Az Önkormányzat által elvégeztetett burkolat felújítási beruházás befejezését követő 6 év elteltét 

követően a burkolat felbontására és helyreállítására vonatkozó szabályozás a R. 13.§ (1.)-(9). szerint 

történik. 

A helyreállítás módját, minőségét, határidejét az igénybevételre kiadott hozzájárulás határozza meg. 

A munka megfelelőségét a közterület kezelője ellenőrzi. Az igénybe vett terület helyreállításának 

minőségére vonatkozóan a garanciára és szavatosságra vonatkozó általános jogszabályok 

érvényesek.  

(2) Az eltérő használat miatt megbontott közterület helyreállításáról a kérelmezőnek (a 

megállapodást kötőnek) kell gondoskodnia az alábbiak szerint: 

a. Útpálya (járművek által használt terület) esetén: 

- Forgalmi sávban csak egy munkahézag – élvágás – lehet. A meglevő kopóréteget    

kiemelt szegélyig, ennek hiányában az útpálya széléig fel kell szedni és a 

munkahézagig egységes kopóréteget kell teríteni, függetlenül a munkaárok 

szélességétől. 

- Amennyiben a munkaárok szélessége a forgalmi sáv 50 %-át meghaladja, akkor a 

teljes forgalmi sávot új kopóréteggel kell ellátni. 

Az úttest keresztirányú bontása esetén a helyreállítást a kiemelt szegélyre ill. az út 

szélére merőleges munkahézagokkal kell elvégezni. 

b. Járda, gyalogút (gyalogosok által használt terület) esetén:  

- Amennyiben a járda szélessége nem több, mint 1,5 m, a kopóréteget teljes 

szélességben  fel kell szedni és új kopóréteget kell teríteni, függetlenül a 

munkaárok szélességétől.. 

- Amennyiben a járda 1,5 m-nél szélesebb, akkor – függetlenül a munkaárok   

szélességétől – csak egy munkahézag lehet és a kopóréteg cseréjét a  

munkahézagtól a közelebbi járdaszélig kell elvégezni. 

Ha a munkaárok szélessége az 1,5 m-nél szélesebb járda szélességének 50 %-át 

meghaladja, a teljes járdafelületet új kopóréteggel kell ellátni. 

- Önkormányzati engedéllyel történő munkavégzésnél, kiemelt területen – a 

Mátyás király úton a Dózsa György úttól a Bacsó Béla útig – történő 
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járdabontás esetén a kopóréteget az igénybe vett szakaszon teljes körűen helyre 

kell  állítani, ill. fel kell újítani.  

- a Városfejlesztési, Városüzemeltetési, és Lakásügyi Bizottság a város 

érdekének figyelembe vételével, egyedi esetekben e rendelet előírásainál 

szigorúbb feltételeket is meghatározhat. 

 

c. Zöldterület esetén: 

 - Gyepesített területen levő bontás esetén a helyreállítást a nyomvonallal és az 

építéssel érintett teljes roncsolt felületen gyeptégla felhasználásával kell végezni.  

- Egyéb zöldterületen levő bontás esetén 15 cm humuszterítést és füvesítést 

kell végezni a nyomvonallal és az építéssel érintett teljes roncsolt felületen. 

  d. Fák és parki növényzet esetén: 

- A fás növényzetet minden lehetséges módon védeni szükséges, fát kivágni csak 

külön engedély birtokában lehet. 

- Talajtakaró növényzet sérülése ill. eltávolítása esetén az új telepítést háromszoros 

darabszámban kell elvégezni, a kiadott hozzájárulásban való pontosításokkal. 

(3) Közmű meghibásodás esetén felbontott közterület helyreállításáról a közmű üzemeltetője 

köteles gondoskodni az e rendeletben meghatározott követelmények figyelembe vételével. 

 (4) Ha a közterület helyreállítását nem, vagy nem szakszerűen végezték el, a hozzájárulás 

kiadójának kérelmére a közlekedési hatóság 3 éven belül kötelezheti  az igénybe vevőt a 

helyreállítás elvégzésére, a hiba kijavítására. 

(5) A közmű javítási munkák elvégzése után a munkálatokat végző köteles a területet átadni a 

közterület kezelőjének. 

 (6) A közterület kezelője köteles a közterületek helyreállításával kapcsolatos garanciális és 

szavatossági jogait érvényesíteni (1 éves garanciális felülvizsgálat elvégzése, hiánypótlások 

megkövetelése). 

(7) Téli ill. technológiailag alkalmatlan időben az ideiglenes helyreállítást kell megkövetelni, a 

végleges helyreállítás határidejének meghatározása mellett. 

(8) Közterület bontási és –helyreállítási munkát csak arra szakmailag jogosult és felkészült személy 

vagy szervezet végezhet. 

(9) Az igénybe vett közterület és környezete rendjéért, biztonságáért az igénybe vevő teljes körű 

felelősséggel tartozik mindaddig, amíg a helyreállított közterületet annak kezelője az igénybe 

vevőtől át nem veszi.  

Üzemképtelen járművekre vonatkozó rendelkezések 

 15. § 

(1) Közterületen üzemképtelen jármű – a KRESZ 59. §. (3) bekezdése kivételével – erre vonatkozó 

határozat nélkül nem tárolható. Az üzemben tartó az üzemképtelenné vált járművet saját költségén 

köteles a közterületről eltávolítani. 

(2) Ha a jármű csupán azért minősül üzemképtelennek, mert hatósági jelzéssel nem rendelkezik, az 

a város fő közlekedési útjain, továbbá az e rendelet 2. mellékletében meghatározott területen levő 

utakon nem tárolható. 
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(3) A használat során üzemképtelenné vált, sérült, roncs járműveket azok tulajdonosa saját 

ingatlanán vagy bérleményén úgy köteles tárolni, hogy közterületről ne legyen látható és a 

városképet ne rontsa. 

(4) Az üzemképtelen jármű közterületen történő tárolására vonatkozó határozat kiadását  a jármű 

tulajdonosa vagy üzemben tartója kérheti. A határozat  csak határozott időre (legfeljebb 30 nap), 

rendkívül indokolt esetben és csak e §. (2) bekezdésében meghatározott területeken kívül eső 

mellékútvonalra adható. A tárolt üzemképtelen jármű a rendeltetésszerű jármű- és 

személyforgalmat nem akadályozhatja, a környezetet nem szennyezheti, balesetveszélyt nem 

okozhat. 

A tiltott helyen várakozó és az üzemképtelen járművek elszállítása 

 

16. §. 

(1) Az üzemképtelen jármű hatósági elszállítása előtt a polgármester írásban köteles felszólítani a 

tulajdonost (üzemben tartót) a járművének a közterületről 3 napon belül történő elszállítására. 

(2) A szabálytalan elhelyezés miatt balesetveszélyt jelentő vagy a forgalmat nagy mértékben 

akadályozó, közterületen tárolt járműveket a polgármester az erre felhatalmazott vállalkozóval 

eltávolíttatja és az erre a célra kijelölt tároló helyre szállíttatja. 

(3) Hatósági jelzéssel nem rendelkező jármű esetén, ha a tulajdonos (üzemben tartó) kiléte nem 

állapítható meg, a jármű azonnali hatállyal elszállítható. 

(4) A hatósági elszállításnál a jármű műszaki állapotát a polgármester – szükség esetén szakértő 

bevonásával – állapítja meg, erről jegyzőkönyvet és fényképfelvételt készít. A jegyzőkönyvben 

rögzíteni kell a járművön talált tárgyak jegyzékét is. 

(5) A tároló hely kijelöléséről, fenntartásáról a polgármester által kijelölt vállalkozó gondoskodik. 

(6) A polgármester az elszállítás napjától számított 15 napon belül a tulajdonost (üzemben tartót) 

írásban felszólítja, hogy a járművet a tárolás helyéről szállíttassa el. Ismeretlen tulajdonos (üzemben 

tartó) esetén a felszólítás a helyi sajtó ill. hirdetőújság útján történik. 

(7) A hatósági jelzéssel nem rendelkező, továbbá a tároló helyre szállítás napjától számított 30 nap 

elteltével ki nem váltott üzemképtelen járműveket a polgármester által megbízott vállalkozó 

értékesítheti, annak sikertelensége esetén megsemmisítheti. 

(8) A járművek és azokon levő tárgyak felhasználására ill. értékesítésére a Ptk. felelős őrzésre 

vonatkozó szabályai az irányadók. 

(9) Az üzemben tartó vagy tulajdonos jogosult az elévülési időn belül az értékesítés során befolyt és 

az Önkormányzat ill. az elszállítással, tárolással és értékesítéssel megbízott vállalkozó költségeivel 

csökkentett összegre vonatkozó igényét érvényesíteni, amennyiben tulajdonosi (üzemben tartói) 

jogát igazolja. 

A közterület-használat ellenőrzése 

17. § 

(1) A Közterület-felügyelet a közterület-használati engedély visszavonását és szabálysértési eljárást 

kezdeményez, ha felszólítása ellenére az általa megadott határidőre a közterület használója: 

a) a közterületen elhelyezett árusító hely folyamatos tisztán tartásáról nem gondoskodik, 

b) az engedélyezettnél nagyobb területet foglal el, 

c) az engedélyben szereplő környezetét nem tartja rendben, ott göngyöleget, árut tárol, 
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d) az engedélytől eltérő terméket árusít illetve helyez el,  

e) a számára engedélyezett közterület használatát másnak átengedi, 

f) a mobil mozgó árusítóhelyet nyitvatartási időn túl, közterületen tárolja. 

 

Szabálysértés 

18. §. 

 

(1) Aki jelen rendelet 5.§(2);(3),(6),(7),(8),(9),(10) bekezdésében, a 6.§(2),(3),(4),(5),(8) 

bekezdésében, a 10.§(4),(6) bekezdésében, a 13.§(1),(4) bekezdésében, a 14.§(2),(5),(9) 

bekezdésében, a 15.§-ban valamint a 17.§-ban előírtakat megszegi szabálysértést követ el, és 30.000 

Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.  

 (2) Az (1)  bekezdésben megfogalmazott szabálysértések esetén a közterület- felügyelő 10.000 Ft-

ig terjedő helyszíni bírság kiszabására jogosult.  

 

Záró rendelkezések 

19. §. 

(1) A közterületek használatának rendszeres ellenőrzésére és az ezzel kapcsolatos eljárásra az 1999. 

évi LXIII. törvény előírásai az irányadók. A közterület-használat közérdekből bármikor 

korlátozható és megszüntethető, elhelyezési és kártalanítási kötelezettség nélkül, időarányos 

használati díj visszafizetése mellett. 

(2) Jelen rendelet 2007. április 1-én lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti Mezőkövesd 

város Képviselő-testületének a10/2004.(IV.1.) Ök.sz.ámú, a 32/2004.(IX.1.) ÖK.számú, és a  

25/2005.(VI.30.) ÖK. számú.. rendelete. 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.     Tállai András sk. 

   mb. aljegyző       polgármester 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő: 

 

 

 

 Vámos Zoltán sk.      Csiger Lajos sk. 

 települési képviselő       települési képviselő 

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1. sz. melléklet 

A közterület használatáról és a használat díjának meghatározásáról szóló 

14/2007. (III.29.) ÖK számú rendelethez 

Közterület használat célja Díjtételek 

1. Árusító pavilon és fülke, idényjellegű 

árusítás  

- kiemelt területen és üdülőterületen 

- egyéb területen  

 

800.- Ft/m
2
/hó 

200.- Ft/m
2
/hó  

2. Alkalmai árusítás, vásár  

- kiemelt területen és üdülőterületen  

- egyéb területen 

 

900.- Ft/m
2
/nap 

300.- Ft/m
2
/nap 

3. Mozgó árusítás (egységesen)  300.- Ft/db/nap 

4. Mozgóbolt (egységesen)  100.000.- Ft/db/év 

5. Építési munkával kapcsolatos anyagok 

elhelyezése  

- lakásépítésnél  

- más építési munkánál 

 

50.- Ft/m
2
/hó 

100.- Ft/m
2
/hó  

6. Vendéglátó-ipari előkert  

- kiemelt területen és üdülőterületen  

- egyéb területen  

 

1.000.- Ft/m
2
/hó 

400.- Ft/m
2
/hó 

7. Rögzített helyzetű reklámtáblák és hirdető 

berendezések elhelyezése 

- kiemelt területen és üdülőterületen 

    1 m
2
 nagyságig 

    1 m
2
 fölött minden megkezdett m

2
 

- egyéb területen 

    1 m
2
 nagyságig 

    1 m
2
 fölött minden megkezdett m

2
  

 

 

1.000.- Ft/db/hó 

800.- Ft/db/hó 

 

500.- Ft/db/hó 

400.- Ft/db/hó 

8. Mozgatható reklámtáblák elhelyezése 

- kiemelt területen és üdülőterületen  

- egyéb területen  

 

2.000.- Ft/db/hó 

900.- Ft/db/hó 

9. Mutatványos tevékenység  

- üdülőterületen  

- egyéb területen  

 

100.- Ft/m
2
/nap 

50.- Ft/m
2
/nap 



 

 

 

 

10. Reklámcélú bemutató  

- kiemelt területen és üdülőterületen 

- egyéb területen  

 

900- Ft/m
2
/nap  

400.- Ft/m
2
/nap 

11. Kiállítás vásárral egybekötve  

(népműv., képzőművészeti, mg-i) 

- kiemelt területen  

- egyéb területen  

 

 

350.- Ft/m
2
/nap  

150.- Ft/m
2
/nap 

12. Közút igénybevétele gépjárműoktatás céljára 5.500.- Ft/gk/év  

13. Üzemképtelen gépjármű tárolása  

- egyéb területen  

 

1.000.- Ft/gk/hó  

14. Szilárd út- és járdaburkolat, díszburkolat 

bontása  

100.- Ft/m
2
/nap 

15. Közhasználatra még át nem adott területek 

ideiglenes használata  

 

5.- Ft/m
2
/év  

16. Külterület ideiglenes használata  3.- Ft/m
2
/év  

17. Közterület más okból történő lezárása  100.- Ft/m
2
/hó  



 

 

 

2 sz. melléklet 

A közterület eltérő használatáról és a használat díjának meghatározásáról szóló 

14/2007.(III.29.) ÖK számú rendelethez 

 

Az út- és egyéb közterület felbontásokat az idegenforgalmi szezonra való tekintettel május 15. 

és szeptember 1. között az Önkormányzat – a B.-A.-Z. Megyei Állami Közútkezelő Kht.-vel 

egyetértésben – az önkormányzati beruházások valamint az önkormányzat egyetértésével 

megvalósuló, több ingatlant érintő idegen beruházások, továbbá a hibaelhárítási munkálatok 

kivételével - nem engedélyezi az alábbi területeken: 

1)  Mezőkövesd–Zsóry fürdő teljes területe 

(2)  Szihalmi út 

(3)  Mátyás király út 

(4)  Jegenyesor út 

(5) Bogácsi út 

(6) László Károly út – József Attila út – Fűzfa út – Bogáncs közt – Alkotmány út – Varga Pál  

út – Gaál István út – Bem apó út – Márta út – Marx Károly út által határolt terület 

(7)  az Eötvös útnak a József Attila út és Cserfa út közötti szakasza 

(8)  a Kőrisfa útnak a Fűzfa út és Cserfa út közötti szakasza. 

Az önkormányzati beruházások valamint az önkormányzat egyetértésével megvalósuló, több 

ingatlant érintő idegen beruházások esetén a közterület felbontási engedély idegenforgalmi 

időszakban az alábbi feltételek valamelyikének fennállása esetén adható ki: 

- a kérelem elutasítása az önkormányzat számára hátrányos következménnyel jár 

- a kérelem elutasítása az önkormányzat érdekeivel ellentétes, a kivitelezés késleltetése 

a beruházással érintett terület ill. ingatlan(ok) önkormányzati érdekeknek is eleget tevő 

használatát gátolja 

- a kérelem elutasítása miatti késedelmes kivitelezés az önkormányzat és/vagy a 

beruházással érintett ingatlantulajdonosok számára jelentős többlet kiadással jár 

- a kérelem elutasítása miatti késedelmes kivitelezés akadályozza más, önkormányzati 

érdekből történő beruházás időben történő megvalósítását 

A feltétel(ek) fennállását a közterület felbontási kérelem kézhezvételét követően a 

Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztálynak kell megvizsgálnia és a vizsgálat 

eredményéről a polgármestert és a jegyzőt írásban tájékoztatnia. 

Az írásos tájékoztatás alapján az idegenforgalmi időszakban a közterület felbontására 

vonatkozó engedély kiadása az önkormányzat, mint közterület-tulajdonos képviseletében 

eljáró polgármester írásos egyetértése esetén történhet úgy, hogy az engedélyezett 

felbontásokkal kapcsolatban a munkaárok nyitvatartási és helyreállítási idejét a lehető 

legkisebbre kell csökkenteni. Az idegenforgalmi időszakban történő közterület felbontások 

helyreállítását egyedileg és fokozottan kell ellenőriznie a R.-ben erre feljogosított 

szervezetnek. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

15/2007.(III.29.) ÖK számú 

R E N D E L E T E 

 
a hirdetmények, hirdető berendezések elhelyezésére 

Mezőkövesd városban 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 

16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – figyelemmel az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényre,  a gazdasági 

reklámtevékenységről szóló  1997. évi LVIII. törvényre, továbbá a közúti közlekedésről szóló 

1998. évi I. törvényben  foglaltakra – a következő rendeletet alkotja: 

A rendelet célja 

1. § 

 

A jelen rendelet célja Mezőkövesd Város történeti hagyományainak, építészeti értékeinek, 

idegenforgalmi nevezetességeinek védelme, valamint a város arculatának megőrzése 

érdekében a közterületeken és a közterületekről látható területeken, épületeken, 

építményeken a városképi és közlekedési szempontok figyelembe vételével a 

reklámhordozók és hirdetések elhelyezésének szabályozása. 

 

A rendelet hatálya  

2. § 

 

A rendelet területi hatálya kiterjed Mezőkövesd Város közigazgatási területére, személyi 

hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem 

rendelkező gazdálkodó szervezetre, aki, vagy amely a város területén reklámhordozót, 

hirdetést kíván elhelyezni. 

 Fogalom meghatározások 

3. § 

E rendelet alkalmazásában:  

1. közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan  állami, önkormányzati 

tulajdonként nyilvántartott földrészlet, melyet 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. A közterület 

rendeltetése különösen: a közlekedés biztosítása (utak és a fölötte lévő légtér, a beépítés 

magasságáig, terek), a pihenő és emlékhelyek kialakítása (parkok, szobrok), a közművek 

elhelyezése. 

2. hirdetés: valamely tény, körülmény közzététele reklámnak nem minősülő falragasz, 

szórólap, valamint választási hirdetmény és kampányanyag formájában 

3. reklám: olyan tájékoztatás, amely termék, szolgáltatás, ingatlan, jog és kötelezettség 

értékesítését vagy más módon történő igénybevételét és a vállalkozás nevének, 

megjelölésének, tevékenységének népszerűsítését, továbbá áru vagy árujelző 

megismertetését mozdítja elő 

4. reklámhordozó,reklámberendezés: 
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a) reklámberendezés: közterületen lévő tárgyon elhelyezett reklámhordozó, hirdetések, 

reklámok, közlemények, plakátok elhelyezésére, megjelenítésére, vetítésére alkalmas 

eszköz, ideértve a hírközlési létesítmények, berendezések és közművek tartozékait is, 

amennyiben azon reklám jelenik meg, továbbá olyan közlekedési eszköz, melyen külön 

szerkezeten reklám jelenik meg (pl. szekér, hirdetőoszlop, reklámtábla, hirdetőtábla, 

hirdetéssel ellátott kapcsolószekrény, telefonfülke, pavilonok homlokzata, stb.) 

b) mobil reklámberendezés: mozgatható reklámtábla, szendvicsember táblája, 

különböző mozgatható figura (maci, fagyi stb.), amely legfeljebb 1 m
2
 nagyságú 

(tartószerkezettel együtt) lehet. 

 

Hirdetmények elhelyezésének általános szabályai 

 4. § 

(1)   A hirdetmények épülethomlokzaton, kerítésen való elhelyezéséhez minden esetben a 

kezelő, illetve a tulajdonos beleegyező nyilatkozata szükséges.  

 (2)   Közterületen reklámberendezést, hirdetést, reklámot csak közterület használati engedély 

birtokában szabad elhelyezni. 

 (3)   A város közérdekű információit tartalmazó, valamint a részben vagy egészben 

önkormányzati beruházásban készülő reklámberendezéseket előzetesen véleményeznie kell az 

Önkormányzat Oktatási, Ifjúsági, Kulturális Sport és Idegenforgalmi Bizottságának. 

 

5. § 

 A kiadott engedély érvényességi idejének vagy a hirdetmény aktualitásának lejártát követő 

15 napon belül a hirdető köteles a hirdetmény eltávolításáról gondoskodni.  

  

 

Hirdetmények elhelyezésének részletes szabályai 

 6. § 

Tilos hirdetményt elhelyezni: 

a.)      Polgármesteri Hivatal külső homlokzatán, kerítésén, kivéve az önkormányzat 

közigazgatási, szervezési tevékenységével kapcsolatos hirdetményeket; 

b.)     Temetőben, illetve annak kerítésén, kivéve a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. 

évi XLIII. törvényben megengedett szolgáltatói hirdetményeket; 

c.)      Műemléki és helyi védelem alatt álló épületeken - kivéve az épület elnevezését 

tartalmazó feliratot – köztéri szobron, emlékművön; 

d.)     Fatörzsön, díszkivilágítást szolgáló lámpaoszlopon, közlekedési táblán, padon és egyéb 

utcabútoron. 

