
 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

133/2007. (V.30.) ÖK. számú   

H A T Á R O Z A T A  

 

 

 

Jelentés a 2007. április 30-ig lejárt határidejű képviselő-testületi döntések  

               végrehajtásáról 

 

 

 

1.) A Képviselő-testület elfogadja a 22, 23, 24/2007. ÖK. számú rendelet, a valamint a 

299, 416/2005., 90, 103, 143-144, 210, 230, 289, 296/2006, és  a 8, 16, 20, 33, 47, 56, 

57, 58, 62, 64, 71-76, 84, 92, 104, 107, 109, 110, 111, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 

121, 123, 124/2007. ÖK. határozatok végrehajtásáról szóló jelentést azzal, hogy ezen 

határozatok egyben  hatályukat is vesztik. 

 

      2.) A  52, 77, 82, 97, 103, 122/2007. 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.  

  aljegyző       polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 Kaló Gyula sk.       Kovács István sk. 

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 



 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

25/2007.(V.31.) ÖK. számú 

RENDELETE 

 

 

A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 

Alkotmánya 44/A§ (2) bekezdésében valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. Törvény (a továbbiakban: Ötv.) 16.§ (1) bekezdésében, 46.§(1) bekezdés f.) pontjában, 

47.§ (1) bekezdés d.) pontjában, 47.§ (2) bekezdésében, 49.§ (2) bekezdésében és 50.§ (2) 

bekezdésében nyert felhatalmazás alapján a helyi népszavazás és népi kezdeményezés egyes 

feltételeiről és eljárási rendjéről az alábbi rendeletet alkotja. 

 

Általános rendelkezések 

1.§ 

 

A helyi népszavazásban és népi kezdeményezésben való részvételi jogosultságra vonatkozóan 

a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. Törvény 70.§ (2)-(3) és (5) 

bekezdéseinek, valamint az Ötv. 45.§ (1) bekezdésének rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

A helyi népszavazás 

2.§ 

 

A Képviselő-testület az Ötv. 46.§ (1) bekezdés a.)-e.) pontjaiban meghatározottakon túl helyi 

népszavazást köteles kiírni: 

  -településrészi önkormányzat létrehozása tárgyában. 

 

3.§ 

 

(1) A helyi népszavazást a polgármesternél – figyelemmel az Ötv. 47.§ (1) bekezdés d.) 

pontjára – a választópolgárok legalább 25 %-a kezdeményezheti. 

 

(2) A Képviselő-testület – figyelemmel az Ötv. 47.§ (2) bekezdésére – köteles kitűzni a 

helyi népszavazást, ha azt legalább a választópolgárok 25 %-a kezdeményezte. 

 

Aláírásgyűjtő ív 

4.§ 

 

(1) A helyi népszavazás kezdeményezését szolgáló aláírásgyűjtő ív egy példányát az 

aláírásgyűjtés kezdeményezése előtt – hitelesítés céljából – a helyi választási iroda 

vezetőjéhez (a jegyzőhöz) kell benyújtani. 

 

(2) A helyi népszavazásra irányuló aláírásgyűjtő ív hitelesítéséről a helyi választási iroda 

vezetője a benyújtástól számított 15 napon belül dönt. 

 

(3) A helyi népszavazásra javasolt kérdést külön aláírásgyűjtő íven kell szerepeltetni és az 

aláírásgyűjtő ívet a helyi népszavazásra javasolt kérdéssel kell kezdeni. Több kérdés 

esetén kérdésenként külön-külön aláírásgyűjtő ívet kell benyújtani. Az aláírásoknak a  
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kérdéssel azonos oldalon kell szerepelniük. (Aláírásgyűjtő ív mintáját e rendelet 1. sz. 

melléklete tartalmazza.) 

 

(4) Az aláírásgyűjtő íveken a saját kezű aláírás mellett fel kell tüntetni a kezdeményező 

olvasható családi és utónevét, lakcímét, valamint személyi azonosítóját. 

 

(5) Az aláírásgyűjtő ívet az aláírást gyűjtő polgár az aláírásával látja el. 

 

(6) A helyi népszavazás kitűzésére irányuló állampolgári kezdeményezést az 

aláírásgyűjtő ív hitelesítését követő egy hónapon belül egyszer lehet benyújtani a 

polgármesterhez. 

 

(7) A polgármester a helyi népszavazásra irányuló választópolgári kezdeményezést 

tartalmazó aláírásgyűjtő íveket a kézhezvételtől számított 8 napon belül átadja a helyi 

választási bizottság elnökének az aláírások ellenőrzése céljából. 

 

(8) A polgármester a helyi népszavazásra irányuló kezdeményezésnek nem minősülő 

beadványt határozattal visszautasítja. A polgármesternek a visszautasításról 

önkormányzati jogkörben hozott hatósági határozata ellen az Ötv. 11.§ (2) bekezdése 

szerint a Képviselő-testülethez lehet fellebbezést benyújtani. 

 

A helyi népszavazás elrendelése és kitűzése 

5.§ 

 

(1) A helyi népszavazás elrendelésére irányuló kezdeményezést a helyi választási 

bizottság elnöke által készített tájékoztatás kézhezvételét, nem állampolgári 

kezdeményezés esetén a benyújtást követő legközelebbi testületi ülésen jelenti be a 

polgármester. 

 

(2) A helyi népszavazás elrendelésére irányuló kezdeményezésről a képviselő-testületnek 

a polgármester bejelentését követő 30 napon belül kell döntenie. 

 

(3) A helyi népszavazás – Ötv. 46.§ (1) bekezdése szerinti – kiírásról illetve – Ötv. 47.§ 

(2) bekezdés szerinti – kitűzéséről a Képviselő-testület egyszerű többséggel hoz 

döntést. 

 

(4) A helyi népszavazás – Ötv. 46.§ (3) bekezdés szerinti – elrendeléséről a Képviselő-

testület minősített többséggel hoz döntést. 

 

(5) A Képviselő-testület a helyi népszavazás elrendeléséről szóló határozatában az 

aláírásgyűjtő ívnek megfelelően meghatározza a helyi népszavazásra bocsátandó 

kérdés(ek) szövegét, - több kérdés esetén azok sorrendjét – és kitűzi a népszavazás 

időpontját. 

 

(6) A helyi népszavazás kitűzésével egyidejűleg a Képviselő-testület megállapítja a 

népszavazás lebonyolításával kapcsolatos határidőket és elrendeli a népszavazás 

elrendeléséről szóló határozatának a helyben szokásos módon való közzétételét. 

 



3 

 

(7) A helyi népszavazásra bocsátandó kérdést(eket) úgy kell megfogalmazni, hogy arra a 

választópolgárok egyértelmű választ tudjanak adni. 

 

(8) Egy szavazólapon csak egy kérdés szerepelhet (Vjt. 129.§ (2)) 

 

(9) A helyi népszavazást a helyi önkormányzati képviselők választására kialakított 

szavazókörökben kell lebonyolítani kivéve: az Ötv. 46.§ (2) bekezdésében 

foglaltakat. 

 

A helyi népszavazás eredménye 

6.§ 

 

(1) A helyi népszavazás eredményéről a választási bizottság elnöke írásban tájékoztatja a 

polgármestert. A népszavazás eredményét – a polgármester előterjesztése alapján – a 

Képviselő-testület határozatával tudomásul veszi. 

 

(2) A népszavazás eredménye kötelező a Képviselő-testületre. Eredménytelen helyi 

népszavazás esetén a népszavazásra bocsátott kérdésben a Képviselő-testület dönthet. 

 

A helyi népi kezdeményezés 

7.§ 

 

(1) A helyi népi kezdeményezés útján a Képviselő-testület elé terjeszthető minden olyan 

ügy, amelynek eldöntése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A népi 

kezdeményezést a polgármesterhez kell benyújtani. 

