
 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

168/2007. (VI.27.) ÖK. számú   

H A T Á R O Z A T A  

 

 

 

Jelentés a 2007. május 31-ig lejárt határidejű képviselő-testületi  

döntések  végrehajtásáról 

 

 

1.) A Képviselő-testület elfogadja a 25, 26, 27, 28, 29, 30/2007. ÖK. számú rendelet, a 

valamint a 34, 52, 55, 86, 97, 113, 126, 127, 128, 130, 137, 138, 143, 144, 145, 151, 

152, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 162, 163, 167/2007. ÖK. határozatok 

végrehajtásáról szóló jelentést azzal, hogy ezen határozatok egyben  hatályukat is 

vesztik. 

 

      2.) A  108, 120, 122, 135, 139, 141, 146, 147, 153/I/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. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

  jegyző       polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő: 

 

 

 Guti Árpád sk.       Dr.Heéger Lászlóné sk. 

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

31/2007.(VI.28.) ÖK számú  

R E N D E L E T E 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 5/2003.(II.27.) ÖK számú Szervezeti és 

Működési Szabályzatának módosítására 

 

 

1.§ 

 

A rendelet 14.§ (4) bekezdés első mondata az alábbiak szerint módosul: 

 

„ A  rendes ülésre szóló meghívót az előterjesztésekkel együtt a képviselők, az 

osztályvezetők számára elektronikus formában a tanácskozási joggal meghívottaknak 

írásban olyan időpontban kell megküldeni, hogy azt az ülés előtt legalább 5 nappal 

kézhez kapják. 

 

2.§ 

 

A rendelet 14.§ (6) bekezdés harmadik francia bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„ elektronikus mellékletként a napirendre vonatkozó előterjesztéseket, határozati 

javaslatokat, rendelet-tervezeteket” 

 

3.§ 

 

A rendelet 15.§ (5) bekezdés mondata az alábbiakkal egészül ki: 

 

„elektronikus formában” 

 

4.§  

 

A rendelet 35.§ (2) bekezdése az alábbiakra módosul: 

 

„A testületi határozatokról a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet” 

 

5.§  

 

A rendelet 35.§ (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„ A határozatokat a jegyzőkönyv elkészítését követő 3 napon belül elektronikus 

formában el kell küldeni a végrehajtásért felelős személyeknek, szervezeteknek, és a 

települési képviselőknek” 
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6.§ 

 

A rendelet 43.§ (2) bekezdése az alábbi mondattal egészül ki: 

 

„ A nem képviselő bizottsági tagok számára elsődlegesen elektronikus formában, 

külön kérésre nyomtatott formában kell kézbesíteni”  

 

7.§ 

 

E rendelet 2007. október 1-én lép hatályba, de átmeneti időszakban az 

előterjesztéseket az elektronikus forma mellett papír alapon nyomtatott formában is 

meg kell küldeni.  

 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

  jegyző       polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő: 

 

 

 Guti Árpád sk.       Dr.Heéger Lászlóné sk. 

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

32/2007.(VI.28.) ÖK számú  

R E N D E L E T E 

 

 

A települési képviselő juttatásáról és költségtérítéséről szóló 18/2004.(IV.01.) ÖK számú 

rendelet módosítására 

 

 

1.§ 

 

 

A rendelet 5.§-a kiegészül az alábbi mondattal: 

 

„ Az  Önkormányzat a  Képviselő-testület tagjai részére a tevékenységüket segítő 

notebook használatát biztosítja” 

 

 

2.§ 

 

 

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

 

 

 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

  jegyző       polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő: 

 

 

 Guti Árpád sk.       Dr.Heéger Lászlóné sk. 

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

33/2007.(VI.28.) ÖK számú  

R E N D E L E T E 

 

Mezőkövesd város építészeti értékeinek helyi védelméről 

 
A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében 

és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 

törvény 57. §-a alapján, az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól szóló 

66/1999.(VIII.13.) FVM rendeletben foglaltak alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

 

Általános rendelkezések 

1.§ 

(1) E rendelet célja Mezőkövesd város történelme, városszerkezete és városképe 

szempontjából jellegzetes, a hatályos régészeti, műemlékvédelmi és egyéb 

jogszabályokkal nem védett építészeti örökség elemeinek megóvása az utókor 

számára, a védett értékek fenntartása és helyreállítása. 

 

(2) Mezőkövesd épített értékei a város közös kulturális értékeinek részét képezik, ezért 

méltó használatuk, fenntartásuk és bemutatásuk közérdek, tulajdonformára való 

tekintet nélkül. 

 

(3) Az (1) és (2) bekezdésekben megfogalmazott célok elérése érdekében Mezőkövesd 

Város Önkormányzatának Képviselőtestülete – az Étv. 57. §-a (3) bekezdése alapján – 

a város épített értékeit helyi védettség alá helyezheti, vagy mentesítheti a védelem alól. 

 

(4) A helyi építészeti értékek védelmének feladata különösen az oltalmat igénylő 

régészeti, várostörténeti, városszerkezeti, építészettörténeti és építészeti szempontból 

védelemre érdemes épített környezetek, épületegyüttesek, építmények, épületek, 

szobrok, képzőművészeti alkotások stb. körének meghatározása, nyilvántartása és a 

közvéleménnyel való megismertetése. 

 

 

A helyi védelem fogalma 

2.§. 

 

(1) A rendelet hatálya kiterjed mindazon értékre, melyet a jóváhagyott rendezési terv, 

településtörténeti, helyi építészeti, néprajzi, termeléstörténeti vagy régészeti értékek 

miatt védendőnek minősít, továbbá amely országos védelemre nyert felterjesztést – a 

védelemről szóló határozat meghozataláig, valamint mindazon védendőnek nem 

minősített, de a város történeti folytonosságát, kultúráját bemutató, a helyi építészeti 

jelleget magában hordozó településrészre, épületcsoportra, épületre, építményre, vagy 

azok egyes részeire. 

 

(2) Az egyedi „helyi védelem” két fokozatú lehet: 
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 a védelem az épület, építmény teljes tömegére és homlokzati részleteire is kiterjed 

(H1) 

 az épület vagy építmény valamely – a védelem kimondásakor megállapított – 

részértékére vonatkozik (H2) 

 

(3) Helyi védelmi terület (HT) a település olyan összefüggő része, mely a jellegzetes 

településszerkezet (terek, utcák vonalvezetés és beépítettsége) történelmi fontosságát 

képviseli, továbbá olyan várostér, utca, utcaszakasz, ahol jelentős számban találhatók a 

település arculatát meghatározó épületek és így azok együttest alkotnak. 

 

 

A helyi védettség kezdeményezése 

3.§. 

 

(1) Védetté nyilvánítást, illetőleg annak megszüntetését a városi főépítésznél bárki 

kezdeményezheti. 

 

(2) A helyi védettség alá helyezésre, illetve a védettség megszüntetésére irányuló 

kezdeményezés független a tulajdoni viszonytól. 

 

(3) A javaslatnak tartalmaznia kell az építményre (területre) vonatkozó adatokat 

(helység, utca, helyrajzi szám, tulajdonos, kezelő, használó), rendeltetésének és 

használatának módját, valamint rövid indoklást. 

 

(4) A kezdeményezések képviselő-testületi döntésre történő előkészítéséről és 

előterjesztéséről a városi főépítész gondoskodik. 

 

A védetté nyilvánítás és megszüntetés 

4.§. 

 

(1) A város területére készítendő rendezési tervnek és rendezési terv felülvizsgálatának – 

amennyiben a korábbi ezt nem tartalmazza – rendelkeznie kell építészeti 

értékvizsgálati munkarésszel, mely alapja a helyi védelem kimondásának. Ennek 

hiányában az egy-egy épületre vagy területi egységre elkészített építészeti 

értékvizsgálat és dokumentáció alapozza meg a helyi védelem kimondását. 

 

(2) A védetté nyilvánítás szándékáról, az Önkormányzat városfejlesztési kérdésekben 

illetékes bizottsági állásfoglalásának birtokában a tulajdonost értesíteni kell, illetve 

nyilatkozatát be kell szerezni és azt a jóváhagyást tárgyaló Képviselő-testület ülésen 

ismertetni kell. 

 

(3) Védetté nyilvánításról illetve annak megszüntetéséről a Képviselő-testület rendelettel 

dönt. A védelem mértékét, kiterjesztését a védetté nyilvánításkor kell meghatározni. 

 

(4) A védetté nyilvánításról és a védelem megszüntetéséről értesíteni kell: 

a.) az ingatlan tulajdonosát, kezelőjét, használóját 
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b.) a védetté nyilvánításra, illetve megszüntetésre javaslattevőt 

c.) a városi főépítészt 

d.) az elsőfokú építési hatóságot 

e.) a körzeti földhivatalt 

 

(5) Területvédelem esetén a helyben szokásos módon, közszemlére tétel, illetve sajtó útján 

is közölhető az érdekeltekkel a védetté nyilvánítás. 

 

(6) A védetté nyilvánítást, illetőleg a megszüntetés tényét az ingatlan nyilvántartásba be 

kell jegyeztetni. A bejegyzés elmaradása a védettség hatályát nem érinti. 

 

A védett épületek megjelölése 

5.§ 

 

(1) A védett épületet – ha a védelem az épület egészére terjed ki – meg kell jelölni az 

épület homlokzatán „Helyi védelem alatt álló épület” táblával. 

 

(2) A táblák elkészíttetéséről a jegyző, elhelyezéséről és fenntartásáról az ingatlan 

tulajdonos vagy az ingatlan kezelője gondoskodik. 

 

A védett építmények és területek hasznosítása, 

fenntartása, átalakítása, bővítése, bontása 

6.§ 

 

(1) A helyileg védett építészeti emlékek fennmaradásának, megőrzésének módja 

elsődlegesen a rendeltetésnek megfelelő használat. 

 

(2) Egyéb hasznosítás esetén törekedni kell a közcélú felhasználásra, ezért minden új 

beruházás esetén a Polgármesteri Hivatal mérlegelje, hogy az igényelt funkció 

kielégíthető-e valamely védett épületben vagy épületegyüttesben önkormányzati 

tulajdonba vétel és helyreállítás, valamint a szükséges belső átalakítások után úgy, 

hogy az az épület fennmaradását szolgálja. 

 

(3) A tulajdonos, vagyonkezelője illetve a tulajdonosi jogok gyakorlója köteles az 

építmény jó karban tartásáról gondoskodni és az építmény állapotát, állékonyságát a 

jogszabályokban meghatározott módon és időszakonként felülvizsgálni (1997. évi 

LXXVIII törvény 54.§.). Ez az általános kötelezettség a védett épületek tulajdonosaira 

is vonatkozik. 

 

(4) A (H1) jelzésű épületeket eredeti formájukban kell megtartani, változtatás nélkül, 

megőrizve a tetőidomot, nyílásrendszert, részletképzéseket, homlokzati tagozatokat, 

anyaghasználatot. 

A védett épületek belső korszerűsítést, átalakítását, esetleg bővítését a védettség nem 

akadályozza, sőt a védelem érdekében elő kell segíteni ezen épületek mai igényeknek 

megfelelő használatát. 
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A belső átalakításokat az eredeti szerkezet sajátosságainak figyelembevételével kell 

megoldani. 

 

A védett épületeket úgy lehet csak bővíteni, hogy eredeti tömegformája, homlokzati 

kialakítása, utcaképi szerepe ne változzon. A tervezett bővítés a régi épület 

formálásával, szerkezetével, anyaghasználatával összhangban legyen. 

Védett épületek bontására (H1) jelzés esetén csak a teljes műszaki és erkölcsi avultság 

beálltával hatósági engedéllyel kerülhet sor. A bontás előtt felmérési- és 

fotódokumentációt kell készíteni a védett értékről. 

A hatósági engedélyezési eljárás előtt az épület védettségét Testületi döntéssel meg 

kell szüntetni.  

 

(5) A (H2) jelzésű védelem az épület valamely részértékére terjed ki. Ezen épületek 

felújítása, bővítése esetén ezeket az értékeket meg kell őrizni, esetleges bontás után az 

értékes részeket az új épületbe lehetőleg vissza kell építeni. 

Az épületek bontása csak rendkívül indokolt esetben, hatósági engedéllyel történhet. A 

védelmet előzetesen ez esetben is meg kell szüntetni a képviselő-testületnek. 

 

(6) A helyi védelmi területen (HT) meg kell őrizni a település jellegzetes szerkezetét, 

telekrendszerét, utcavonal – vezetését. Új telek kialakítása vagy telekalakítás csak 

azzal összhangban engedélyezhető. 

A védett területen lévő építményeket egymással összehangoltan, a jellegzetes városkép 

egységes megjelenését biztosító módon kell fenntartani. E tekintetben az épületek fő 

tömeg- és tetőformája, homlokzata, az alkalmazott anyagok, azok színe, felületképzése 

meghatározó jelentőségű. 

A védett területen az új épületek tömegarányait, fő méreteit a környezetben lévő 

hagyományos épületekhez harmonikusan illeszkedve, azok homlokzatszélességét, 

gerinc- és párkánymagasságát, tetőformáját, anyaghasználatát, külső homlokzatát, 

felületképzését figyelembe véve kell meghatározni. 

Különös gondot kell fordítani a védett területen az egy-egy településre jellemző 

hagyományos kerítés- és kapuformák, jellegzetes melléképületek, építmények 

megtartására és továbbfejlesztésére. 

A védett területen a közterületek burkolatát és berendezését (utcaburkolat, 

világítótestek, kandeláberek, pavilonok, autóbuszvárók, stb.), ezek módosítását és az 

utcákon megjelenő hirdetéseket az épületek jellegéhez, az utcák hangulatához 

igazodva kell kialakítani. 

 

Előírások és eljárási szabályok 

 

7.§ 

 

(1) A helyi védettség alatt álló épített értékekkel kapcsolatos építésügyi hatósági 

eljárásokban a mindenkor hatályos építésügyről szóló jogszabályokkal, valamint a 

város érvényben lévő településrendezési terveivel összhangban kell jelen rendelet 

előírásait alkalmazni. 
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(2) A helyi védettség alatt álló épített értékek használata és fenntartása során biztosítani 

kell azok megőrzését, a használat azokat nem veszélyeztetheti. 