7. § 

 (1)  A Mátyás király út Széchenyi út – Dózsa György út közötti szakaszán az érintett 

útszakasz tengelyétől számított 50 m-en belül, valamint a Szent László téren és a Hősök 

terén 4 m
2
-nél nagyobb hirdetmény (óriásplakát) a rendelet hatályba lépését követően nem 

helyezhető el.  
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(2) A Mátyás király út központi szakaszán, az Eötvös út és a Harsányi Kálmán út között a 

közvilágítási kandelábereken reklám, hirdető berendezés nem helyezhető el. A város 

egyéb közterületein a közvilágítási oszlopokon és kandelábereken egy-egy db reklámtábla 

helyezhető el egységes kivitelben, a közlekedést nem zavaró módon.  

(3)  A HADAS I. RRT által szabályozott területeken, a városközpontban, valamint a Zsóry 

fürdő üdülőterületén hirdető berendezés elhelyezéséhez főépítészi egyeztetés szükséges. 

(4) Mobil reklámberendezést tilos elhelyezni közterületen lévő közlekedési csomópontokban, 

terelőszigeteken, közúti jelzések mellett. 

Szabálysértés 

8. § 

(1) Aki a 4. § (2) bekezdésében, az 5.§-ban, a 6.§-ban és a 7.§-ban foglalt  rendelkezéseket 

megszegi, szabálysértést követ el és vele szemben az egyes szabálysértésekről szóló 

218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet szabályai szerint kell eljárni.  

(2)Az (1) bekezdésben megfogalmazott szabálysértések esetén a  közterület- felügyelő 10.000  

    Ft-ig terjedő helyszíni bírság kiszabására jogosult.  

 

Záró rendelkezések 

9. § 

Jelen rendelet 2007. április 1-én lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti Mezőkövesd 

város Képviselő-testületének a18/2000.(IV.27.) ÖK sz., a 34/2000.(IX.27.) ÖK. Sz. és a 

45/2001.(XI.5.) ÖK. számú rendelete    

 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.     Tállai András sk. 

   mb. aljegyző       polgármester 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő: 

 

 

 

 Vámos Zoltán sk.      Csiger Lajos sk. 

 települési képviselő       települési képviselő 

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Mezőkövesd város Önkormányzatának 

   16/2007. (III.29.) ÖK számú 

R E N D E L E T E 

  

az állattartásról  

 

  

Mezőkövesd város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1949. évi XX. törvény a Magyar 

Köztársaság Alkotmánya 44/A. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében az állattartás helyi 

szabályozásáról az alábbi rendeletet alkotja. 

 

I. 

ÁLTALÁNOS  RENDELKEZÉSEK 

  

A rendelet célja 

1. § 

E rendelet célja, hogy a települési környezet védelme és a lakosság nyugalma érdekében - a 

helyi viszonyok, igények és sajátosságok figyelembe vételével - szabályozza Mezőkövesd 

város közigazgatási területén az állattartást.  

A rendeletalkotás során  figyelembe vételre került, hogy a településen élő családok bár 

csökkenő számban és mértékben, de megélhetésük biztosítására kiegészítő tevékenységként 

foglalkoznak állattartással, mely tevékenység fokozottan igényli az állatok higiénikus 

környezetben való tartási feltételeinek szabályozását. Az állattartást végző személyeknek 

azonban az állattartás során tekintettel kell lennie mások, különösen a szomszédságban élő 

személyek jogaira, jogos érdekére. Az állattartás a környezetben élők nyugalmát nem 

zavarhatja, az állattartás negatív hatásainak csökkentése érdekében az állattartó köteles a 

higiéniai szabályokat maradéktalanul betartani, a zavaró hatások csökkentésére rendelkezésre 

álló korszerű technikai eljárásokat igénybe venni.  

 

A rendelet hatálya 

2. § 

  

(1)  E rendelet hatálya kiterjed Mezőkövesd város kül- és belterületére, ott állattartással 

foglalkozó jogi- és magánszemélyekre. 

  

(2)   E rendelet hatálya nem terjed ki: 

  

            a./ alkalmi cirkuszi rendezvényekre 

            b./ állatkiállításokra 

            c./ méhek tartására  

            d./ a közvetlen fogyasztásra szánt, zárthelyen elhelyezett, legfeljebb 5 db 

                 szárnyas átmeneti tartására. 
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Fogalom meghatározások 

3. § 

  

E rendelet alkalmazása szempontjából 

  

(1)   haszonállat: gazdasági haszon céljából tartott állat 

  

            a./ nagytestű haszonállat:  ló, szarvasmarha, szamár, öszvér 

  

            b./ közepes testű haszonállat: sertés, juh, kecske 

  

            c./ kistestű haszonállat: szárnyasok (csirke, tyúk, kacsa, liba, gyöngytyúk, 

                 pulyka, galamb),  prémjéért tartott állatok, nyúl 

  

            d./ egyéb állat: az a./ - c./ pontban fel nem sorolt valamennyi emlős, 

                 hal, madár, hüllő. 

  

 (2)   kedvtelésből tartott állat: nem haszon céljából tartott állat.  (eb, macska, sport- és 

díszgalamb, éneklő- és díszmadár, díszbaromfi, tengerimalac, aranyhörcsög, fehéregér, 

ékszerteknős, sport- vagy kedvtelés céljából tartott ló, stb.) 

  

(3)    egyéb kedvtelésből tartott, potenciálisan veszélyes állat:  mindazoknak 

a nem háziállatfajoknak  az egyedei, amelyek biológiai tulajdonságaik (méret, testalkat, 

támadó természet, mérgező, csípés, marás lehetősége) miatt az emberek életére, testi épségére 

veszélyt jelentenek, továbbá a kutyák közül a harcikutyák, illetve, amelyeket ezzel a célzattal 

tenyésztenek. 

  

(4)    állattartó: az a személy, aki az állattal rendelkezni jogosult. 

  

(5)   állattartó hely: az állatok elhelyezésére szolgáló épület (baromfiól, istálló, stb.) építmény 

(karám, galambdúc, nyúlketrec, stb.), legeltetési, jártatási terület. 

  

(6)   közérdekű létesítmény 

  

            a./  oktatási, nevelési célt szolgáló létesítmények  

            b./  egészségügyi és szociális létesítmények  

            c./  igazgatási intézmények, irodaházak 

            d./  kereskedelmi, vendéglátó és szolgáltató létesítmények 

            e./  kulturális és sportlétesítmények 

            f./  felekezeti és kegyeleti létesítmények 

            g./  közterület 

  

(7)   üzemszerű  állattartás 

            a./  négy vagy több nagytestű 

            b./  négy vagy több közepes testű haszonállat tartása 

            c./  100 db-nál több vegyes szárnyas tartása,  

            d./  50 db-nál több prémes állat  tartása 

            e./  egyéb állat eladásra történő tenyésztése, tartása. 
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(8)   saját szükségletre történő állattartásnak minősül a (7) bekezdésbe nem tartozó állattartás, 

ideértve azok egyszeri szaporulatait is az alábbiak szerint: 

            - nagytestű állat egyszeri szaporulata 1 éves korig 

            - közepes testű állat egyszeri szaporulata 3 hónapos korig 

            - szárnyas állat, prémes állat szaporulata 6 hónapos korig 

            - egyéb állat szaporulata 3 hónapos korig. 

  

(9)       eb- és macskatenyésztés:  a kettő, vagy több azonos fajtájú, különnemű eb, illetve 

macska  szaporítási célból az értékesítés szándékával való tartása.     

  

(10)    egészségügyi kártevők: 

            a./   vándor- és házipatkány 

            b./   házi egér 

            c./   csótány 

            d./   házi légy és egyéb élelmiszert szennyező, vagy vérszívó legyek 

            e./   maláriát terjesztő és egyéb vérszívó szúnyogok 

 

II. 

Állattartási  övezetek 

4. § 

  

A város közigazgatási területe állattartás szempontjából az alábbi övezetekre, ezen belül 

körzetekbe sorolt. Az övezetek és körzetek határvonalai a Rendelet 1. sz. melléklete szerint. 

I. övezet  

            I/A    körzet:  Városközpont 

                                   a Mátyás király út tengelyétől 100-100 m-es sáv 

                                   a Bacsó Béla úttól a Dózsa György útig terjedő szakasz 

   a Bogácsi úttól a Gábor Áron utcáig terjedő szakasz 

  

            I/B    körzet:   lakótelepek 

  

I/B/1 körzet:    Mátyás király út  

a Vajda János utca - Egri út - Kánya patak által határolt terület 

  

            I/B/2 körzet:   Mátyás király út - Bacsó B út - Állomás utcai lakótelkek É-i  

határvonala - Széchenyi út által határolt terület 

  

I/B/3 körzet:    I/A körzet határvonala - Deák F. utcai, Dr. Papp Zoltán utcai sorházas  

beépítésű lakótelkek hátsókerti telkek határai, Ibolya utca által határolt 

terület 

  

I/B/4 körzet:    I/A körzet határvonala - Harsányi K. utca - Dr. Lukács Gáspár utca - 

Martinovics utca - Gr. Zichy J. utca - Móra F. utca által határolt terület 

  

            I/C.   körzet:    Zsóry - üdülő terület 

 II. övezet:    Az I. és III. övezeten túli belterület 

III. övezet:  Lövői út - vasút vonala - Dózsa Gy út - belterületi határvonal által határolt terület 

IV. övezet:  Külterület 
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III. 

 

Az állattartó kötelezettségei 

5. § 

  

(1)   Az állattartó köteles a külön jogszabályokban meghatározott állategészségügyi, 

környezetvédelmi előírásokat, valamint e rendelet 2. sz. mellékletében foglalt 

védőtávolságokat betartani. 

  

(2)   Az állattartó köteles állattartási tevékenységéről  (ló, szamár, öszvér, szarvasmarha, juh, 

kecske, sertés esetén létszámtól függetlenül, baromfi és nyúlállományok esetén 100 egyed 

felett)  a tevékenység megkezdéséről, illetve megszüntetéséről a hatósági állatorvost, illetőleg 

az önkormányzat jegyzőjét  egyidejűleg tájékoztatni az Állategészségügyi Szabályzat 

rendelkezéseinek megfelelően. 

  

(3)    Az állattartó köteles a (2) bekezdésben felsorolt állatok elhullását a Városgazdálkodási 

Részvénytársasághoz (továbbiakban: VG Rt.) haladéktalanul bejelenteni. (kivéve, ha az eb 

tulajdonosa átadja a VG Rt.-nek) A VG Rt. az elhullott állatokról köteles nyilvántartást 

vezetni. 

  

(4)   Az Állategészségügyi Szabályzat 1. sz. függelékének 4./ pontjában meghatározott 

telepméret, állatlétszám esetén az állattartó köteles folyamatos nyilvántartást vezetni a tartott 

állatok fajáról, koráról, létszámáról, a benépesítés, vásárlás időpontjáról, az állatok származási 

helyéről, a születés, elhullás, értékesítés, kényszervágás adatairól, továbbá az alkalmazott 

gyógykezelés időpontjáról és ennek okáról. 

  

(5)   Az állattartó köteles  

            a./  az állattartó helyet napi rendszerességgel takarítani, 

b./  a trágya- és trágyalétárolót rendszeresen és szükség szerint kiüríteni, a szerves 

trágyát  évente legalább kétszer kiszállítani, tárolása azonban az 50 mázsát nem 

haladhatja meg. A trágyakezelést az állattartó a környezetterhelési határértékek 

betartásával köteles megoldani. 

   

c./   a mélyalmos trágyát a telken tárolni tilos, annak elszállításáról az állattartó 

épületből történő kikerüléskor azonnal gondoskodni kell. 

  

            d./  az a./ b./ c./ pont alattiak fertőtlenítéséről, féreg- és rovarirtásáról, trágyaszag 

mentesítéséről gondoskodni. 

  

(6)   Az állatok tartása az emberek  és az állatok egészségét nem veszélyeztetheti, a 

környezetet nem károsíthatja. 

  

(7)   Az állattartó köteles gondoskodni arról,  hogy az állat tartása 

            a./  más testi épségét és egészségét ne veszélyeztesse, 

            b./  környezete nyugalmát ne zavarja, anyagi kárt ne okozzon, 

            c./  ne zavarja a közös használatban lévő területek, helyiségek megközelítését,  

                  használatát. 
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(8)   Állatot közterületen (ideértve a Kavicsos tó területét is) legeltetni és jártatni tilos. 

Kivételt képeznek az 3. sz. mellékletben felsorolt közterületek. 

  

(9)    A betegségeket terjesztő, vagy egészségügyi szempontból káros rovarok és rágcsálók 

(továbbiakban: egészségügyi kártevők) elleni védekezésről az érintett terület, vagy épület 

tulajdonosának, illetve kezelőjének rendszeresen gondoskodnia kell. 

  

(10)   Az egészségügyi kártevők elleni védekezéshez szükséges anyagok és eszközök 

beszerzéséről,  a költségek fedezéséről a tulajdonos (bérlő, használó, kezelő), illetőleg a 

gazdálkodó szerv vezetője, vagy üzemeltetője köteles gondoskodni. 

  

(11)   Évente két alkalommal megelőző jellegű rágcsáló irtást kell végezni mindazon 

helyeken, ahol a rágcsáló megtelepedésének és elszaporodásának veszélye - a hely jellegétől, 

az ott folyó tevékenység természetéből eredően - fokozott mértékben fennáll, tekintet nélkül 

arra, hogy ott az adott időben észlelhető-e rágcsálóártalom, vagy sem. 

Megelőző jellegű rágcsáló irtást kell végezni:  

            a./   egészségügyi intézményekben 

b./   élelmiszerek és italok előállítására,  tárolására, szállítására és                      

       forgalmazására szolgáló helyeken (üzemekben, üzletekben, raktárakban,   stb.) 

            c./   vendéglátóipari és közétkeztetési egységekben, 

            d./   piacok, vásárok területén 

            e./   szeméttelepeken, települési folyékony hulladékot ártalmatlanító  

                   és a csatorna hálózatban, 

            f./   állattenyésztő és állattartó telepeken, istállókban 

            g./   szerves ipari nyersanyagokat (bőr, csont, stb.) feldolgozó vállalatok 

                   üzemi területén, 

            h./   romépületben,  nagyobb épületbontások és építkezések területén 

 

IV. 

Haszonállatok tartása, elhelyezése 

6. § 

  

(1)   Haszonállat tartása tilos a közérdekű létesítményekben, illetve azok telkén. 

  

(2)   Az állatok elhelyezésére szolgáló épületet, helyiséget könnyen tisztítható, hézag és 

szivárgásmentes, megfelelő lejtésű padozattal kell ellátni. A hígtrágya és trágyalé elhelyezése 

céljából szivárgásmentes, vízzáró, zártrendszerű trágyagyűjtő létesítése kötelező. Ennek 

védőtávolságát a 2. sz. melléklet tartalmazza. 

 

 

A haszonállatok tartásának korlátozása 

7. §  

  

Az 1. sz. mellékletben és a rendelet 4. §-ában foglaltak alapján: 

 

(1)   Az I. sz. állattartási övezetben tilos haszonállat tartása.    
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(2)   A II. sz. övezetben a 2. sz. melléklet szerinti  védőtávolságok és a vonatkozó 

jogszabályok betartásával kistestű és közepes testű haszonállat tartható a rendelet 3. § (7) 

bekezdésében foglaltak szerinti üzemszerű állattartás alsó határértékéig.  

 

(3)   III. sz. övezetben a 2 sz. melléklet szerinti védőtávolságok és a vonatkozó jogszabályok 

betartásával kistestű, közepes testű és nagytestű haszonállat üzemszerűen tartható a 

polgármester engedélyével. 

   

(4)    IV. sz. övezetben, a külterületen haszonállat a vonatkozó jogszabályok betartásával 

korlátozás nélkül a polgármester engedélyével tartható üzemszerűen. 

  

(5.) A III. állattartási övezetben a rendelet hatálya alá eső haszonállatok üzemszerű tartására a 

polgármester az egyedi engedélyt az állattartásra szolgáló ingatlan adottságaira, az állattartó 

épület megfelelőségére és az adott állattartási formára irányadó védőtávolságok, valamint az 

állategészségügyi szakhatóság állásfoglalására figyelemmel adja ki. 

  

(6) Az üzemszerű állattartást folytatni kívánó személyek kötelesek a tevékenység megkezdése 

előtt beszerezni a polgármester által kiadott állattartási engedélyét. A kérelemben meg kell 

jelölni: 

 

a./ az állattartó személy nevét, lakcímét-, 

 

b./ a tervezett állattartásra szolgáló ingatlan címét, helyrajzi számát, a haszonállat fajtáját és 

maximális számát-,  

 

c./ az állattartásra szolgáló ingatlannal szomszédos ingatlan/ok tulajdonosainak, használóinak 

nevét, lakcímét-, 

 

d./ a kérelemhez mellékelni kell az állattartó épületre vonatkozó építéshatósági engedélyt, 

valamint az ingatlan vázrajzát, melyen fel kell tüntetni a saját és a szomszédos 

lakóépületektől, telekhatártól, ásott- és fúrt kúttól, kerti csaptól mért távolságot, a tervezett 

állattartó épület 50 m-es körzetében, valamint a közterület kivételével a közérdekű 

létesítménytől mért telekhatár távolságát, a trágya és hígtrágya tároló helyét és a fentebb 

felsoroltaktól mért távolságát. 

 

e./ a kérelemhez mellékelni kell: 

- a BAZ Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomás-, 

- az Észak- Magyarországi Környezetvédelmi Felügyelőség-, valamint 

- az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Városi Intézete által 3 hónapon belül 

készített szakhatósági állásfoglalást, melyek beszerzéséről a Polgármesteri Hivatal 

gondoskodik. 

 

(7) Az üzemszerű állattartásra az állattartó épület kialakítása érdekében induló építéshatósági 

eljárást megelőzően - előzetes állattartási állásfoglalás - kérhető a polgármestertől, a 

kérelemben meg kell jelölni a (6) bekezdés a./, b./, c./ pontjában foglaltakat és mellékelni kell 

a (6) bekezdés d./ pontjában meghatározott vázrajzot. 

 

(8) A III. és IV. sz. övezetben folytatható üzemszerű állattartás iránti kérelmeket a 

Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályán lehet benyújtani. 
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V. 

Kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályai 

Eb és macskatartás 

8. § 

  

(1) A jegyző az eb tartással kapcsolatos jogosítványait a Városgazdálkodási Részvénytársaság 

útján gyakorolja. 

 

(2) Az eb tulajdonosa köteles az ebét a Városgazdálkodási Részvénytársaságnál 

nyilvántartásba vetetni, a veszettség ellen a külön jogszabályban foglaltak szerint beoltatni, az 

eb oltási bizonyítványát megőrizni. 

A nyilvántartásnak tartalmaznia kell az eb tartó nevét, címét, az eb tartási helyét, az eb 

fajtáját, ivarát, színét, hívónevét, bilétaszámát, a kötelező veszettség elleni oltásának 

időpontját és az oltóanyag nevét. 

  

(3)   A benövő 3 hónapos kort elért ebek veszettség elleni beoltása 30 napon belül kötelező, 

majd 6 hónapon belül ezt emlékeztető oltással kell megismételni, amelynek költsége a 

tulajdonost terheli. A nyilvántartásba vett ebek tulajdonosa, vagy tartója köteles évente 

veszettség ellen beoltatni a veszettség elleni védőoltás elvégzésére jogosult állatorvossal. 

  

(4)   Az eb közterületen való sétáltatásakor az ebet sétáltató személynek az oltási 

bizonyítványt magánál kell tartania és azt szükség esetén (pl.: harapás) be kell mutatnia. 

  

(5)   A tulajdonos köteles  az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálathoz 

bejelenteni a sérült személyi adatainak közlésével, ha az eb embert mar meg. 

  

(6) Aki veszett, vagy veszettségre gyanús kóbor ebet észlel, az köteles elsősorban a területileg 

illetékes állatorvosnak, vagy a Városgazdálkodási Részvénytársaságnak  bejelenteni. 

 

9. § 

  

(1) Többlakásos lakóépületben lakásonként kettő kis- vagy közepes testű  eb és kettő macska 

(beleértve a szaporulatot is az elválasztásig) tartható az állattartó tulajdonában, használatában 

álló lakásban, a többi lakótárs indokolatlan zavarása nélkül. 

Az egészségügyi okból igazoltan rászorulóknak a vezető- és jelzőkutya tartásához hozzájáruló 

nyilatkozatot nem kell beszerezni. A hozzájárulást ismételten meg kell szerezni, ha az ebtartó 

új kutyát kíván beszerezni. 

 

(2)   Családi házak telkén legfeljebb három eb tartható. 

  

(3)   Többlakásos lakóépületek lakásaiban eb- és macskatenyésztés nem folytatható. Egyéb 

területeken állatkereskedelmi és forgalmazási tevékenység foglalkozásszerű végzése a 

Megyei Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Állomás szakhatósági hozzájárulása alapján 

folytatható. 

  

(4)   Többlakásos lakóépület közös udvarán, kertjében, az itt létesített egyedi gépkocsi 

tárolóban, vagy egyéb melléképületben csak az összes lakó előzetes, írásbeli hozzájárulásával 

lehet kutyát tartani. 
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(5)   Nem tartható eb, macska erkélyen, loggián, közös használatú helyiségben. 

  

(6)   Közös tulajdonú, illetve közös használatú ingatlan esetében valamennyi érdekelt 

(tulajdonos) beleegyezésével lehet ebet tartani. 