 

(2) A népi kezdeményezés benyújtásához a település választópolgárainak legalább 10%-

ának indítványa szükséges. Ez esetben a Képviselő-testület köteles a kérdést 

megtárgyalni. 

 

(3) A helyi népi kezdeményezés során e rendelet 5. és 6.§-ában foglaltakat alkalmazni 

kell. 

 

Vegyes és záró rendelkezések 

8.§ 

 

(1) A lakosságot tájékoztatni kell – a helyben szokásos módon- : 

- a helyi népszavazás elrendeléséről, elutasításáról, 

- a helyi népszavazás és a helyi népi kezdeményezés eredményéről. 

 

(2) A helyi népszavazás lebonyolításának költségei az Önkormányzatot terhelik. 

 

(3) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi önkormányzatokról szóló 

többször módosított 1990. évi LXV. Tv. Valamint a választási eljárásról szóló 1997. 

évi C. tv. és annak végrehajtására kiadott 29/200. (X.27.) BM. rendelet rendelkezéseit 

kell alkalmazni. 
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(4) Jelen rendelet kihirdetése napján lét hatályba és ezzel egyidejűleg a helyi 

népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 26/2001. (IV. 26.) ÖK számú rendelet 

hatályát veszti. 

 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.     Tállai András sk.  

  aljegyző       polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 Kaló Gyula sk.       Kovács István sk. 

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

1. számú melléklet 

 

Mezőkövesd Város Helyi Választási Iroda vezetője az aláírásgyűjtő ívet 

…….év……hónap……napján hitelesítette 

 

  P.H.     ………………………………. 

       A választási iroda vezetője 

 

Alulírottak helyi népszavazás kitűzését kezdeményezzük /helyi népi kezdeményezést 

támogatunk az alábbi kérdésben:……………………………………………………………….. 

(a népszavazásra bocsátandó kérdés szövege, illetve a népi kezdeményezés tárgya) 

 

Sor-

szám 

Olvasható családi és utónév Személyi 

azonosító 

Lakcím Saját kezű 

aláírás 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

 

Egy választópolgár a kezdeményezést csak egy aláírással támogathatja! 

     

    …………………………………… 

        az aláírást gyűjtő polgár aláírása 

 



 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

26/2007.(V.31.) ÖK. számú 

RENDELETE 

 

Mezőkövesd város Közművelődési és kulturális feladatainak ellátásáról 

szóló 8/2004. (IV.01.) ÖK. számú rendelet felülvizsgálata 

 

 

1.§ 

 

A 3.§ (e)pontja az alábbiak szerint változik: 

Mezőkövesd Város Képviselő testületének illetékes Bizottságaira, különösen az 

Oktatási, Ifjúsági, Kulturális, Sport és Idegenforgalmi Bizottságra, 

 

2.§ 

 

Az 5.§(f) pontja az alábbiakkal bővül: 

Kistérségi decentrum működtetése, ezzel segíti az együttműködést a térség kultúrájának, 

rendezvényeinek, idegenforgalmának szélesebb körben történő megismertetését, 

összehangolását 

 

3.§ 

 

Az 5.§ h) pontjában található bekezdésben foglaltak: 

Mezőkövesd Város Képviselő-testülete az 1997. évi CXL törvény 76 §-ának közművelődési 

formáit Közművelődési Koncepciója alapján az alábbi feladathangsúlyokkal bővülnek: 

 

g.) a helyi média –újság, televízió, rádió-bevonásával a közművelődési programok minél 

szélesebb körben történő tájékoztatása 

h.)Mezőkövesd arculatának kialakításában a matyó hagyományok ápolásának támogatása. 

 

4.§ 

 

A 6.§ a következőképpen változik: 

Mezőkövesd Város kiemelt városi ünnepei és közművelődési rendezvényei: 

 

1.Kiemelt városi rendezvény 

Város Napja 

Zsóry Lovas Napok 

 

2.Hagyományos nagyrendezvények 

Matyó Húsvét 

Kisjankó Bori Országos Hímzőpályázat és Kiállítás 

Zsóry fesztivál 

Matyóföldi Folklórfesztivál 

Fúvószenekarok és Mazsorettcsoportok Nemzetközi Fesztiválja 

Országos Mezőgazdasági Gépésztalálkozó 

Mátyás király Reneszánsz Hétvége 

Jazz hétvége 
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3. Állami és nemzeti ünnepek:  

Március 15.- az 1848. évi Forradalom és Szabadságharc ünnepi megemlékezés 

Augusztus 20.- Államalapító Szent István Ünnepe 

Október 23.- az 1956. évi Forradalom és Szabadságharc ünnepi megemlékezés 

 

4.Nemzetközi és hazai emléknapok 

Magyar Kultúra Napja 

Költészet Napja 

Magyar Nyelv hete 

Hősök emléknapja 

Fájdalom Napja 

Aradi Vértanúk napja 

Föld Napja 

Szabadság Napja 

Zenei Világnap 

Idősek Világnapja 

5. § 

 

A 8.§ az alábbi ponttal bővül: 

e)A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulást, melynek alapító okiratában szerepel a 

közművelődési feladatok ellátása 

 

6.§ 

 

A 9.§ első mondata a következőre változik: 

A 6.§ 2-4. pontban jelzett feladatok ellátását, az ezeket vállaló szervezetekkel Mezőkövesd 

Város Önkormányzata a közművelődési megállapodás kötésével kívánja megvalósítani. 

 

 

7..§ 

 

A 10.§ szövegezése a következőre változik: 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata a jelen rendeletben meghatározott közművelődési 

feladatok feltételeinek javítása érdekében a 2005. évi költségvetési évtől non-profit 

szervezetek támogatására külön pénzösszeget különít el, melyből az öntevékeny csoportokat, 

bejegyzett közművelődési feladatokat ellátó szervezeteket évente pályázati úton támogatásban 

részesíti. 

 

8.§ 

 

A 12.§ (1) bekezdés 2. pontjának g. pontja az alábbiakra változik: 

 

g) Szervezi a kistérségben a mozgó könyvtári ellátás feladatait, a könyvtárak együttműködését 

végzi az iskolán kívüli könyvtári továbbképzést és szakképzést. 
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9.§ 

 

A 12.§ (1) bekezdés 2. pontja az alábbi(h) bekezdéssel bővül: 

h.) információs központként működik (információkat gyűjt és továbbít az interneten keresztül) 

 

10.§ 

 

A 12.§ (2) első két mondata a következőképpen változik: 

A Közalapítványt Mezőkövesd Város alapította 264/2003 (IX.24.) ÖK. sz. határozatával. A 

Közalapítvány az alapító okiratában, valamint jelen rendeletben rögzítettek szerint látja el 

közművelődési feladatait. 

 

11. § 

 

A 12.§ (2) bekezdés a.) pontja a következőre változik: 

A Mezőkövesdi Művelődési Közalapítvány által működtetett ingatlanok: 

 Közösségi Ház (Mezőkövesd Szent László tér 24. 

 Városi Galéria „C” épület (Mezőkövesd Szent László tér 7.) 

 Emlékház (Mezőkövesd Kisjankó Bori u. 24.) 

 Tájház (Mezőkövesd Mátyás kir. u. 50.-52.) 