 

(3) Az I. fokú építési hatóság a védelem alatt álló építményekről és területekről 

nyilvántartást vezet, törzslapot készít. Ennek tartalmaznia kell: pontos cím; helyrajzi 

szám; tulajdonos/használó neve; a rendeltetés/használat módja; a védelem szakszerű, 

rövid indoklása; fotódokumentáció; a helyi védelem védettségi kategóriája, a védelmet 

megállapító rendelet száma. 

 

(4) Az I. fokú építési hatóság folyamatosan, de legalább évente ellenőrzi a védett épületek 

és területek állapotát. Az éves állagellenőrzés tapasztalatait, a megtett intézkedéseket 

felvezeti az épület, építmény törzslapjára. 

 

 

Az építésügyi hatóság engedélyével végezhető munkák 

8.§. 

 

(1) A helyi védelem alatt álló területen bármely utcaburkolatot, építményt, létesítményt 

(világítótestek, kandeláberek, pavilonok, autóbuszvárók, cégérek, reklámok, stb.) 

elhelyezni – függetlenül attól, hogy az egyébként építési, létesítési engedély köteles-e 

vagy sem – csak az építési hatóság hozzájárulásával szabad. 

           Utcai homlokzaton megjelenő gázcső, reklámtábla, információs tábla, gépészeti 

műtárgy, cégér építéséhez – függetlenül annak nagyságától – és elhelyezéséhez 

Főépítészi szakvélemény és hatósági engedély szükséges. 

 

(2) A helyi védelem bármely fokozata alá vont épületen illetve építményen külső vagy 

belső felújítási, helyreállítási, bővítési vagy bontási, továbbá a védett épület jellegét, 

megjelenését bármely módon érintő munkát (függetlenül attól, hogy az általános 

esetben építési engedély alapján vagy a nélkül végezhető) megkezdeni és végezni, a 

védelem alatt álló épület rendeltetését megváltoztatni vagy kijelölni csak az I. fokú 

építési hatóság által – a helyi építési előírások alapján – meghatározott módon és 

engedélyével szabad. 

 

(3) Helyi védelem alatt álló épület bontására csak a védelem megszüntetése után adható 

engedély. 

 

(4) Az építési hatósági eljárásban ki kell kérni a városi főépítész szakhatósági véleményét. 

 

 

Vegyes és záró rendelkezések 

9.§. 

Aki a helyi védettség alá helyezett értéket megrongálja szabálysértést követ el, és 30.000,- 

forintig terjedő pénzbírsággal sújtható, kivéve, ha cselekménye súlyosabb elbírálás alá 

tartozik. 
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10.§. 

A konkrét épületekre, azok környezetére vonatkozó védettség fokozatát, illetve védett 

területek meghatározását a rendelet mellékletei tartalmazzák, melyek a rendelet részét 

képezik. 

 

11.§. 

 

Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályukat vesztik a 

225/1994.(VIII.10.) ÖK számú, 22/2001.(IV.26.) ÖK számú,  11/2005.(III.31.) ÖK számú, 

12/2005.(III.31.) ÖK számú és a 13/2005.(III.31.) ÖK számú rendeletek.. 

 

 

 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

  jegyző       polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő: 

 

 

 Guti Árpád sk.       Dr.Heéger Lászlóné sk. 
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1. számú mellélet 

 

a Mezőkövesd város építészeti értékeinek helyi védelméről szóló 33/2007. (VI.28.) ÖK. sz. 

rendelethez 

  

a mezőkövesdi "Dohánybeváltó" (5371 hrsz) épületeinek és növényzetének  

helyi egyedi védelem alá helyezéséről 

 

 

I. 

 

Mezőkövesd Város képviselő-testülete az építészeti örökség részét képző mezőkövesdi 

„Dohánybeváltó” épületeinek és növényzetének helyi építészeti jelleget magában hordozó 

hagyományos megjelenésének megőrzése érdekében részletesen szabályozza az épületre 

vonatkozó előírásokat. 

 

A Dohánybeváltó" védetté nyilvánítása 

 

(1) Mezőkövesd Város képviselő-testülete a Mezőkövesd,. 5371/1, 5371/2, 5371/3 

helyrajzi számú ingatlanokon található 3 db raktárépületet valamint az 5371/11 

és 5371/12 helyrajzi számú ingatlanokon található 1 db lakóépületet, 1 db 

szociális intézmény és növényzetet. (továbbiakban: a „Dohánybeváltó”) helyi 

egyedi védelem alá helyezi. 

 

(2) A helyi egyedi védelem a „Dohánybeváltó” épületeinek tömegére és növényzetére is 

kiterjed (H1 jelű védettségi fokozat). 

 

(3) A helyi védelem tényét az önkormányzatnak az ingatlan-nyilvántartásba be kell 

jegyeztetnie. 

 

A „Dohánybeváltó” rendeltetése 

 

(1) A „Dohánybeváltó” fennmaradásának, megőrzésének módja elsődlegesen a 

rendeltetésnek megfelelő használat. 

 

(2) A „Dohánybeváltó” rendeltetése: 

 

Az épület a Mezőkövesden a vasút mellett található, több épületet tartalmazó együttes, 

melyben raktárok, kereskedelmi és szociális intézmények, valamint lakás található.  

 

A épület helyi védelem alá helyezését az indokolja, hogy az épület Mezőkövesd 

korábbi jellegzetes mezőgazdasági feldolgozó iparának egyik magas színvonalú 

építészeti emléke. 

 

(3) Az épület belső korszerűsítését, esetleges bővítését, a kor követelményeinek megfelelő 

funkcionális kiegészítését a védettség nem akadályozza, de az épület tömegformája, 

arányrendszere, anyaghasználata védendő, megőrzendő. 

 

 



2 

 

 

A „Dohánybeváltó” épületére vonatkozó előírások 

 

I. 

 

A védelem célja az utókor számára megőrizni épületek jellegzetes stílusának karakterét. 

 

(1) Ennek biztosítására a területet érintő bármely építési tevékenység végzéséhez, 

valamint az épületek rendeltetésének megváltoztatásához főépítészi állásfoglalás 

szükséges. A DK-ÉNY irányú szerviz-út és az északkeleti telekhatár közötti területen, 

a Dohány utcától mért 70 m-en belül új épület nem helyezhető el 

2) A területen bármely 5 cm-nél vastagabb törzsű fa kivágására engedélyt kell 

kérni. 

(3) Az épületek állagának megóvásáról, a növényzet gondozásáról a tulajdonos 

köteles gondoskodni. 

 

(4) A területen az épületeket vagy a növényzetet veszélyeztető tevékenységet 

folytatni tilos. 
II. 

 

(1) Az Épületen minden külső vagy belső felújítási, átalakítási, bővítési, bontási munkát, 

amely építési engedélyhez kötött a felújítási, átalakítási terv alapján, csak az építési 

hatóság előzetes engedélyével és az Főépítész véleménye alapján szabad végezni. 

 

(2) Az Épületet úgy lehet bővíteni, hogy az épület jellege, homlokzati kialakítása, utcaképi 

szerepe ne változzon. A bővítésnek a védett épület formájával, szerkezetével, 

anyagaival összhangban kell lennie.  

 

(3) Az Épületben belső átalakítási, korszerűsítési, felújítási munkák végezhetők az eredeti 

szerkezet sajátosságainak figyelembevételével és a belső értékek tiszteletben 

tartásával.  

 

(4) Az Épület bontására a helyi védettség megszüntetését követően csak a teljes műszaki 

és erkölcsi avultság beálltával hatósági engedéllyel kerülhet sor. 

 



2. számú mellélet 

 

a Mezőkövesd város építészeti értékeinek helyi védelméről szóló 33/2007. (VI.28.) ÖK. sz. 

rendelethez 

  

a mezőkövesdi Tájház (Mezőkövesd, Mogyoró köz 6. sz. hrsz.) épületének  

helyi egyedi védelem alá helyezéséről 

 

 

Mezőkövesd Város képviselő-testülete az építészeti örökség részét képző mezőkövesdi Tájház 

helyi építészeti jelleget magában hordozó hagyományos megjelenésének megőrzése 

érdekében részletesen szabályozza az épületre vonatkozó előírásokat. 

 

A Tájház védetté nyilvánítása 

 

(1) Mezőkövesd Város képviselő-testülete a Mezőkövesd, Mogyoró köz 6. sz. alatt  

(4825 hrsz.) található, Mezőkövesd Város tulajdonában lévő Tájház épületét 

(továbbiakban: az Épület) helyi egyedi védelem alá helyezi. 

 

(2) A helyi egyedi védelem az Épület teljes tömegére és homlokzati részleteire is kiterjed 

(H1 jelű védettségi fokozat). 

 

(3) A helyi védelem tényét az önkormányzatnak az ingatlan-nyilvántartásba be kell 

jegyeztetnie. 

 

A Tájház rendeltetése 

 

(1) A Tájház fennmaradásának, megőrzésének módja elsődlegesen a rendeltetésnek 

megfelelő használat. 

 

(2) A Tájház rendeltetése: 

 

Az épület a mezőkövesdi Hadas városrészben található, műemlékileg védett, népi 

építészeti emlékekkel analóg kialakítású, háromosztatú parasztház. A földszintes, 

vályogfalú, fa nyílászárókkal, látszó borított fagerendás födémmel rendelkező nádtetős  

épület megjelenése, tömegformája és részletképzése hozzátartozik a Hadas városrész 

arculatához.  

 

A épület helyi védelem alá helyezését az indokolja, hogy az épület a Hadas városrész 

műemlékileg védett tájházainak sorában helyezkedik el, hagyományőrző feladatokat 

lát el, megjelenésével hozzájárul a térség építészeti karakteréhez. 

. 

(3) Az épület belső korszerűsítését, esetleges bővítését, a kor követelményeinek megfelelő 

funkcionális kiegészítését (WC, stb.) a védettség nem akadályozza, de az épület 

tömegformája, arányrendszere, anyaghasználata védendő, megőrzendő. 
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A Tájház épületére vonatkozó előírások 

 

I. 

 

 

A védelem célja az utókor számára megőrizni az épület eredeti funkcióját, megjelenését, 

ezért: 

 

az Épületet eredeti formájában változtatás nélkül, hagyományos építészeti tömegében kell 

megtartani, megőrizve a tetőformát, a homlokzati jelleget, anyaghasználatot a következőkben 

részletezettek szerint:  

 

(1) Az Épület tetőformája megtartandó.  

 

(2) A homlokzatokon a nyílásrendet és a nyílások osztását meg kell őrizni. 

 

(3) A homlokzat anyaghasználatát az eredeti állapotnak megfelelően kell megtartani, de az 

egyes épületszerkezetek a kor követelményeinek megfelelően módosulhatnak. 

 

II. 

 

(1) Az Épületen minden külső vagy belső felújítási, átalakítási, bővítési, bontási munkát, 

amely építési engedélyhez kötött a felújítási, átalakítási terv alapján, csak az építési 

hatóság előzetes engedélyével és az Főépítész véleménye alapján szabad végezni. 

 

(2) Az Épületet úgy lehet bővíteni, hogy az épület jellege, homlokzati kialakítása, utcaképi 

szerepe ne változzon. A bővítésnek a védett épület formájával, szerkezetével, 

anyagaival összhangban kell lennie.  

 

(3) Az Épületben belső átalakítási, korszerűsítési, felújítási munkák végezhetők az eredeti 

szerkezet sajátosságainak figyelembevételével és a belső értékek tiszteletben 

tartásával.  

 

(4) Az Épület bontására a helyi védettség megszüntetését követően csak a teljes műszaki 

és erkölcsi avultság beálltával hatósági engedéllyel kerülhet sor. 

 

 

 



 

3. számú mellélet 

 

a Mezőkövesd város építészeti értékeinek helyi védelméről szóló 33/2007. (VI.28.) ÖK. sz. 

rendelethez 

  

a mezőkövesdi Táncpajta (Mezőkövesd, Kis Jankó Bori u. 19. sz. 4825 hrsz.) épületének 

helyi egyedi védelem alá helyezéséről 

 

 

Mezőkövesd Város képviselő-testülete az építészeti örökség részét képző mezőkövesdi 

Táncpajta helyi építészeti jelleget magában hordozó hagyományos megjelenésének megőrzése 

érdekében részletesen szabályozza az épületre vonatkozó előírásokat. 

 

A Táncpajta védetté nyilvánítása 

 

(1) Mezőkövesd Város képviselő-testülete a Mezőkövesd, Kis Jankó Bori u. 19. sz. alatt 

(4825 hrsz.) található, Mezőkövesd Város tulajdonában lévő Táncpajta épületét 

(továbbiakban: az Épület) helyi egyedi védelem alá helyezi. 

 

(2) A helyi egyedi védelem az Épület teljes tömegére és homlokzati részleteire is kiterjed 

(H1 jelű védettségi fokozat). 

 

(3) A helyi védelem tényét az önkormányzatnak az ingatlan-nyilvántartásba be kell 

jegyeztetnie. 

 

A Táncpajta rendeltetése 

 

(1) A Táncpajta fennmaradásának, megőrzésének módja elsődlegesen a rendeltetésnek 

megfelelő használat. 

 

(2) A Táncpajta rendeltetése: 

 

A Táncpajta épülete 1987-1991 között épült fel Mezőkövesd Hadas településrészén. 

Az épület hagyományőrző közösségi rendezvények színhelye. Eredetileg idényjellegű, 

elsősorban nyári rendezvények idején használható épület, így egy nyitott-fedett, fűtés 

és hőszigetelés nélküli épület készült, az apácarácsos zsaluk kizárólag a 

vagyonvédelmet szolgálták. Pár év múlva az épületbe 1 rtg-ű üvegezésű nyílászárókat 

készítettek, hogy az épület működését a tavaszi őszi használattal meghosszabbítsák.  

 

A viszonylag fiatal épület helyi védelem alá helyezését az indokolja, hogy az épület a 

Hadas városrész tájházainak központjában helyezkedik el, közösségi feladatokat lát el, 

ezzel biztosítja a térség funkcionális működését. 

 

(3) Az épület belső korszerűsítését, átalakítását, esetleges bővítését, a kor 

követelményeinek megfelelő hőtechnikailag méretezett épületszerkezetek kialakítását 

a védettség nem akadályozza, de az épület tömegformája, arányrendszere védendő, 

megőrzendő. 
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A Táncpajta épületére vonatkozó előírások 

 

I. 