 

10. § 

  

(1)   Tilos ebet tartani közintézmények épületében és udvarán. 

  

(2)   Őrző-védő célból zárt rendszerű telephelyeken tartott ebek esetén a telek bejáratánál 

"Őrkutyával őrzött terület!" feliratú figyelemfelhívó táblát kell elhelyezni. 

  

(3)   Harapós, támadó, vagy kiszámíthatatlan természetű ebet a nap minden szakában csak 

kiszabadulását biztonságosan megakadályozó módon lehet tartani. Tartásuk esetén az ingatlan 

bejáratánál "Vigyázz, a kutya harap!" feliratú figyelemfelhívó táblát kell elhelyezni. 

  

(4)   Bekerítetlen, illetve sérült kerítésű ingatlanon tilos az ebet szabadon tartani. Az eb 

tulajdonosa köteles gondoskodni arról, hogy az eb tartási helyét, illetve annak határait 

szabadon ne hagyhassa el. 

  

11. § 

  

- A tulajdonos köteles ebét úgy tartani, hogy: 

- Indokolatlanul ne zavarja a környezetben élők nyugalmát, életvitelét, 

- Ne veszélyeztesse mások testi épségét, egészségét, 

- Ne szennyezze a környezetét, 

- Ne sértse meg a mindenkor érvényes közegészségügyi és járványügyi szabályokat. 

  

 

12. § 

  

(1)   Közterületen, közös használatú udvaron, vagy bárki más által igénybe vehető egyéb 

területen az ebet pórázon és szájkosárral ellátva kell vezetni. A szájkosár használatára 

kötelezett ebek fajtáit a 4. sz. melléklet tartalmazza. 

 

(2)   Ezen rendelet   4. számú mellékleteiben felsorolt fajtájú ebeket - a szájkosár kötelező 

használata mellett - közterületen csak 16. életévét betöltött személy vezetheti. 

 

13. § 

  

Az eb tulajdonosa, vagy az eb felügyeletével megbízott személy köteles gondoskodni arról, 

hogy a kutya közforgalmú területet, a többszintes lakóházak területét és lépcsőházat ne 

szennyezze.  

E területeken az eb ürülékének azonnali eltávolításáról az eb tulajdonos, illetőleg az eb 

felügyeletével megbízott személy köteles gondoskodni. 

Ennek érdekében a sétáltatást végző személy köteles magánál tartani az eb okozta 

szennyeződés eltávolítására alkalmas eszközöket. 
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14. § 

  

(1)   Tilos ebet beengedni, illetőleg bevinni, eltekintve a vakvezető kutyáktól: 

 

            a./   a közösség részére nyitva álló helyiségekbe (ha ezt a helyiség tulajdonosa, vagy az 

afelett rendelkező személy, szerv, üzemeltető, stb. a bejáratnál elhelyezett tilalmi táblával, 

vagy felirattal jelzi), strandra, élelmiszerárusító üzletbe, élelmiszer feldolgozó üzembe, 

élelmiszer raktárakba, valamint a piac területére. A vásár területére ebet csak kereskedelmi 

céljából lehet bevinni. 

            b./   oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális intézmények területére, valamint 

kegyeleti helyre (kivéve, ha az intézmény vezetője ez alól felmentést ad), 

             c./   ügyfélforgalmat lebonyolító középületekbe, 

             d./   játszótérre  és sportpályára, 

             f./   parkokba, zöldterületekre, ahol tábla tiltja. 

  

15.  § 

  

(1)   A kóbor ebek begyűjtését a gyepmester folyamatosan köteles végezni. 

 

(2) Az eb befogadásával és tartásával kapcsolatos költségeket az eb tulajdonosa köteles 

megtéríteni a VG Rt. részére.  

 

(3) Ha a befogott ebet gazdája 14 napon belül nem váltja ki, azzal a Városgazdálkodási 

Részvénytársaság szabadon rendelkezik.          

A kóbor ebek tulajdonosa ellen - a tulajdonos felderítése után - a Városgazdálkodási 

Részvénytársaság szabálysértési eljárást kezdeményez.  

 

16. § 

 

(1)   A korábban szabályszerűen tartott, de e rendelet hatálybalépését követően a korlátozás 

alá eső ebek és macskák legfeljebb az állat kihalásáig, vagy értékesítéséig tarthatók, kivéve, 

ha a tartási szabályok megsértése esetén egyébként is kötelezést kellene hozni az eb, illetve 

macskatartás megszüntetésére, illetve korlátozására. 

 

(2)   Jelen rendelet 5. sz. Mellékletében felsorolt ebfajtákat tenyészteni tilos, tartani csak a 

jegyző engedélyével, a vonatkozó jogszabályban előírt feltételek mellett lehet. A felsorolt 

ebeket csak erős, biztonságos kenelben (ketrecben) lehet tartani. 

 

VI. 

 

Egyéb, kedvtelésből tartott állatok tartási szabályai 

 

17. § 

  

(1)   Többlakásos épületben kedvtelésből tartott kisállat csak lakásban helyezhető el, erkélyen, 

loggián nem tartható. 
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VII. 

 

Állatvédelmi, közegészségügyi, tűzvédelmi szabályok 

  

18. § 

  
(1) Kutyát megkötni csak kifeszített huzalra, ("futóláncra") szabad. A megkötött, vagy 

tartósan elzárt eb napi sétáltatásáról a tulajdonos köteles gondoskodni. 

 

(2) Ha az állattartó nem képes, vagy nem kívánja az állatot tovább tartani, köteles annak 

megfelelő elhelyezéséről, vagy humánus elaltatásáról gondoskodni. 

 

(3) Valamennyi állattartó az állatok tartásánál köteles az állategészségügyi és 

közegészségügyi szabályokat betartani. 

 

(4)   Az állattartó az állat megbetegedését, annak gyanúját, vagy ilyen körülmények között 

történő elhullását köteles azonnal a területileg illetékes állatorvosnak bejelenteni és az 

állatorvos intézkedéseit végrehajtani. 

 

(5) Az állattartó az állatok almozására, etetésére felhalmozott szalma és szálastakarmány 

szabadban történő tárolásánál köteles betartani az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 

tűzvédelmi előírásait. 

 

VIII. 

Állatok tartására szolgáló melléképületek és  

mellék építmények építése  

19. § 

  

(1) Állattartó épületek - építésügyi szabályok szerint - csak építési engedély  birtokában 

építhetők, illetve alakíthatók át, továbbá vehetők használatba. Az engedélyben meg kell 

határozni a tartható állatok darabszámát. 

 

(2) Az állattartó épületekre, építményekre és közműpótló berendezéseikre vonatkozó 

védőtávolságot a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. 

 

(3) Nagy- és közepes testű állatokat - csak állattartás céljára épített illetőleg ilyen célra 

engedélyezett épületben lehet tartani. 

  

IX. 

Állati tetem elhelyezése, megsemmisítése 

20. § 

  

(1) Az állati tetem megsemmisítésének rendjét a mindenkor hatályos állategészségügyi 

szabályzat, valamint a kiadásáról szóló miniszteri rendelet tartalmazza.  

  

(2) Az állati tetemet - nagytestű állatok kivételével - a Városgazdálkodási Részvénytársaság 

által kezelt hullatárolóba kell szállítani. Az állattartó köteles az állati tetem elhullását  
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ellenőrzésre alkalmas módon nyilvántartani. A nagytestű állatok tetemét 24 órán belül - az 

állatorvosi igazolást követően - az állattartó köteles elszállíttatni a fehérje feldolgozóhoz. 

  

(3)  A közterületen talált állati tetemek hullatárolóba történő szállításáról a Városgazdálkodási 

Részvénytársaság haladéktalanul gondoskodni köteles. 

  

(4)   Az elszállított állati tetem helyi hullatárolóba történő szállítási, tárolási és ártalmatlanítási 

költségei az állat tulajdonosát terhelik. 

  

(5)   Az állati tetemet évente legfeljebb 50 kg tömegig a tulajdonos kertjében is eláshatja 

olymódon, hogy az állati tetem fertőtlenítő szerrel történő leöntése után legalább 80 cm vastag 

földréteggel befedést nyerjen.  

 

X. 

 

Szabálysértési rendelkezések 

 

21. § 

 

(1) Aki e rendelet 5 §-ában, 6 §-ában, 7. § (1), (2), (3), (4), (5), (6) bekezdéseiben, 8. § (2), (3), 

(4) bekezdéseiben, 9. §-ában, 10. §-ában, 11. §-ában, 12. §-ában, 13. §-ában, 14. §-ában, 17. §-

ában, 19. § (3) bekezdésében, a 20 § (2) bekezdésében foglalt előírásokat megszegi, 

szabálysértést követ el, és pénzbírsággal sújtható. 

 

(2) A  kiszabható pénzbírság maximuma 30.000.- Ft. 

 

(3) A szabálysértés tetten ért elkövetője helyszíni bírsággal sújtható. 

 

 

(4) A helyszíni bírság maximuma  10.000.- Ft. 

 

(5)   Helyszíni bírság kiszabására a közterület-felügyelő és a jegyző által megbízott személy 

jogosult. 

 

XI. 

 

Hatályba léptető, átmeneti és egyéb rendelkezések 

 

22. § 

  

(1)   Jelen rendelet 2007. április 1. napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának a 47/2004.(XII.02.)ÖK számú, a 16/2005.(III.31.)ÖK 

számú, a 24/2005.(VI.30.)ÖK számú és a 19/2006.(VII.06.)ÖK számú rendelete. 

 

(2) Az építésre vonatkozó szabályokat az építéshatóság az e rendelet hatályba lépése után 

kiadott engedélyek tekintetében köteles alkalmazni. 

 



 

 

 

(3) Jelen rendeletben meghatározott díjfizetési kötelezettség alól rendkívül indokolt esetben a 

polgármester felmentést adhat, illetve a díjat mérsékelheti. 

 

 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.     Tállai András sk. 

   mb. aljegyző       polgármester 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő: 

 

 

 

 Vámos Zoltán sk.      Csiger Lajos sk. 

 települési képviselő       települési képviselő 

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. számú melléklet  

 

ÁLLATTARTÓ ÉPÜLETEK, ÉPÍTMÉNYEK VÉDŐTÁVOLSÁGA: 

Saját szükségletre történő állattartás esetén: 

Megnevezés 

Állattartó 

épület vagy 

helyiség 

Állattartó 

építmény 

Legeltetési, 

jártatási terület 

Híg trágya 

tároló 
Trágyatároló 

lakóépülettől 10 m
 x
 10 m

 x
 5 m 10 m

 x
 15

 x
 

ásott és fúrt 

kúttól 
10 m 10 m - 10 m 15 m 

kerti csaptól 5 m 5 m - 5 m 5 m 

szomszéddal 

közös 

telekhatártól 

  

- 

  

0,5 m 

  

0,5 m 

  

3 m 

  

5 m 

közérdekű 

létesítmény 

telekhatárától 

  

15m 

  

15 m 

  

5 m 

  

15 m 

  

15 m 

x 
Max. 10,0 m

2
 alapterületű állattartó épület vagy építmény, és max. 20 db kistestű, vagy 2 db 

közepes testű állat tartása esetén a saját telken lévő lakóépülettől való védőtávolság 6,00 m-re 

csökkenthető. 

 

Üzemszerű állattartás esetén: 

Megnevezés 
Állattartó 

épület 

Állattartó 

építmény 

Legeltetési, 

jártatási terület 

Híg trágya 

tároló 
Trágyatároló 

lakóépülettől 25 m 25 m 5 m 25 m 25 m 

ásott és fúrt 

kúttól 
10 m 10 m - 10 m 15 m 

kerti csaptól 5 m 5 m - 5 m 5 m 

szomszéddal 

közös 

telekhatártól 

  

- 

  

0,5 m 

  

0,5 m 

  

3 m 

  

10 m 

közérdekű 

létesítmény- 

kivéve 

közterület 

telekhatárától 

  

50 m 

  

50 m 

  

5 m 

  

50 m 

  

50 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3. sz. Melléklet 

 

Állatot legeltetni, jártatni az alábbi közterületeken lehet 

  

            Vásártér 

            Vashíd 

            Barack út és környéke 

            Körte út és környéke 

            Alma út és környéke 

            Erzsébet királyné úttól  déli irányban a patak part 

 

 4. sz. melléklet 

  

Az alábbiakban felsorolt fajtájú ebeket - póráz és szájkosár kötelező használata mellett - 

közterületen csak 18. életévét betöltött személy kísérheti. 

  

 

Hannoveri véreb    Bajor hegyi véreb, 

Angol véreb, (Bloodhound)   Agarak (kivéve olasz agár) 

Komondor     Kuvasz 

Orosz juhászeb (ovcsarka)   Németh Juhászeb 

Kaukázusi juhászeb,    Sarplaninai juhászeb, 

Beacueai juhászeb    Abruzzói juhászeb, 

Anatóliai juhászeb,    Berni pásztorkutya, 

Flandriai pásztorkutya   Tátrai hegyikutya, 

Bernáthegyi     Pireneusi hegyikutya 

Illyr farkaseb,     Rotwiler, 

Boxer      Dobermann 

Hovawart     Basenji 

Dog      Nápolyi mastiff 

Bullmastiff     Angol mastiff 

Tibeti mastiff     Angol bulldog 

Óriás és közép schnauzer,   Airdale terrier 

Bull terrier     Jagd terrier 

Leonbergi     Újfundlandi 

Bordeuxi-i dog,    Shar-pei 

Argentin dog     Tosa 

Ír farkaseb     Szarvasagár (Deerhound) 

Akita      Afrikai oroszlánkutya 

Tervueren     Groendandael 

Karéliai medvekutya    Kelpis 

Staffordshire Bull terrier és egyéb nagy testű eb. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 

17/2007. (III. 29.) ÖK. számú 

RENDELETE 

 

A Képviselő-testület Polgármesteri Hivatalának köztisztviselői közszolgálati 

jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló rendeletének egységes szerkezetbe foglalása 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 

1992.évi XXIII. törvény 4.§-ában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990.LXV. 

Törvény 10.§ és 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a polgármesteri 

hivatalban dolgozó köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről az alábbi 

önkormányzati rendeletet alkotja. 

 

I. FEJEZET 

       

A rendelet hatálya 

 

1.§ 

 

(1)A rendelet hatálya kiterjed Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Polgármesteri Hivatalában ( 3400.Mezőkövesd, Mátyás király ut 112. továbbiakban: hivatal) 

köztisztviselõi közszolgálati jogviszonyban álló munkavállalóira. 

 

(2)Részmunkaidõben foglalkoztatott köztisztviselõket e rendeletben szabályozott   

jogosultságok munkaidõ arányosan illetik meg. 

 

(3)Jelen rendelet rendelkezéseit a polgármester, valamint az önkormányzati fõtanácsadó 

tekintetében is alkalmazni kell. 

 

(4) A rendelet 11. § (1) bekezdésében meghatározott szociális támogatások azokat a 

nyugállományú köztisztviselõket illetik meg, akik a Hivataltól, - illetve jogelõd szervezetétõl 

– kerültek nyugállományba. 

II. FEJEZET 

 

Vezetői szintek meghatározása, vezetõi pótlékok 

 

2.§ 

 

(1)A Polgármesteri Hivatalban két vezetõi szint mûködik. 

 

(2)A Polgármesteri Hivatal belsõ szervezeti egységeinek (osztályainak, irodáinak) vezetésére 

felsõfokú szakirányú iskolai végzettséggel rendelkezõ köztisztviselõ kaphat vezetõi megbízást 

osztályvezetõi címmel. A belsõ szervezeti egységek csoportjainak vezetésére felsõfokú 

szakirányú végzettséggel és legalább 3 éves közigazgatási gyakorlattal rendelkezõ 

csoportvezetõ alkalmazható. 
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(3)Az osztályvezetõi vagy irodavezetõi  megbízás a fõosztályvezetõ-helyettesi, a 

csoportvezetõi megbízás osztályvezetõi szintnek megfelelõ vezetõi megbízás. 

(4)A Képviselõ-testület – vezetõi szintnek megfelelõen – vezetõi pótlékot állapít meg, 

melynek mértéke a fõosztályvezetõ-helyettes esetén az alapilletmény 15 %-a, osztályvezetõ 

esetében az alapilletmény 10 %-a.                                       

 

III. FEJEZET 

 

A köztisztviselőket megillető egyéb juttatások 

 

3.§ 

 

(1)A Képviselő-testület a köztisztviselők részére a – Ktv-ben meghatározottakon túl -az alábbi 

juttatásokat biztosítja: 

 

1.1.munkáltatói kölcsön lakásépítéshez, lakásvásárláshoz,  lakásbõvítéséhez, felújításához, 

      korszerűsítéséhez 

1.2.illetményelőleg 

1.3.üdülési hozzájárulás 

1.4.tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési támogatás, nyelvtanulási 

          támogatás 

    1.5.szociális és kegyeleti támogatás  

    1.6.családalapítási támogatás 

    1.7.jutalmazás 

    1.8  munkába járáshoz szükséges közlekedési támogatás  

          

4.§ 

 

(1)A köztisztviselő lakásépítését, vásárlását, lakásbővítését, felújítását, korszerűsítését a 

Képviselő-testület kamatmentes kölcsönnel támogathatja. 

 

(2)A munkáltatói kölcsönre fordítható éves keretösszeget a Képviselő-testület évente a 

költségvetési rendeletben határozza meg. 

 

5.§ 

 

A Képviselő-testület a köztisztviselő kérelmére a költségvetési rendeletben meghatározott 

keret terhére illetményelőleg folyósításának lehetőségét biztosítja. 

 

6.§ 

 

A köztisztviselő részére üdülési hozzájárulást biztosít, melynek éves keretösszegét évente a 

költségvetési rendeletben állapítja meg a Képviselő-testület. 

 

7.§ 
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(1)A Képviselő-testület a hivatal céljai megvalósítása érdekében a köztisztviselők szakmai 

fejlődésének, továbbképzésének, nyelvtanulásának elősegítésére a költségvetési rendeletében 

képzési, továbbképzési alapot képez. 

 

(2)Az alapból kell fedezni a tanulmányi támogatásokat, tandíjakat, szakmai és nyelvi 

képzéseket és továbbképzéseket. Középfokú iskolai végzettségű  köztisztviselõ  esetében a 

munkakör betöltéséhez szükséges – nem iskolai rendszerű – szakirányú felsõfokú végzettség 

megszerzését a munkáltatói jog gyakorlója elõírhatja. 

 

8.§ 

 

(1)A Képviselő-testület a köztisztviselők életkörülményeiben bekövetkezett rendkívüli 

élethelyzetének megoldásához a költségvetési rendeletben évente szociális keretösszeget 

biztosít. Ezen keretből szociális segély és temetési segély állapítható meg a köztisztviselő 

részére. 

 

(2)A köztisztviselõ hirtelen bekövetkezett és súlyos helyzetének javítására egyszeri 

munkáltatói segélyben részesíthetõ, melynek összege a mindenkori köztisztviselői 

alapilletmény összege. 

 

(3)Kegyeleti támogatásra fordítható összeg a szociális  kereten belül kerül megállapításra, 

mely más célra nem használható fel és nem csoportosítható át. 

 

(4)Az elhunyt köztisztviselővel közös háztartásban élt házastársat, gyermeket, amennyiben a 

köztisztviselőt nem nyilvánították a közszolgálat halottjává, kérelmére temetési segély illeti 

meg. A temetési segély összege a mindenkori köztisztviselői illetményalap összege, amelynek 

kifizetését a jegyző engedélyezi. 

 

(5)Kegyeleti támogatásként közeli hozzátartozó temetési költségeinek csökkentéséhez 

temetési  segély illeti meg az eltemettető köztisztviselőt. Közeli hozzátartozónak minősülnek 

a Ptk. 685. §. b.)pontjában meghatározott személyek. A temetési segély összege a mindenkori 

köztisztviselői alapilletmény 75 %-a, amelynek kifizetését a jegyző engedélyezi. 

 

9.§ 

 

(1)A köztisztviselő első házasságkötésekor, gyermek születésekor vissza nem térítendő 

családalapítási támogatásban részesül. 

 

(2)A támogatás keretösszegét évente a Képviselő-testület a költségvetési rendeletben állapítja 

meg.  

10.§ 

 

(1)A köztisztviselő az adott közszolgálati feladat kiemelkedő teljesítéséért, illetve 

többletteljesítményének elismeréséért pénz jutalomban részesíthető. 

 

(2)A jutalmazásra fordítható  keretösszeget az éves költségvetési rendeletben állapítja meg a 

Képviselő-testület.  
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IV. FEJEZET 

 

Nyugállományú köztisztviselők támogatása 

 

11.§ 

 

1 A nyugállományú köztisztviselõ a Ktv. 49/J. § (2) bekezdésére figyelemmel a mindenkori 

költségvetési rendeletben biztosított szociális keret terhére az alábbi pénzbeli és 

természetbeni támogatásokban részesülhet: 

a.) temetési segély 

b.) az önkormányzat által fenntartott kulturális-közmûvelõdési intézmények 

szolgáltatásainak 50%-os díjfizetési kedvezménnyel történõ  igénybe vétele. 

 

12. § 

 

1 A rendelet 11. §-ának (1) bekezdésében foglalt támogatások megállapítására kérelem 

alapján kerülhet sor. 

 

     A kérelmeket az érintett: 

a.) köztisztviselõ 

b.) együtt élõ házastársa 

c.) gyermeke 

írásban vagy szóban adhatja be. A szóbeli kérelemrõl feljegyzést, vagy jegyzõkönyvet kell 

készíteni. 