 

12.§ 

 

A 12.§ (2) bekezdésében a Mezőkövesdi Művelődési Közalapítvány alapvető feladatkörei a 

következővel bővülnek: 

j) közművelődési decentrum működtetése kistérségi szinten 

k)Tourinform Iroda, Iskolatörténeti Múzeum és a Kisjankó Bori Emlékház működtetése 

 

13.§ 

 

A 16.§ címéből törlésre kerül: Polgármesteri Kabinet 

 

14.§ 

 

A 16.§ b) pontja a következőképpen módosul: 

A közművelődési intézmények és a képviselőtestület, az érintett szakbizottság közötti 

hatékony kapcsolat biztosításáért, 

 

15.§ 

 

 

A 17.§ (1) bekezdése a következőre változik: 

Mezőkövesd Város Önkormányzata ösztönzi az 1997. évi CXL. tv  82.§-ban foglalt 

Közművelődési Tanács közművelődési feladat ellátásait tekintve a Mezőkövesdi Civil 

Szövetség Egyesületével külön megállapodás keretében történő megállapodást. 
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16.§ 

 

A 17§ (2) bekezdése törlésre kerül. A (3) bekezdés új (2) bekezdésre változik. 

 

17.§ 

 

Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, egyebek tekintetében a 8/2004. (IV.1.) sz. ÖK. 

rendelet változatlan formában van érvényben. 

 

 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.     Tállai András sk.  

  aljegyző       polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 Kaló Gyula sk.       Kovács István sk. 

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

1. számú Függelék 

 

Magyar Kultúra Napja – január 22. 

Költészet Napja – április 11. 

Magyar Nyelv Hete – május első hete 

Zenei Világnap – október 1. 

Szabadság Napja – június utolsó szombatja 

Hősök Napja – május utolsó vasárnapja 

Föld Napja – április 22. 

Fájdalom Napja – június 4. 

 

 

 

 

 

 



 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

134/2007. (V.30.) ÖK. számú   

H A T Á R O Z A T A  

 

 

 

Közterület tisztántartása 

 

 

 

A rendelet-tervezet 5.§, valamint 12.§ tartalma a Mezőkövesdi Újságban 

évente több alkalommal kerüljön megjelentetésre, hogy a lakosság számára is 

tudatosuljon a rendelet tartalma. 

 

 

  Felelős:  Jegyző 

  Határidő:  folyamatos  

 

 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.     Tállai András sk.  

  aljegyző       polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 Kaló Gyula sk.       Kovács István sk. 

 települési képviselő       települési képviselő 

 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

27/2007.(V.31.) ÖK. számú 

RENDELETE 

 

a közterületek tisztántartásáról és a közhasználatú zöldterületek fenntartásáról, 

védelméről 

Mezőkövesd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvény 16.§ (1) bekezdésében és hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 31. 

§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. 

Általános rendelkezések 

1. § 

A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, melyek elősegítik a 

közterületek tisztaságának fenntartását, a közhasználatú zöldterületek rendeltetésszerű 

használatát és védelmét.  

2. § 

A rendelet hatálya Mezőkövesd Város (a továbbiakban: Város) közigazgatási területén belül 

minden természetes és jogi személyre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezetre kiterjed. 

Fogalmi meghatározások 

3. § 

E rendelet alkalmazása szempontjából 

a) köztisztasággal összefüggő tevékenység: az egyes ingatlanok - ezen belül különösen a 

lakóépületek és az emberi tartózkodásra (üdülés, pihenés, szállás stb. céljára) szolgáló más 

épületek, továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségek és a hozzájuk tartozó területek, 

valamint a közterületek tisztán tartása; 

b) közterület: az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi 

földrészlet (közút, járda, tér, közpark), továbbá az építmények közhasználatra átadott része 

(épületárkád alatti járda, alul- és felüljáró), amelyet rendeltetésének megfelelően bárki 

szabadon használhat. 

c) köztisztasági szolgáltatás: megrendelés, illetőleg megbízás alapján a közterületek tisztán 

tartása, szervezetek hulladékártalmatlanítási tevékenysége; 

d) tisztán tartás: az egyes ingatlanok és közterületek tisztítása, hó- és síkosságmentesítése, 

illetőleg pormentesítése; 
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e) közhasználatú zöldterület: a Város belterületén lévő  

- közpark, 

- arborétum,  

- játszótér,  

- fasor,  

- lakó- és üdülőépületek elhelyezésére szolgáló tömbtelkek közkert céljára kialakított 

része, ha az épület tulajdonosa (kezelője) nem azonos a közkert tulajdonosával 

(kezelőjével) és annak fenntartásáról az önkormányzat gondoskodik 

- közutat, járdát szegélyező, részben vagy egészben növényzettel borított közterület; 

- pormentesített sétány,  

- kerti vagy díszkő burkolattal fedett közterület,  

- minden olyan terület, ahol a parkosítás elkezdődött. 

A közterületek tisztántartása 

4. § 

(1) Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testülete gondoskodik a városban a 

köztisztasági szolgáltatásokról, így különösen: 

a) a burkolt közutak, valamint az ingatlanokhoz nem csatlakozó burkolt járdák (közjárdák) 

tisztán tartásáról, síkosságmentesítéséről és hóeltakarításáról; 

b) a közhasználatú zöldterületek, továbbá az ezek körüli és az ezeken átvezető szilárd és 

burkolatlan gyalogjárók és sétányok tisztán tartásáról.  

(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésében felsorolt közszolgáltatási feladatokat megbízott 

szervezet (vállalkozó, gazdasági társaság) útján látja el. 

5. § 

(1) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni: 

a) Az ingatlan előtti járda és zöldsáv úttestig terjedő teljes területének, járda hiányában egy 

méter széles területsáv gondozásáról, tisztán tartásáról. Ezen belül: a területen keletkező 

hulladékok összegyűjtéséről, a járda hó- és síkosságmentesítéséről, a kiültetett növényzet 

megfelelő fenntartásáról (metszés, alakítás, nyesés), a füves területek szükség szerinti 

kaszálásáról, a terület gyommentesítéséről (különös tekintettel a pollenallergiát okozó 

növényekre);  
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b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztán tartásáról, a csapadékvíz 

zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról; 

c) az ingatlanról a gyalogjárda és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő nyeséséről, 

úgy, hogy azzal biztosítsa a gyalogos-, illetve a közúti forgalom zavartalanságát, a közúti 

jelzések és úttartozékok láthatóságát; 

d) tömbtelken és úszótelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos 

megközelítésére és körüljárására szolgáló terület, az ingatlan előtti, valamint körülötte lévő 1 

méter széles területsáv tisztán tartásáról, valamint, a csapadékvíz zavartalan lefolyását 

akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról; 

e) a beépítetlen ingatlan tisztán tartásáról és gyommentesítéséről; 

f) az ingatlan használatában lévő, közterületre kihelyezett hulladékgyűjtő edényzet 

környezetének tisztán tartásáról. 

(2) Két szomszédos ingatlan közötti közforgalmú területsáv vagy átjáró esetében a tisztán 

tartási kötelezettség a tulajdonosok között fele-fele arányban oszlik meg. 

(3) Közös tulajdonban álló – ideértve a társasházi és szövetkezeti lakásokat is – épületek 

esetében az (1) bekezdésekben írt tisztántartás a tulajdonosok egyetemleges kötelezettsége. A 

tisztántartási munkák megszervezéséért a társasházi és szövetkezeti lakásoknál a közös 

képviselő felelős. 

(4) A szórakozó-, vendéglátó- és árusító helyek, üzletek előtti járdaszakaszt a nyitva tartás 

ideje alatt - a tulajdonossal kötött ettől eltérő megállapodás hiányában - az ilyen ingatlant 

használó, illetve bérlő köteles tisztán tartani és a hulladékot eltávolítani. 

6. § 

(1) A Város közterületein szemetelni vagy a közterületet más módon (pl. gépjármű 

mosásával) beszennyezni, oda engedély nélkül szemetet (építési és egyéb törmeléket, kerti 

nyesedéket stb.) lerakni, a közterületen lévő berendezési és felszerelési tárgyat, fát vagy egyéb 

növényt beszennyezni, rongálni tilos. 