 

A védelem célja az utókor számára megőrizni az épület eredeti funkcióját, megjelenését, 

ezért: 

 

az Épületet eredeti formájában változtatás nélkül, hagyományos építészeti tömegében kell 

megtartani, megőrizve a tetőformát, a homlokzati jelleget, anyaghasználatot a következőkben 

részletezettek szerint:  

 

(1) Az Épület tetőformája megtartandó.  

 

(2) A homlokzatokon a nyílásrendet és a nyílások osztását meg kell őrizni. 

 

(3) A homlokzat anyaghasználatát az eredeti állapotnak megfelelően kell megtartani, de az 

egyes épületszerkezetek a kor követelményeinek megfelelően módosulhatnak. 

 

II. 

 

(1) Az Épületen minden külső vagy belső felújítási, átalakítási, bővítési, bontási munkát, 

amely építési engedélyhez kötött a felújítási, átalakítási terv alapján, csak az építési 

hatóság előzetes engedélyével és az Főépítész véleménye alapján szabad végezni. 

 

(2) Az Épületet úgy lehet bővíteni, hogy az épület jellege, homlokzati kialakítása, utcaképi 

szerepe ne változzon. A bővítésnek a védett épület formájával, szerkezetével, 

anyagaival összhangban kell lennie.  

 

(3) Az Épületben belső átalakítási, korszerűsítési, felújítási munkák végezhetők az eredeti 

szerkezet sajátosságainak figyelembevételével és a belső értékek tiszteletben 

tartásával.  

 

(4) Az Épület bontására a helyi védettség megszüntetését követően csak a teljes műszaki 

és erkölcsi avultság beálltával hatósági engedéllyel kerülhet sor. 

 

 



 

4. számú mellélet 

 

a Mezőkövesd város építészeti értékeinek helyi védelméről szóló 33/2007. (VI.28.) ÖK. sz. 

rendelethez 

 

a mezőkövesdi Városi Galéria (Mezőkövesd, Szent László tér 23. sz 4146 hrsz) 

épületének helyi egyedi védelem alá helyezéséről 

 

 

Mezőkövesd Város képviselő-testülete az építészeti örökség részét képző mezőkövesdi Városi 

Galéria helyi építészeti jelleget magában hordozó hagyományos megjelenésének megőrzése 

érdekében részletesen szabályozza az épületre vonatkozó előírásokat. 

 

A Városi Galéria védetté nyilvánítása 

 

(1) Mezőkövesd Város képviselő-testülete a Mezőkövesd, Szent László tér 23. (4146 

hrsz.) található, Mezőkövesd Város tulajdonában lévő Városi Galéria épületét 

(továbbiakban: az Épület) helyi egyedi védelem alá helyezi. 

 

(2) A helyi egyedi védelem az Épület teljes tömegére és homlokzati részleteire is kiterjed 

(H1 jelű védettségi fokozat). 

 

(3) A helyi védelem tényét az önkormányzatnak az ingatlan-nyilvántartásba be kell 

jegyeztetnie. 

 

A Városi Galéria rendeltetése 

 

(1) A Városi Galéria fennmaradásának, megőrzésének módja elsődlegesen a rendeltetésnek 

megfelelő használat. 

 

(2) A Városi Galéria  rendeltetése: 

 

Mezőkövesd város központjában lévő alápincézett földszint + 1 emeletes 

hagyományos épületszerkezeteket tartalmazó épület funkciója (házasságkötő terem, 

kiállítótermek) mint építészeti megjelenése kapcsán fontos szerepet játszik a 

mezőkövesdi belvárosban. A Szent László tér déli oldalának heterogén beépítésében 

egy jelentős építészeti értékekkel bíró, a város főterének léptékéhez jól igazodó épület. 

Feltétlenül fontos a kisvárosi hangulat megőrzése szempontjából az épület tömegének, 

anyaghasználatának, építészeti részleteinek megőrzése. 

 

A helyi értékvédelmet indokolja az épület funkciója és a főtér arculatában betöltött 

jelentős szerepe.  

 

 

(3) Az épület belső korszerűsítését, átalakítását, esetleges bővítését, a kor 

követelményeinek megfelelő hőtechnikailag méretezett épületszerkezetek kialakítását 

a védettség nem akadályozza, de az épület tömegformája, arányrendszere védendő, 

megőrzendő. 
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A Városi Galéria épületére vonatkozó előírások 

 

 

I. 

 

A védelem célja az utókor számára megőrizni az épület eredeti megjelenését, ezért: 

 

Meg kell őrizni az épület tömegét, homlokzati arányrendszerét, anyaghasználatát, tetőformáját 

a következőkben részletezettek szerint:  

 

(1) Az Épület tetőformája megtartandó.  

 

(2) A homlokzatokon a nyílásrendet és a nyílások osztását meg kell őrizni. 

 

(3) A homlokzat anyaghasználatát az eredeti állapotnak megfelelően kell megtartani, de az 

egyes épületszerkezetek a kor követelményeinek megfelelően módosulhatnak. 

 

II. 

 

(1) Az Épületen minden külső vagy belső felújítási, átalakítási, bővítési, bontási munkát, 

amely építési engedélyhez kötött a felújítási, átalakítási terv alapján, csak az építési 

hatóság előzetes engedélyével és az Főépítész véleménye alapján szabad végezni. 

 

(2)  Az Épületet úgy lehet bővíteni, hogy az épület jellege, homlokzati kialakítása, 

utcaképi szerepe ne változzon. A bővítésnek a védett épület formájával, szerkezetével, 

anyagaival összhangban kell lennie.  

 

(3)  Az Épületben belső átalakítási, korszerűsítési, felújítási munkák végezhetők az eredeti 

szerkezet sajátosságainak figyelembevételével és a belső értékek tiszteletben 

tartásával.  

 

(4) Az Épület bontására a helyi védettség megszüntetését követően csak a teljes műszaki 

és erkölcsi avultság beálltával hatósági engedéllyel kerülhet sor. 

 

 

 



5. számú mellélet 

 

a Mezőkövesd város építészeti értékeinek helyi védelméről szóló 33/2007. (VI.28.) ÖK. sz. 

rendelethez 

  
a mezőkövesdi „volt kistemplom” (Mezőkövesd, Mátyás kir. út 55. sz. 5394 hrsz.) 

épületének helyi egyedi védelem alá helyezéséről 

 

 

 

Mezőkövesd Város képviselő-testülete az építészeti örökség részét képző mezőkövesdi „volt 

kistemplom” épületét a benne található Takács freskók megőrzése érdekében részletesen 

szabályozza az épületre vonatkozó előírásokat. 

 

 

A „volt kistemplom” védetté nyilvánítása 

 

(1) Mezőkövesd Város képviselő-testülete a Mezőkövesd, Mátyás kir. út 55. sz. (5394 

hrsz) alatt található, „volt kistemplom” épületét (továbbiakban: az Épület) helyi egyedi 

védelem alá helyezi. 

 

(2) A helyi egyedi védelem az Épületben található Takács freskók terjed ki (H2 jelű 

védettségi fokozat). 

 

(3) A helyi védelem tényét az önkormányzatnak az ingatlan-nyilvántartásba be kell 

jegyeztetnie. 

 

A „volt kistemplom” rendeltetése 

 

(1) Az épületben található freskók fennmaradásának, megőrzésének módja elsődlegesen a 

rendeltetésnek megfelelő használat. 

 

(2) A „volt kistemplom” rendeltetése: 

 

A volt kistemplomot eredetileg a Jezsuitáknak épült puritán templom, melyet a XX. 

században a Római Katolikusok „Jézus Szíve” templomként használtak. 2001 óta az új 

Jézus Szíve templom megépülte után, használaton kívül van, raktárként üzemel. Az 

épület nagy része különösebb építészeti értéket nem képvisel, de a korábban a 

templom főhajójának falán Takács István által készítet freskók találhatók, melyek 

megőrzésre érdemesek. 

 

Az önkormányzat 2004-ben múzeumi funkcióra építési engedélyezési tervet 

készíttetett, ez a funkció biztosíthatja a freskók megőrzését. 

 

(3) Az épület belső korszerűsítését, átalakítását, esetleges bővítését, a kor 

követelményeinek megfelelő épületszerkezetek kialakítását a védettség nem 

akadályozza, de az átépítés során a freskók védendők, megőrzendők. 
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A „volt kistemplom” épületére vonatkozó előírások 

 

I. 

 

A védelem célja az utókor számára megőrizni az épületben található Takács freskókat, ezért 

az Épületet átépítése, funkció változása során: 

 

(1) Olyan funkció (lehetőleg kulturális) telepítése engedélyezhető, melynek használata 

nem veszélyezteti a freskók megtartását, esetleg lehetővé teszi azok bemutatását. 

 

(2) Az épület átalakítása során a freskókat tartalmazó falakat meg kell őrizni. 

 

II. 

 

(1) Az Épületen minden külső vagy belső felújítási, átalakítási, bővítési, bontási munkát, 

amely építési engedélyhez kötött a felújítási, átalakítási terv alapján, csak az építési 

hatóság előzetes engedélyével és az Főépítész véleménye alapján szabad végezni. 

 

(2) Az Épületben belső átalakítási, korszerűsítési, felújítási munkák végezhetők az eredeti 

szerkezet sajátosságainak figyelembevételével és a belső értékek tiszteletben 

tartásával.  

 

(3) Az Épület  teljes bontására a helyi védettség megszüntetését követően csak a teljes 

műszaki és erkölcsi avultság beálltával hatósági engedéllyel kerülhet sor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

34/2007.(VI.28.) ÖK számú  

R E N D E L E T E 

 

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

 

 

1. §. 

 

A Képviselő-testület a 3/2007.(III.01.) ÖK. számú rendeletének 6. számú mellékletét 

módosítja a MÁAMIPSZ engedélyezett létszámkeretére vonatkozóan. 

 

2. §. 

 

A rendelet 19.§ (11) bekezdésének utolsó zárójeles mondata az alábbi szövegrészre 

változik: „Az önkormányzat nehéz pénzügyi helyzetére tekintettel, 2007. július és 

augusztus hónapban a Képviselő-testület csak a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság, 

és a Városi Rendelőintézet munkavállalói részére engedélyezi az étkezési utalványok 

felhasználását.”   

 

3. §. 

 

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

 

 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

  jegyző       polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő: 

 

 

 Guti Árpád sk.       Dr.Heéger Lászlóné sk. 

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

35/2007.(VI.28.) ÖK számú  

R E N D E L E T E 

 

 

az Önkormányzatnál alkalmazandó kincstári finanszírozási  

rend felülvizsgálatáról  

 

 

1. §. 

 

A Képviselő-testület a 28/2001.(V.31.) ÖK. számú rendeletét hatályon kívül helyezi.  

 

 

2. §. 

 

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

 

 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

  jegyző       polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő: 

 

 

 Guti Árpád sk.       Dr.Heéger Lászlóné sk. 

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

36/2007.(VI.28.) ÖK számú  

R E N D E L E T E 

 

A közterület eltérő használatáról és a használat díjának meghatározásáról 

szóló 14/2007. (III.29.) ÖK. sz. rendeletének módosítása 

 

 

1. § 

 

A közterület eltérő használatáról és a használat díjának meghatározásáról szóló 

rendelet mezőkövesdi taxi állomás (droszt) helyszíneinek meghatározásáról 

szóló 3. sz. melléklettel egészül ki. 

 

 

Mezőkövesdi taxi állomás (droszt) helyszínei:  

 

Rákóczi u. 1. sz. előtt 2 parkoló hely  

 

2. § 

 

A rendelet 1. sz. melléklet 18. pontja az alábbiakkal módosul:  

 

„Taxi droszt igénybevétel díja: bruttó   20 eFt/év/gépkocsi” 

 

 

3. § 

 

Jelen rendelet 2007. július 1.-én lép hatályba. Mezőkövesd város 

Önkormányzatának 14/2007. (III.29.) ÖK. sz. rendeletének módosítással nem 

érintett részei változatlan formában maradnak. 

 

 

 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

  jegyző       polgármester  

Jegyzőkönyv hitelesítő: 

 

 

 Guti Árpád sk.       Dr.Heéger Lászlóné sk. 

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 



Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

169/2007. (VI.27.) ÖK. számú   

H A T Á R O Z A T A  

Pályázat benyújtása a létszámcsökkentésből adódó többletkiadások  

költségeinek megtérítésére 

 

1. A Képviselő-testület az önkormányzati intézmények feladatait áttekintette és a 

szervezeti változással elérhető eredmények érdekében az alábbi létszámcsökkentési 

döntést hozta, melynek többletkiadására a pályázatot be kívánjuk nyújtani: 

Intézmény neve létszám csökk. (fő) 

Polgármesteri Hivatal 8 

MÁAMIPSZ 10 

Városi Önkormányzat Rendelőintézete 3 

Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola 1 

Bayer Róbert Városi Kollégium és Élelmezési Központ 1 

       

    A fenti munkavállalók főfoglalkozásban, határozatlan idejű közszolgálati, közalkalmazotti   

  jogviszonyban, vagy munkaviszonyban állók voltak.  

 

2. Az 1. pontban szereplő köztisztviselői illetve közalkalmazotti létszám további  

foglalkoztatására, valamint szervezeti változás, feladatátcsoportosítás esetén az 

önkormányzat faladat   körén  kívül - pl. közhasznú társaságban, közalapítványban - nincs 

lehetőség. Az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az 

előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve 

szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli 

munkáltatónál az érintett munkavállaló - munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának 

megszakítása nélküli – foglalkoztatására nincs lehetőség.  

 

3. A megszüntetett álláshely legalább 5 évig nem állítható vissza, kivéve, ha a 

jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik. 

 

4. A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. Törvény 5. 

számú mellékletének 10. pontja szerinti pályázat keretében e munkavállalók után 

támogatásban  nem részesült önkormányzatunk. 

 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Magyar Köztársaság 2007. 

évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. Törvény 5. sz. mellékletének 9. pontjában 

foglaltak alapján a helyi önkormányzatok szervezési intézkedéseihez kapcsolódó 

többletkiadások megtérítésére a pályázatot benyújtsa. 

Felelős:      polgármester, érintett intézményvezetők 

Határidő:  2007. július 15.  