 

(2)A szociális támogatások körültekinthető felhasználásának biztosítása, a nyugállományú 

köztisztviselő szociális helyzetének folyamatos figyelemmel kísérése érdekében a hivatal 

vezetője a hivatal köztisztviselõibõl  álló 3 tagú bizottságot hoz létre. 

 

(3)A rendelet 11.§ (1) bekezdésében foglalt támogatás megállapítására a köztisztviselõ együtt 

élõ házastársa vagy gyermeke kérelemre vagy hivatalból, a bizottság javaslatára kerülhet sor. 

 

(4)A támogatás megállapításakor a támogatott szociális körülményeit kell figyelembe venni. 

 

(5)A kérelmekről a bizottság előterjesztése alapján a hivatal vezetője, a jegyző dönt. 

                                                                

      13.§ 

 

A jelen rendeletben meghatározott juttatások mértékét - kivéve a 8.§ -, feltételeit és az 

elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a jegyző az egységes Közszolgálati 

Szabályzatban állapítja meg. 

 

V. FEJEZET 

 

       Zárórendelkezés 

 

14.§ 

 



 

 

 

(1)Jelen rendelet 2007.április 1. napján lép hatályba. 

 

(2)E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 32/2003. (X. 30.) ÖK számú  rendelet hatályát 

veszti. 

 

 

JOGHARMONIZÁCIÓS ZÁRADÉK 

 

15. § 

 

E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás 

létesítésérõl szóló, Brüsszelben 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás 

tárgykörében, a megállapodást kihírdetõ 1994. évi I. Törvény 3. §-ával összhangban, az 

Európai Közösségek jogszabályaival összeegyeztethetõ szabályozást tartalmaz. 

 

 

 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.     Tállai András sk. 

   mb. aljegyző       polgármester 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő: 

 

 

 

 Vámos Zoltán sk.      Csiger Lajos sk. 

 települési képviselő       települési képviselő 

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

18/2007.(III.29.)ÖK számú 

R E N D E L E T E 

 

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás szabályainak 

és díjának meghatározásáról szóló 56/2001.(XII.20.)ÖK számú 

rendelet módosításáról 

 

1. § 

 

A rendelet 8. §-a 4. bekezdése az alábbi b. ponttal egészül ki: 

Társasházi, szövetkezeti és 4-nél több lakásos ingatlanok esetében a szilárd 

hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételének minimális 

mértéke lakásonként 60 liter az adott ingatlanra vonatkozóan.  

 

2. § 

Záró rendelkezés 

(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2007. január 

1.-től alkalmazni kell. 

 

(2) A rendelet 8. § (4). b. pontjában írt ingatlanok esetében a közüzemi szolgáltató 

2007. évben a 2007. január 1.-én ténylegesen meglévő űrmértékű 

hulladékgyűjtő edényzetek alapján számláz. 

 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.     Tállai András sk. 

   mb. aljegyző       polgármester 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő: 

 

 

 

 Vámos Zoltán sk.      Csiger Lajos sk. 

 települési képviselő       települési képviselő 

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának  

19/2007. (III.29.) ÖK. számú  

RENDELETE  

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának többször módosított 5/2003. /II.13./ÖK.számú 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  

rendelet módosításáról 

 

1. § 

 

 

A rendelet 16.sz. melléklet II/2. pontjában közvetlenül a polgármester alá tartozik c. 

mondatból  törlésre kerül a belső ellenőrzés vezetője.  

 

2. § 

 

Az Ügyrend II.3/2. pontban a jegyzőre vonatkozó rendelkezések az alábbiakkal egészülnek ki: 

A belső ellenőrzés vezetője tevékenységét a jegyzőnek  közvetlenül alárendelve végzi.  

 

3. § 

 

Az Ügyrend II.3/6. pontjában az Igazgatási és Okmányirodában csoporton kívüli 

ügyintézőként kerül megjelölésre az ipar és kereskedelmi ügyintéző. A kereskedelmi 

ügyintézőre vonatkozó jelen szakaszban tartozó szöveges részek törlésre kerülnek, azaz 

törlésre kerül a szöveges rész 2. mondatából, hogy a szabálysértési munkaköre  a 

birtokvédelmen kívül az állategészségügyi feladattal kiegészül és törlésre kerül a szöveges 

rész 3.  mondata.  

 

4. § 

 

Az Ügyrend II.3/6. pontjában az Igazgatási és Okmányiroda Osztályban egy okmányirodába, 

mint önálló csoportba tartozó ügyintézővel kevesebb ügyintézői hely kerül megjelölésre.  

 

5. § 

 

Az Ügyrend III./A/1.sz. pontja a polgármesterre vonatkozó részekből a Polgármesteri Hivatal 

működésével kapcsolatosan az SZMSZ 44. §-ban szabályozottakon felül megnevezésű 

bekezdés 5. francia bekezdése az alábbiak szerint változik: 

A Polgármester  testületi ülést követő kedd délutánonként a jegyzők, az aljegyző, az 

alpolgármester, az osztályvezetők, illetve  irodavezetők valamint a Polgármester által történő 

egyedi meghívás alapján résztvevőkkel vezetői értekezletet tart.  

A Polgármester  minden testületi ülést megelőző kedden  testületi ülésre előkészítő ülést tart a 

jegyző, az aljegyző, az alpolgármester és az osztály, illetve irodavezetők részvételével és a 

Polgármester által meghívott résztvevőkkel.  

6.§ 

Az Ügyrend III/b/6. pontjából közvetlen a polgármester alá tartozó című szövegrészből 

kikerül a belső ellenőrzési vezető és az általa 6 francia bekezdésben meghatározott ellátandó 

szövegrészben megfogalmazott feladatokat. 
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A belső ellenőrzési vezető feladatai a III/a/3. pont alatt kerülnek megnevezésre oly módon, 

hogy a jegyzőnek közvetlenül alárendelt belső ellenőrzés vezetője ellátja a jelenleg  III/b/6.sz. 

pontban meghatározott feladatokat, valamint a vonatkozó jogszabályban meghatározott 

feladatokat.  

 

7. § 

 

Az Ügyrend IV/1. pontjában az alábbi 8. francia bekezdés kerül meghatározásra: 

Összehívja és vezeti a Polgármesteri Hivatal évente legalább egy alkalommal megtartásra 

kerülő munkaértekezletét, és az alábbi   9. francia bekezdés kerül meghatározásra: 

A jegyző az osztályvezetők részére minden hétfőn jegyzői értekezletet  tart, melynek célja a 

Hivatal feladatai tekintetében operatív feladatok meghatározása, a szükséges koordináció 

biztosítása és a rendszeres információ áramlás megteremtése.  

 

8.§ 

 

Az Ügyrend  III/B/6. a közvetlenül a Polgármester irányítása alá tartozó Többcélú Kistérségi 

Társulás munkaszervezet vezetőjének feladata az alábbiakkal  egészül ki: 

Első francia bekezdés: Ellátja Mezőkövesd város Önkormányzata és a Többcélú Kistérségi 

Társulásban résztvevő önkormányzatok vonatkozásában a közoktatási feladatok 

összehangolását, irányítását, ellenőrzését.  

Feladata kiegészül 4. francia bekezdéssel: 

Az oktatási szakmai ágazatban tartozó intézmények vonatkozásában szakmai ágazati 

értekezletet tart havonta egy alkalommal.  

Az ágazati értekezlet célja, a szakmai és információs kapcsolattartás, és az adott időszakban 

keletkező feladatok közös egyeztetése. 

Az ágazati értekezletre meg kell hívni az érintett ágazat bizottsági elnökét, és az 

Önkormányzat tisztségviselői közül legalább egy főt.  

 

9. § 

 

Az Ügyrend IV/3. bekezdése 13. francia bekezdéssel egészül ki: 

Az osztályvezetők az általuk vezetett osztály feladatkörébe tartozó önkormányzati 

intézmények szakmai segítését látják el, melynek keretében havonta egy alkalommal szakmai 

ágazatonként  értekezletet hívnak össze az érintett intézmények és szervezetek vezetői 

részére.  

Az ágazati értekezlet célja, a szakmai és információs kapcsolattartás, és az adott időszakban 

keletkező feladatok közös egyeztetése. 

Az ágazati értekezletre meg kell hívni az érintett ágazat bizottsági elnökét, és az 

Önkormányzat tisztségviselői közül legalább egy főt.  

 

10. § 

 

Az Ügyrend VIII/2. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki: 

A jegyző – indokolt esetben -  a bejáró /ingázó/, kisgyermekes munkatársak kérelmére 

engedélyezheti az általános munkarendtől való eltérést, azonban e munkatársak érdemi 

feladatellátásért a jegyző és az osztály, irodavezetők külön felelősséggel tartoznak.  

Az általános munkarendtől való eltérés csak az alábbiak szerint engedélyezhető: 
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Reggeli munkakezdésnél 8 óra helyett 7,30 illetve 8,30 órától. 

A munkanap befejezésénél csütörtökön 18 óra helyett 17,30 vagy 18,30 óráig. 

Hétfőtől szerdáig: 16,00 óra helyett 15,30 óra vagy 16,30 óráig. 

Pénteken : 14,00 óra helyett 13,30 óra vagy 14,30 óráig. 

Az általános munkarendtől való eltérés  csak oly módon engedélyezhető, hogy a 

köztisztviselő heti 40 órás munkaideje megtartott legyen és csak olyan mértékben lehet 

engedélyezni, hogy az ne akadályozza az érdemi munkát és az ügyfélfogadást.  

 

11.§ 

 

A rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba.  

 

A többször módosított 5/2003. /II.1./ ÖK. számú rendelet egyebekben változatlan formában 

marad. 

 

 

 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.     Tállai András sk. 

   mb. aljegyző       polgármester 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő: 

 

 

 

 Vámos Zoltán sk.      Csiger Lajos sk. 

 települési képviselő       települési képviselő 

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

62/2007. (III.28.) ÖK. számú 

HATÁROZATA 

 

 

Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításából 

adódó feladatok 

 

 

1./ A Képviselő-testület  a 4/2007. (I.31). ÖK. számú határozatának első pontját az 

alábbi mondattal módosítja: „A Képviselő-testület az Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatának a Polgármesteri Hivatalra vonatkozó a Polgármesteri 

Hivatal 1/2007. (II.1).Ök. számú rendeletmódosítása és a 19/2007. (III.29.) ÖK. sz. 

rendeletét módosító  Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt szervezeti 

átalakítások, módosítások alapján  és az Önkormányzat 2007. évi költségvetésében 

foglaltak alapján a Hivatal szervezetében  8 fővel csökkenti a köztisztviselők 

létszámát.  

 

2./ A 4/2007. (I.31.) ÖK. számú határozatban foglaltak egyebekben a végrehajtás 

szempontjából is értelemszerűen változatlan formában maradnak. 

 

Felelős: polgármester, aljegyző 

Határidő: azonnal, illetve folyamatosan 

 

 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.     Tállai András sk. 

   mb. aljegyző       polgármester 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő: 

 

 

 

 Vámos Zoltán sk.      Csiger Lajos sk. 

 települési képviselő       települési képviselő 

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

63/2007. (III.28.) ÖK. számú 

HATÁROZATA 

 

Nyilatkozat a 2006. évi ÖNHIKI elszámolásához 

 

                   

Mezőkövesd város Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő 

(működési forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatásának elszámolására vonatkozóan a 

Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 16.§ (1) 

bekezdése és a 6. számú mellékletének 1. pontja alapján következő nyilatkozatot teszi: 

     

1. Az önkormányzat lakosságszáma 2005. január 1-jén   500  fő  felett volt.  

 

2. Az önkormányzat a polgármesteri hivatalon túl intézményeket tartott fenn. 

 

3. Az önkormányzat 2005. január 1-jei lakosságszáma 3000 fő feletti és nevelési, oktatási 

intézményeket tart fenn, és ezen intézmények intézményenkénti kihasználtsága a 

2005/2006-os, valamint a 2006/2007-es tanévre vonatkozó feltételek alapján a 70%-ot 

elérte. 

 

4. Az önkormányzat 3 hónapra, vagy ennél hosszabb időre lekötött tartós bankbetéttel – 

intézményeit is beleértve – nem rendelkezett. 

 

5. Az önkormányzat döntött a helyi adó (építményadó, magánszemélyek kommunálisadója, 

iparűzési adó, idegenforgalmi adó) bevezetéséről, és költségvetésében ilyen bevételt 

tervezett és a gazdálkodása során realizált. 

 

6. A felhalmozási célú bevételeket meghaladó felhalmozási kiadások teljesítésére nem került 

sor.      

 

7. Az önkormányzat 2006. évi zárszámadására vonatkozóan az Ötv. 92/A. §-a alapján 

könyvvizsgálatra kötelezett volt. 

 

Felelős:     polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.     Tállai András sk. 

   mb. aljegyző       polgármester 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő: 

 

 Vámos Zoltán sk.      Csiger Lajos sk. 

 települési képviselő       települési képviselő 

 

Kiadmány hiteléül: 

 



 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

64/2007. (III.28.) ÖK. számú 

HATÁROZATA 

 

Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő ( működési forráshiányos ) 

helyi önkormányzatok támogatási pályázatához testületi nyilatkozat 

 

I.  Mezőkövesd város Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről 

szóló 2006. évi CXXVII. törvény 17. §. (1) bekezdése és 6. számú mellékletének 1. pontja 

alapján támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben 

lévő (működési forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatására. 

II. Mezőkövesd város Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő 

(működési forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti 

törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi: 

1. Az önkormányzat lakosságszáma 2006. január 1-jén 1.000 fő feletti. 

2. Az önkormányzat a polgármesteri hivatalon túl intézményeket tart fenn. 

3. Az önkormányzat 2006. január 1-jei lakosságszáma 3000 fő feletti, a 2006/2007. 

nevelési-, illetve tanévben részt vesz a többcélú kistérségi társulás közoktatási 

feladatellátásában, és az általa fenntartott nevelési, oktatási intézmények 

intézményenkénti, évfolyam-csoportonkénti kapacitás-kihasználtsága – az 

óvodában az 1-3. nevelési években, az általános iskolában az 1-4. évfolyamon, és 

az 5-8. évfolyamon együttesen – a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény 

3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti csoport, illetve osztály 

átlaglétszámának legalább 70 %-át eléri. 

4. Az önkormányzat 2006. január 1-jei lakosságszáma 3000 fő feletti, a 2007/2008. 

nevelési-, illetve tanévben részt vesz a többcélú kistérségi társulás közoktatási 

feladatellátásában, és a többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím 

igénybevételéhez vállalt – költségvetési törvény 8. melléklet IV. pont Kiegészítő 

szabályok 2.1.-2.2. pontjában meghatározott – kapacitás-kihasználtsági 

feltételeknek megfelel. 

5. Az önkormányzat 3 hónapra, vagy ennél hosszabb időre lekötött tartós bankbetéttel 

– intézményeit is beleértve – nem rendelkezik. 

6. Az önkormányzat döntött a helyi adó (építményadó, magánszemélyek 

kommunálisadója, iparűzési adó, idegenforgalmi adó) bevezetéséről, és 

költségvetésében ilyen bevételt tervez és a gazdálkodása során realizál. 

7. Az önkormányzat 2006. évi zárszámadására vonatkozóan az Ötv. 92/A. §-a alapján 

könyvvizsgálatra kötelezett.  

 

Felelős:  polgármester 

Határidő: 2007. április 20. a pályázat benyújtása 
 

Dr. Fekete Zoltán sk.     Tállai András sk. 

   mb. aljegyző       polgármester 

Jegyzőkönyv hitelesítő: 

 

 Vámos Zoltán sk.      Csiger Lajos sk. 

 települési képviselő       települési képviselő 

 

Kiadmány hiteléül: 

 



 

 

 

 

Mezőkövesd város Önkormányzatának 

20/2007. (III.29.) ÖK. számú  

R E N D E L E T E  

 

az Önkormányzat 2006. évi gazdálkodásáról  

 

A képviselő-testület a 2006. évi gazdálkodásról készült beszámolót megtárgyalta, és az 

Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. Tv. 82. §-ában előírtak 

szerint az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1.  §. 

 

A képviselő-testület a 2006. évi gazdálkodást : 

                                           

5.221.220 eFt költségvetési bevétellel 

4.677.622 eFt költségvetési kiadással 

jóváhagyja. 

2.§. 

 

Az 1.§-ban meghatározott költségvetési bevételeken felül az önkormányzat 1.704.182 eFt 

hitelt vett fel, valamint a költségvetési kiadásokon felül eleget tett hiteltörlesztési kiadásainak 

2.057.534 eFt értékben. 

3.§. 

 

Az 1.§-ban szereplő bevételek részletezését 2, 2/a, 2/b, 2/c, 2/d, 2/e, 2/d, 2/e, 2/f, 2/g, 2/h, 2/i, 

2/j, 2/k, 2/l mellékletek, a kiadások részletezését az 1/a, 1/b, 1/c, 1/d, 1/e, 1/f, 1/g, 1/h, 1/i, 1/j, 

3, 4, számú mellékletek, a bevételek és kiadások alakulását mérlegszerűen az 1, és a 7. számú 

mellékletek tartalmazzák. 

 

4.§. 

 

A költségvetési szervek pénzmaradványát a képviselő-testület, a zárszámadási rendelet 22. sz. 

mellékletében meghatározott mértékben állapítja meg, és felhasználását a hivatkozott 

melléklet szerint engedélyezi. 

 

5.§ 
 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006.  évi  költségvetésének  végrehajtását  a  10/A. 

számú melléklet, az Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi költségvetésének 

végrehajtását a 10/B. számú melléklet tartalmazza. 

 

6. §. 

 

Az Államháztartásról szóló - többszörösen  módosított – 1992. évi  XXXVIII. törvény 118.§-a 

alapján tájékoztató jelleggel, az 2006. december 31-én fennálló hiteltartozás mértékét a 16.sz. 

melléklet tartalmazza, az önkormányzat által folyósított kölcsönök állományát a 17. sz. 

melléklet, az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 18. sz. melléklet, az 

önkormányzat pénzeszközváltozását  a 19. sz. melléklet, az önkormányzat vagyonát a 20.sz.  
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melléklet, a 2006. évi állami támogatás elszámolását 21/a, és a 21/b számú mellékletek, a több 

éves kihatással járó döntéseket a 23. számú melléklet  tartalmazza. 

 

 

7.§. 

 

 

Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.     Tállai András sk. 

   mb. aljegyző       polgármester 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő: 

 

 

 

 Vámos Zoltán sk.      Csiger Lajos sk. 

 települési képviselő       települési képviselő 

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mezőkövesd város Önkormányzatának 

21/2007. (III. 29.) számú  

R E N D E L E T E  

 

az Önkormányzat 2006. évi egyszerűsített beszámolójáról 

 

 

Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 

szóló 249/2000.(XII.24.)sz. Korm. rendelet 10.§.(7). bekezdésében foglaltak szerint 

Mezőkövesd város képviselő-testülete az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1.§. 

 

A Képviselő-testület az önkormányzat 2006. évi egyszerűsített beszámolóját elfogadja. 

Elrendeli – a 

Mezőkövesdi Újságban 
 

történő közzétételét és egyidejűleg az Állami Számvevőszéknek történő megküldését. 

 

2.§ 

 

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

 

 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.     Tállai András sk. 

   mb. aljegyző       polgármester 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő: 

 

 

 

 Vámos Zoltán sk.      Csiger Lajos sk. 

 települési képviselő       települési képviselő 

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

65/2007. (III.28.) ÖK. számú 

HATÁROZATA 

 

 

Az önkormányzat 2007. évi költségvetéséből fakadó feladatok 

 

 

A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és a 2007. évi költségvetés 

végrehajtását érintő feladatok ütemtervét elfogadja. 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.     Tállai András sk. 

   mb. aljegyző       polgármester 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő: 

 

 

 

 Vámos Zoltán sk.      Csiger Lajos sk. 

 települési képviselő       települési képviselő 

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. sz. melléklet 

 

 

Az önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtását érintő 

feladatok ütemterve 

 

 

1. A 41/2007. (II.28.) ÖK. számú határozatában foglaltak alapján átfogó elemzést kell 

készíteni a Bayer Róbert Kollégium és Élelmezési Központ által végzett 

közétkeztetésre vonatkozóan. Az elemzésnek ki kell térnie, az étkezést igénybevevők 

körében bekövetkezett változásokra, a norma meghatározására, az étkeztetés 

esetlegesen más formában történő ellátásának gazdaságosságára vonatkozóan. 

 

2. A középiskolába felvett tanulók összetételének függvényében fel kell mérni a 

kollégiumi elhelyezés iránti igényeket. Az igények ismeretében a kollégiumi 

elhelyezésre vonatkozóan alternatív javaslatokat kell kidolgozni, illetve a felszabaduló 

szabad kapacitás hasznosítására ajánlásokat tenni. 

 

3. A gazdálkodás likviditásának biztosítása érdekében, a finanszírozási tervek készítését 

napi bontásban kell elvégezni, az elfogadott finanszírozási tervek függvényében az 

átutalással történő számlakiegyenlítéseket ütemezni szükséges. 

 

4. Meg kell vizsgálni a Többcélú Kistérségi Társulásnak átadható feladatok körét a 

gazdaságosabb feladatellátás biztosítása érdekében.  

 

5. Felül kell vizsgálni a városban működő támogató szolgálatok által végzett feladatok 

rendszerét. 

 

6. Meg kell vizsgálni a szociális és egészségügyi intézményhálózat egy szervezetbe 

történő integrálásának lehetőségét, az így elérhető megtakarításokra vonatkozóan 

elemzéseket szükséges végezni. 