(2) Aki bármilyen anyag szállítása vagy rakodása során a közterületet beszennyezi, köteles 

a szennyeződést saját költségén eltakarítani, megszüntetni. Amennyiben a szállító ennek a 

kötelezettségének nem tesz eleget, úgy azt a rakodás helyén az köteles elvégezni, akinek 

részére, illetőleg akinek érdekében a szállítás történt. Ha a közterület beszennyezője nem 

állapítható meg, úgy a közterületen okozott szennyeződés megszüntetéséről szilárd burkolatú 

utak esetében - a közterület tulajdonosának költségére - az önkormányzattal szerződő 

gazdálkodó szervezet köteles - a hozzá beérkező jelzés után - haladéktalanul gondoskodni. 

(3) Aki a közterületen - engedély nélkül - települési szilárd hulladékot rak le, köteles azt 

saját költségén eltávolítani. Ha a kötelezett ennek a meghatározott időn belül nem tesz eleget, 

az elszállításról - a kötelezett költségére - az önkormányzattal szerződő gazdálkodó szervezet 

gondoskodik. Ha a hulladékot lerakó személye nem állapítható meg, a hulladék elszállításáról 

az önkormányzattal szerződő gazdálkodó szervezet gondoskodik, a közterület tulajdonosának 

költségére. 
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(4) Gépjármű üzemeltetése vagy karbantartása során a közterületen keletkezett 

szennyeződést az előidézőnek haladéktalanul meg kell szüntetnie. Ha ezen kötelezettségének 

nem tesz eleget, akkor a takarítás költségeit annak a részére kell megtérítenie, aki helyette a 

szennyeződést megszüntette. Ha a szennyeződést okozó személye nem állapítható meg, a 

szennyeződés megszüntetéséről az önkormányzattal szerződő gazdálkodó szervezet 

gondoskodik. 

(5) Állatokat közterületet szennyező módon etetni tilos. Az állati ürülék eltávolításáról az 

állat gazdája (sétáltató, tulajdonos stb.) köteles gondoskodni. 

(6) A tulajdonos (használó) a kirakatot, ablakot, kaput, cégtáblát, reklámtáblát stb. a 

szükségesnek megfelelően, de legalább negyedévenként köteles megtisztítani. 

(7) Az önkormányzattal szerződő gazdálkodó szervezet köteles az általa a közterületre 

kihelyezett utcai hulladékgyűjtőket karbantartani, cserélni és azokból a hulladékot szükség 

szerint elszállítani. 

 

(8) Tilos a nyílt csapadékvíz elvezető és szikkasztó árkokat betemetni, vagy a csapadékvíz 

lefolyását bármilyen módon akadályozni. 

 

   (9)  Tilos a helyi közutak szélétől számított 1,5 méteren belüli közlekedésbiztonságot 

akadályozó vagy veszélyeztető anyagok (kövek, fadarabok stb.) elhelyezése. 

7. § 

(1) Az építést végző az építkezési területet és az építési munkálatokkal beszennyezett 

környéket köteles tisztán tartani. 

(2) Építésnél, bontásnál vagy tatarozásnál a munkálatokat úgy kell végezni, az építési, 

bontási anyagokat, továbbá a kiásott földet úgy kell tárolni, hogy szálló por és egyéb 

szennyeződés ne képződjék. 

(3) A közterület-használati engedély lejártáig az engedélyes köteles a közterület 

megtisztításáról gondoskodni. 

8. § 

(1) A piacok és vásárcsarnokok területén keletkezett szemét és hó eltakarításáról, valamint a 

területtel összefüggő járdák folyamatos tisztán tartásáról az üzemeltető szerv (ennek 

hiányában a szervező) köteles gondoskodni. 

(2) A közforgalmú közúti közlekedés céljára szolgáló járművek közterületen lévő 

megállóhelyeinek, végállomásainak, pályaudvarainak tisztán tartása a járművek üzemben 

tartójának a kötelessége. 

(3) Állati hulla elszállításáról és ártalmatlanításáról a gyepmesteri feladatok ellátásával 

megbízott szervezet köteles gondoskodni. 
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9. § 

(1) A járdáról letakarított havat 8 m-nél szélesebb kocsiutakon az úttest két szélén, a 

folyóka szabadon hagyásával, ennél keskenyebb kocsiút esetén a járda szélén kell 

összegyűjteni úgy, hogy a gyalog közlekedők számára 1,5 méter széles terület szabadon 

maradjon. 

(2) A gyalogos- és közúti forgalom zavartalansága érdekében havat tilos felhalmozni: 

a) útkereszteződésben, 

b) úttorkolatban (a legelső hórakást az úttorkolattól legalább 8 m távolságra kell 

elhelyezni), 

c) kapubejárat elé, annak szélességében, 

d) a tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyeknél a jármű megállóhelye és a járda 

közé, 

e) a közszolgáltatási felszerelési tárgyra (vízelzáró csap, gázcsap, víznyelő akna stb.) és 

egyéb közérdekű létesítmény (közvilágítási lámpaoszlop, hirdetőoszlop stb.) köré, 

f) a kijelölt rakodóhelynél annak teljes hosszában a járdaszegély mellé, 

g) a fák tövében. 

(3) Az ónos esőtől, jégtől vagy hótól síkossá vált közutakon (kocsiutakon), járdákon, 

szükség esetén, naponta többször is síkosság-mentesítést kell végezni. 

A közhasználatú zöldterületek védelme 

10. § 

(1) A közhasználatú zöldterületeket és azok építményeit, berendezéseit, felszereléseit, 

beleértve a játszótereket is, megfelelő célra és módon - állaguk sérelme nélkül - mindenki 

ingyenesen használhatja. 

(2) A közterület tulajdonosa a zöldterületek állagmegóvása érdekében egyes közhasználatú 

zöldterületek használatát korlátozhatja, továbbá ideiglenes jelleggel engedélyezheti a 

zöldterület eredeti funkciótól eltérő használatát is, (hibaelhárítás, rendezvény, ideiglenes 

árusítás stb.) ha az a zöldterület állagát károsan nem érinti. Az engedélyezés során a 

közterület eltérő használatát szabályozó önkormányzati rendelet előírásait kell alkalmazni. 

(3) Közhasználatú zöldterületen növényzetet telepíteni és eltávolítani, azokon alakító 

metszést végezni – az állami tulajdonú közutak területén lévő, a közút tartozékát képező fák, 

cserjék és bokrok, valamint az önkormányzat által ezzel megbízott vállalkozó 

tevékenységének kivételével – csak a jegyző engedélyével lehet. A jegyző a telepítés 

engedélyezése előtt szakvállalkozó véleményét kérheti. A telepítésre engedély akkor adható, 

ha a telepített növényzet gondozását a kérelmező, illetve a kérelemben megjelölt más személy 

vagy szervezet vállalja. A közhasználatú zöldterületre kiültetett növény (fa, cserje) az 

önkormányzat tulajdonába kerül, így annak későbbi kivágása engedélyköteles. A kivágott fát  
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lehetőség szerint pótolni kell, biztosítva ezáltal a zöldterület esztétikai képének megtartását 

és a zöldfelületi egyensúly biztosítását.  