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

  jegyző       polgármester  

Jegyzőkönyv hitelesítő: 

 

 Guti Árpád sk.       Dr.Heéger Lászlóné sk. 

 települési képviselő       települési képviselő  

 

Kiadmány hiteléül:  



 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

170/2007. (VI.27.) ÖK. számú   

H A T Á R O Z A T A  

 

 

Mezőkövesd Város Képviselő-testületének  

2007. évi munkatervének felülvizsgálata 

 

 

1.) A Képviselő-testület a mellékletben foglaltak szerint fogadja el 2007. II. félévi 

munkatervét 

 

2.) Felkéri a polgármestert, hogy a munkatervében meghatározott feladatok 

végrehajtására tegyen intézkedést, a munkatervbe folyamatosan vegye fel 

mindazokat a napirendeket, amelyek megtárgyalása idő közben válik 

aktuálissá. 

 

3.) A Képviselő-testület felkéri a bizottságok elnökeit, hogy a munkatervhez 

igazodva készítsék el saját munkaprogramjaikat legkésőbb 2007. augusztus 31-

ig. 

 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2007. augusztus 31-ig, ill. folyamatos 

 

 

 

 

 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

  jegyző       polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő: 

 

 

 Guti Árpád sk.       Dr.Heéger Lászlóné sk. 

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 



 

 

2007. augusztus 29. (szerda) 

 

 

1. Tájékoztató az önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról 

Előadó   : polgármester 

Referens:  pénzügyi osztályvezető 

 

2. Oktatási, Ifjúsági, Kulturális, Sport és Idegenforgalmi Bizottság tájékoztatója az 

Október 23-ai ünnepség programjáról 

Előadó   : bizottság elnöke 

 

3. BURSA HUNGARICA ösztöndíj pályázati rendszerhez csatlakozás 

Előadó   : polgármester 

Referens:  szociális osztályvezető 

 

4. A 13. és 14. évfolyamon indítható osztályok, valamint a Bayer Róbert 

Kollégiumban indítható csoportok számának meghatározása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  jegyző 

 

5. Közbeszerzési pályázat kiírása a téli síkosság-mentesítési munkák elvégzésére  

Előadó   : polgármester 

Referens:  városüzemeltetési osztályvezető 

 

 

6. Önkormányzati ingatlanok hasznosítása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  jegyző 

 

7.Zöldfelület fejlesztési koncepció felülvizsgálata 

 Előadó: polgármester 

 Referens: Városüzemeltetési osztályvezető 

 

8. Európai Uniós pályázati lehetőségek értékelése 

Előadó   : polgármester 

Referens:  stratégiai referens 

 

9. Szociális intézményrendszer áttekintése 

Előadó   : polgármester 

Referens:  jegyző 
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2007. szeptember 26. (szerda) 

 

1. Az önkormányzat 2007. évi költségvetési rendeletének módosítása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  pénzügyi osztályvezető 

 

2. Közterület-felügyeletről szóló 15/200. (III.30.) ÖK számú rendelet felülvizsgálata 

Előadó: jegyző 

Referens:  városüzemeltetési osztályvezető 

 

3. Mezőkövesd Város Közművelődési Koncepciójának felülvizsgálata 

Előadó   : polgármester 

Referens:  jegyző 

 

4.  „Rendes Matyó Porta” városszépítő program értékelése, díjak átadása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  jegyző 

 

5. Utazás 2008. Nemzetközi Idegenforgalmi Kiállításon történő részvétel  

Előadó   : polgármester 

Referens:  jegyző 

 

6. Közmeghallgatás idejének és napirendjének elfogadása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  jegyző 

 

7. A téli síkosság-mentesítési munkák elvégzésére beérkezett közbeszerzési 

pályázatok elbírálása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  városüzemeltetési osztályvezető 

 

8. Önkormányzati ingatlanok hasznosítása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  jegyző 

 

9. Európai Uniós pályázati lehetőségek értékelése 

Előadó   : polgármester 

Referens:  stratégiai referens 

 

10. Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás szabályainak és 

díjának meghatározásáról szóló rendelet felülvizsgálata 

Előadó: jegyző 

Referens:  városüzemeltetési osztályvezető 

 

11. Középfokú oktatási intézményekben képzési rendszer áttekintése 

Előadó   : polgármester 

Referens:  jegyző 

  főtanácsos 
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2007. október 31. (szerda) 

 

1. A fizető parkolási rendszerről szóló 46/2004.(XII.02.) ÖK sz. rendelet 

felülvizsgálata, és az építési engedélyezési eljárás során szükséges parkolóhelyek 

biztosítása 

Előadó: jegyző 

Referens: Városüzemeltetési osztályvezető 

  Hatósági osztályvezető 

 

2. Nyilatkozat önkormányzati rulírozó hitel felvételére 

Előadó   : polgármester 

Referens:  pénzügyi osztályvezető 

 

3. Tájékoztató a Többcélú Kistérségi Társulás tevékenységéről 

Előadó   : Munkacsoport vezető 

 

4. Ifjúsági koncepció felülvizsgálata 

Előadó   : polgármester 

Referens:  jegyző 

 

5. Tájékoztató a Matyó Népművészeti Egyesület és a „Százrózsás Alapfokú 

Művészeti Iskola” tevékenységéről, terveiről 

Előadó   : Egyesületi elnök 

 

6. Önkormányzati ingatlanok hasznosítása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  jegyző 

 

7. Európai Uniós pályázati lehetőségek értékelése 

Előadó   : polgármester 

Referens:  stratégiai referens 

 

8.Beszámoló a Média KHT szakmai tevékenységéről 

 Előadó:  Média KHT ügyvezetője 
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2007. november 28. (szerda) 

 

1. Tájékoztató az önkormányzat 2007. I-III. negyedéves gazdálkodásáról 

Előadó   : polgármester 

Referens:  pénzügyi osztályvezető 

 

2. Az önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciója 

Előadó   : polgármester 

Referens:  pénzügyi osztályvezető 

 

3. Városi Rendőrkapitányság beszámolója a 2007. évi közrend- és közbiztonság 

helyzetéről 

Előadó: városi rendőrkapitány 

 

4. Tájékoztató a Polgárőr Egyesület tevékenységéről, terveiről 

Előadó: Egyesület elnöke 

 

5. Az „Év Embere”, az „Év Vállalkozója”, az „Év Gazdálkodó Szervezete” 

kitüntető díjak odaítélése 

Előadó   : Oktatási, Ifjúsági, Kulturális, Sport és Idegenforgalmi Bizottság elnöke  

 

6. 2008. évi szemétszállítási, kéményseprési, víz- és csatornadíj, helyi járatú 

autóbusz-közlekedési díj, piaci helypénz és parkolási díj megállapítása 

Előadó   : jegyző 

Referens:  VG ZRt. vezérigazgató 

 

7. Az Általános Alapfokú Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat pedagógiai 

programjának módosítása 

Előadó: ÁAMIPSZ igazgató 

 

8. Gázvezeték építési támogatások elbírálása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  városüzemeltetési osztályvezető 

 

9. Önkormányzati ingatlanok hasznosítása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  jegyző 

 

12. Európai Uniós pályázati lehetőségek értékelése 

Előadó   : polgármester 

Referens:  stratégiai referens 
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2007. december 12. (szerda) 

vagy 

2007. december 17. (péntek) 

 

 

 

1. Az önkormányzat 2007. évi költségvetési rendeletének módosítása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  pénzügyi osztályvezető 

 

2. Helyi adórendeletek módosítása 

Előadó   : jegyző 

Referens:  pénzügyi osztályvezető 

 

3. Önkormányzat intézményeinél biztosított gyermekétkeztetési térítési díjak 

megállapítása 2008. évre 

Előadó   : jegyző 

Referens:  Élelmezési Központ igazgató 

 

4. Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. évi munkaterve 

Előadó   : polgármester 

Referens:  jegyző 

 

5. Tájékoztató a Mozgássérültek Egyesülete tevékenységéről, terveiről 

Előadó   : Egyesület elnöke 

 

6. Önkormányzati ingatlanok hasznosítása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  jegyző 

 

7. Európai Uniós pályázati lehetőségek értékelése 

Előadó   : polgármester 

Referens:  stratégiai referens 
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VÁROSPOLITIKAI FÓRUMOK, ÉVFORDULÓK TERVE 

 

 

 

1. Közmeghallgatás:  2007. november 15. (csütörtök) 17.00 óra 

 

2. Állami és nemzeti ünnepeink programja 

- Március 15. 

- Augusztus 20. 

- Október 23. 

 

 

A fenti ünnepeken az Önkormányzat városi ünnepséget szervez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

171/2007. (VI.27.) ÖK. számú   

H A T Á R O Z A T A  

 

 

Bölcsőde intézményében új csoportszoba kialakítása  

 

 
1.   A Képviselő-testület a Városi Bölcsőde Deák Ferenc úti épületében - a szülői  

igények,  az adható  államilag finanszírozható normatíva, valamint a csoportszoba 

átalakítási munkálatai költségigényének figyelembevételével – hozzájárul egy új 

csoportszoba- foglalkoztató helyiség kialakításához a jelenleg melegítő konyha 

helyiségében. 

        

2. A munkálatok elvégzésének határideje: 2007. augusztus 15., de törekedni kell a 

munkálatok  július 31-i befejezésére.  

 

3. Az új csoport indításához szükséges munkajogi intézkedéseket a érintett 

intézményvezetőknek meg kell tenni. 

 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Városi Bölcsőde vezetőjét, hogy a működési 

engedély módosítása tárgyában a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

5. A Városi Bölcsőde engedélyezett létszámkeretét 2007. szeptember 1-től 20 főben, a 

Szociális és Gondozási Központ engedélyezett létszámát pedig 27 főben határozza meg. 

 

6. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet 

módosítását a következő ülésre hivatala útján készítesse el.  
 

 

Felelős:      polgármester, érintett intézményvezetők 

Határidő:    értelem szerint 
 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

  jegyző       polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő: 

 

 

Guti Árpád sk.       Dr.Heéger Lászlóné sk. 

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 



Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

172/2007. (VI.27.) ÖK. számú   

H A T Á R O Z A T A  

 

 

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

Széchenyi István Szakképző Iskolában 

 

 

 

 

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

István Szakképző Iskolában az alábbiak szerint határozza meg: 

 

Hat osztály indításával a kilencedik évfolyamon: 

- 3 szakközépiskolai osztály 

- 3 szakiskolai osztály 

 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: intézményvezető 

 

 

 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

  jegyző       polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő: 

 

 

 Guti Árpád sk.       Dr.Heéger Lászlóné sk. 

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

173/2007. (VI.27.) ÖK. számú   

H A T Á R O Z A T A  

 

Széchenyi István Szakképző Iskola Alapító Okiratának módosítása 

 

 

 

 

A Képviselő-testület a 12/2/2004. (I.28.) ÖK. sz. határozatával kiadott Széchenyi 

István Szakképző Iskola Alapító Okiratának a mellékletét, az előterjesztés mellékletét 

képező tartalommal 1-2. oldalig terjedő sorszámmal jóváhagyja. 

 

 

Felelős:  Polgármester, Intézményvezető 

Határidő:  értelem szerint  

 

 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

  jegyző       polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő: 

 

 

 Guti Árpád sk.       Dr.Heéger Lászlóné sk. 

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

174/2007. (VI.27.) ÖK. számú   

H A T Á R O Z A T A  

 

 

Széchenyi István Szakképző Iskola Pedagógiai Programjának módosítása 

 

 

 

A Képviselő-testület a Széchenyi István Szakképző Iskola Pedagógiai Programjának 

módosítását az előterjesztés mellékletét képező tartalommal 1-13. oldalig terjedő 

sorszámmal jóváhagyja. 

 

 

Felelős:  Polgármester, Intézményvezető 

Határidő:  értelem szerint  

 

 

 

 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

  jegyző       polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő: 

 

 

 Guti Árpád sk.       Dr.Heéger Lászlóné sk. 

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

175/2007. (VI.27.) ÖK. számú   

H A T Á R O Z A T A  

 

 

Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola Alapító  

Okiratának módosítása 

 

 

 

A Képviselő-testület a Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola 

Alapító Okiratának „Az iskolai évfolyamok száma” című bekezdését az alábbiakkal 

egészíti ki:  

 

OKJ szerinti szakképzés  

Pénzügyi, számviteli ügyintéző – OKJ 52 3432 04 

Vállalkozási ügyintéző – OKJ 52 3432 03 

Igazgatási ügyintéző – OKJ 52 3452 02 

Ügyintéző titkár II. – OKJ 52 3404 04 

Európai üzleti asszisztens – OKJ 52 3435 01 

Logisztikai ügyintéző – OKJ 52 3435 02 

Idegenforgalmi ügyintéző – OKJ 52 7872 03 

Irodavezető – OKJ 54 3439 01 

 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  értelem szerint  

   

 

 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

  jegyző       polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő: 

 

 

 Guti Árpád sk.       Dr.Heéger Lászlóné sk. 

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 



 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§-ának (1) bekezdésében, továbbá 

a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §-ának (5) bekezdésében foglaltak 

alapján Mezőkövesd Város Önkormányzata az 1911. szeptember 14-én létesített Királyi 

Kathólikus  Főgimnázium alapító okiratát a következők szerint határozza meg. 

 

Az intézmény neve: Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola 

Az intézmény székhelye: Mezőkövesd, Mátyás király út 146. 

Az intézmény típusa: Gimnázium és szakközépiskola  

Az intézmény alapításának éve: 1911. 

TEÁOR: 80.2. 

Az intézmény alapító szerve: Vallás- és Közoktatási Minisztérium 

Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: Mezőkövesd Város Önkormányzata 

               Mezőkövesd, Mátyás király út 112. 

Az intézmény jogállása: Önálló jogi személyként működő költségvetési szerv 

Gazdálkodása: Önálló gazdálkodó, teljes jogkörű költségvetési intézmény. 

A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:  

Az iskola igazgatóját a Képviselő-testület nevezi ki és bízza meg, nyilvános pályázati eljárás 

útján. 