 

7. Az önkormányzat intézményei által végzett ingatlanhasznosításokra vonatkozóan 

egységes bérleti díj rendszert szükséges kidolgozni. Felül kell vizsgálni az intézményi 

térítési díjakat, a szükséges korrekciókat el kell végezni. 

 

8. Közművelődési feladatokat át kell tekinteni, meg kell vizsgálni az egy szervezetbe 

történő feladatellátás gazdaságosságát, hatékonyságát. 

 

9. Meg kell vizsgálni a városüzemeltetési és idegenforgalmi feladatok ellátásának 

rendszerét. Az önkormányzati gazdasági társaságok működésének racionalizálása 

során az önkormányzat érdekeit maximálisan érvényesíteni szükséges. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

 

 



 

 

 

            

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

66/2007. (III.28.) ÖK. számú 

HATÁROZATA 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának ciklusprogramja 

2006. – 2010. 

 

 

A Képviselő-testület Mezőkövesd város Önkormányzatának ciklusprogramját a 

mellékelt tartalommal elfogadja . 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.     Tállai András sk. 

   mb. aljegyző       polgármester 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő: 

 

 

 

 Vámos Zoltán sk.      Csiger Lajos sk. 

 települési képviselő       települési képviselő 

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

67/2007. (III.28.) ÖK. számú 

HATÁROZATA 

 

 

Mezőkövesd város fejlesztési koncepciójának felülvizsgálata 

 

 

 

A Képviselő-testület Mezőkövesd város Önkormányzatának fejlesztési 

koncepcióját a  mellékelt tartalommal fogadta el. 

 

 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.     Tállai András sk. 

   mb. aljegyző       polgármester 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő: 

 

 

 

 Vámos Zoltán sk.      Csiger Lajos sk. 

 települési képviselő       települési képviselő 

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 
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I. BEVEZETÉS 

 

 

A világ turizmusát érintő negatív hatások, a terrorcselekmények, a háborúk, természeti 

katasztrófák az utóbbi években erőteljesen befolyásolták az utazási kedvet, átalakították az 

utazási szokásokat. Felértékelődött a biztonság szerepe, népszerűbbé váltak a közelebbi úti 

célok, a foglalás időpontja egyre közelebb kerül az utazás időpontjához, mind többen 

egyénileg szervezik meg utazásaikat, az Internet nyújtotta információknak egyre nagyobb 

teret engedve. 

A fent említett hatások országunkban is a turizmus mutatószámainak csökkenéséhez 

vezettek. Mivel Magyarország elsősorban fogadó ország, ez leginkább a külföldi turisták 

számának és az általuk hazánkban eltöltött vendégéjszakák számának csökkenésében 

mutatkozik meg. Ilyen körülmények között nagyobb figyelmet kell fordítani a belföldi 

turizmusra és az átlagos tartózkodási idő növelésére. Ebben sokat segítethet az üdülési csekk, 

melyet 2006-ban már a korábbi évek többszöröse, 880 ezer fő kapott, ám a külföldiek kiesését 

ez nem tudta teljes mértékben pótolni. Az ország marketingben a turisztikai termékcsoportok 

közül továbbra is kiemelt szerepet kap az egészségturizmus, önálló termékként jelenik meg 

Budapest és a Balaton. 2004. május 1.-től hazánk az Európai Unió teljes jogú tagjává vált. Az 

elmúlt években számos fapados légitársaság indít országunkba járatokat, illetve használja 

bázisaként Ferihegyet. Ezen cégeknek köszönhetően nőtt a beutazó forgalom egyes 

országokból (Anglia, Olaszország), ám ez elsősorban a fővárosban, majd a sármelléki Fly 

Balaton reptér megnyitásával a Nyugat-dunántúli fürdővárosoknál érzékelhető elsősorban. 

Az Észak-magyarországi régió sokszínű kínálatával elsősorban a belföldi vendégek 

célpontja. A belföldi és külföldi vendégek számát tekintve országos szinten (a 9 régióból) 

2006-ban a negyedik leglátogatottabb régió volt Észak-Magyarország (Budapest, Balaton és 

Nyugat-Magyarország után). A vendégéjszakák számában azonban csak az ötödik. A 

vendégek 85%-a belföldi. A külföldiek tekintetében jelentős a skandináv országokból érkező 

turisták erősödése a régióban, csakúgy, mint a szlovák, cseh, francia, olasz és orosz turisták 

számának növekedése. Mindezek ellenére továbbra is a német anyanyelvűek és a lengyel 

nemzetiségű vendégek vezetik a listát a külföldről idelátogatók körében. 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye kereskedelmi szálláshelyein kismértékű csökkenés volt 

tapasztalható 2006. I-III. n. évben, a belföldi vendégek aránya a régióhoz hasonlóan nagyon 

magas. Külföldről elsősorban a lengyelek, szlovákok és németek részéről nagy az érdeklődés. 

A megye turizmusát továbbra is erős szezonalitás jellemzi, hisz a vendégek jelentős rész a 

nyári főszezonban érkezik. 

Mezőkövesd, mint turisztikai szempontból nagy jelentőséggel bíró város hosszú távú 

komplex fejlesztési tervét a Képviselő-testület 1995-ben fogadta el, ezt követte 1996-ban a 

város idegenforgalmi helyzetének felülvizsgálata, majd 1999-ben született meg „Az 

önkormányzat idegenforgalmi koncepciója”, melyet a Képviselő-testület 1999. július 28-ai 

ülésén fogadott el. Mivel az elmúlt időszakban a turizmus terén is változások mentek végbe, 

2004-ben szükségessé vált egy új városi turisztikai koncepció megalkotása, mely 

helyzetelemzésből kiindulva határozza meg a főbb célkitűzéseket, feladatokat. Ezen 

koncepcióból sok dolog megvalósult, megújult a város és a fürdő fejlesztési terve, illetve 

újabb tervek, ötletek kerültek napvilágra, így az idei évben szükséges a koncepciót 

felülvizsgálni, aktualizálni. 
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2.1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 

 

2.1.1 Földrajzi fekvés 

 

Mezőkövesd városa az Észak-magyarországi régióban, azon belül Borsod-Abaúj-

Zemplén megyében helyezkedik el, a Mezőkövesdi statisztikai kistérség ipari, 

kereskedelmi és oktatási központja. Mezőkövesd 18.000 lakosú város 

Budapesttől 130, Miskolctól 50, Egertől pedig 25 km-re található az M3 

autópálya, a 3-as számú (E 71) főút és a Budapest – Miskolc - Kassa  vasúti 

fővonal mentén. 

Mivel városunk a Bükk és az Alföld találkozásánál fekszik, változatos kirándulási 

lehetőségeket kínál, bármerre is indul az ember. A Bükk-alja és Dél-Borsod 

szinte minden falva tartogat valami érdekes látnivalót és egyben  gyalogos 

vagy kerékpáros túrák kiindulópontjaként is szolgál. Városunk centrális 

fekvéséből adódóan egynapos kirándulások során felkereshetők a Bükk, a 

Mátra és az Aggteleki-karszt természeti kincsei, a közeli nagyvárosok (Eger, 

Miskolc, Gyöngyös) kulturális értékei ugyanúgy, mint a Tisza-tó körüli 

strandok, vagy épp a világörökség részét képező Tisza-tavi Madárrezervátum. 

 

2.1.2 Infrastruktúra 

 

Városunk villamos energia ellátása és ivóvízhálózata teljesen kiépített. 

A gázvezeték és telefonhálózat is teljesen kiépített. A gázművek nyújtotta 

szolgáltatások már a Zsóry üdülőterület teljes egészén elérhetőek. 

Folyamatos bővülés alatt áll a szennyvízcsatorna hálózat, melynek hossza az 1999-

es 3,5 km-ről 64 km-re növekedett. Köszönhetően az utóbbi évek 

beruházásainak a lakosság 70 %-a számára (a lakótelepeken élőkkel együtt) 

elérhetővé vált a szennyvíz korszerűbb elvezetése. 

A városban a kábel televízió 1575 lakásban van kiépítve, melynek segítségével 2 

helyi csatorna műsora is fogható. 2006 vége óta városunkban is fogható az 

Európa Radió, mely 12 és 16 óra között kizárólag mezőkövesdi vonatkozású 

anyagokat sugároz. Egyre népszerűbb a város lakosai körében az Internet 

használata is. 

A belterületi utak 91 %-a (84 km) aszfaltburkolatú, a kerékpárút hossza pedig eléri 

az 5,09 km-t és a város forgalomtechnikai tervében további 1 km megépítése 

szerepel a vasútállomástól az iparterület felé. 

A város tömegközlekedési eszközökkel könnyen megközelíthető. Az autóbusz 

pályaudvaron a fogadás feltételei sokat javultak, ami a vasútállomásról még 

mindig nem mondható el. A helyi tömegközlekedés régi problémája is enyhült 

az utóbbi években, a város és a Zsóry-fürdő között nőtt a járatok száma, 

elsősorban a turisztikai szezon hónapjaiban. 

2002-ben került átadásra az M3 autópálya Füzesabony – Polgár közötti szakasza, így 

városunk azóta még gyorsabban megközelíthető gépjárművel. Az autópályáról 

kezdetben a Lövői út – Széchenyi út vonalán érkeztek a városba a járművek. E 

szakasz tehermentesítése céljából 2005-ben elkészült a déli elkerülő út az 

autópálya és a 3-as főút között, melyen a város elkerülésével közvetlenül is 

elérhető a Zsóry-fürdő. 
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Városunk határában található az ország egyik leghosszabb szilárd burkolattal ellátott 

felszállópályával rendelkező repülőtere, melynek hasznosítására – városi kézbe 

kerülése után - az önkormányzat jelen időszakban tőkeerős befektetőket keres. 

 

2.1.3 Gazdaság 

 

Az ipar, a mezőgazdaság és a szolgáltatások terén az utóbbi évtizedben nagymértékű 

magántőke befektetések történtek. A külföldi tőke jelentős mértékben van jelen 

városunkban, így a legtöbb alkalmazottat foglalkoztató vállalatoknál is: Delco 

Remy Hungary Kft., Exir Hungary Rt., Modine Hungária Rt. Mellettük sokan 

dolgoznak a Kovács Kft., Gráf Kft., Mezőkövesdi Ker-COOP, a Mezőkövesdi 

Bútoripari Kft. és a Matyó Mezőgazdasági Szövetkezet munkahelyein is. 

Alkalmazottaik egy részét a környező településekről bejáró ingázók alkotják. 

A szolgáltatási szektor terén jelentős erőt képvisel a Mezőkövesdi 

Városgazdálkodási Rt. szolgáltatásainak széleskörű skálájával; a bank és 

biztosítási üzletág, mely jelentős fejlődésen ment keresztül az utóbbi években; 

a kiskereskedelmi egységek; és természetesen a turizmus, vendéglátás. Az 

elmúlt években több neves áruházlánc is nyitott üzletet városunkban, melyek a 

turisták kiszolgálására is jó hatással lehetnek (Tesco, Drogerie Markt, 

Rossmann, Lidl). 

 

2.1.4 Oktatás, egészségügyi ellátás 

 

A városban a 6 év alatti gyermekek száma 508 fő, az ő ellátásukra jelenleg 1 

bölcsöde (2 telephellyel) és 1 óvoda (4 telephellyel) működik. A 1447 fő 

általános iskolás 4 általános iskola közül választhat, melyek közül egy 

katolikus egyházi iskola, egy sport, egy pedig ének-zenei tagozatos. A 

továbbtanulás során a diákok a szakképző iskolában 10. osztály után 7-féle, 

érettségi után 4-féle szakképzés közül választhatnak. A gimnáziumban pedig 

érettségi után 2-féle szakmát sajátíthatnak el. Ezeken a képzéseken jelenleg 

1210 diák tanul. Felnőttképzés keretében érettségi megszerzésére nappali és 

levelező tagozatos képzési formában is van lehetőség, melyet jelenleg 429 fő 

vesz igénybe. A tanórán kívüli művészeti oktatás fontos helyszíne a Zeneiskola 

és Művészeti Iskola, illetve a Százrózsás Alapfokú Művészeti Iskola. 

A város a térség egészségügyi központja is egyben. A város és a környező 

települések lakói a mezőkövesdi rendelőintézet, a kórház – belgyógyászati 

osztály és a rehabilitációs központ (korábban reuma kórház) szakorvosi 

ellátásait vehetik igénybe. Ez utóbbit 2006-ban teljesen felújították és 

bővítették, így közel 200 ágyon folyik az ellátás. 

 

2.1.5 Civil szervezetek 

 

A városban számos civil szervezet működik az élet minden területén. A helyi 

turisztikai szolgáltatókat és szakembereket tömörítő Matyóföldi 

Idegenforgalmi Egyesület 1999-ben jött létre, a Matyó Húsvét szervezője. A 

Matyó Népművészeti Egyesület a helyi folklórprogramok és kézműves táborok 

motorja, bázisa. Turisztikai szempontból is jelentősek továbbá – a teljesség 

igénye nélkül - a Mezőkövesdi Színészeti Egyesület, a MASZK Egyesület, a  
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Matyó Nagymama Klub Egyesület,, a Mezőkövesdi Fúvós- és Mazsorett Együttesért 

Alapítvány, a MAME, a Mezőkövesdi Városszépítők Egyesülete, a 

Gépmúzeumért Kh. Alapítvány. Ezek a civil szervezetek aktív szerepet 

vállalnak a városi rendezvények szervezésében. 

 

2.1.6 Szakmai kapcsolatrendszer 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata kiemelten együttműködik turisztikai téren – a 

teljesség igénye nélkül - a Matyó Népművészeti Egyesülettel, a Matyóföldi 

Idegenforgalmi Egyesülettel, a Mezőkövesdi Művelődési Közalapítvánnyal, a 

Mezőkövesdi Városgazdálkodási Rt.-vel, a Sportcsarnok és 

Szabadidőközponttal, a Zsóry-Camping Kft.-vel, a Herman Ottó Múzeummal 

(a mezőkövesdi múzeumok fenntartójával), a helyi turisztikai vállalkozókkal, a 

B.A.Z. Megyei Önkormányzat turisztikai munkatársával és a Magyar Turizmus 

Rt. Észak-magyarországi Regionális Marketing Igazgatóságával. 

Mezőkövesd városának jelenleg testvérvárosi kapcsolata van a németországi Bad 

Salzungen, a lengyelországi Żory és az erdélyi Kézdivásárhely városokkal. 

További partnervárosi kapcsolatot ápol a német Rüdesheim, az erdélyi 

Berettyószéplak-Dolya és a szlovákiai Kiskövesd és Nagykövesd 

településekkel. 

 

 

2.2 TURISZTIKAI KÍNÁLAT 

 

2.2.1 Szállás- és vendéglátóhelyek 

 

A város szálláshely kapacitása az elmúlt években folyamatosan növekedett, így 

minden szálláskategóriában tud megfelelő elhelyezést nyújtani az ifjúsági 

szállástól a 4*-os hotelig. A szálláshelyek javarészt a fürdő körüli 

üdülőterületen, kisebb részt a városban találhatók. 

A város minőségi szálláshely kínálatában 2005-ig két szálloda (Hotel Ametyst, 

Hotel Vigadó) és három panzió (Rózsa Panzió, Boglárka Panzió, Hajnal 

Panzió) szerepelt. Az ezt követő években két nagyobb szálláshelyfejlesztés 

történt. 2005-ben a korábbi 2*-os Aranynap Hotelből 4*-os szálláshelyet 

alakított ki tulajdonosa Zsóry Hotel Fit néven. Jelenleg ez a város egyetlen 

szálláshelye, ahol a gyógyászati - wellness részleg mellett saját fedett 

úszómedence is van. 2006-ban került átadásra a Hajnal Panzió új szárnya. 

Ezzel nemcsak a szobakapacitás duplázódott meg, hanem komplett 

gyógyászati - wellness részleg és egy nagyobb étterem is kialakításra került. A 

szálláshelyet időközben panzió kategóriáról 3*-os hotellé minősítették át. A 

város második 4*-os szálláshelye jelenleg épül, átadása 2008-ban várható. 

Az egyszerűbb kategóriát és az olcsóbb árakat előnyben részesítő utazók számára is 

rendelkezik a város megfelelő szálláshelyekkel. (Hímer Termál Panzió, Ga-

Zsó Fogadó, Két Jóbarát Panzió, Mini Hotel). 

Sikeresen működik a fürdő melletti Zsóry Zsibongó gyermeküdülő és ifjúsági tábor, 

mely az osztálykirándulások, erdei iskolák, táborok szervezésén kívül egyéb 

csoportok számára is színvonalas elhelyezést kínál, sőt vannak 

nyugdíjasoknak, családoknak és baráti társaságoknak szóló ajánlatai is. 
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Azok sem csalódnak, akik a kempingezést részesítik előnyben. Az 1000 férőhelyes, 

3*-os Zsóry Autóscampingben szintén jelentős fejlesztések voltak 

(vizesblokkok, fa játszótér). A sátoros és lakókocsis szálláson túl lehetőség van 

faházban vagy üdülőházban történő elhelyezésre is. Mivel ezek a formák egyre 

kedveltebbek a vendégek körében, korábban három új fűthető faházzal bővült a 

kínálat, majd megkezdődött a régi faházak felújítása. 

Az üdülőterület arculatát nagyban meghatározza a vállalati üdülők és nyaralóházak 

sokasága. A magánkézben lévő nyaralók egy részét maga a tulajdonos és baráti 

köre használja, másik részüket a két helyi utazási iroda értékesíti. Munkájukat 

azonban megnehezíti az illegális szálláskiadás, mely probléma kezelésére még 

nem sikerült végleges megoldást találni. 

A belvárosban is van lehetőség vendégházakban pihenni. A nagy gonddal 

vendégházzá alakított parasztházakat több helyen hagyományos stílusú 

bútorzattal rendezték be. Mindegyikük csendes kertvárosi környezetben vagy a 

Hadas városrészben található, helyi tömegközlekedéssel is megközelíthető 

helyen. 

A szálláskapacitás bővülésével a vendéglátóhelyek száma is gyarapodott, hiszen a 

hotelek, panziók mindegyike rendelkezik melegkonyhás étteremmel is. Így az 

üdülőterületen is több étterem közül választhatnak a vendégek, egy részük 

nyáron kerthelyiséget üzemeltet élőzenével. Továbbá szezonálisan működik 

még egy önálló étterem is (Kék Coral Étterem). A városban jelenleg 7 étterem 

működik, melyek közül kettő kávéház is egyben. Kínálatukat jól kiegészítik a 

kisebb pizzériák, cukrászdák, sörözők és bárok. Új szolgáltatásként több 

vendéglátó egység is bevezette az ingyenes házhozszállítást. 

 

2.2.2 Matyó népművészet 

 

Mezőkövesd nevét kiejtve minden embernek a matyók, a színes hímzés, viselet jut 

az eszébe. Nem véletlen említik sok helyen a várost a Matyóföld fővárosaként. 

A környező települések közül Szentistván és Tard szintén matyók, ám 

hímzésük szín és formavilága eltér a mezőkövesditől, mely a leggazdagabb 

ilyen tekintetben. A matyó hímzés 2002-től hungaricum, azaz olyan magyar 

termék, amely a világon bárhol Magyarországot jelképezi, mint pl. a kalocsai 

paprika, makói hagyma, csabai kolbász, hollóházi porcelán, stb. A színpompás 

matyó viselet részét képező csavarintós kendő egyedülálló az egész országban. 

A hagyományok megőrzéséért mindig is sokat tettek a város lakói. A Matyó 

Népművészeti Egyesület által működtetett matyó néptánc hagyományait ápoló 

Matyó Néptánc Együttes idén ünnepli fennállásának 60. évfordulóját. A matyó 

népviseletbe öltözött Nagymamaklub tagjainak produkciói rendszeresen 

színesítik a helyi rendezvényeket. Az utánpótlásról a Százrózsás Alapfokú 

Művészeti Iskola gondoskodik, melynek székhelyén, a Népi Művészetek 

Házában a növendékek egyéb művészeti ágakat is elsajátíthatnak. A városban 

több népi ipaművész tevékenykedik, akiknek zsűrizett termékei messze földön 

híresek. 2005 óta a város pályázatot ír ki „Matyóföldet reprezentáló 

ajándéktárgy” készítésére, melyre minden évben szép számmal érkeznek 

mintadarabok. Közülük a zsűrizett, „eredeti” termékeket a készítők eladásra is 

előállíthatják, melyeket a Matyó Múzeum épületében található ajándékboltban 

vásárolhatnak meg a vendégek. 
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2.2.3 Egészségturizmus 

 

A város legfőbb vonzereje a központtól 4 km-re fekvő Zsóry Gyógy- és 

Strandfürdő. A kalcium-magnézium-hidrogékarbonátos szabad szénsavat 

tartalmazó, magas szulfidkén tartalmú hévíz több mint 60 éve áll a gyógyulás 

vágyók szolgálatában; 1968 óta pedig hivatalosan is gyógyvíz minősítésű. A 

fürdő 6 szabadtéri medencéjéből 3 gyógyvizes, 2 hideg vizes, 2 kevert vizes. A 

szórakozást, felfrissülést hullámmedence, élményelemekkel gazdagított 

felnőtt- és gyermekmedencék szolgálják. Az egész évben nyitva tartó fedett 

fürdőben 3 különböző hőfokú gyógymedence, uszoda, pezsgőfürdő, szauna és 

gyógyászati részleg áll a vendégek rendelkezésére. A fürdő területén 

folyamatos fejlesztések történtek az utóbbi években, legutóbb a körmedence 

felújítása, valamint a főbejárat rekonstrukciója valósult meg, a föld alá kerültek 

a gyógyvizet szállító „vályúk” és új kút fúrására is sor került. A fürdőben a 

nyári szezonban számos rendezvény is várja a látogatókat. 