11. § 

Közhasználatú zöldterületen tilos: 

a) olyan tevékenység folytatása, vagy olyan magatartás tanúsítása, amely mások nyugalmát, 

pihenését zavarja; 

b) kerti építmények, berendezések nem rendeltetésszerű használata; 

c) a virágok szedése, fák, bokrok ágainak, gallyainak tördelése, csonkítása (kivéve azok 

ültetése, pótlása és cseréje), fákon hirdetés, transzparens kifüggesztése; 

d) a hasznos állatok és madarak bármely eszközzel történő zavarása (madárfészek rongálása, 

tojáskiszedés stb); 

e) járdákon, sétányokon sóval történő síkosság mentesítés. E területeken csak mechanikai 

síkosság mentesítő anyagok (fűrészpor, homok) alkalmazhatók; 

f) sót, sóshomokot vagy azokkal leszórt havat zöldterületre rakni; 

g) járművel a zöldterületen engedély nélkül közlekedni, parkolni; 

h) zöldterületen haszonállatot legeltetni és tartani (kivéve az állattartási rendeletben 

meghatározott területet); 

Szabálysértés 

12. §. 

(1) Aki a jelen rendelet 5. §, 6. §, 7. §, 8. §, 9. §, 10. §, (3) bekezdés, 11. § előírásaival 

ellentétes magatartást tanúsít (tevékenység vagy mulasztás), illetve az abban foglalt 

előírásokat megszegi, szabálysértést követ el, és 30.000,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, 

amennyiben a cselekmény súlyosabb elbírálás alá nem esik. 

(2) Az (1) bekezdésben megfogalmazott szabálysértések esetén a közterület- felügyelő 

10.000.-Ft-ig terjedő helyszíni bírság kiszabására jogosult.  

Záró rendelkezések 

13. §. 

Jelen rendelet 2007. június 1-én lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti Mezőkövesd 

város Képviselő-testületének a 42/2005.(XII.01.) ÖK számú rendelettel módosított 

48/2004.(XII.02) ÖK sz. rendelete. 

Dr. Fekete Zoltán sk.     Tállai András sk.  

  aljegyző       polgármester  

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 Kaló Gyula sk.       Kovács István sk. 

 települési képviselő       települési képviselő 

 

Kiadmány hiteléül:  



 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

135/2007. (V.30.) ÖK. számú   

H A T Á R O Z A T A  

 

Közkifolyók használatának szabályozása  

 

 

1.) A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és a közkutak számának csökkentését a 

lakossági igények előzetes felmérését figyelembe véve támogatja.  

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket (előzetes 

lakossági igényfelmérés, annak értékelése, közkút üzemen kívül helyezési program 

összeállítása és végrehajtása) tegye meg. 

 

2.) A további közkút leszerelést megelőzően a lakosságot a helyi médiákban (Mezőkövesdi 

Újság, Városi TV) tájékoztatjuk a leszerelésre javasolt közkutak listájáról, lehetőséget 

biztosítva arra, hogy jelezhessék, ha adott közkútra továbbra is szükség van. 

A tényleges leszerelésre (üzemen kívül helyezésre) csak a lakossági reagálásra rendelkezésre 

álló időszak letelte után, a beérkező észrevételek értékelését követően kerül sor. 

 

3.) A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és az üzemben maradó közkutakba a 

háztartási célú vételezést lehetővé tevő, de más célú felhasználást megakadályozó szűkítő 

idomok beépítését támogatja. 

Felkéri a polgármestert, hogy az üzemeltető (Mezőkövesdi Városgazdálkodási ZRt) 

bevonásával a kivitelezésre a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős:     polgármester 

Határidő:  folyamatos 

 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.     Tállai András sk.  

  aljegyző       polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 Kaló Gyula sk.       Kovács István sk. 

 települési képviselő       települési képviselő 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 



 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

28/2007.(V.31.) ÖK. számú 

RENDELETE 

 

a közkifolyók használatának szabályozásáról 

 

A Képviselő-testület a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés a) 

pontja és (3) bekezdése szerinti feladatának teljesítése érdekében a közkifolyók használatának 

szabályozására az alábbi rendeletet alkotja: 

1.§ 

 

Mezőkövesd város területén (beleértve a Zsóry–fürdő üdülőterület és Klementina lakott 

külterület területét is) a vezetékes közműves ívóvízellátásba be nem kapcsolt ingatlanok 

ivóvízellátását az Önkormányzat közkifolyókról biztosítja. A közkifolyók helyét úgy kell 

meghatározni, hogy a a vezetékes közműves ívóvízellátásba be nem kapcsolt ingatlanok 

ivóvízellátása az azoktól mért 150 m-en belül biztosított legyen. 

2.§ 

A közkifolyókból a vezetékes közműves ivóvízellátásba be nem kapcsolt ingatlanok 

tulajdonosai ill. más felhasználók csak háztartási szükséglet céljából vételezhetnek.  

3.§ 

 

A közkifolyók használatát a Közterület-felügyelet ellenőrzi. 

4.§ 

Aki a közkifolyókból vételezett ivóvizet nem háztartási szükséglet kielégítésére (pl. gépkocsi 

mosás, építkezés, locsolás, stb.) veszi igénybe, szabálysértést követ el, ellene a Közterület-

felügyelet által a helyszínen kiszabott, 10.000 Ft-ig terjedő helyszíni bírság alkalmazható ill. 

szabálysértési eljárás kezdeményezhető és 30.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. 

Ismételt szabálysértés esetén a helyszíni bírság és a szabálysértési eljárás is ismételhető. 

5.§ 

Jelen rendelet 2007. június 1-én lép hatályba. Ezzel egyidejűleg az 55/1999. (XI. 25.) ÖK 

számú rendelettel módosított 19/1997. (V. 5.) ÖK sz. rendelet hatályát veszti. 

Dr. Fekete Zoltán sk.     Tállai András sk.  

  aljegyző       polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 Kaló Gyula sk.       Kovács István sk. 

 települési képviselő       települési képviselő 

 

Kiadmány hiteléül:  



 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

29/2007.(V.31.) ÖK. számú 

RENDELETE 

 

 

az önkormányzat 3/2007.(III.01.) ÖK. számú költségvetési rendeletének módosítása  

 

 

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

módosításait engedélyezi és a város 2007. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:  

 

1.§ 

 

A 3/2007.(III.01.) ÖK. számú rendelet 2.§-ában szereplő bevételi és kiadási főösszegeket a 

következők szerint módosítja: 

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének 

a./    Bevételi főösszegét                                                                                                    

        - a 3.§ szerinti hitelfelvételből származó bevételek nélkül                    4.201.930  eFt-ban 

b./    Kiadási főösszegét 

        - a 4.§ szerinti hiteltörlesztési kiadások nélkül                                       4.363.933 eFt-ban  

c./    Hiányát                                                                                                      162.003 eFt-ban  

        állapítja meg. 

2.§ 

 

A 3/2007.(III.01.) ÖK. sz. rendelet 3.§-ban foglalt hitelfelvétel összegét 376.055 eFt-ra 

módosítja.  

3.§  

 

A 3./2007.(III.01.) ÖK. sz. rendelet 4.§-ban foglalt hiteltörlesztés összegét  214.052  eFt-ra 

módosítja.  

4.§ 

 

A 3/2007.(III.01.) ÖK. sz. rendelet 7.§ (1) bekezdésben szereplő általános tartalék összege 

27.164.- eFt, céltartalék 44.800.-.Ft. 

5.§ 

A rendelet 22. §. első mondata a következő szövegrészre változik: „ A Képviselő-testület a 

Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját az adott évi 

költségvetési törvényben meghatározott mértékben – melyet 2007. január 1-től 36.800,- 

Ft-ban – határozza meg.”  
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6.§ 

 

Az 1.§-ban meghatározottaknak megfelelően a Képviselő-testület módosítja a 3/2007.(III.01.) 

ÖK. számú rendelet 1., 1/a., 1/b., 1/c., 1/d., 1/e., 2., 2/d., 2/e/1., 2/e/2., 2/f., 2/h., 2/k., 2/l., 4., 

5., 6., 7., 11., 12., 20., számú mellékleteit. 

7.§ 

 

Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.  