A intézmény feladata, tevékenységi köre: 

 Alaptevékenysége:           -    A Gimnáziumban négy, illetve a nyelvi előkészítő  osztályban    

                                                  öt évfolyamos, általános műveltséget  megalapozó, valamint  

                                                  érettségi vizsgára és   felsőfokú iskolai tanulmányok  

                                                  megkezdésére  felkészítő nevelés és oktatás folyik, 

    -  a szakközépiskolának négy középiskolai évfolyama van, a  

                                                  tanuló a középiskolai évfolyamon befejezi az alapműveltségi  

                                                  vizsgára való felkészülést, továbbá felkészül az érettségi  

                                                  vizsgára, valamint felsőfokú iskolai továbbtanulásra, illetve  

                                                  munkába állásra, és előkészül a szakképzésre való  

                                                  bekapcsolódásra,   

    -  az egy vagy két szakképzési évfolyam az  OKJ-ban és a  

                                                  megyei fejlesztési tervben meghatározottak szerint az utolsó  
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                                                 középiskolai évfolyam elvégzéséhez, illetve középiskolai  

                                                 végzettséghez kötött szakképesítések körében felkészít  

                                                 szakmai vizsgára, 

    - a tanulók érdeklődése, igénye szerint nem kötelező  

                                                 (választható) tanórai foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás,  

                                                 fejlesztés, tehetséggondozás, speciális kiegészítő ismeretek  

                                                 átadása céljából a Közoktatási Törvényben meghatározott  

                                                 időkeretben. 

Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám: 850 fő 

 

Az iskolai évfolyamok száma: -   9-12. évfolyam, illetve 13. évfolyam (egy  

          osztályra),  

- 4 évfolyamos–közgazdasági szakközépiskola.  

OKJ szerinti szakképzés  

Pénzügyi, számviteli ügyintéző – OKJ 52 3432 04 

Vállalkozási ügyintéző – OKJ 52 3432 03 

Igazgatási ügyintéző – OKJ 52 3452 02 

Ügyintéző titkár II. – OKJ 52 3404 04 

Európai üzleti asszisztens – OKJ 52 3435 01 

Logisztikai ügyintéző – OKJ 52 3435 02 

Idegenforgalmi ügyintéző – OKJ 52 7872 03 

Irodavezető – OKJ 54 3439 01 

 

Kiegészítő tevékenységként végezhető:  

Művészeti, sport, nyelvi és egyéb tanfolyamok szervezése. Az iskola rendelkezésére álló 

helyiségeket, eszközöket egy naptári évnél nem hosszabb időtartamra  vagy alkalomszerűen  

bérbe adhatja, ha az nem akadályozza az  intézményben folyó nevelő-oktató munkát, 

sporttevékenységet. 

Vállalkozási tevékenység: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.  

 

A feladatellátást szolgáló vagyon:  

A fenntartó által az iskola rendelkezésére bocsátott ingatlan, a feladat ellátásához szükséges  
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eszközök, berendezések, felszerelések leltár szerint. Az iskola a rendelkezésre bocsátott 

vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetve biztosítékként felhasználni. 

 

A vagyon feletti rendelkezési jog:  

 

A rendelkezés jogát Mezőkövesd Város  Önkormányzata gyakorolja  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

176/2007. (VI.27.) ÖK. számú   

H A T Á R O Z A T A  

 

 

Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai  

Programjának módosítása 

 

A Képviselő-testület a Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola 

pedagógiai programjának módosítását az alábbiak szerint határozza meg: 

 

- A nyelvi előkészítő osztályban két idegennyelv oktatása, 12 órában az első, 4 órában 

a második nyelv. 

- A kilencedik évfolyamon az egyik gimnáziumi osztály fél csoport humán, és fél 

csoport művészeti irányultságú osztállyal indítható. 

- A 11. évfolyamtól a választható tanórai foglalkozás az utazás és turizmus tantárgy a 

gimnáziumi és a szakközépiskolai osztályokban  

- A szakképző évfolyamon új szakképzés beindítása  

2007-től a kereskedelmi - marketing szakmacsoporton belül: OKJ 52 3435 02 

Logisztikai ügyintéző;  

2008-tól a vendéglátás – idegenforgalom szakmacsoporton belül : OKJ 52 7872 03 

Idegenforgalmi ügyintéző. 

2008-tól az ügyviteli szakmacsoportban: OKJ 54 3439 01 Irodavezető, felsőfokú 

szakképesítés.  

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  értelem szerint  

 

 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

  jegyző       polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő: 

 

 

 Guti Árpád sk.       Dr.Heéger Lászlóné sk. 

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 



 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

177/2007. (VI.27.) ÖK. számú   

H A T Á R O Z A T A  

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Bűnmegelőzési és 

Közbiztonsági Koncepciója 

 

 

 

A Képviselő-testület a felülvizsgált és a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Bűnmegelőzési és Közbiztonsági 

Koncepcióját, és egyidejűleg hatályom kívül helyezi Mezőkövesd Város 

Önkormányzatának 104/2004.(IV.28.) ÖK. számú határozatát. 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

  

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

  jegyző       polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő: 

 

 

 Guti Árpád sk.       Dr.Heéger Lászlóné sk. 

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

 

Bűnmegelőzési  koncepciója 
 

 

A koncepció célja az Önkormányzat közbiztonsági alapfilozófiájának megfogalmazása, majd 

a konkrét helyzetelemzés alapján a célok, illetve a prioritások kijelölése, a lehetőségeket 

feltárva a megvalósítás módjának meghatározása. 

 

I. 

Bevezetés 

 

1.   A közbiztonság 

 

A közbiztonság a társadalmi együttélés rendjének adott időszakban és helyen jogilag 

szabályozott olyan tényleges helyzete, a melyben az emberek személye, élete, javai és jogai 

biztosítottak az illetéktelen támadástól. A közbiztonság infrastrukturális tényező is, a 

gazdaság működésének üzemen kívüli feltétele, amely befolyásolja a beruházási szándékot, 

az idegenforgalmat, stb. 

 

A város közbiztonsági állapota a helyi problémák összességéből tevődik össze, így annak 

kezelése a hatékony reagálás is helyben, helyi összefogással lehetséges. A lakosság és a 

Rendőrség közös ellensége a bűnözés, amelyet meg kell állítani, a helyi társadalmat és a 

humán értékeit meg kell védeni. 

A közbiztonság fontosságára tekintettel és az önkormányzás lényegéből fakadóan 

rendelkeznünk kell a bűnmegelőzés és közbiztonság tekintetében koncepcióval. 

 

 A közbiztonság kezelésének alapja a megelőzési felfogás.  

 

2.   A megelőzési felfogás 

 

A bűnmegelőzésnek objektív körülményei és elősegítő feltételei vannak. A körülmények az 

ún. „nagy környezetben”, az ellátottság, fejlettség, műveltségi szint, igazságszolgáltatás, 

munkanélküliség, gazdasági helyzet, létminimum, lakáshelyzet és az ezekhez kapcsolódó 

tényezők lehetnek. 

 A személyiség kialakulását is közvetlenül befolyásoló „kis környezet” a család, az iskola, a 

munkahely és a baráti kapcsolatok. 

A megelőzés feltételei a felderítés, a bűntető jogi felelősségre vonás, illetve a helyzeti jellegű 

prevenció. Ez utóbbi a feltételek köre a bűnalkalmak korlátozását, az áldozattá válás 

elkerülését jelenti. Ekkor a bűncselekmények jellemző előfordulási helyének ellenőrzéséről, 

környezetének átalakításáról van szó, az elkövetést lehetővé tevő szituációk csökkentéséről, 

az elfogási fenyegetettség növeléséről. Pl. tárgyak megerősítése, lakossági járőrözés, 

figyelőszolgálat, vagyonvédelmi eszközök használata, stb. 

 

A körülmények és feltételek áttekintéséből következik, hogy a megelőző munka állami 

önkormányzati és társadalmi feladat is. 
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Az egyes területek tevékenysége nem mosható össze a feladatokat nem lehet egymástól 

átvállalni. Minden szerv a saját feladatkörében meghatározott jó munkájával és ötleteivel 

járulhat hozzá a közbiztonság javításához. 

 

II. 

 

Helyzetelemzés 

 

A feladatok helyes kitűzésének az alapja a pontos helyzet meghatározás. A közbiztonsági 

helyzet fő elemei: a közigazgatási, a földrajzi, a gazdasági, a bűnügyi és az ún. rezsim 

elemek, melyek folyamatos változásban vannak. 

 

1.   Közigazgatási és gazdasági elemek: 

 

Mezőkövesd és közvetlen térsége – a Matyóföld – a Mátra, Bükk üdülőkörzet kiemelt 

területe. 

A város Észak-Magyarországon Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében a fővárostól 130 km-re, 

Miskolctól 50 km-re, Egertől 15 km-re fekvő város. 

 

Mezőkövesd lakónépességének száma jelenleg (2007. június): 17407 fő 

 

Korszerinti megoszlása a következő: 

 

 18 év alatti:    3051 fő  ebből: 1558 fiú  1493 lány 

 18-62 év közötti:   10706 fő ebből: 5386 férfi  5320 nő 

 62 év feletti:    3650 fő ebből: 1312 férfi  2338 nő 
 

Az elmúlt 10 év születési és halálozási adatait vizsgálva megállapítható, hogy a város 

lélekszáma folyamatosan csökken. (pld: 2002-ben 130 újszülött volt a városban és 243 

temetés). A népesedési helyzetet a népesség egyszerű reprodukcióját sem biztosító alacsony 

születési szám és magas halandóság jellemzi. 

A korösszetétel vizsgálatából kiderül, hogy csökkent a gyermekkorú, nőtt a 62 éves és 

idősebb népesség száma. 

Városunkban jelentékeny számú kisebbséget (kb. 10 %) képező cigány etnikum található. 

Mezőkövesden jelenleg 755 regisztrált munkanélküli van. 

Az önkormányzat által folyósított rendszeres szociális segélyre jogosultak száma: 334 fő, 

ebből 168 férfi 166 nő. Kihasználva a lehetőségeket az önkormányzat 34 fő részére biztosít 

közcélú munkavégzést a szociális segélyre jogosultak közül. Városunkban 141 fő 

álláskeresési járadékban részesül, 49 fő pedig álláskeresési segélyben részesül. 

 

Mezőkövesden 2007-ben 963 egyéni vállalkozást tartunk nyilvános, társas vállalkozások 

száma 383. Kereskedelmi és vendéglátó ipari egységből 268 található városunkban ebből 

szálloda és panzió: 9, melegkonyhás vendéglátó üzlet 18 és egyéb vendéglátó üzlet 128. 

 

Napjainkban a város a környék ipari központjává vált. A város piaca élénkül, s az 

idegenforgalom is fellendülőben van. 
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Mezőkövesden viszonylag nagy szerepe van a mezőgazdaságnak. A Jogi személyiséggel 

rendelkező vállalkozások 14 %-a található ebben az ágban. A mezőgazdaságban, a 

szántóföldi művelési ág a domináns és jelentős a vetőmagtermesztés is. 

 

A privatizációt közvetően külföldi befektetők jelentek meg a térségben, ezáltal új lendületet 

vett a gépipar. Korszerű technológiával eredményes gazdálkodást folytatnak, ezáltal a térség 

gazdasági életének ismét meghatározói lettek. 

 

Mezőkövesd város néprajzi jellege mellett másik nevezetessége a főútvonal mentén a várostól 

3 km-re fekvő Zsóry Strand- és Gyógyfürdő, Észak-Magyarország legnagyobb és 

leglátogatottabb strandja és egyben gyógyfürdője.  

 

A fürdő teljes területe 116.000 m2, a gyógyvíz kihasználására a fürdő területén kívül 184 

férőhelyes Mozgásszervi Rehabilitációs Központ működik. 

 

Városunkban 2 általános iskola, 2 középfokú oktatási intézmény, és 1 középfokú kollégium 

található. 

 

2.   Földrajzi elemek 

 

Mezőkövesd a Bükk-hegység déli lábánál, az alföld és az Északi- Középhegység 

találkozásánál az országos főút és vasútvonal mellett terül el, a Mátra –Bükk kiemelt körzet 

gazdasági, kereskedelmi, kulturális és idegenforgalmi központja, mely jelenleg az alábbi 

idegenforgalmi szerepkörrel rendelkezik: 

 

- a Matyó népművészet és kultúra területe 

- a nemzetközi vonatkozású gyógy – és üdülőkörzet 

- a Bükk-hegység déli kapuja 

- A bükkaljai települések szervezőközpontja 

- közlekedés-földrajzi csomópont, kereskedelmi központ 

 

A megépült M3-as autópálya a terület kedvező közlekedés földrajzi pozícióját tovább javítja, 

hogy a város szinte egyenlő távolságra található a Tisza-tó és a Mátra-Bükk üdülőkörzettől. 

 

3.   Mezőkövesd település-szerkezeti sajátosságai 

 

Mezőkövesd közigazgatási területe összesen 100.5 km
2
. 

Ebből a központi belterület ~8,75 km
2 

Zsóry üdülőterület ~,25 km
2 

Zártkert ~2,92 km
2 

Külterület ~88,56 km
2
 

A központi belterület túlnyomó része lakóövezeti besorolású, lakóépületekkel, 

kereskedelmi- szolgáltató épületekkel beépített ingatlanokkal. Lakóövezetben elszórtan, abba 

beékelten egyéb rendeltetésű (ipari, kisipari termelő) ingatlanok is találhatók.  

Családi lakóházas beépítésű ~8 km
2
, ahol a lakóházak száma ~6100 db. A családi 

lakóházas beépítési terület nagy része 7,75~ km
2 

rendezett , átlátható, kétirányú közlekedésre 

alkalmas közutakkal rendelkezik, az épületek műszaki állapotának többsége elfogadható  
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műszaki állapotú, karbantartásuk és a mai kor igényeihez való átalakításuk folyamatos. Ettől 

eltérően Mezőkövesd központi területén, a Mátyás király út közvetlen közelében az északi és  

déli oldalán van ~0,25 km
2
 nagyságú terület, ~ 700 lakóépülettel, ahol a régi (több száz éve 

kialakult) településszerkezet megmaradt, az utcák többsége kétirányú közlekedésre 

alkalmatlan, egy részén csak gyalogos közlekedésre lehetséges.  

 

Az építési telkek kicsik, a lakóépületek többsége elavult, korszerűsítésre alkalmatlan műszaki 

állapotú.  

Lakótelepek összterülete ~0,23 km2, az itt található lakások száma ~1400. A lakótelepek 

többszintes  többlakásos, ill. sorház épületekkel beépítettek. 