A fürdő közelében 1986 óta szolgálja a gyógyulni vágyókat a Megyei Reuma 

Kórház, mely Kelet-Magyarország egyik legnagyobb mozgásszervi és 

reumatológiai egészségügyi intézménye. 2006 óta Rehabilitációs Központ 

elnevezéssel, kibővített kapacitással, felújítva várja a gyógyulni vágyókat. 

Az üdülőterületen található szálláshelyek közül többen kínálnak gyógy- és wellness 

szolgáltatásokat, kúracsomagokat. A szolgáltatások köre igen széleskörű: 

szauna, infrakabin, pezsgőfürdő, sóbarlang, hagyományos gyógykezelések, 

masszázs, alternatív gyógymódok, stb. Saját gyógy- és/vagy wellness 

részleggel az üdülőterületen található mindhárom hotel rendelkezik (Ametyst, 

Hajnal, Zsóry Fit). Szolgáltatásaikat a többi szálláshely vendégei is igénybe 

vehetik. 

 

2.2.4 Látnivalók, múzeumok 

 

Városunkban található a megye egyik leglátogatottabb múzeuma, a Herman Ottó 

Múzeumhoz tartozó Matyó Múzeum, mely 2003-ban ünnepelte fennállásának 

50. évfordulóját. Az egykori Korona Szálló, majd Matyóház épületének 

átalakításával és korszerűsítésével méltó helyen megvalósult a lényegesebb 

nagyobb kiállítótérrel rendelkező új múzeum, mely 2005-ben nyitotta meg 

kapuit. Állandó kiállításuk, a „Matyó népélet – Tárgyakban élő hagyomány” 

mellett rendszeres időszaki kiállítások és múzeumpedagógiai foglalkozások 

otthona is ez a múzeum. A földszinten található ajándékboltban Matyóföldre 

jellemző, zsűrizett ajándéktárgyak kaphatók. Megoldódott a múzeum ünnepek 

alatti nyitva tartásának problémája, most már minden olyan ünnepnapon nyitva 

van,  amikor nagyobb számú látogató várható. 

A város másik múzeuma, a 2004-ben 25 éves Mezőgazdasági Gépmúzeum szintén 

a Herman Ottó Múzeumhoz tartozik. A Hajdu Ráfis János által összegyűjtött, 

restaurált gépek és kiállított tárgyak száma több mint 2600, ami folyamatosan 

gyarapszik. A mezőgazdasági erőgépeket egyéb mezőgazdasági eszközök, 

kovácsműhely, ólaskert, matyó bútorokkal berendezett pihenő és rendezvények 

megtartására alkalmas gazdaház egészíti ki. A múzeum évente visszatérő 

rendezvénye, a szeptember első hétvégéjén Mezőgazdasági Gépésztalálkozó, 

mely nagyszámú szakmai látogatót vonz.  
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A város központjában található Hadas városrész sok rendezvény egyik fő 

helyszíne. Hangulatos utcáiban több tájház, alkotóház bújik meg. A látogatók 

elleshetik a fazekas, üvegcsiszoló mesterségek fortélyait, megtekinthetik a 

bútorfestő, mézeskalácsos, hímző, babakészítő, a szövő, festő és tűzzománcos 

műhelyeket. Évek óta visszatérő probléma viszont a házak látogathatósága. 

Szintén itt található a Matyó Népművészeti Egyesület székhelye, a Népi 

Művészetek Háza, valamint a Táncpajta modern, de környezetbe illeszkedő 

épülete. Állandó kiállítással várja a látogatókat a Kisjankó Bori Emlékház, 

korabeli berendezéssel és használati tárgyakkal, köztük az íróasszony rajzaival. 

A közelmúltbeli korszerűsítő munkálatoknak köszönhetően a ház egész évben 

tud látogatókat fogadni. A Hadas városrész eredeti hangulatának visszaállítása, 

megőrzése érdekében az önkormányzat az elmúlt években több pályázatot 

nyújtott be, illetve több ingatlanra elővásárlási jogot jegyeztetett be.  

A Városi Galériában jelenleg nem rendeznek kiállításokat, mivel az épület 

felújításra szorul. A korábban itt berendezett Iskolatörténeti Gyűjtemény 

2006. tavaszán áthelyezésre került egy méltóbb helyre, a Mátyás király u. 52. 

sz. alatti tájházba, ahol többek közt egy berendezett osztályterem látható az 

1930-as évek elejéről. A házban rendszeresen tartanak kézműves 

foglalkozásokat, múzeumpedagógiai órákat és nyáron táborokat. 

A város legrégibb műemléke a Szent László templom gótikus Mária-kápolnája. 

Maga a templom is figyelemre méltó, a XVIII. században épült barokk 

stílusban. A templom freskóit, Takács István, mezőkövesdi festőművész 

készítette. A kápolnában található freskója, a matyó szívbúcsúról, megörökíti 

mindkét nem minden korosztályának népviseletét. A mellette lévő plébánia két 

érdekességet is rejt, a „koronaszobát” és a „Matyó Madonnát”, melyek sajnos a 

nagyközönség számára nem láthatók. 

Nemrégiben szentelték fel városunk másik római katolikus templomát, mely a 

korábbi „kistemplom”, a Jézus Szíve templom utódja. A régi templomot 

Takács István freskói díszítik. Az épület állagának megóvása és méltó 

hasznosítása jövőbeni megoldásra váró feladat. Ezt a szándékot valósíthatja 

meg az ide tervezett orgona-múzeum, melyre vonatkozóan az Önkormányzat 

szándéknyilatkozatot írt alá.  

 

2.2.5 Szabadidő eltöltési lehetőségek 

 

A városban sorra kerülő rendezvények száma az elmúlt években megnőtt az új 

kezdeményezéseknek köszönhetően. Ezek között vannak kisebb helyi, 

nagyobb országos, sőt nemzetközi szintű események is. Az évente visszatérő 

nagyrendezvények főleg a nyári hónapokra koncentrálódnak. Legjelentősebbek 

a Matyóföldi Néptánc Fesztivál (2003-tól Matyóföldi Folklórfesztivál), a 

Fúvószenekarok és Mazsorettcsoportok Nemzetközi Fesztiválja, Kisjankó Bori 

Országos Hímző Pályázat és Kiállítás (3 évente), Matyó lakodalmas, Zsóry-

Fesztivál, és a Bor Napja. Két új nagyrendezvény: a nyár elején a Mátyás 

Király Reneszánsz Hétvége és a szeptember elején a Zsóry Lovas Napok jól 

szolgálják a turisztikai főszezon megnyújtását, és nagy népszerűségnek 

örvendenek. 

A tavaszi és őszi hónapokban is vannak hagyományosan megrendezett programok, 

mint a Matyó Húsvét, a Pünkösdölő, Majális, Országos Mezőgazdasági 
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Gépésztalálkozó, télen pedig az Matyóföld Kupa Országos Táncverseny. A fenti 

programok mellett az utóbbi években egyre több programmal mutatkoznak be 

egyes művészeti ágak helyi képviselői. Szinte havonta láthatunk színházi 

előadást, tavaszonként pedig megrendezésre kerül a Színházi Ifjúsági Hét.  

Komolyzenei események is szép számmal kerülnek megrendezésre az év 

során, köztük a nyári vasárnapi orgonakoncertekkel. Ezeket különböző témájú 

kiállítások, alkotótáborok, színes sportesemények egészítik ki egész évben. 

A rendezvények megszervezésében és lebonyolításában folyamatosan növekvő 

szerepet vállalnak a helyi civil szervezetek, az önkormányzat és a városi 

intézmények mellett. 

 

A kulturált szórakozási lehetőséget biztosító vendéglátóhelyek száma nőtt az elmúlt 

években, a városban és az üdülőterületen egyaránt. Hétköznap – turisztikai 

szezonban - esti szórakozási lehetőségek még mindig kevésnek bizonyulnak. 

Tovább nehezíti a nyári szezonban vendégek programjának tervezését a 

jelenlegi buszközlekedés. Nyáron az utolsó busz hétköznap este fél nyolckor 

már indul a városból a fürdő felé, hétvégén pedig háromnegyed tízkor. 

Sportolási lehetőségek tekintetében nem lehetünk elégedettek. A városban a 

Sportcsarnok és a Club Solar Fittness alkalmas ilyen jellegű tevékenységre, 

valamint 2006-ban átadott új műfüves pálya bérlésére is van lehetőség. Az 

üdülőterületen a fürdőn kívül szinte semmilyen sportolási lehetőség nincs. 

(kivéve néhány szálláshelynek a kizárólag saját vendégei részére biztosított 

szolgáltatásait (foci- és teniszpálya: Hotel Ametyst, Autóscamping, 

labdajátékok: Zsóry Zsibongó, konditerem: Hajnal Panzió, Zsóry Fit Hotel). 

Az Ódor Kerékvár szolgáltatása kapcsán a szálláshelyek vendégei számára 

lehetőség van kerékpár bérlésére, Új lehetőségként a közelmúltban egy 2000m 

hosszúságú quadpálya nyílt, különböző nehézségi szakaszokkal, ahol a 

járműveket bérelni lehet. 

 

Mezőkövesd, központi fekvésének köszönhetően a környék iránt érdeklődők bázisa 

kell, hogy legyen. Fél-, egynapos kirándulásokra számtalan lehetőség adódik, 

mind saját gépkocsival, mind tömegközlekedési eszközökkel. Dél-borsodi 

kistérség szinte minden falva tartogat valami érdekességet. A műemlékek, 

múzeumok iránt érdeklődőknek számos látnivalót kínálnak a közeli 

nagyvárosok (Eger, Miskolc, Gyöngyös, Debrecen), de a természeti értékeket, 

túrákat előnyben részesítők sem csalódhatnak, hisz a Bükk és a Mátra legszebb 

pontjai, a Hortobágy és a Tisza tömegközlekedéssel is könnyen elérhetők. 

Észak-Magyarország 4 borvidéke - köztük a Bükk-aljai - a bor- és 

gasztronómiai élvezetekkel csábít. A napfény és a fürdőzés szerelmesei 

Bogács, Eger, Egerszalók, Miskolc-Tapolca, Tiszaújváros fürdőit vagy a 

Tisza-tó strandjait kereshetik föl. A vendégekre tehát változatos kirándulási 

lehetőségek várnak, igaz csak egyénileg, mert a garantált kirándulások 

jövedelmező szervezésére eddig egyik utazási iroda sem látott elegendő 

biztosítékot. 
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2.3 MARKETNG 

 

Mezőkövesd város többféle turisztikai kiadvánnyal is rendelkezik. A korábbi évek 

rendezvény naptárain túllépve, 2003-tól Programajánló, majd 2006-tól 

Mezőkövesd címmel színes, 4 nyelvű kiadvány jelenik meg évente a turisztikai 

szempontból jelentős rendezvényekkel, látnivalókkal, szálláshelyekkel, 

térképpel. 2005-ben két hiánypótló kiadvány is készült. A város pályázati 

támogatással összehajtható 4 nyelvű várostérképet készített, hátoldalán a 

kistérség térképével. A Matyóföldi Idegenforgalmi Egyesület pedig Matyóföld 

címmel a 3 matyó településről készített közös magyar-angol nyelvű leporellót 

és a Matyó Népművészeti Egyesület is saját kiadvánnyal rendelkezik. A fenti 

kiadványok mind az új bordó-kék egységes arculattal és az új városi logóval 

készültek. E szerint került megtervezésre az új városi mappa is, szintén 2005-

ben. A városi kiadványokat jól kiegészítik a Zsóry-fürdő és a szolgáltatók 

igényes szóróanyagai. 

A szóróanyagok mellett napjainkban kiemelkedő jelentőségű az elektronikus 

marketing. Ennek kapcsán városunk – szintén pályázati támogatással - 

készíttetett egy városi reklám spot-ot és reklámfilmet, valamint teljesen 

megújult a város weboldala. Az új weboldal stílusa megfelel az egységes 

városi arculatnak. Az oldal a magyar mellett 3 idegen nyelven (angol, német, 

lengyel) is elérhető, azonban idegen nyelveken csak a turisztikai szempontból 

jelentős menük, anyagok olvashatóak. 

A szállás- és vendéglátóhelyek szinte mindegyike rendelkezik általában többnyelvű 

internetes honlappal. A fürdő honlapja is többnyelvűvé vált az elmúlt években, 

azonban esztétikai szempontbók módosításra szorul. 

Mezőkövesd az év két legnagyobb magyar szakmai seregszemléjén, az Utazás 

Kiállításon és a Spa & Wellness egészségturisztikai szakkiállításon 

rendszeresen önálló standdal vesz részt. Emellett az összes belföldi és több 

külföldi turisztikai kiállításra is eljutnak a város anyagai, alkalmanként 

informátorai is az Észak-magyarországi régióval és Borsod megyével ápolt jó 

kapcsolatnak köszönhetően. 

A város látnivalói, rendezvényei, népi iparművészei egyre gyakrabban jelennek meg 

a hazai és külföldi írott és elektronikus médiák műsoraiban, cikkeiben. Ez 

annak is köszönhető, hogy utazási irodák illetve médiaképviselők számára 

szervezett régiós vagy megyei tanulmányút egyik állomása több alkalommal 

Mezőkövesd volt. 

Mezőkövesd Város Önkormányzata két sikeres pályázatnak köszönhetően 2001. 

májusában megnyitotta a Tourinform irodát, mely egész évben nyitva tartó 

területi információs és marketing irodaként működik. A Tourinform 

koordinálásában – 2004 óta a főszezonban szezonális információs és tourist 

police iroda is segíti a vendégek tájékoztatását a Zsóry-fürdő főbejáratánál. A 

korábban a Magyar Turizmus Zrt.-től a nyári szezonra  kapott pénzügyi 

támogatás az utóbbi években elmaradt, ennek ellenére a város továbbra is 

biztosítja nyáron a Tourinform iroda hosszított nyitva tartását, illetve plussz 

szolgáltatásként a szezonális iroda működését. 
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2.4 SWOT-ANALÍZIS 

 
 

 

ERŐSSÉGEK 
 

- Több, jól kombinálható turisztikai vonzerő 

helyben (fürdő, népművészet, 

rendezvények) 

- Centrális fekvés, több jelentős 

idegenforgalmi vonzerő közelsége (Eger, 

Mátra, Bükk, Tisza, nemzeti parkok) 

- Ismert terméknevek (matyó, Zsóry-fürdő) 

- Hagyományőrzés 

- Kitűnő megközelíthetőség (M3 autópálya, 

3-as főút, vasúti fővonal) 

- Észak-Magyarország legnagyobb gyógy- és 

strandfürdője 

- Hivatalosan minősített gyógyvíz 

- Több célcsoportot vonz a város és maga a 

fürdő is (gyógy- és strandfürdő + uszoda 

egyben) 

- A gyógyfürdő és az uszoda egész évben 

nyitva tart 

- Szálláshelyek minden kategóriában 

- Civil szervezetek aktív közreműködése a 

rendezvények szervezésében 

- Egységes arculat a marketingben 

- Jelentős fürdő- és szolgáltatás fejlesztés 

 

GYENGESÉGEK 
 

- Kevés idegenvezető, tolmács 

- Kevés nyilvános WC 

- Modern közművek zavaró jelenléte a 

Hadasban 

- A fürdő és a város között távolság 

- A fürdő és a város közötti közlekedés 

- Kerékpárút egy részének rossz állapota a 

város – üdülőterület közöttiszakaszon 

- Autópálya városi kijárata elkerüli a 

Zsóry-t 

- A fürdő egyes medencéinek 

csempeburkolat és vízforgató,- tisztító 

berendezés hiánya 

- Fedett élményfürdő hiánya a fürdőben 

- Wellness hiánya fürdőben 

- Kevés szórakozási, sport és parkolási 

lehetőség az üdülőterületen 

- Nincs központja az üdülőterületnek 

(főutca, sétálóutca, tér, park) 

- Egységes információs táblák hiánya az 

üdülőterületen 

 

LEHETŐSÉGEK 
 

- A város határában található az ország egyik 

legnagyobb repülőtere, mely szilárd 

burkolattal ellátott és a legnagyobb gépek 

fogadására is alkalmas (cargo, 

személyforgalom) 

- Fürdőhöz kapcsolt gyógyszálló komplex 

szolgáltatással 

- Külföldi egészségbiztosítókkal való 

megegyezés (külföldiek gyógykezelésének 

támogatása ügyében) 

- Wellness lehetőségek bővítése a Zsóry-

fürdőben 

- Gyógyvíz jobb kihasználása 

- Volt laktanya és a bányatavak hasznosítása 

szabadidős centrumként 

- Hungaricum a matyó hímzés 

- Hadas városrész „fejlesztése” 

- Konferencia, egyházi, bor és gazstronómiai 

- turizmus 

- Csillagtúra lehetősége – térségi 

összefogással 

 

VESZÉLYEK 
 

- Esetleges szálláshely túlkínálat egyes 

kategóriákon belül 

- „Fekete” szálláshely kiadás 

- A hírnévvel rendelkező Zsóry-fürdő  

fejlesztési lehetőségei korlátozottak  

- Matyó népművészeti termékek 

tömegcikké válása 
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III. CÉLKITŰZÉSEK, FELADATOK 

 

3.1 Szállás- és vendéglátóhelyek 

 

- A város szálláshelystruktúrájában szinte minden típusú szállás megtalálható, ám a fürdő 

területén lévő, ahhoz közvetlenül fedett folyosóval kapcsolódó, nagy férőhely kapacitású, 

magas színvonalú 4*-os gyógyszálló még hiányzik. Egy másik négycsillagos gyógyszálló 

építése az üdülőterületen jelenleg folyamatban van. 

- A Rehabilitációs Központ melletti és a Camping körüli területek befektetők részére 

történő kiajánlása minőségi vállalkozás-befektetési,szolgáltatás fejlesztési célból. 

- Ösztönözni kell a meglévő szálláshelyek szolgáltatásainak bővítését, a meghirdetett 

szolgáltatások maradéktalan biztosítását. 

- Minden törvényes eszközzel fel kell lépni a „fekete” szálláskiadás visszaszorítása 

érdekében. Szükséges az idegenforgalmi adó befizetésének folyamatos és hatékony 

ellenőrzése. 

 

3.2 Egészségturizmus 

 

Az egészségturizmus, vagyis a gyógy- és wellness turizmus feltételeinek további 

fejlesztése elengedhetetlen, elsősorban a fürdő területén belül. Azon vendégek, 

akik ilyen jellegű szolgáltatások igénybevételének szándékával érkeznek, 

általában több bevételt jelentenek, hisz hosszabb az átlagos tartózkodási idő, 

többet költenek. 

Mivel a város fő vonzereje a fürdő, annak folyamatos fejlesztése, megújulása 

szükséges. A cél egy egész évben jól kihasználható több generációs gyógy- és 

élményfürdő kell, hogy legyen. A fiatalabb korosztály számára elsősorban az 

élményfürdőzés, a középkorúak számára az egészség megőrzését is célzó 

wellness szolgáltatások, az idősebb korosztály számára pedig a gyógyfürdőzés, 

gyógykezelések jelenthetik a legnagyobb vonzerőt. A Zsóry-fürdő jelenleg 

érvényes fejlesztési koncepcióját az Önkormányzat 2006. őszén fogadta el. 

Tennivalók: 

 

- A gyógyfürdő és a strandfürdő, két egymással együttműködő, de határozottan elkülönülő 

funkcionális egységre osztódjon. A szétválasztás eredményeként egy egész évben 

üzemelő, jellemzően gyógyászati szolgáltatásokat nyújtani képes gyógy- és élményfürdő 

egység, és egy csak a nyári szezonban nyitva tartó, nagyszámú vendéget fogadni képes 

strandfürdő egység alakulna ki. 

- Modern beléptető rendszer kiépítése, bankkártyával történő fizetés lehetőségének 

biztosítása. 

- A gyógy- és élményfürdő medencekínálatából hiányzik a téli üzemhez is nélkülözhetetlen 

gyermekmedence, mely csak fedett területen alakítható ki. 

- Szükséges az úszómedence gyógytorna eszközökkel történő felszerelése, így többcélúan 

hasznosítható lenne. 

- Fittness - wellness szolgáltatások sürgős, nagyfokú fejlesztése. A jelenleg meglévő 

kezeléseken, szaunán kívül többféle masszázs, többféle szauna, szolárium, 

merülőmedence, pihenőtér, valamint fodrászat, kozmetika, pedikűr, természetgyógyászat, 

fittness terem kialakítása szükséges. 
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- A gyógy- és élményfürdően a vendégek színvonalas ellátásához egész évben üzemelő 

vendéglátó és kereskedelmi egységek szükségesek. Ezeket úgy célszerű telepíteni, hogy 

télen a belső, nyáron a külső és belső terek kiszolgálását is legyenek képesek ellátni. 

- A vendégek, érdeklődők visszajelzései alapján nagy igény mutatkozna egy a fürdő 

területén lévő, a gyógy- és élményfürdővel fedett folyosón összekapcsolt színvonalas 

gyógyszállóra. Ennek kiszolgálásához szükséges a gyógy- és élményfürdő rész fentebb 

említett fejlesztéseinek megvalósítása, illetve hosszabb távon egy fedett élménymedence 

megépítése. 