 

 

 

 

            Dr. Fekete Zoltán  s.k.                                                     Tállai András  s.k.       

                    aljegyző                                                                         polgármester 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 Kaló Gyula sk.       Kovács István sk. 

 települési képviselő       települési képviselő 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

30/2007.(V.31.) ÖK. számú 

RENDELETE 

 

 

a közterület eltérő használatáról és a használat díjának meghatározásáról szóló 

14/2007. (III.29.) ÖK. számú rendelet módosításáról 

 

 

1. § 

 

A rendelet 5. §-a (2) bekezdése az alábbi m.) ponttal egészül ki:  

 

m.) személygépkocsival közúti közlekedési szolgáltatást végző személyszállító 

tevékenység végzésére (taxi állomáshely)  

 

2. § 

 

1.sz. melléklet az alábbiakkal egészül ki:  

 

            Közterület használati célja     Díjtételek 

 

18.  Taxi állomáshelyek      900.- Ft/gk/hó 

 

 

 

3. § 

 

(1) Jelen rendelet 2007. június 1.-én lép hatályba 

 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.     Tállai András sk. 

 aljegyző      polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 Kaló Gyula sk.       Kovács István sk. 

települési képviselő       települési képviselő 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 



 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

136/2007. (V.30.) ÖK. számú   

H A T Á R O Z A T A  

 

 

A Mezőkövesdi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola - Pedagógiai  

Szakszolgálat (MÁAMIPSZ) Alapító Okiratának módosítására 

  

 

 

 

 

A Képviselő-testület a Mezőkövesdi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola - 

Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 

Felügyeleti szerve: Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  polgármester  

 

  

Dr. Fekete Zoltán sk.     Tállai András sk.  

  aljegyző       polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 Kaló Gyula sk.       Kovács István sk. 

 települési képviselő       települési képviselő 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

137/2007. (V.30.) ÖK. számú   

H A T Á R O Z A T A  

 

A 2007/2008-as tanévben indítható osztályok és napközis csoportok számának 

 meghatározása a Mezőkövesdi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, 

Pedagógiai  Szakszolgálatnál 

 

 

 

A Képviselő-testület a 2007/2008-as tanévben indítható első osztályok és napközis 

csoportok számát a Mezőkövesdi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Pedagógiai 

Szakszolgálatnál az alábbiak szerint határozza meg: 

 
 

Mezőkövesdi tagintézményekben 5 első osztály 

     Cserépfalui tagintézményben 1 első osztály 

 Napközis csoportok száma Mezőkövesden 15 csoport 

 

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:  polgármester 

 

 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.     Tállai András sk.  

  aljegyző       polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 Kaló Gyula sk.       Kovács István sk. 

 települési képviselő       települési képviselő 

 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

138/2007. (V.30.) ÖK. számú   

H A T Á R O Z A T A  

 

A 2007/2008-as tanévben indítható osztályok számának meghatározása a Szent 

 László Gimnázium és Közgazdasági szakközépiskolában 

 

 

 

A Képviselő-testület a 2007/2008-as tanévben indítható osztályok számát a Szent László 

Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolában az alábbiak szerint határozza meg: 

 

3 gimnáziumi osztály 

2 szakközépiskola osztály 
 

 

Határidő:  értelem szerint  

Felelős:  polgármester 

 

 

 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.     Tállai András sk.  

  aljegyző       polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 Kaló Gyula sk.       Kovács István sk. 

 települési képviselő       települési képviselő 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

139/2007. (V.30.) ÖK. számú   

H A T Á R O Z A T A  

 

 

Étkezési térítési díj hátralék rendezése a díjbefizetés rendjének módosítása 

 

 

 

 

1./ A Képviselő-testület a Bayer Róbert Középiskolai Kollégium és Élelmezési Központ 

tájékoztatóját az étkezési térítési díj hátralék rendezésének módjáról tudomásul veszi. A 

2007. szeptember 1. napjával induló változásról, annak hatásáról, eredményeiről  az 

intézmény vezetője 2007. november hónapban adjon tájékoztatást a Szociális és 

Egészségügyi, valamint a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság részére. 

 

2./ A Képviselő-testület szükségesnek tartja a Bayer Róbert Középiskolai Kollégium és 

Élelmezési Központ olyan számítógéppel és programmal rendelkezzen, amely az étkezési 

térítési díj hátralékot kezelni tudja, amelynek segítségével a jogszabályi jelentéstételi 

kötelezettségnek eleget tud tenni és a nem fizetőkkel szemben végrehajtási eljárás 

foganatosítható. A számítógép és a szükséges program beszerzésére fedezetet nem tud 

biztosítani, azt az intézmény a saját költségvetéséből gazdálkodja ki. 

 

3./ Azok a személyek, akik 2007. szeptember 1-ig nem térítik meg a térítési díj hátralékot, 

azok nem étkezhetnek 2007. szeptember 1-től az intézményekben.  

 

4./ A Képviselő-testület utasítja az intézményvezetőt, hogy a fennálló étkezési térítési díj 

hátralék behajtására az intézkedéseket azonnal tegye meg.  

A már elévült étkezési térítési díj hátralék törlésére készítsen előterjesztést a Képviselő-

testület 2007. december havi ülésére.  

 

Felelős: intézményvezető 

Határidő: azonnal, illetve értelem szerint  

   

 

Dr. Fekete Zoltán sk.     Tállai András sk.  

  aljegyző       polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 Kaló Gyula sk.       Kovács István sk. 

 települési képviselő       települési képviselő 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 



 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

140/2007. (V.30.) ÖK. számú   

H A T Á R O Z A T A  

 

Orvosi ügyelet ellátása 

 

 

1. Mezőkövesd Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést 

és úgy döntött, hogy az orvosi ügyelet ellátását vállalkozás bevonásával biztosítja.

  

 

2. A Képviselő-testület 2007. december 31-ig terjedő időszakra ajánlatot kér az 

előterjesztésben feltüntetett ajánlati felhívás alapján az előterjesztésben megjelölt 

vállalkozásoktól az ügyeleti ellátás biztosítására a fent nevezett időpontig. 

 

3. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi 

Társulás közbeszerzési eljárást írjon ki az orvosi ügyelet 2008. január 1-vel történő 

ellátására. 

 

4. A Képviselő-testület 2007. júniusi ülésén a beérkezett ajánlatok alapján dönt az 

orvosi ügyelet 2007. december 31-ig történő ellátásáról. 

 

5.  A  Képviselő-testület utasítja a Városi Rendelőintézet igazgatóját a szükséges 

munkajogi intézkedések megtételére. 

 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ügyeleti ellátás 

megváltoztatására  irányuló feladatok elvégzésével. 

 

7. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Mezőkövesdi Többcélú 

Kistérségi Tanács ülésén támogassa az ügyelet szervezésével kapcsolatos közbeszerési 

eljárás megindítását. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: polgármester, Rendelő intézet igazgatója 

 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.     Tállai András sk.  

  aljegyző       polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 Kaló Gyula sk.       Kovács István sk. 

 települési képviselő       települési képviselő 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 



 

 

 

AJÁNLATI FELHÍVÁS 
 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata ajánlatot kér az alábbi feladat ellátására: 

 

Mezőkövesd Város és alapellátási orvosi ügyelet szempontjából hozzá csatlakozott 

települések / Egerlövő, Borsodivánka, Négyes, Tiszavalk, Tiszabábolna, Tiszadorogma, 

Szentistván, Szomolya, Bogács, Cserépfalu, Bükkzsérc, Tard, Cserépváralja / 

alapellátási háziorvosi ügyeleti ellátására. 