Ipari övezetbe sorolt ~,5 km
2
 nagyságú terület. A területen bekerített ingatlanok termelő 

és szolgáltató épületekkel beépítve.  

Zsóry terület tiszta üdülőterület hétvégi házas ill. többegységes üdülőkkel beépített. A 

hétvégi házak többsége állandó tartózkodásra alkalmas kivitelezésű. 

A külterület zártkerti rész az építési szabályoknak megfelelően kisméretű gazdasági 

épületekkel – szerszámtároló és pihenő – részben beépített. A beépítés a Szomolyai út 

melletti, közútról közvetlenül megközelíthető földrészleteknél jellemző. 

A külterület jellemzően mezőgazdasági művelés alatt áll, épületek a mezőgazdasági 

műveléshez és állattartáshoz kapcsolódóan elszórtan találhatók. 

 

4.   Rezsim elemek 

 

Mezőkövesd város Rendőrkapitánysága dolgozóinak, az illetékességi területéhez tartozó 

települések (23), valamint a településen élő emberek számát (kb. 50.000 Fő) tekintve B.A.Z. 

Megye közepes kapitányságai közé tartozik. 

 

Létszáma a terület nagyságához a bűncselekmények számához képest elmarad a szükségestől. 

Az elmúlt 5 év a megyében ismertté vált bűncselekmények 5,6 – 10 %-át – követték el a 

térségben. 

 

Az elmúlt 5 év átlagában a Rendőrkapitányság munkájának eredményessége javult, 

ugyanakkor a bűnüldöző munka nehezen tud lépést tartani a növekvő és változó bűnözéssel. 

A rendőri tevékenység azonban csak az egyik tényező a bűnözés ellensúlyozásában, nagyobb 

teret kell, hogy kapjon a lakosság körében a vagyonvédelmi berendezések fejlesztése és a 

társadalmi önvédelmi kezdeményezés. Mezőkövesd városban polgárőr szervezet működik, 

döntően közterületi járőrszolgálatot látnak el, a külterületi földeken ellenőrző járőrözést 

végeznek, s jelenlétük önmagában is fontos bűnmegelőzési eszköz. 

 

5.   Bűnügyi elemek 

 

Mezőkövesd városban 2002. évet bázis évnek tekintve (748) 2006-ig (698) 7%-kal csökkent 

az ismerté vált bűncselekmények száma (1. sz. melléklet). Az értékelt öt év alatt 750 és 606 

között ingadozott a bűncselekmények száma.  

 

A vagyon elleni bűncselekmények elkövetését az eljárások tapasztalatai alapján 

nagymértében elősegítette a tulajdonosok nem megfelelő, felületes vagyonvédelme a 

technikai vagy egyéb védelmek hiánya idegenek beengedése a lakásba „olcsó” vásárlási 

lehetőségek reményében, valamint a külső területek (hétvégi házak, présházak) rendszeres  
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ellenőrzésének hiánya és nem utolsó sorban az emberek egymás iránti közömbössége az 

anyagi haszonszerzés, az emberi hiszékenység, naivság és kapzsiság.  

 

A személy elleni bűncselekmények tipikus formája a városban a testi sértés. Ezen 

bűncselekmények közel 80 %-a a családi veszekedések, a közös italozás utáni nézeteltérések 

következményei. E bűncselekményfajtánál minden esetben kimutatható az alkohol és a 

provokáló magatartás közrehatása. A közlekedési bűncselekmények 78 %-a ittas vezetés míg 

a közrend elleni bűncselekmények 45 %-a garázdaság. A garázdaság elkövetői általában a 

városban lévő szórakozóhelyek vendégei közül kerülnek ki, akik – alkoholos befolyásoltság 

alatt – sérelmeiket a saját társaságuk tagjai a kiszolgálókon a szórakozóhelyek berendezési 

tárgyain és a közterületen található padokon, hulladéktárolókon töltik ki.  

 

Az összes ismertté vált bűncselekményeken belül az egyes esetek aránya alábbiak szerint 

alakult.  

 

Összes bűncselekmény Mezőkövesd Városban 100 % 

Vagyon elleni bűncselekmények: 

Ezen belül        lopás: 

                         Betöréses lopás: 

74% 

39% 

10% 

Közrend elleni bűncselekmények: 11,4% 

Közlekedési bűncselekmények: 4,3% 

Személy elleni bűncselekmények: 5,6% 

Államigazgatás, igazságszolgáltatás, közélet tisztasága elleni 

bűncselekmények: 

2,7% 

Házasság, család, ifjúság, nemi erkölcs elleni bűncselekmények 0,3% 

Gazdasági bűncselekmények: 1,4% 

 

 

A vagyon elleni bűncselekmények elkövetési körülményeit megvizsgálva megállapítható, 

hogy a leggyakrabban az un. alkalmi lopások fordulnak elő. Az elkövető a kedvező alkalmat 

kihasználva tulajdonítják el a kiszemelt vagyontárgyat (kerékpár, pénztárca, színesfém, 

mobiltelefon stb.) a betöréses lopásnál leggyakrabban az ajtó, ablak befeszítését, betörését, 

nyitott ablaknál a szúnyogháló kivágását, a lakatok levágását alkalmazzák. A gépjárművekből 

történő lopások leggyakoribb elkövetési módja a szélvédő vagy ablak betörés.  

 

Rendőrkaptányság illetékességi területén az ismerté vált bűncselekmények elkövetésének a 

felét követik el a városban. Hasonló arány az ismertté vált bűnelkövetők estében is. 

 

 2002 2003 2004 2005 2006 

Ismertté vált bűnelkövetők 220 192 217 251 213 

Fiatalkorú 24 20 21 33 20 

Büntetett előéletű 113 87 94 101 102 

Visszaeső 17 10 20 36 28 

Gyermekkorú 13 8 11 8 4 

 

Az ismertté vált bűncselekmények számából és azon belül az egyes bűncselekmények 

arányaiból az a következtetés vonható el, hogy az elkövető többsége vagyon elleni  
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bűncselekményt követ el. A fiatalkorú elkövetők 75-80 %-a vagyon elleni 10-12%-a közrend 

elleni, míg a gyermekkorú tettesek közel 93 %-a szintén vagyon elleni bűncselekményt követ 

el.  

 

Mezőkövesd városban, de a rendőrkapitányság illetékességi területén sem tapasztalható olyan 

tendencia, hogy a gyermekkorúak és a fiatalkorúak körében nőne a kábítószerrel kapcsolatos 

bűncselekmények száma. 2003-ban ugyan a korábbiakhoz képest jelentős számú (36) ügyben 

folytattunk eljárást visszaélés kábítószerrel miatt, ez a bűncselekmény azonban egy nagyobb 

létszámú baráti körhöz volt köthető. Kóros szenvedély keltés miatt az elmúlt 5 évben eljárást 

nem indítottunk.   

 

A rongálások száma évek óta változatlan tehát nem tapasztalható olyan tendencia, mely arra 

utalna, hogy a gyermek és a fiatalkorúak között nőne a rongálást elkövetők száma. Ez a 

bűncselekmény fajta általában más bűncselekmények elkövetésekor (betöréses lopás) 

járulékos bűncselekményként fordul elő.  

 

Az elmúlt években visszatérő problémaként jelentkezett a fiatalkorúak szeszesitallal történő 

kiszolgálása is, amely jelentős szerepet játszott e korosztály bűncselekmény elkövetésében. A 

szórakozóhelyek rendszeres ellenőrzése e problémára nem jelentett megoldást. A 

szeszesitallal történő kiszolgálás bizonyítása komoly nehézségekbe ütközik ezért ilyen jelegű 

cselekmények miatt megindított szabálysértési eljárások száma nem volt számottevő.  

 

A gépjármű eltulajdonítások 

 

2001. és 2003. években a rendőrkapitányság illetékességi területéhez tartozó Zsóry fürdő 

területéről több nagy értékű személygépkocsit tulajdonítottak el, melynek során az okozott 

kár több millió forint volt. Az értékelt időszakban e területről gépjármű eltulajdonítás nem 

történt, ez köszönhető annak, hogy a parkoló folyamatos felügyelet alatt áll, az üdülő 

területén rendszeres a rendőrjárőrök és a közterület-felügyelők megjelenése. A korábbi 

években már bevált figyelem felhívó propaganda továbbfolytatása új lehetőségek felkutatása 

továbbra is szükséges.  

 

A helyi áldozatvédelmi iroda működése 

 

A rendőrség a jogszabályokban meghatározott áldozatvédelmi munkáját a Kistérségi 

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, az Igazságügyi Hivatal Áldozatsegítő Szolgálat 

közreműködésével folyamatosan végzi. Az áldozatvédelmi iroda kialakítására a 

rendőrkapitányság épületében került sor, ahol az áldozatvédelmi felelős hivatali munkaidőben 

fogadja az ügyfeleket. Az utóbbi időszakban a propagandamunka színvonalának javítása 

következtében ez a lehetőség a sértettek körében ismertté vált.   

 

III. 

 

Célok, prioritások 
 

Az Önkormányzat rövid- közép és hosszú távú bűnmegelőzési céljait alapos helyzetfelmérés 

alapján fogalmazza meg. 

A célokat, feladatok végrehajtásán keresztül kívánja elérni. 
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A konkrét feladatok megfogalmazását a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság és a 

társadalmi szerveződésű Bűnmegelőzési Bizottság végzi el az alábbi szempontok szerint: 

 

-    A közterületek rendjének fenntartása érdekében  az egyik legfontosabb feladat az olyan 

terület nyilvános hely rendjének a biztosítása, melyet bárki igénybe vehet és az egyes 

állampolgár saját védelmét nehezen tudja megoldani. 

 

- A megelőző munkában a halmozottan hátrányos helyzetűekre, a veszélyeztetett gyermek- 

és fiatalkorúakra, illetve a visszaesőkre kell koncentrálni. 

-  A helyileg kedvezőtlen tendenciák megállítása (pl. vagyon elleni bűncselekmények,     

közlekedési bűncselekmények, kerékpárlopások stb.). 

-    A cigány etnikum bevonása a bűnmegelőzésbe. 

-    Csendháborítás visszaszorítása. 

-    Törvénykövető magatartás propagálása. 

-    Szomszédok egymásért mozgalom meghonosítása. 

-    A lakossági szubjektív biztonságérzetének felmérése. 

 

 

IV. 

 

A megvalósítás eszközei 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
1.)Bűnmegelőzési és Közbiztonsági bizottság megválasztása és tevékenysége 

 

A bizottság elnökét és társelnökét és tagjait a képviselő-testület választja meg. 

A  bizottság munkájába bevonásra kerül:   - A Rendőrkapitányság képviselői 

- Képviselő-testület tagjai   

- Polgárőrség helyi vezetője 

- Kisebbségi Önkormányzat vezetője  

- Bűnmegelőzési alapítvány képviselője 

- Polgármesteri Hivatal illetékes osztály vezetői 

 

A bizottságnak döntés-előkészítési, ellenőrzési, javaslattéti joga van, valamint a képviselő-

testület által ráruházott hatáskörben döntéseket is hozhat. 

A bizottság feladata a város közbiztonsági koncepciójának elkészítése kétévenkénti 

felülvizsgálata, közbiztonsági programok kidolgozása, a lakossággal folytatott párbeszéd 

vitele. A bizottság munkájában részt vevők egymás tevékenység tevékenységét megismerik, 

munkájukat egyeztetik. A bizottság tevékenységéről kétévente beszámol a képviselő-

testületnek. A beszámoló lehetőséget ad a testületnek a rövid-közép és hosszú távú feladatok 

értékelésére és módosítására. 

A bizottság általában negyedévenként, vagy szükség szerint ülésezik. Munkáját  segíti az 

elnök és a társelnök irányítása alatt működő 4 tagú Titkárság, mely elsősorban előkészítő, 

szervezőmunkát végez. 
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2.  A helyi Polgárőrség támogatása 

 

Városunkban, 1990-ben alakult meg a Polgárőrség, melynek létszáma általában 50 fő körül 

mozog. A Polgárőrség közterületen ill. a város külterületén zártkertekben végez járőrözést. 

Nyári időszakban az idegenforgalom megnövekedése miatt munkájának hangsúlya Zsóry-

Strandfürdőn jelenik meg. Fontos, hogy az egyházi és városi rendezvényeken kiemelten segíti 

a Rendőrség munkáját elsősorban a forgalom irányításával és a testület biztosításával. 

 

Széleskörű tevékenységéhez elengedhetetlen a város önkormányzatának fokozott támogatása, 

ami a lehetőségekhez mérten a Polgárőrség technikai felszerelésének korszerűsítésére, 

működési feltételeinek biztosításához szükséges.  

 

Fontos feladat a Polgárőrség, a Városi Önkormányzat és a Rendőrség tevékenységének 

összehangolása a szinkronitás biztosítása, amihez a Bűnmegelőzési Bizottság is hozzájárul. 

 

 

3.  Közterület-felügyelet ellenőrző tevékenység erősítése 

 

A vásári, a piacozó, kereskedelmi, vendéglátó, zajvédelem, egészségügyi előírások, 

környezetszennyezés vonatkozásában a közterület-felügyelet lép fel hatósági jogkörben. A 

Rendőrséggel és a Polgárőrséggel való együttműködés keretében fontos, hogy ne csak 

napközben munkaidőben, hanem éjszakáként és hétvégenként is megszervezésre kerüljön a 

járőrözés, amihez azonban mind a személyi, mind az anyagi eszközöket biztosítani kell. 

A fokozott jelenlétnek mind a belterületen, mind az egyes külterületi részeken meg kell 

jelenni. 

Kiemelt feladat, az állampolgárok jogkövető magatartásának biztosítása.  

 

A kibővített felügyelői intézkedések listáját a 2. sz. mellékletben adjuk meg. 

 

4.  Térinformatikai és riasztó rendszerek kialakítása  

 

Különböző térinformatikai rendszerek kialakításának támogatására kiírt pályázatokon való 

indulással, és az azokon elnyert támogatásokkal előnybe kell részesíteni az elfogáscentrikus, 

ún. csendes riasztórendszerek elterjedését, valamint a Rendőrséghez való bekötés lehetőségét  

megteremteni. 

Meg kell nyerni a Biztosító Társaságok támogatását, az érdekeltség kialakításához. 

A Bűnmegelőlegezési Alapítvány felvilágosító és propaganda tevékenységét támogatni 

szükséges. 