- A strandfürdő részen a nagy víztömeg és a biztonságosabb, gazdaságosabb üzemletetés 

miatt célszerű a körmedence vízterének szakaszolása. Ennek eredményeként különböző 

hőmérsékletű, medencerészek alakulnának ki, közöttük részben árnyékolt termál 

szakaszokkal, gazdagabban felszerelt élménymedencékkel. Az élménymedence fejlesztése 

során mindenképpen indokolt a meglévő csúszda, vagy egy új csúszda ide helyezése. 

- A meglévő ikermedence sem funkcionális, sem esztétikai, sem műszaki és 

vízfelhasználási szempontból nem felel meg a mai igényeknek. Gazdaságosabb megoldás 

az ikermedence helyén egy új medence létesítése, mely korszerű forgató vízgépészettel, a 

termálvíz hőenergiájával melegített hálózati vízzel üzemelne és két, eltérő hőmérsékletű, 

egymással összeépített de elválasztott, részben árnyékolt részből állhatna. 

- A strandfürdő területén a várható vendéglétszámhoz képest nem elégséges az öltözők, 

zuhanyozók, WC csoportok kapacitása. 

- Járófelületek további cseréje térburkolóra. 

- Közvilágítás rekonstrukciója. 

- A fejlesztések tervezése és megvalósítása a mozgáskorlátozottak érdekeinek figyelembe 

vételével történjen. 

- Igényes zöldfelületek és játszópark kialakítása gyermekeknek. Sportlehetőségek körének 

bővítése (focipálya, mászófal, fallabda, stb). 

- Elfolyó víz hasznosítása pl. csónakázó tóként. 

- Személyzet fiatalítása, továbbképzése (nyelvek, wellness). 

- A fürdővendégek udvarias, gyors informálása és kiszolgálása, 

- Friss kutatásokat kellene végezni a víz gyógyhatásáról, melyeket széles körben, esetleg 

több nyelven közzé lehetne tenni szaklapokban, internetes honlapokon, stb. A fürdő 

marketingjében jobban kell hangsúlyozni a víz jó minőségét. 

 

3.3 Látnivalók, múzeumok 

 

Mezőkövesd belvárosa múzeumai és egyéb látnivalói miatt nemcsak az itt nyaraló turisták 

érdeklődésére tarthat számot, hanem a kirándulókéra is. Szükséges a látnivalók nyitva 

tartásának felülvizsgálata.  

- Idén először tavasztól őszig a Matyó Népművészeti Egyesület koordinálásában munka 

napokon fix időpontokon, fix díjért vezetett séta lesz a Hadas városrészben, melyhez 

sajnos csak a házak egy része csatlakozott. A Hadas városrészbeli házak látogathatósága – 

főleg a téli szezonban – továbbra is megoldandó probléma. 

- Ki kell alakítani a Hadas városrészben egy olyan vendéglátóhelyet, ahol népies 

környezetben „matyó”étel- és ital specialitásokat kínálnak a turistáknak. 

- A vendégek visszajelzései alapján a Matyó Múzeumban szükséges volna egy teremben 

állandó hímzéskiállítást berendezni, hiszen az embereknek a matyóról először a matyó 

hímzés jut eszébe, amit sehol sem tudnak megtekinteni. A múzeumban kb. 1 éve felállított  
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tárlatvezető készülékekre az idegen nyelvű szövegeket még a turisztika szezon előtt 

szükséges rögziteni, hogy azok tényleg rendeltetésüknek megfelelően működhessenek. 

- A Városi Galériában napjainkban is sokan keresik még az egykori Dala-Takács kiállítást. 

Jelenleg a Galéria felújításra szorul, így nem látogatható. A jövőben a korábban elfogadott 

fejlesztési terveknek megfelelően Dala-Takács kiállítást kell benne kialakítani és annak 

egész éves folyamatos nyitva tartását biztosítani. 

- A vendégek részről igényként, ötletként fogalmazódott meg a matyó népviseletbe öltözött 

csoportkísérő gondolata. Össze kellene gyűjteni azoknak az idegenvezetőknek az adatait, 

akik vállalnának ilyet az öltözetek biztosítására pedig pályázati lehetőséget kell keresni.  

 

3.4 Rendezvények 

 

- Szükséges volna a város rendezvénykínálatának felülvizsgálata, elsősorban pénzügyi 

okok, illetve látogatottság szempontjából. 

- Az adventi időszakban már van kezdeményezés programra a Hadas városrészben, melyet 

mindenképp érdemes továbbgondolni. A szálláshelyeken karácsony és szilveszter között 

minden évben nagyon sok a vendég, ezért igény van az ünnepi időszakban is színvonalas 

karácsonyi, szilveszteri városi rendezvény(ek)re. 

- Bővíteni kellene a garantált (a hét egy adott napján egy adott időpontban megrendezett) 

programok körét. Pl. zenepavilon felállítása (helyi építőipari szponzor segítségével) 

valamelyik városi téren, ahol rendszeresen – garantált programként – zenei programok 

lennének. 

- Fontos volna az üdülőterületen legalább a nyári főszezonban garantált esti programokat, 

elfoglaltságot szervezni. – pld. utcaszínház, táncház, könnyűzenei esték, nyári kabaré 

műsor, melyet a városi civil szervezetek bevonásával gazdaságosan meg lehet szervezni. 

- Ösztönözni kell a lakosokat, hogy akinek van matyó öltözete, az a Hadas városrészben 

zajló rendezvényeket abban látogassa. 

- szezonális idő meghosszabbítása érdekében több rendezvény megtartása, valamint a  

térségi kapcsolatrendszert jobban ki kell építeni, a rendezvények szervezésénél, mivel 

nagy szerepe lehet  turisztikai szempontból. Mezőkövesdet és környékét összefogva kell 

kiajánlani az idelátogató vendégeknek. 

 

3.5 Sport és szórakozás 

 

- Szükséges lenne lovaglási lehetőséget biztosítani, mert lenne rá kereslet. A lovas 

vállalkozókat valamilyen módon ösztönözni kell, hogy az egyéni, lovagolni vágyó 

vendéget fogadják, ennek feltételeit teremtsék meg. 

- A jelenleg rendelkezésre álló „teniszpályák” közül egyet sem használhatnak a vendégek. 

(A Delco Remy és a Matyó MG Szövetkezet pályái ápoltak, a dolgozók használják őket. 

Az Autóscamping és a Hotel Ametyst szolgáltatásai közt szintén szerepel teniszpálya, 

saját vendégeik részére.) A pályák tulajdonosaival megbeszéléseket kell folytatni és 

elérni, hogy legyen legalább egy olyan pálya, amit minden itt tartózkodó turista 

használhat. Ki kell dolgozni a használat feltételeit (mikor, mennyiért, eszközbérlési 

lehetőség). 

- A kerékpáros turisták számának növelésére ki kell dolgozni és meg kell teremteni azokat a 

feltételeket, melyek alapján városunk „kerékpáros barát” város lehet. Minden – nem csak 

a kereskedelmi szálláshelyeken megszálló - turista számára hozzáférhető kerékpárbérlési 

lehetőséget kell biztosítani az üdülőterületen, mely megoldható a Zsóry Camping 
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recepcióján, vagy a Zsóry fürdő jegypénztárában, mely bevételeinket is növelné. Ezt 

megfelelően népszerűsíteni kell, illetve a kerékpár mellé útvonaljavaslatokat és lakatot 

adni. 

- Fel kell mérni, hogy a Városi Sportcsarnokban a turisták számára milyen sportolási 

lehetőségek vannak. Milyen eszközöket használhatnak, mikor és mennyiért?  

- A sportolási lehetőségekről, kerékpáros túrák útvonalairól egyszerű, de informatív 

anyagot készíteni és az itt tartózkodók körében népszerűsíteni. 

- Szórakozási lehetőségek tekintetében elsősorban a hétköznapi esti szórakozási 

lehetőségek körét kellene bővíteni az üdülőterületen. 

- Volt honvédségi terület – Hadnagy úti lakótelep-  önkormányzati tulajdonú ingatlanán 

sport, szabadidő központ kialakítása. 

 

3.6 Marketing 

 

Nem elég, ha egy település jó adottságokkal rendelkezik, azt a fogyasztók, jelen esetben a 

turisták számára vonzóvá is kell tenni. 

- A marketing tevékenységben a jelenleginél nagyobb hangsúlyt kell helyezni az itt nyaraló 

vendégek véleményének, javaslatainak megismerésére. Ehhez a szolgáltatók nagyfokú 

együttműködése szükséges, ugyanis a vélemény felmérésének legegyszerűbb módja a 

kérdőív. Ezek a szálláshelyek szobáiban elhelyezhetők, ahogy sok más városban meg is 

teszik, és a vendégek távozása után pótolhatók. A vendég önkéntes alapon tölthetné ki név 

nélkül. A kitöltések számát nyereményekkel (pl. következő évben itt tölthető pihenés) is 

lehetne ösztönözni, ebben az esetben a név és cím megadása szükségessé válik. 

- Szükséges lenne a vendégforgalomról részletesebb adatokat is gyűjteni a szálláshelyekről 

(belföldiek, külföldiek arány, országonkénti megoszlás). 

- A belföldi turizmus erősítése érdekében érdemes lenne évente kiválasztani egy megyét 

vagy várost, melyre abban az időszakban kiemelt figyelmet fordítunk (részvétel ottani 

turisztikai kiállításon, nyeremény felajánlás, sajtóhirdetés, az ottani Tourinform irodában 

„Mezőkövesd sarok”). 

- A kiadványoknak hamarabb kell elkészülniük (már az előző év végén). 

- Az Internet nyújtotta információk az utazási döntésben egyre nagyobb szerepet játszanak, 

ezért fontos feladat a városi honlap turisztikai vonatkozású oldalainak folyamatos 

aktualizálása. 

- Továbbra is törekedni kell az egységes városmarketingre, a marketing eszközök egységes 

arculatának használatára. Ahol lehet, alkalmazni kell az új szlogent és logót, valamint a 

színvilágot. 

- Szükséges a korábbi „merev” városi poszterek helyett, nagyobb példányszámú egyszerű 

fényes műnyomó papírra posztereket készíttetni, új fotókkal, az egységes színvilág és a 

logó alkalmazásával. 

- Bővíteni kell az elektronikus marketing eszközeink sorát. A nemrég elkészült városi 

reklámfilmet DVD lemezen professzionálisan sokszorosítani szükséges (lemez felületének 

feliratozásával, tokkal), a szerzői jogi előírások betartásával. 

- A kistérség településeivel együttműködve ki kell dolgozni egy kedvezményeket adó 

térségi turisztikai kártya bevezetésének feltételeit. 

- A vendégforgalom növelése érdekében Turisztikai együttműködési megállapodást 

megkötése szükség a közeli Eger várossal, valamint a turisztikai jelentőséggel bíró 

kistérségi településekkel programok közös kiajánlására, valamint turisztikai 

programcsomagok kidolgozására. 



 

 

 

15 

 

3.7 A vendégfogadás infrastruktúrája 

 

- A közlekedési eszközzel városunkba érkező vendégek az autóbusz- vagy a vasútállomásra 

érkeznek, itt szerzik az első benyomásokat. Az autóbusz pályaudvar korszerűsítése már 

megtörtént, a vasútállomás viszont több tíz éve változatlan formában van. Időszerű volna 

a váróterem, annak berendezése, valamint a mellékhelyiségek felújítása. Ennek során 

kiemelt figyelmet kell fordítani a váróteremben lévő Takács faliképre. Megfelelő 

bútorzattal az egész országban egyedivé lehetne tenni. Célszerű lenne a jegykiadást is 

korszerűsíteni. 

- A volt katonai repülőtér városi kezelésbe kerülése után minél hamarabb befektetőt kell 

találni a repülőtér polgári célú hasznosítására, valamint a közelében lévő volt laktanya 

épületegyüttesének és a bányatavak természetvédelmi és turisztikai célú hasznosítására. 

Ezen ingatlanok hasznosítási terve már elkészült. 

- A városba érkező külföldieknek gyakran problémát okoz a pénzváltás. A városban 

megoldódott a hétvégi pénzváltás a Tesco áruházban megnyílt pénzváltóval. Az 

üdülőterületen azonban nincs semmilyen lehetőség a pénzváltásra. A korábban kihelyezett 

OTP bankautomata, többszöri feltörés után a tavalyi szezonban már sajnos nem került 

visszahelyezésre. Ennek biztonságosabb módon való újbóli elhelyezésére ismét fel kell 

venni a kapcsolatot a bankkal. Lehetőség szerint egy forgalmas, központi, ám mégis 

biztonságos helyet kell neki találni, melyre a Rehabilitációs Központ előtere alkalmas 

lenne, így az intézménnyel is egyeztetést kell kezdeményezni ez ügyben. 

- A kerékpárút város és fürdő közti szakaszának felújítását és a világítás kiépítését mielőbb 

folytatni szükséges. 

- Az üdülőterület és a város „összekötése” érdekében minél előbb meg kell valósítani – a 

városrehabilitációs tervben javasolt – az Autóscamping és az Exir Hungary Kft. közötti 

terület beépítését. A Zsóry-fürdő és a város összeépülése rekreációs területekkel, valamint 

kereskedelmi, szolgáltató, szórakoztató létesítményekkel javasolt. A város és a Zsóry-

fürdő közötti iparterületi funkciókat korlátozni szükséges a régi 3-as úttól északi irányban. 

- Az üdülőterület és a város közti összeköttetésben fontos szerepe van a helyi 

autóbuszjáratoknak, nemcsak a vendégek, hanem az üdülőterületen dolgozók számára is. 

Szükséges a város és az üdülőterület között közlekedő autóbuszok menetrendjének 

folyamatos kontrollja, ha kell módosítása, bővítése. 

- A fürdő előtt a Napfürdő út forgalmának csökkentése szükséges. Hosszú távon egy új 

behajtási lehetőséget kell kialakítani az üdülőterületre, pl. a Fülemüle út 

meghosszabbításával. Így a 3-as főút igénybe vétele nélkül akár „kisvonatokkal” vagy 

lovas kocsikkal is lehetne közlekedni a város és az üdülőterület között. 

- A fürdő előtt ki kellene alakítani az üdülőterület „centrumát”, esetlegesen a parkoló 

áthelyezésével, parkosítással, padokkal, játszótérrel, korzó és vendéglátó teraszok 

kialakításával. „Be kell vezetni” a vendégeket az arborétumba, tájékoztató táblák 

segítségével. Meg kellene vizsgálni egy állandó szabadtéri színpad kialakításának 

lehetőségét, a szolgáltatók és a Reuma Kórház zajszintre vonatkozó kéréseinek 

figyelembe vételével. 

- A Fülemüle úton a szezonban erős gyalogosforgalom számára szélesebb járdát kellene 

kialakítani padokkal, fedett hulladék-gyűjtőkkel. 

- Fokozottan kell figyelni a közterületek állapotára, tisztaságára. Zöldterületeink 

színvonalát javítandó kívánatos minél több virág elhelyezése és egyben a lakosság 

tájékoztatása és együttműködés kérése ezek megőrzésére. Új színfolt lehetne a helyi  
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lakosoknak is egy kisebb vízfelület valamelyik parkban (pl. szökőkút a Főtéren vagy a 

Közösségi Ház előtti parkban). 

- A korábbi években fából készíttetett tárgyak (üdvözlő táblák, útbaigazító táblák, térképek, 

Hadas kapu, virágládák, stb.) rendszeres éves karbantartása szükséges. 

- Két jelentős attrakciónk, a fürdő és a Hadas városrész propagálásán még mindig van mit 

javítani. Az új déli elkerülő út megépültével az autópályáról közvetlenül elérhetővé vált a 

fürdő, azonban a kitáblázása az új út – 3-as főút – városból kivezető út kereszteződéseinél 

hiányzik (csak Eger és Budapest feliratok vannak). Sokaknak probléma – elsősorban 

gépkocsival - a Hadas városrész megtalálása. Bár a Hadas kapu egyértelműen jelzi, hogy 

ott kezdődik valami, az Eötvös út elején (a Főtér sarkán lévő fa táblán kívül) valahol 

egyértelmű utalást kell elhelyezni, merre is kell továbbhaladni. Erre nagyon alkalmas 

lenne a Matyótáj Áruház oldalánál található régi térkép, melynek hasznosítására jó 

alkalom lenne Hadas felirattal, nyillal való ellátása (térképként elavult, csúnya, helyette 

van már új térkép a parkoló előtt). 

- Tovább kell alakítani a Kavicsos-tó környékét. Ki kell dolgozni a csónakázás, 

vízibiciklizés feltételeit a tavon. A tó körül egy egységes sport- és rekreációs területet 

szükséges kialakítani, megfelelő kiszolgáló infrastruktúrával (szabadtéri színpad, 

közvilágítás, elektromos csatlakozók, kerti műtárgyak, játszótér, vendéglátás). 

- Felül kellene vizsgálni az egyes látnivalóknál és a fürdőben váltható belépőjegyek 

„küllemét”. Fontos, hogy a vendég egyik helyen se kapjon egy blokkot vagy 

semmitmondó papírdarabot, hanem minden helyszínen arra jellemző képpel vagy 

grafikával és adataival ellátott belépőjegyet kapjon. Ezek külső megjelenése egységes 

lehetne az egész városban. 

- Törekedni kell arra, hogy a vendégekkel érintkező személyek idegen nyelv tudása minél 

magasabb szintű legyen. 

- A Mezőkövesdi Újságban minden évben felhívást kell közzé tenni saját lakókörnyezetünk 

szépítése, virágosítása, a közterek megóvása érdekében, hiszen ez is szervesen 

kapcsolódik a turisztikai feladatokhoz a vendégfogadás feltételeihez. 

 

3.8 Szakmai kapcsolatrendszer 

 

- További helyi, kistérségi és regionális szintű kapcsolatok, együttműködések 

kialakulásának elősegítése. 

- Nemzetközi kapcsolatok terén partner- és testvérvárosi szintű kapcsolatok kialakítása 

egyrészről a közeli, szomszédos országok olyan településeivel, melyek lakosai részéről 

potenciális fizetőképes kereslet lehet városunk turisztikai kínálata iránt; másrészről 

régebbi EU tagállamokbeli településekkel, melyekkel közösen nagyobb eséllyel 

pályázhatnánk EU-s támogatások elnyerésére közös projektekkel. 

- A város turisztikai központ jellegének megőrzése, megerősítése. 

- Szükséges a turisztikai desztináció és regionális turisztikai központokhoz történő 

csatlakozás 

 

3.9. Összefoglalás 

 

A fent felsorolt célkitűzések, feladatok eléréséhez, megoldásához elengedhetetlen az 

összefogás mellett a különböző pályázatok folyamatos figyelemmel kísérése, az összes 

pályázati lehetőség kihasználása és így minél több pályázati forrás bevonása a különböző 

projektekbe. Szükséges a Zsóry-fürdő, a város és a repülőtér kapcsán korábban  
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megfogalmazott és elfogadott stratégiákban foglaltaknak megfelelő projektek kidolgozása. 

Ezek kivitelezésére meg kell találni a legmegfelelőbb befektetőket, akik olyan maradandó 

fejlesztéseket tudnak megvalósítani, melyek nem csak a városunkba érkező vendégek, hanem 

a helyi lakosság megelégedésére is szolgálnak. 

 

 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.     Tállai András sk. 

   mb. aljegyző       polgármester 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő: 

 

 

 

 Vámos Zoltán sk.      Csiger Lajos sk. 

 települési képviselő       települési képviselő 

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

69/2007. (III.28.) ÖK. számú 

HATÁROZATA 

 

Tájékoztató a Művelődési Közalapítvánnyal együttműködési megállapodást  

kötött civil szervezetek működéséről és a Mezőkövesdi Civil Szövetség munkájáról 

 

 

 

Mezőkövesd Város Képviselő-testület megtárgyalta a Mezőkövesdi Művelődési 

Közalapítvány és a Mezőkövesdi Civil Szövetség Egyesületének tájékoztatóját és azt 

tudomásul vette. 

 

 

 

Felelős:  Mezőkövesdi Civil Szövetség Elnöke, Közösségi Ház igazgatója 

Határidő:  értelem szerint 

 

 

 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.     Tállai András sk. 

   mb. aljegyző       polgármester 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő: 

 

 

 

 Vámos Zoltán sk.      Csiger Lajos sk. 

 települési képviselő       települési képviselő 

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

70/2007. (III.28.) ÖK. számú 

HATÁROZATA 

 

„Rendes Matyó Porta” városszépítő program jóváhagyása 

 

Mezőkövesd város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. évtől kezdődően 

„Rendes Matyó Porta” városszépítő programot, illetve városszépítő versenyt hirdet a 

Mezőkövesdi VG. Zrt-vel közösen, melyre minden év április 30-ig pályázatot ír ki. A 

pályázati felhívást a Mezőkövesdi Újságban, a városi hirdető újságban , valamint a helyi 

televízió képújság rovatában kell közzétenni. 

 

A városszépítő versenyre pályázatot nyújthatnak be: 
 

- Mezőkövesden és a Zsóry üdülőterületen lévő családi- és társasházak, valamint 

üdülők tulajdonosai, illetve használói, 

- A városban és az üdülőterületen működő intézmények és gazdálkodó 

szervezetek, 

- A városban és az üdülőterületen tevékenykedő egyéni vállalkozók, 

- Mezőkövesdi civil szervezetek (egyesületek, alapítványok stb.) 