 

Az ellátási terület lakosságszáma: 31 110 fő 

 

Az ügyeleti ellátás  

Mezőkövesd esetében: 

- hétköznap 19 órától másnap reggel  8 óráig 

- szombat, vasárnap és munkaszüneti napokon reggel 8 órától másnap reggel 8 óráig 

 

A többi település esetében: 

- hétköznap 16 órától másnap reggel 8 óráig 

- szombat, vasárnap és munkaszüneti napokon reggel 8 órától másnap reggel 8 óráig 

 

Az ügyelet ellátásának helye: 

- Mezőkövesd, József Attila út 3. szám alatt kialakított ügyeleti telephelyen 

Az ajánlattevőnek lehetőséget biztosítunk az ügyelet forgalmi adatainak megismerésére a 

vonatkozó jogszabályok betartása mellett. 

 

Az ügyelet ellátáshoz  a rendelői infrastrukturát és egy db. Suzuki Ignis tipusú 

személygépkocsit külön megállapodással biztosít az ajánlatkérő.  

 

Az ajánlattévő ajánlat tartalmazza: 

-  az ügyeleti ellátással kapcsolatos szervezési és szakmai elképzeléseit 

-  nyilatkozatott arról, hogy az önkormányzatokkal szerződésben lévő háziorvosokat be 

kívánja e vonni az ügyeleti ellátásba 

-  nyilatkozatot arról, hogy a jelenleg az ügyeleti ellátásban dolgozó közalkalmazottakat 

tovább foglalkoztatja 

-  az eddigi ügyeleti ellátásban szerzett referenciákat 

-  a vállalkozási díj havi mértékét 

 

Az ajánlattételt  2007. június 12. 16 óráig lehet megtenni a Mezőkövesd Önkormányzat 

Rendelőintézet / 3400 Mezőkövesd, Mátyás kiráy u.75. sz. / Dr Tóth József orvos-

igazgatónak címzett zárt borítékban. A borítékra rá kell írni. ” Ajánlat tétel „ 

 

Az ajánlatokat 2007. június 27-én bírája el Mezőkövesd Város Képviselő-testülete 

 

Az ajánlattétel elbírálásáról értesítés az elbírálást követő 8 napon belül megtörténik. 

 

 



 

 

 

Információ és felvilágosítás kérhető: 

Mezőkövesd Rendelőintézet, Dr. Tóth József orvos-igazgató 

Mezőkövesd, Mátyás király u. 75. sz. 

Telefon: 49/505-301 

 

 

Az ajánlatot kapják: 

 

- OXYNET Kft. 3516  Miskolc, Ginzery Sndor u. 20.   

Ügyvezető ig.: Dr. Breitenbach Géza 

 

- OXYTRANS Kft. 3390 Füzesabony, Szent Korona u. 2. 

Ügyvezető ig.: Ambrus Barnabás 

 

- Dr.Gregorvics és Tsa. Kft. 3300 Eger, Pozsonyi u. 41. fsz. 2. 

Ügyvezető ig.: dr. Gergorovics István 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

141/2007. (V.30.) ÖK. számú   

H A T Á R O Z A T A  

 

 

Városi Bölcsödében működő mosoda áthelyezése 

 

 

1./ A Képviselő-testület a Városi Bölcsődében működő mosodát és az ezzel járó feladatokat 

megszünteti, mosodai feladatokat ellátó létszámmal csökkenti a Bölcsőde közalkalmazotti 

létszámát.  

 

2./ A Szociális és Gondozási Központ és a Városi Bölcsőde mosási feladataival a Miskolci 

Patyolat Szolgáltató Zrt.-t bízza meg a Patyolat Szolgáltató Zrt. által benyújtott 160.- Ft/kg + 

ÁFA árajánlata alapján. 

 

3./ A Képviselő-testület felkéri a Városi Bölcsőde vezetőjét a mosoda megszűnésével 

kapcsolatos munkajogi intézkedések megtételére. 

 

4./ A Bölcsőde csoportbővítésével kapcsolatos épület  átalakítására árajánlatokat kell kérni, 

melyet  a Városüzemeltetési, Városfejlesztési és Lakásügyi Bizottság 2007. júniusi ülésére elő 

kell terjeszteni. 

 

5./ A Képviselő-testület 2007. júniusi testületi ülésén dönt a rendelkezésre álló anyagi 

források ismeretében  a bölcsőde csoportbővítéséről. 

 

Felelős: polgármester, intézményvezető 

Határidő: azonnal, illetve értelem szerint  

 

 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.     Tállai András sk.  

  aljegyző       polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 Kaló Gyula sk.       Kovács István sk. 

 települési képviselő       települési képviselő 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 



 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

142/2007. (V.30.) ÖK. számú   

H A T Á R O Z A T A  

 

Idősek bentlakásos intézményeinek átadása a Mezőkövesdi Többcélú 

Kistérségi Társulás működtetésébe  

 

 

1.   A Képviselő-testület egyetért a Mezőkövesdi Szociális és Gondozási Központ keretén 

belül működő Idősek Gondozóháza és Idősek Otthona működtetésének a Mezőkövesdi 

Többcélú Kistérségi Társulásnak történő átadásával. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az intézmény működtetésének 

átadásával járó feladatokat végezze el. 

 

3.    A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Mezőkövesdi Kistérségi 

Családsegítő és Gyermekjólét Szolgálat feladatkörének bővítését valamint a Társulási 

Megállapodás ezen feladattal történő kibővítését a Társulás Tanácsának ülésén támogassa.  

 

4.   A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az átadást követen a Szociális és Gondozási 

Központ alapító okirata és költségvetése az átadott feladatokkal  kapcsolatban módosításra 

kerüljön. 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 1., 2. pontok esetében 2007. augusztus 1. 

                  3., 4. pontok esetében értelem szerint 

 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.     Tállai András sk.  

  aljegyző       polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 Kaló Gyula sk.       Kovács István sk. 

 települési képviselő       települési képviselő 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

143/2007. (V.30.) ÖK. számú   

H A T Á R O Z A T A  

 

Társadalmi szervezetek, alapítványok, egyéni és társas vállalkozások által 

közművelődési megállapodás útján megvalósítható önkormányzati rendezvényekre 

kiírt pályázatok elbírálása 

 

 

 
1.) Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. évre a társadalmi 

szervezetek, alapítványok, egyéni és társas vállalkozások által közművelődési 

megállapodás útján megvalósítható önkormányzati rendezvényekre kiírt pályázatokat 

a melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.  

 

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésnek megfelelően a 

szervezetekkel a támogatási szerződést kösse meg. 

 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal, ill. értelem szerint 

 

 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.     Tállai András sk.  

  aljegyző       polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 Kaló Gyula sk.       Kovács István sk. 

 települési képviselő       települési képviselő 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TÁRSADALMI SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK,EGYÉNI ÉS TÁRSAS 

VÁLLALKOZÁSOK ÁLTAL KÖZMŰVELŐDÉSI MEGÁLLAPODÁS ÚTJÁN 

MEGVALÓSÍTHATÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDEZVÉNYEKRE BENYÚJTOTT 

PÁLYÁZATOK 2007. ÉVRE 

  

 
Szervezet neve 2006. évre kapott 

támogatás 

2007. évi igény 2007. évre javasolt 

támogatás 

1. 
Mezőkövesdi 

Színészeti Egyesület 

120.000,- 

 

Március 15. 