 

5.  Propaganda tevékenység, civilek bevonása 

 

Vagyonvédelem terén erősíteni kell a tulajdonosi személetet, az önvédőképességet, azt, hogy 

mindenki köteles a jó gazda gondosságával vigyázni vagyontárgyaira, érdekeire, az együttélés 

szabályainak betartására. 

A fiatalokkal kapcsolatban az oktatási, nevelési intézményekben fel kell lépni a 

közömbösség, az egoista gondolkodás ellen. 
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Az ifjúságnak értelmes időtöltést kell biztosítani, ebből a célból vetélkedők, táborok, 

sportprogramok szervezése, ill. támogatása. Az egyre nagyobb társadalmi összefogást igénylő 

bűnmegelőző tevékenység során alkalmazkodni kell a megváltozott szokásaikhoz, előtérbe 

helyezni a kábítószer-ellenes felvilágosítást. 

Mindezekhez igénybe kell venni a civil szervezetek és az egyházak támogatását. 

A pedagógusok, az orvosok, a szociális munkások és a postai kézbesítők bevonásával, 

hasznos információkat nyerhetünk a bűnmegelőzési veszélyhelyzetekről bűnözővé válás 

megelőzéséről. 

 

6.  A biztonságra nevelő rendőrségi program (DADA) támogatása 

 

A program a több mint 10 éves múltra visszatekintő amerikai D.A.R.E adaptációja. A magyar 

elnevezés a Dohányzás, Alkohol, Drog és AIDS szavak kezdőbetűiből álló mozaikszó. A 

program a gyermekeket önmagukon keresztül védi meg a számukra veszélyt rejtő dolgoktól 

olyan módon, hogy attitűdöket, viselkedési normákat ajánl, mindig az adott korosztályra 

szabott szinten. 

Mindezt úgy teszi, hogy szituációs játékokon különböző gyakorlatokon, teszteken keresztül 

ad a gyermekeknek olyan használható, problémamegoldó viselkedési paneleket, amelyet a 

fiatalok a személyiségükbe építve szinte sajátjukként tudnak majd használni. 

 

A DADA személyiség önértékelést fejlesztő, önbecsülés-növelő általános iskolai program. Jól 

felkészített egyenruhás rendőrök oktatják, iskolai órák keretében. E program oktatása 

folyamatos és kibővült a középiskolákban szervezett felvilágosító előadásokkal. 

 

7.  A baleset és bűnmegelőzési szempontok érvényesítése a Polgármesteri Hivatal napi 

működése során 

 

A hivatal munkatársai legyenek tisztában azzal, hogy munkájuk során miképpen 

érvényesülhetnek a megelőzési szempontok és döntéseiket ennek figyelembevételével hozzák 

meg. 

 

A Jegyző dolgozza ki ezeket a szempontokat: 

- a szabálysértési gyakorlat 

- engedélyezési eljárások (játék automaták, italmérő és szórakozó helyek) 

- vállalkozásokkal kapcsolatos eljárások 

- településrendezés (parkolók, közvilágítás, gondozás, elhelyezés, átképzés, közellátás, 

gyámügy stb.) 

- megbízható lakcím és egyéb nyilvántartások 

- helyi rendészeti jellegű korlátozó rendelkezések stb. 

A Szervezeti és Működési Szabályzatban, valamint az Ügyrendben a döntések 

előkészítésében a helyi szabályozásban ki kell térni a megelőzési szempontok 

érvényesülésének biztosítékaira. 

A köztisztviselők részére a bűnmegelőzési ismeretek oktatását lehetővé kell tenni. 

 

8.  Követendő magatartások népszerűsítés 

Mezőkövesd város Képviselő-testületének elismeréseket kell alapítani pl. „A polgárok 

biztonságáért” olyan személyek számára, akik példamutató magatartást tanúsítottak vagy 

áldozatos munkát végeztek a közbiztonság érdekében. 
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Célszerű a propaganda eszközeinek a helyi médiumoknak a felhasználásával is népszerűsíteni 

a követendő magatartásokat. 

 

Fontos feladat a városban az emberek  harmonikus  társadalmi, együttélésének biztosítása. A 

szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX.tv. valamint az egyes szabálysértésekről szóló 

218/1999.(XII.28.) Korm. rendelet alapján a  

 

9.  A lakosság szubjektív biztonságérzetének felmérése 

 

A lakosság körében is visszatérően fel kell mérni a közbiztonság megítélését, ötleteket kell 

gyűjteni a továbblépés irányairól, az „ügyfél a legjobb fejlesztő” felfogás alapján. 

Kérdőívet kell készíteni a reprezentatív felmérést lefolytatni, hogy meggyőződjünk a 

következő: 

 

- Milyen tényezőket tartanak a biztonság érzetük erősítésére és fenntartására. 

- Megítélésük szerint mely területeken szükséges egy biztonságosabb lakókörnyezet 

kialakítása érdekében. Milyen eszközökre lenne szükség. 

- Önerőből tesznek-e valamilyen intézkedést saját javaik védelme érdekében. 

 

V. 

A Rendőrséggel való együttműködés 

 

   1. Véleményezés 

 

A Képviselő-testületet a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv. III. fejezetében 

meghatározott esetekben véleményezési jogosultság illeti meg. 

 

A Rendőrség is véleményez hatósági tevékenysége során ( pl. szórakozóhely, vámszabad 

területek létesítése stb.) 

 

2. Kezdeményezés 

 

A vélemény kifejtés legtöbbször kezdeményezést is jelent. Az Önkormányzat pl. 

kezdeményezheti egy adott terület sűrűbb járőrözését.  

A Rendőrség szignalizációval élhet az általa feltárt a bűncselekmények elkövetését lehetővé 

tévő okok, körülmények megszüntetése érdekében. A kezdeményezések során mind az 

Önkormányzatnak, mind a Rendőrségnek figyelemmel kell lennie, adottak-e a végrehajtás 

feltételei, ill. kinek kell azokat biztosítani. 

 

3.  Együttműködés 

A Polgármesteri Hivatal munkatársai ügyrendi feladatai teljesítése során rugalmasan 

működjenek együtt a Rendőrséggel. 

Ez jelenthet adatszolgáltatást, informatikai kapcsolatokat, az eljárások segítését, 

megnyilvánul a fertőző betegségekkel, mérgező anyagokkal kapcsolatos eljárásokban, a 

katasztrófa- elhárítási tevékenységben, a közművek és biztonsági berendezések  
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meghibásodásának elhárításában, a sérült vagy bűncselekmény miatt gazdátlanná vált állatok 

elhelyezésében, közös ellenőrző akciók lebonyolításában, az egészségügyi szolgálat 

igénybevételében stb. 

A Rendőrség vezetője és az Önkormányzat jegyzője Együttműködési megállapodást kötött a 

„családon belüli erőszak..., és a kiskorú gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése és 

megszüntetésére céljából.” 

 

   4.   Támogatás 

 

A támogatás erkölcsi vagy anyagi. A Képviselő-testület, a Polgármesteri Hivatal kiáll a köz 

szolgálatában és védelmében határozottan a jogszerűen fellépő Rendőrség mellett. 

 

Az Önkormányzat lehetőségeihez mérten anyagilag is támogatja a Rendőrséget,  a közterületi 

rendőrháló, ill. az átlagosnál magasabb helyi igények megvalósítása érdekében. Ebben az 

esetben az általános normatív támogatás feletti lehetőségek megragadásáról és nem annak 

helyettesítéséről van szó. 

 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.számú melléklet: 

     

 

                                ISMERTTÉ VÁLT ÉS KIEMELT BŰNCSELEKMÉNYEK  

       

              
Megnevezés 2002 2003 2004 2005 2006 INDEX 

        % 

              

Ismertté vált bcs. Mezőkövesd Rk-

össz.: 

1414 1226 2216 1526 1430 -6,3 

              

Ismertté vált bcs. Mezőkövesd 

városban 

748 606 617 750 698          -7 

Kiemelt bcs. Mezőkövesd városban 453 403 497 498 415 -17 

              

Személy elleni bcs.  22 29 28 35 39       +11 

emberölés kísérlete 0 0 0 0 0        

könnyű testi sértés 7 8 12 14 16  

súlyos testi sértés  10 10 11 11 14  

életveszélyt okozó testi sértés   0 1 1 0 0   

halált okozó testi sértés 0 0 0 0 0   

Segítségnyújtás elmulasztása 1 1 0 0 1   

              

Közlekedési bűncselekmények 38 42 33 41 30 -27 

közúti baleset okozása 8 11 8 12 9  

halált okozó 2 1 0 2 1  

Ittas vezetés 30 28 20 25 12  

       

Házasság, család,ifjúság,nemi 

erk.ell. 

5 8 8 4 2        -50 

kiskorú veszélyeztetése 1 1 4 0 0   

tartás elmulasztása 1 2 2 2 2  

              

Államigazgatás, 

ig.szolg.közélet.tiszta- 

            

sága elleni bűncselekmények 11 15 9 12 19 +58 

              

Közrend elleni bűncselekmények 101 102 93 155 80 -49 

kóros szenvedélykeltés 0 0 0 0 0   

Visszaélés kábítószerrel              

0  

          

36 

            

1 

            

6 

            

4 

  

Garázdaság           

24 

          

28 

          

37 

         39           

36 

 

       

Gazdasági bűncselekmények 5 11 7 23 10 -57 

Csempészet 0 0 0 0 0   

Pénzhamisítás 1 0 0 11 7  
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Vagyon elleni bűncselekmények 566 399 439 480 517 +8 

Lopás 237 216 221 248 202  

betöréses lopás 85 15 135 89 51  

Sikkasztás 8 9 7 5 3  

csalás  10 7 12 13 22  

Rongálás 21 26 22 17 22   

jármű önkényes elvétele 2 2 1 3 7  

Rablás             

7 

            

2 

           

3  

           

3  

           7   

Honv.köt.elleni bűncselekmény 0 0 0 0 0   

 

 

2.számú melléklet: 

 

A közterület felügyelők intézkedései jogköre 

 

A megváltozott közterületi viszonyok következtében a közterület-felügyeletről szóló törvény 

rendelkezései értelmében a közterület-felügyelői intézkedések köre bővült. 

 

A közterület – felügyelő intézkedése során jogosult, illetve köteles: 

- rendszeres és folyamatos hatósági ellenőrzést végezni, 

- helyiségekbe belépni, 

- iratokat megtekinteni, 

- munkafolyamatokat, tevékenységet megfigyelni, 

- az ellenőrzött személyekről a bizonyítás eredményessége érdekében másoktól felvilágosítást 

kérni, 

- a szükséges adatok megállapítása céljából – jogszabályi keretei között – az Állami 

Népesség-nyilvántartás hely szervétől, illetve a BM. illetékes nyilvántartásából tájékoztatást 

kérni, 

- felvilágosítást adni, illetve kérni, 

- Járművet feltartóztatni, 

- dolgot visszatartani 

- szabálysértést azonnali, vagy ésszerű határidőn belüli megszüntetésére felhívni, 

(figyelmeztetés, felszólítás), 

- helyszíni bírságot kiszabni, 

- feljelentést tenni, 

- kerékbilincset felrakni, 

- járművet elszállítani, 

- igazoltatni, 

- előállítani, 

- személyt feltartóztatni, 

- vagyonvédelmi feladatokat végezni, 

- az önkormányzat tulajdonában, használatában lévő területet lezárni, 

- illetéktelen személy belépését megakadályozni, 

- az illetéktelenül ott- tartózkodókat eltávolítani. 



 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

178/2007. (VI.27.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A  

 

BAZ. Megyei települések képviselete – Tisza tavi hulladékgazdálkodási Társulásban  

 

Mezőkövesd város Önkormányzata a Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 

114. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a Remondis Tisza Kft. (székhelye: 5350 

Tiszafüred, Kossuth tér 1., képviseli: Sándor Miklós és Katona György ügyvezető igazgató, 

cégjegyzékszám: 16-09-007814) törzsbetét kialakítását az 1,2,3,5,6 számú törzsbetétekkel 

kapcsolatban tudomásul veszi, míg az 4. számú törzsbetéttel kapcsolatban azt jóváhagyja az 

alábbiak szerint, egyidejűleg vállalva a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei települések 

képviseletét a taggyűlésben: 

 

Törzsbetét Tulajdonos megnevezése 
Törzsbetét értéke 

forintban 

1. számú Tiszafüred város Önkormányzata 170.000 

2. számú 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei települések (képviselő: 

Kunhegyes Város Önkormányzata) 
400.000 

3. számú 
Heves Megyei települések (képviselő: Füzesabony 

Város Önkormányzata) 
310.000 

4. számú 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei települések 

(képviselő: Mezőkövesd Város Önkormányzata) 
500.000 

5. számú 
Hajdú-Bihar Megyei települések (képviselő: Egyek 

Nagyközség Önkormányzata) 
150.000 

6. számú Remondis Kft. Budapest 1.470.000 

Mindösszesen: 3.000.000 

 

A Képviseletre Mezőkövesd város Polgármestere jogosult. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

  jegyző       polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő: 

 

 

 Guti Árpád sk.       Dr.Heéger Lászlóné sk. 

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 



 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

179/2007. (VI.27.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A  

 

 

Emléktábla elhelyezése a Hősök terén lévő platánfa megjelölésére 

 

 

 

A Képviselő-testület megtárgyalta a MAME emléktábla elhelyezési kérelmét és azt 

engedélyezi. Az emléktáblát a Hősök terén elültetett emlékfa elé lehet elhelyezni, 

melynek pontos helyét a város főépítésze jelöli ki. 

 

 Felelős:  Polgármester 

 Határidő:  értelem szerint 

 

 

 

 Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

  jegyző       polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő: 

 

 

 Guti Árpád sk.       Dr.Heéger Lászlóné sk. 

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

180/2007. (VI.27.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A  

 

Tájékoztató a Mezőkövesdi Média Közhasznú Társaság 2006. évi pénzügyi  

tevékenységéről és a könyvvizsgálói megbízás meghosszabbításáról 

 

 

 

 

Mezőkövesd Város Képviselő-testülete a Mezőkövesdi Média Közhasznú Társaság 2006. 

évi számviteli beszámolóját és a közhasznúsági jelentést elfogadja, és hozzájárul a 2006. 

évi mérleg szerinti eredmény eredmény tartalékba helyezéséhez. 