 

       Pályázati kategóriák: 

                    

- családi- és hétvégi házas kategória, 

- balkon kategória 

- intézményi, gazdálkodó egység és egyéni vállalkozó kategória 

- civil szervezeti kategória, melynek keretében közterek, játszóterek, forgalmi 

csomópontok és középületek előtti terek gondozására nyújtható be pályázat 

 

         Kategóriánkénti pályázati díjak: 

 

- I.-II.-III. helyezett: „Rendes Matyó Porta” feliratot, a helyezést és az 

évszámot tartalmazó, fazekas népi iparművész által készített nagyméretű 

terakotta fali-tál, 

Tízezer, hatezer és négyezer Ft. összegű növényvásárlási utalvány, 

1-1 vegyes csomag évelő virághagymákból, 

 Oklevél, 

- IV-V.-VI.-VII.-VIII-IX-X. helyezett: 1-1 vegyes csomag évelő 

virághagymákból, 

Oklevél. 

- Civil szervezetek kategóriában, akik közterek, játszóterek, forgalmi 

csomópontok és 

középületek előtti terek gondozására nyújtanak be pályázatot díjazásban nem 

részesülnek, hanem környezetbe illő táblát helyezhetnek el az általuk 

gondozott területen cég felirattal és saját logóval ellátva. 
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A városszépítő pályázat benyújtásának ideje és helye: 
                   -   ideje: Minden év május 30. 

                   -   helye: Polgármesteri Hivatal 3400. Mezőkövesd, Mátyás király u. 112. sz. 

                                  Telefon: 49/511-511. 

 

A pályázat elbírálása és díjak átadása: 

 

                  - ideje: Minden év augusztus 31. 

                     A városszépítő verseny értékelését 7 fős Értékelő Bizottság helyszíni szemle  

                     során,  pontozásos rendszerben végzi.  

- díjak átadása: minden évben a Képviselő-testület október havi ülésén 

 

A városszépítő pályázat Értékelő Bizottságának tagjai: 
 

- 1 fő települési képviselő:  Bóta Gáspár  

- 1 fő a Mezőkövesdi VG. Zrt. részéről:………………………………… 

- 1 fő a Mezőkövesdi VG. Zrt. főkertésze:……………………………… 

- 1 fő a Polgármesteri Hivatal ÖSZI vezetője:…………………………… 

- 1 fő a Városi főépítész: ………………………………………………… 

- 1 fő a Matyóföldi Idegenforgalmi Egyesület részéről:…………………. 

- 1 fő a Városszépítő Egyesület részéről:………………………………… 

 

A „Rendes Matyó Porta” városszépítő verseny díjait Mezőkövesd város Önkormányzata és a 

Mezőkövesdi VG. Zrt. közösen biztosítja. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal és értelem szerint 

 

 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.     Tállai András sk. 

   mb. aljegyző       polgármester 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő: 

 

 

 

 Vámos Zoltán sk.      Csiger Lajos sk. 

 települési képviselő       települési képviselő 

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 



 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának  

71/2007. (III.28.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A  

 

Pályázatok benyújtása – TEKI, CÉDE, TEUT 

 

Mezőkövesd város Képviselőtestülete 2007. 03.29.-i ülésén úgy határozott, hogy az 

Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett TEKI 

támogatására pályázatot nyújt be. 

 

A pályázat célja: Mező Ferenc általános iskola fűtés korszerűsítése 

a fejlesztés megvalósulási helye: Mezőkövesd, hrsz.: 5383/20 

A fejlesztés forrásösszetétele: 

adatok Ft-ban 

Megnevezés 2007. év 

Saját forrás
 

bruttó 2.598.540 Ft 

Hitel - 

Támogatásból igényelt összeg bruttó 23.386.860 Ft 

Egyéb támogatás (nevesítve)
 

- 

Egyéb forrás  - 

Összesen bruttó 25.985.400 Ft 

 

A Képviselőtestület a 2007. évi saját forrás összegét a 2007. évi költségvetéséről szóló 

3/2007 (III.01) ÖK. számú Költségvetési Rendelet 5. sz. mellékletében meghatározott 

„Pályázati Önerő” terhére biztosítja.  

 

A Képviselő-testület vállalja, illetve nyilatkozza, hogy: 

- A szükséges saját forrást biztosítja. 

- A támogatási szerződést a támogatás megítélésétől számított 90 napon belül 

megköti. 

- A beruházást a megkezdésétől számított 2 éven belül befejezi. 

- A támogatással megvalósuló infrastrukturális szolgáltatásról legalább 10 

éven keresztül gondoskodik. 

- A korábbi években TEKI keretből támogatott, a pályázat benyújtásakor már 

befejezett beruházásokról az Önkormányzat már elszámolt. 

- A pályázatban megjelölt cél, feladat megfelel az Önkormányzat Képviselő-

testülete által elfogadott általános, illetve részletes rendezési tervnek. 

A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.     Tállai András sk. 

   mb. aljegyző       polgármester 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő: 

 

 Vámos Zoltán sk.      Csiger Lajos sk. 

 települési képviselő       települési képviselő 

 

Kiadmány hiteléül: 

 



 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának  

72/2007. (III.28.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A  

 

Pályázatok benyújtása – TEKI, CÉDE, TEUT 

 

Mezőkövesd város Képviselőtestülete 2007. 03.29.-i ülésén úgy határozott, hogy az 

Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett TEKI 

támogatására pályázatot nyújt be. 

 

A pályázat célja: Klementina telepi utak felújítása 

a fejlesztés megvalósulási helye: Mezőkövesd, hrsz.: 0186/107, 0186/99, 0186/100  

A fejlesztés forrásösszetétele: 

adatok Ft-ban 

Megnevezés 2007. év 

Saját forrás
 

bruttó 2.579.836 Ft. 

Hitel - 

Támogatásból igényelt összeg bruttó 23.218.525 Ft. 

Egyéb támogatás (nevesítve)
 

- 

Egyéb forrás  - 

Összesen bruttó 25.798.361 Ft. 

A Képviselőtestület a 2007. évi saját forrás összegét a 2007. évi költségvetéséről szóló 

3/2007 (III.01) ÖK. számú Költségvetési Rendelet 5. sz. mellékletében meghatározott 

„Pályázati Önerő” terhére biztosítja.  

 

A Képviselő-testület vállalja, illetve nyilatkozza, hogy: 

- A szükséges saját forrást biztosítja. 

- A támogatási szerződést a támogatás megítélésétől számított 90 napon belül 

megköti. 

- A beruházást a megkezdésétől számított 2 éven belül befejezi. 

- A támogatással megvalósuló infrastrukturális szolgáltatásról legalább 10 

éven keresztül gondoskodik. 

- A korábbi években TEKI keretből támogatott, a pályázat benyújtásakor már 

befejezett beruházásokról az Önkormányzat már elszámolt. 

- A pályázatban megjelölt cél, feladat megfelel az Önkormányzat Képviselő-

testülete által elfogadott általános, illetve részletes rendezési tervnek. 

 

A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.     Tállai András sk. 

   mb. aljegyző       polgármester 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő: 

 

 Vámos Zoltán sk.      Csiger Lajos sk. 

 települési képviselő      települési képviselő 

 

Kiadmány hiteléül: 

 



 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának  

73/2007. (III.28.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A  

 

Pályázat benyújtása (TEKI, CÉDA, TEUT) 

 

Mezőkövesd város Képviselőtestülete 2007. 03.29.-i ülésén úgy határozott, hogy az 

Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett TEKI 

támogatására pályázatot nyújt be. 

 

A pályázat célja: Bajcsy Zsilinszky Endre út útfelújítása 

a fejlesztés megvalósulási helye: Mezőkövesd, hrsz.: 3795, 3725 

  

A fejlesztés forrásösszetétele: 

adatok Ft-ban 

Megnevezés 2007. év 

Saját forrás
 

bruttó 1.963.976 Ft. 

Hitel - 

Támogatásból igényelt összeg bruttó 17.675.787 Ft. 

Egyéb támogatás (nevesítve)
 

- 

Egyéb forrás  - 

Összesen bruttó 19.639.763 Ft. 

 

A Képviselőtestület a 2007. évi saját forrás összegét a 2007. évi költségvetéséről szóló 

3/2007 (III.01) ÖK. számú Költségvetési Rendelet 5. sz. mellékletében meghatározott 

„Pályázati Önerő” terhére biztosítja.  

 

A Képviselő-testület vállalja, illetve nyilatkozza, hogy: 

- A szükséges saját forrást biztosítja. 

- A támogatási szerződést a támogatás megítélésétől számított 90 napon belül 

megköti. 

- A beruházást a megkezdésétől számított 2 éven belül befejezi. 

- A támogatással megvalósuló infrastrukturális szolgáltatásról legalább 10 

éven keresztül gondoskodik. 

- A korábbi években TEKI keretből támogatott, a pályázat benyújtásakor már 

befejezett beruházásokról az Önkormányzat már elszámolt. 

- A pályázatban megjelölt cél, feladat megfelel az Önkormányzat Képviselő-

testülete által elfogadott általános, illetve részletes rendezési tervnek. 

A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.     Tállai András sk. 

   mb. aljegyző       polgármester 

Jegyzőkönyv hitelesítő: 

 

 Vámos Zoltán sk.      Csiger Lajos sk. 

 települési képviselő       települési képviselő 

 

 

Kiadmány hiteléül: 



 

 

 

 
Mezőkövesd Város Önkormányzatának  

74/2007. (III.28.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A  

 

Pályázat benyújtása (TEKI, CÉDA, TEUT) 

 

Mezőkövesd város Képviselőtestülete 2007. 03.29.-i ülésén úgy határozott, hogy az 

Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett CÉDE 

támogatására pályázatot nyújt be. 

 

A pályázat célja: Marx út 1. sz. önkormányzati ingatlan felújítása 

a fejlesztés megvalósulási helye: Mezőkövesd, Marx út 1. sz., hrsz.: 1508  

  A fejlesztés forrásösszetétele: 

adatok Ft-ban 

Megnevezés 2007. év 

Saját forrás
 

bruttó 12.178.800 Ft 

Hitel - 

Támogatásból igényelt összeg - 

Egyéb támogatás (nevesítve)
 

bruttó 48.715.200 Ft 

Egyéb forrás  - 

Összesen bruttó 60.894.000 Ft 

 

A Képviselőtestület a 2007. évi saját forrás összegét a 2007. évi költségvetéséről szóló 

3/2007 (III.01) ÖK. számú Költségvetési Rendelet 3. sz. mellékletében meghatározott 

„Marx K. úti épület homlokzat felújítás” terhére biztosítja.  

 

A Képviselő-testület vállalja, illetve nyilatkozza, hogy: 

- A szükséges saját forrást biztosítja. 

- A támogatási szerződést a támogatás megítélésétől számított 90 napon belül 

megköti. 

- A beruházást a megkezdésétől számított 2 éven belül befejezi. 

- A támogatással megvalósuló infrastrukturális szolgáltatásról legalább 10 

éven keresztül gondoskodik. 

- A korábbi években CÉDE keretből támogatott, a pályázat benyújtásakor 

már befejezett beruházásokról az Önkormányzat már elszámolt. 

- A pályázatban megjelölt cél, feladat megfelel az Önkormányzat Képviselő-

testülete által elfogadott általános, illetve részletes rendezési tervnek. 

A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.     Tállai András sk. 

   mb. aljegyző       polgármester 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő: 

 

 Vámos Zoltán sk.      Csiger Lajos sk. 

 települési képviselő       települési képviselő 

 

Kiadmány hiteléül: 



 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának  

75/2007. (III.28.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A  

 

Pályázat benyújtása (TEKI, CÉDA, TEUT) 

 

Mezőkövesd város Képviselőtestülete 2007. 03.29.-i ülésén úgy határozott, hogy az 

Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett CÉDE 

támogatására pályázatot nyújt be. 

 

A pályázat célja: Kerékpár út II. szakaszának felújítása (az aluljárótól a Zsóry 

fürdőig) 

a fejlesztés megvalósulási helye: Mezőkövesd, hrsz.: 021/14 és 7174/16 

 A fejlesztés forrásösszetétele: 

adatok Ft-ban 

Megnevezés 2007. év 

Saját forrás
 

bruttó 5.010.807 Ft. 

Hitel - 

Támogatásból igényelt összeg bruttó 20.043.227 Ft. 

Egyéb támogatás (nevesítve)
 

- 

Egyéb forrás  - 

Összesen bruttó 25.054.034 Ft. 

A Képviselőtestület a 2007. évi saját forrás összegét a 2007. évi költségvetéséről szóló 

3/2007 (III.01) ÖK. számú Költségvetési Rendelet 5. sz. mellékletében meghatározott 

„Pályázati Önerő” terhére biztosítja.  

 

A Képviselő-testület vállalja, illetve nyilatkozza, hogy: 

- A szükséges saját forrást biztosítja. 

- A támogatási szerződést a támogatás megítélésétől számított 90 napon belül 

megköti. 

- A beruházást a megkezdésétől számított 2 éven belül befejezi. 

- A támogatással megvalósuló infrastrukturális szolgáltatásról legalább 10 

éven keresztül gondoskodik. 

- A korábbi években CÉDE keretből támogatott, a pályázat benyújtásakor 

már befejezett beruházásokról az Önkormányzat már elszámolt. 

- A pályázatban megjelölt cél, feladat megfelel az Önkormányzat Képviselő-

testülete által elfogadott általános, illetve részletes rendezési tervnek. 

 

A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.     Tállai András sk. 

   mb. aljegyző       polgármester 

Jegyzőkönyv hitelesítő: 

 

 Vámos Zoltán sk.      Csiger Lajos sk. 

 települési képviselő       települési képviselő 

 

Kiadmány hiteléül: 

 



 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának  

76/2007. (III.28.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A  

Pályázat benyújtása (TEKI, CÉDA, TEUT) 

 

Mezőkövesd város Képviselőtestülete 2007. 03.29.-i ülésén úgy határozott, hogy az 

Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett TEUT 

támogatására pályázatot nyújt be. 

 

A pályázat célja: Ady Endre út felújítása (Mátyás király úttól a Tóth Árpád útig) 

a fejlesztés megvalósulási helye: Mezőkövesd, hrsz.: 976 

   A fejlesztés forrásösszetétele: 

adatok Ft-ban 

Megnevezés 2007. év 

Saját forrás
 

bruttó 6.703.992 Ft. 

Hitel - 

Támogatásból igényelt összeg bruttó 2.885.400 Ft. 

Egyéb támogatás (nevesítve)
 

- 

Egyéb forrás  - 

Összesen bruttó 9.589.392 Ft. 

A Képviselőtestület a 2007. évi saját forrás összegét a 2007. évi költségvetéséről szóló 

3/2007 (III.01) ÖK. számú Költségvetési Rendelet 5. sz. mellékletében meghatározott 

„Pályázati Önerő” terhére biztosítja.  

A Képviselő-testület vállalja, illetve nyilatkozza, hogy: 

- A szükséges saját forrást biztosítja. 

- A támogatási szerződést a támogatás megítélésétől számított 90 napon belül 

megköti. 

- A beruházást a megkezdésétől számított 2 éven belül befejezi. 

- A támogatással megvalósuló infrastrukturális szolgáltatásról legalább 10 

éven keresztül gondoskodik. 

- Az ÉMRFT által korábbi években TEUT keretből támogatott, a pályázat 

benyújtásakor már befejezett beruházásokról az Önkormányzat már 

elszámolt. 

- A pályázatban megjelölt cél, feladat megfelel az Önkormányzat Képviselő-

testülete által elfogadott általános, illetve részletes rendezési tervnek. 

- Az Önkormányzat a burkolat felújítással egyidejűleg a csapadékvíz elvezető 

rendszer megfelelővé tételét – saját forrásból – megoldja. 

A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.     Tállai András sk. 

   mb. aljegyző       polgármester 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő: 

 

 Vámos Zoltán sk.      Csiger Lajos sk. 

 települési képviselő       települési képviselő 

 

Kiadmány hiteléül: 

 



 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

77/2007. (III.28.) ÖK. számú 

HATÁROZATA 

 

A 2007. évi közvilágítás bővítési munkák meghatározása 

 

1.)A Képviselő-testület az előterjesztés alapján a 2007. évben a következőkben 

felsorolt közvilágítási lámpák kihelyezését határozza meg: 

-  Kölcsey Ferenc u.44. 

-  Barack út vége 

- Ribizli út közepe 

- Pál út 6. 

- Pál út 14. 

- Klára u. 14. 

- Farkas Márton u. 13. 

- Muskátli út eleje 

- Dohány u.36. 

- Dohány u.37. 

- Galamb u.17. 

- Sándor u. 1. 

- Mihály u. 14-16. 

- Budai N. Antal u. 9. 

- Diófa u. 25. 

- Akácfa u. 64. (MATÁV egyeztetést igényel) 

- Olga u. 2. 

- Ágnes – Jegenyesor kereszteződésénél 

- Erzsébet út végén 

- Thaly Kálmán út 5. 

- Táncsics út 16. 

- Balogh Ádám u. 1. 

 

2.)A 2007. évben kihelyezendő közvilágítási lámpák pénzügyi fedezetének biztosítása 

az Önkormányzat 2007. évi költségvetési rendelet 2. sz. tájékoztató táblázatában út-híd 

keret) a lakossági felvetések rendezése során 10.000 eFt-ból történik. 

3.)Felkéri a Polgármestert, hogy a közvilágítási lámpák kihelyezéséhez a szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  folyamatos 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.     Tállai András sk. 

   mb. aljegyző       polgármester 

Jegyzőkönyv hitelesítő: 

 

 Vámos Zoltán sk.      Csiger Lajos sk. 

 települési képviselő       települési képviselő 

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 



 

 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

78/2007. (III.28.) ÖK. számú 

HATÁROZATA 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának megüresedett jegyzői állás 

betöltésére pályázat kiírása 

 

 

 

1.) Mezõkövesd Város Képviselõ-testülete Mezõkövesd Város Önkormányzat jegyzõi 

álláshelyére pályázatot ír ki a mellékelt pályázati kiírásban szereplõ tartalommal, 

melyet a Belügyi Közlönyben közzé kell tenni. 

 

2.) A Képviselõ-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat megjelentetésével 

kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 

 

 

Felelõs:    polgármester 

Határidõ: azonnal 

 

 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.     Tállai András sk. 

   mb. aljegyző       polgármester 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő: 

 

 

 

 Vámos Zoltán sk.      Csiger Lajos sk. 

 települési képviselő       települési képviselő 

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Pályázati kiírás 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

pályázatot hirdet – határozatlan időre szóló – jegyzői 

álláshely betöltésére 

 

Pályázati feltételek: 

 

     -állam- és jogtudományi doktori képesítés 

     -jogi vagy közigazgatási szakvizsga 

-legalább 5 éves közigazgatási gyakorlat 

-legalább 3 éves vezetõi gyakorlat 

-büntetlen elõélet 

-cselekvõképesség 

-magyar állampolgárság 

-kinevezés esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség 

 

A jegyző által ellátandó feladatok: 

- vezeti az Önkormányzat hivatalát, biztosítja zavartalan működését, 

- gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról, 

- gyakorolja a jegyző hatáskörébe utalt hatósági jogköröket, e körben szabályozza a 

kiadmányozás rendjét, 

- gyakorolja a polgármesteri hivatal köztisztviselői tekintetében a munkáltatói jogokat 

-   Mezőkövesd Város székhelye a Mezőkövesd Város Önkormányzata és Egerlövő   

Községe    között létrejött körjegyzőségnek, ezért az Ötv. 38. § (3) bekezdése alapján a 

városi jegyző a körjegyzői feladatokat a polgármesteri hivatal bevonásával látja el. 

 

A pályázathoz mellékelni kell: 

 

 részletes szakmai önéletrajz, 

 végzettséget tanúsító okiratok másolatát, 

 jogi vagy közigazgatási szakvizsga bizonyítvány másolatát, 

 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 

 a hivatal vezetésére vonatkozó részletes szakmai elképzelést 

 

Illetmény és egyéb juttatások az 1992. évi XXIII. törvény alapján. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 

a Belügyi Közlönyben történõ megjelenéstõl számított 15 nap. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 

a benyújtási határidõ  lejártát követõ  Képviselõ - testületi ülés 

 

Az állás a Képviselõ - testületi döntést követõen azonnal betölthetõ, határozatlan idõre szóló 

kinevezéssel. A munkakört teljes munkaidõben kell ellátni. 

A pályázatot Tállai András Mezõkövesd Város Polgármesteréhez – 3400 Mezõkövesd, 

Mátyás király u. 112. szám – kell benyújtani, zárt borítékban. A borítékra kérjük ráírni. 

“Jegyzõi pályázat”. 

 

További információ a következõ  telefonszámon kérhetõ: 49/511-500. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

79/2007. (III.28.) ÖK. számú 

HATÁROZATA 

 

Matyóföldi Idegenforgalmi Egyesület támogatása a Matyó Húsvét  

rendezvénysorozat megrendezésére 

 

 

1.) Mezőkövesd Város Képviselő-testülete megtárgyalta a Mezőkövesdi 

Idegenforgalmi Egyesület által szervezett Matyó Húsvét rendezvénysorozatra kért 

pályázati támogatását. 

Az önkormányzat a Matyóföldi Idegenforgalmi Egyesületet 360.000.- Ft összegű 

támogatásban részesíti, melyet a Matyó Húsvét rendezvénysorozat  lebonyolítására 

biztosítja a  2007. évi költésvetés működési célú pénzeszközátadás nonprofit 

szerveznek 751779 szakmai kisegítő tevékenység szakfeladat terhére. 

 

2.) Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés 

megkötésére. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

 

 Dr. Fekete  Zoltán sk.     Tállai András sk. 

      mb. aljegyző       polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő: 

 

 

 Vámos Zoltán sk.      Csiger Lajos sk. 

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