35.000,- 

35.000,- 

2. 
Matyóföldi 

Idegenforgalmi 

Egyesület 

360.000,- Matyó Húsvét 

402.000,- 

360.000,- 

3. 
Mezőkövesdi 

Művelődési 

Közalapítvány 

1.500.000,- 

 

2.000.000  Mátyás 

király Reneszánsz 

hétvége 

1.200.000,-  

4. 
Matyó Népművészeti 

Egyesület 

3.000.000,- Folklór fesztivál 

3.500.000 

2.500.000,-              

                   

5. 
Mezőkövesdi Fúvós és 

Mazsorett Együttesért 

Alapítvány 

2.000.000,- 2.205.000,- Fesztivál 1.650.000,- 

6. 
Mezőkövesdi 

Hegyközség 

300.000,- 

 

 Bor Napja 

300.000,- 

300.000,- 

7. 
Mezőkövesdi 

Művelődési 

Közalapítvány 

1.200.000,- 1.600.000 augusztus 

20-ai ünnepség 

1.000.000,- 

8. 
Mezőkövesdi 

Művelődési 

Közalapítvány 

300.000,- 700.000  

Hagyományőrző 

csoport találkozó 

300.000,- 

9. 
Polgármesteri Hivatal 

1.000.000,- Mezőkövesdi Lovas 

Nap 
1.000.000,- 

10 
Mezőkövesdi 

Művelődési 

Közalapítvány 

381.000,- Október 23-ai 

ünnepség 

 

 

11 
Mezőkövesdi 

Művelődési 

Közalapítvány 

 XXV. Kis Jankó Bori 

Hímzőpályázat 

650.000,- 

 

300.000,- 

 



 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

144/2007. (V.30.) ÖK. számú   

H A T Á R O Z A T A  

 

 

Műfüves pálya építési program 

 

 

 

 

A Képviselő-testület a Műfüves pálya építési program-ról szóló előterjesztést 

megtárgyalta és azzal kapcsolatban a következő döntést hozza: 

 

- Az önkormányzat támogatja a sportolási lehetőségek bővítését és a sportpályák 

építését, azonban tekintettel az önkormányzat anyagi helyzetére a Magyar Labdarúgó 

Szövetség által létrehozott OLLÉ Programban nem tud résztvenni. 

 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal  

 

 

 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.     Tállai András sk.  

  aljegyző       polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 Kaló Gyula sk.       Kovács István sk. 

 települési képviselő       települési képviselő 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

145/2007. (V.30.) ÖK. számú   

H A T Á R O Z A T A  

 

 

 

0265 hrsz-ú földút nyomvonalának áthelyezése 

 

 

 

1.) A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és a mezőkövesdi 0265 hrsz-ú 

külterületi földút egy szakasza nyomvonalának a Geoteam Kft. kérelmének megfelelő 

áthelyezését támogatja. 

2.) „A területrendezés kapcsán a 0263/2 hrsz földútnak a HM útra történő becsatlakozási  

            szakasza is kerüljön közlekedés céljára alkalmas állapotba a  kérelmező költségére.” 

 
Az áthelyezéssel kapcsolatos feladatok és költségek a kérelmező Geoteam Kft-t 

terhelik. 

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket 

tegye meg. 

 

 Felelős:     polgármester 

 Határidő:  folyamatos 

 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.     Tállai András sk.  

  aljegyző       polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 Kaló Gyula sk.       Kovács István sk. 

 települési képviselő       települési képviselő 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 



 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

146/2007. (V.30.) ÖK. számú 

H A T Á R O Z A T A 

 

Nyilatkozat önkormányzati hitelszerződés módosítására 

 

 

A Képviselő-testület egyetért az éven túli beruházási hitel felvételével, és az alábbi 

kötelezettségvállalásokat teszi: 

 

1. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt 

a kért hitel törlesztését és járulékainak megfizetését - a felhalmozási és tőke jellegű 

kiadásokat megelőzően - a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja. 

 

2. Az önkormányzat által kért hitel összege 20.196 eFt-ról 50.000 eFt-ra módosul, melyet – 

az eredeti hitelszerződésben szereplő határidő változatlanul hagyásával - 2006. július 1. 

napjától kíván igénybe venni és 2025. december 5-ig visszafizet. 

 

3. A hitel visszafizetésének biztosítékaként az Önkormányzat tulajdonát képező Zsóry 

Gyógy- és Strandfürdőt jelöli meg, mely nem tartozik az Önkormányzat törzsvagyonába.  

Az ingatlan a hatósági- és az alapvető lakossági szolgáltatások ellátásában nem vesz részt. 

A Képviselő-testület hozzájárul az ingatlannak az OTP Bank Rt. javára szóló, a hitel és 

járulékai mértékéig terjedő jelzáloggal történő megterheléséhez. A felajánlott ingatlanra 

vonatkozóan a 75 %-os Önkormányzati tulajdonú – a Zsóry Gyógy- és Strandfürdő 

üzemeltetője - érvényes vagyonbiztosítással rendelkezik. A Képviselő-testület, valamint az 

üzemeltető hozzájárul az OTP Bank Rt. kedvezményezetti minőségének bejegyzéséhez az 

ingatlan vagyonbiztosítása vonatkozásában.  

 

4. Az önkormányzat, a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1999. évi LXV. 

tv. 88. §. alapján a már meglévő és az igényelt hitelből (egyéb kötelezettségvállalásból) 

adódó kötelezettségeket figyelembe véve nem tartozik a tv. tiltó hatálya alá. 

 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés módosításának  

aláírására.   

 

 

    Határidő: értelem szerint 

    Felelős: Polgármester 

 
Dr. Fekete Zoltán sk.     Tállai András sk.  

  aljegyző       polgármester  

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 Kaló Gyula sk.       Kovács István sk. 

 települési képviselő       települési képviselő 

 

Kiadmány hiteléül:  



 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

147/2007. (V.30.) ÖK. számú 

H A T Á R O Z A T A 

 

 

Nyilatkozat önkormányzati folyószámlahitel felvételére 

 
A Képviselő-testület egyetért a rövidlejáratú működési célú folyószámlahitel felvételével, és 

az alábbi kötelezettségvállalásokat teszi: 

 

1. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a kért 

hitelt és járulékait a futamidő alatt – a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően 

– a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja. 

2. Az önkormányzat által kért hitel összege 200.000 eFt, melyet 2007. június 26-án kíván 

igénybe venni és 2008. május 27-ig visszafizeti. A hitel visszafizetésének biztosítékaként 

az Önkormányzat költségvetési bevételét ajánlja fel. 

3. A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy az Önkormányzat kötelezettségvállalása 

megfelel az 1990. évi LXV. Tv. 88. §. (2) bekezdésében foglaltaknak. 

4. A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét a hirdetmény közzététele nélküli 

tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatására és a hitelszerződés aláírására. 

 

    Határidő: értelem szerint 

    Felelős: Polgármester 

 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.     Tállai András sk.  

  aljegyző       polgármester  

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 Kaló Gyula sk.       Kovács István sk. 

 települési képviselő       települési képviselő 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

148/2007. (V.30.) ÖK. számú 

H A T Á R O Z A T A 

 

Képviselői notebook-ok vásárlása 

 

 

 

1.) A Képviselő-testület  a „Képviselői notebook-ok vásárlása” előterjesztésben 

foglaltakkal egyetért. A Képviselők a tiszteletdíjukból bruttó 50 % összeggel 

támogatják a Polgármesteri Hivatal Képviselői notebook vásárlásra vonatkozó 

szándékát, s az összeget a Polgármesteri Hivatal pénztárába a fenti célra befizetik.  

 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Mezőkövesd város Polgármesterét, hogy a 

beszerzendő notebook-kal kapcsolatban ajánlatokat kérjen be. 

 

3.) A Képviselő-testület következő ülésére készüljön előterjesztés a Szervezeti és 

Működési Szabályzat módosítására, ill. a képviselők juttatásáról szóló rendelet 

módosítására vonatkozóan. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő: 2007. június 27. 

 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.     Tállai András sk.  

  aljegyző       polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 Kaló Gyula sk.       Kovács István sk. 

 települési képviselő       települési képviselő 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 