 

 

Felelős:      polgármester, Média KHT ügyvezető igazgatója 

Határidő:  értelem szerint 

 

 

 

 

 

 Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

  jegyző       polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő: 

 

 

 Guti Árpád sk.       Dr.Heéger Lászlóné sk. 

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 



 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

181/2007. (VI.27.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A  

 

Európai Uniós pályázatok benyújtása – akadálymentesítés 

 

Mezőkövesd város Képviselőtestülete 2007.06.27.-i ülésén úgy határozott, 

hogy az ÉMOP-2007-4.2.2. kódszámon kiírt „Utólagos akadálymentesítés az 

önkormányzati feladatokat ellátó intézményekben támogatására (Egyenlő 

esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz)” pályázati felhívásban foglaltak 

megvalósítására pályázatot nyújt be. 

 

- A pályázat célja: Bárdos Lajos Általános Iskola akadálymentesítése; 

 

a fejlesztés megvalósulási helye: Mezőkövesd, Juharfa út 4., hrsz.: 4518/3, 

4503 

  

A fejlesztés forrásösszetétele: 

adatok Ft-ban 

Megnevezés Összeg 

Saját forrás
 

bruttó 2.208.000 Ft 

Hitel - 

Támogatásból igényelt összeg bruttó 19.872.000 Ft 

Egyéb támogatás (nevesítve)
 

- 

Egyéb forrás  - 

Összesen bruttó 22.080.000 Ft 

 

 A Képviselőtestület a pályázat megvalósításhoz szükséges 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 testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

  jegyző       polgármester  

Jegyzőkönyv hitelesítő: 

 

 Guti Árpád sk.       Dr.Heéger Lászlóné sk. 

 települési képviselő       települési képviselő  

 

Kiadmány hiteléül:  



Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

182/2007. (VI.27.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A  

 

Európai Uniós pályázatok benyújtása – akadálymentesítés 

 

Mezőkövesd város Képviselőtestülete 2007.06.27.-i ülésén úgy határozott, 

hogy az ÉMOP-2007-4.2.2. kódszámon kiírt „Utólagos akadálymentesítés az 

önkormányzati feladatokat ellátó intézményekben támogatására (Egyenlő 

esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz)” pályázati felhívásban foglaltak 

megvalósítására pályázatot nyújt be. 

 

- A pályázat célja: Gyula úti orvosi rendelő akadálymentesítése; 

 

a fejlesztés megvalósulási helye: Mezőkövesd, Gyula út 2-4., hrsz.: 2564/2  

  

A fejlesztés forrásösszetétele: 

adatok Ft-ban 

Megnevezés Összeg 

Saját forrás
 

bruttó 1.110.000 Ft 

Hitel - 

Támogatásból igényelt összeg bruttó 9.990.000 Ft 

Egyéb támogatás (nevesítve)
 

- 

Egyéb forrás  - 

Összesen bruttó 11.100.000 Ft 

 

 A Képviselőtestület a pályázat megvalósításhoz szükséges 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 testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

  jegyző       polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő: 

 

 Guti Árpád sk.       Dr.Heéger Lászlóné sk. 

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

Kiadmány hiteléül:  



Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

183/2007. (VI.27.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A  

 

Európai Uniós pályázatok benyújtása – akadálymentesítés 

 

Mezőkövesd város Képviselőtestülete 2007.06.27.-i ülésén úgy határozott, 

hogy az ÉMOP-2007-4.2.2. kódszámon kiírt „Utólagos akadálymentesítés az 

önkormányzati feladatokat ellátó intézményekben támogatására (Egyenlő 

esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz)” pályázati felhívásban foglaltak 

megvalósítására pályázatot nyújt be. 

 

- A pályázat célja: Bayer Róbert kollégium akadálymentesítése; 

 

a fejlesztés megvalósulási helye: Mezőkövesd, Damjanich út 1., hrsz.: 

2736/18 

A fejlesztés forrásösszetétele: 

adatok Ft-ban 

Megnevezés Összeg 

Saját forrás
 

bruttó 2.220.000 Ft 

Hitel - 

Támogatásból igényelt összeg bruttó 19.980.000 Ft 

Egyéb támogatás (nevesítve)
 

- 

Egyéb forrás  - 

Összesen bruttó 22.200.000 Ft 

 

 A Képviselőtestület a pályázat megvalósításhoz szükséges 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 testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

 

Felelős: polgármester  

Határidő: azonnal 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

  jegyző       polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő: 

 

 Guti Árpád sk.       Dr.Heéger Lászlóné sk. 

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

Kiadmány hiteléül:  



 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

184/2007. (VI.27.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A  

 

Európai Uniós pályázatok benyújtása – akadálymentesítés 

 

Mezőkövesd város Képviselőtestülete 2007.06.27.-i ülésén úgy határozott, 

hogy az ÉMOP-2007-4.2.2. kódszámon kiírt „Utólagos akadálymentesítés az 

önkormányzati feladatokat ellátó intézményekben támogatására (Egyenlő 

esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz)” pályázati felhívásban foglaltak 

megvalósítására pályázatot nyújt be. 

 

- A pályázat célja: Polgármesteri Hivatal „B” épület akadálymentesítése; 

 

a fejlesztés megvalósulási helye: Mezőkövesd, Mátyás király út 114. sz., 

hrsz.: 1523 

    A fejlesztés forrásösszetétele: 

adatok Ft-ban 

Megnevezés Összeg 

Saját forrás
 

bruttó 1.056.000 Ft 

Hitel - 

Támogatásból igényelt összeg bruttó 9.504.000 Ft 

Egyéb támogatás (nevesítve)
 

- 

Egyéb forrás  - 

Összesen bruttó 10.560.000 Ft 

 

 A Képviselőtestület a pályázat megvalósításhoz szükséges 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 testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

  jegyző       polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő: 

 

 Guti Árpád sk.       Dr.Heéger Lászlóné sk. 

 települési képviselő       települési képviselő  

 

Kiadmány hiteléül:  



Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

185/2007. (VI.27.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A  

 

Európai Uniós pályázatok benyújtása – akadálymentesítés 

 

Mezőkövesd város Képviselőtestülete 2007.06.27.-i ülésén úgy határozott, 

hogy az ÉMOP-2007-4.2.2. kódszámon kiírt „Utólagos akadálymentesítés az 

önkormányzati feladatokat ellátó intézményekben támogatására (Egyenlő 

esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz)” pályázati felhívásban foglaltak 

megvalósítására pályázatot nyújt be. 

 

- A pályázat célja: I. sz. tagóvoda (Egri út) akadálymentesítése;  

 

a fejlesztés megvalósulási helye: Mezőkövesd, Egri út 1., hrsz.: 515/6 

  

A fejlesztés forrásösszetétele: 

adatok Ft-ban 

Megnevezés Összeg 

Saját forrás
 

bruttó 1.104.000 Ft 

Hitel - 

Támogatásból igényelt összeg bruttó 9.936.000 Ft 

Egyéb támogatás (nevesítve)
 

- 

Egyéb forrás  - 

Összesen bruttó 11.040.000 Ft 

 

 A Képviselőtestület a pályázat megvalósításhoz szükséges 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 testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

  jegyző       polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő: 

 

 Guti Árpád sk.       Dr.Heéger Lászlóné sk. 

 települési képviselő       települési képviselő  

 

Kiadmány hiteléül:  



Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

186/2007. (VI.27.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A  

 

Európai Uniós pályázatok benyújtása – akadálymentesítés 

 

Mezőkövesd város Képviselőtestülete 2007.06.27.-i ülésén úgy határozott, 

hogy az ÉMOP-2007-4.2.2. kódszámon kiírt „Utólagos akadálymentesítés az 

önkormányzati feladatokat ellátó intézményekben támogatására (Egyenlő 

esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz)” pályázati felhívásban foglaltak 

megvalósítására pályázatot nyújt be. 

 

A pályázat célja: Városi Rendelőintézet akadálymentesítése. 

 

a fejlesztés megvalósulási helye: Mezőkövesd, Mátyás király út 75, hrsz.: 

5393 

    A fejlesztés forrásösszetétele: 

adatok Ft-ban 

Megnevezés Összeg 

Saját forrás
 

bruttó 2.220.000 Ft 

Hitel - 

Támogatásból igényelt összeg bruttó 19.980.000 Ft 

Egyéb támogatás (nevesítve)
 

- 

Egyéb forrás  - 

Összesen bruttó 22.200.000 Ft 

 

 A Képviselőtestület a pályázat megvalósításhoz szükséges 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 testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal  

 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

  jegyző       polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő: 

 

 Guti Árpád sk.       Dr.Heéger Lászlóné sk. 

 települési képviselő       települési képviselő  

 

Kiadmány hiteléül:  



 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

187/2007. (VI.27.) 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 alábbiakkal egészíti ki: 
 

Alapfokú művészeti nevelés és oktatás (TEÁOR : 8010.) alpont,  I. bekezdés: 

 

 Zeneművészeti ág: 

 Klasszikus zene: 

 szaxofon (2 +4+2 évfolyamon) 

 magánének (1+6 évfolyamon) 
 

 Egyéb tanszakok: 

 zenekar 
 

 Elektroakusztikus zene: 

            szintetizátor-keyboard (2+6 évfolyamon) 

 

Alapfokú művészeti nevelés és oktatás (TEÁOR : 8010.) alpont,  III. bekezdés: 

 

 Képző,- és iparművészeti ág – 12 évfolyamon 

 Iparművészeti ág: 

  kézműves,  

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  polgármester   

 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

  jegyző       polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő: 

 

 

 Guti Árpád sk.       Dr.Heéger Lászlóné sk. 

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 



 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

188/2007. (VI.27.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A  

 

Ifjúsági fejlesztési pályázat benyújtása 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata támogatja az ESZA Európai Szociális Alap 

Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht és az Észak-

magyarországi Regionális Ifjúsági Tanács által kiírt komplex ifjúsági fejlesztések 

támogatási pályázat benyújtását. 

 

A pályázathoz szükséges 20 %-os önrészt, 150.000.- Ft-ot a 805915 oktatási célok és 

egyéb feladatok szakfeladaton jóváhagyott pályázati díj terhére. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázattal 

összefüggésben lévő intézkedéseket tegye meg. 

 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  2007. július 13.  

 

 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

  jegyző       polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő: 

 

 

 Guti Árpád sk.       Dr.Heéger Lászlóné sk. 

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

189/2007. (VI.27.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A  

 

Matyó Népművészeti Egyesület támogatási kérelme 

 

 

 

A Képviselő-testület megtárgyalta a Matyó Népművészeti Egyesület kérelmét és az 

Együttes Görögország-i utazásához  400 eFt támogatás biztosít azzal a kikötéssel, 

hogy meg kell vizsgálni annak lehetőségét, ha az önkormányzat rendelkezésére álló 

busz kiváltása  kisebb költséget jelent, abban az esetben az Egyesület részére az 

kerüljön biztosításra.   

 

 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal, ill. értelem szerint 

 

 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

  jegyző       polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő: 

 

 

 Guti Árpád sk.       Dr.Heéger Lászlóné sk. 

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

190/2007. (VI.27.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A  

 

 

Augusztus 20-ai ünnepség  

 

 

 

 

A Képviselő-testület az augusztus 20-ai ünnepség szónokának Dr. Ódor Ferenc Urat a 

BAZ. Megyei Közgyűlés Elnökét kéri fel. 

 

Amennyiben nem tud eleget tenni a felkérésnek, abban az esetben az Oktatási, 

Ifjúsági, Kulturális, Sport és Idegenforgalmi Bizottság rendkívüli ülésen döntsön új 

ünnepi szónok felkéréséről.  

 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal, ill. augusztus 20. 

 

 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

  jegyző       polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő: 

 

 

 Guti Árpád sk.       Dr.Heéger Lászlóné sk. 

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Államalapító Szent István Királyunk Ünnepe 

2007. augusztus 20. 
Mezőkövesd 

 

Rendezvényterv: 
 

07.00: Zenés ébresztő (a Mezőkövesdi Fúvószenekar közreműködésével) 

 

9.00:  Koszorúzás a Szentek-szobránál (Szent László tér) 

- térzene (a Mezőkövesdi Fúvószenekar közreműködésével) 

- Szent István király szobrának megkoszorúzása 

 

10.00:  Ökumenikus Istentisztelet, a Jézus Szíve templomban 

 

11.00: Ünnepi megemlékezés a Jézus Szíve templom előtti téren: 

- Himnusz közös éneklése a Mezőkövesdi Városi Fúvószenekar kíséretével,   

- szavalat, 

- ünnepi köszöntő,  

- zenei betét – tárogató muzsika   

- újkenyér szentelés 

- önkormányzati elismerések, kitüntetések átadása,  

- Szent István királyunkról szóló népénekek - a Matyó Nagymamaklub Pávakörének 

   előadásában,  

 - Szózat közös éneklése a Mezőkövesdi Városi Fúvószenekar kíséretével 

 

12.00-tól: Fogadás (Helyszín: Millennium Étterem különterme) 

 

16.00-tól 18.00-ig: Honfoglalás kori játszóház a Mátyás király úti tájházban (Iskolatörténeti 

Gyűjtemény): 

A játék célja: A Honfoglalás kora egy-egy jellemző területének (gazdaság, életmód, hitvilág, 

öltözködés, szellemi és politikai élet) feldolgozása, mely egy közös korfelidéző játékkal 

indul, majd ismeretátadó és tárgykészítő foglalkozással folytatódik, végül közös játékkal 

zárul. Teret kap a gyermek alkotó tevékenysége, fantáziája, beleélő képessége és játékossága. 

 

Ünnepi gálaműsor (a Kavicsos tó partján): 

 

20.00: Rúzsa Magdolna 90 perces élő koncertje 

 

21.30: Tűzijáték 

 

Költségvetés: 

 

-  az ünnepi megemlékezést követő fogadás:      50.000.- Ft 

- Hang- és fénytechnika bérlete, színpad lefedése:    250.000.- Ft 

- Tárogató muzsika:            10.000.- Ft 

- Rúzsa Magdi koncert:               1.200.000.- Ft 

- Tűzijáték:         350.000.- Ft 

- Marketing költségek (plakát, hirdetés…):     100.000.- Ft 

    Összesen:                            1.960.000.- Ft 

 


