
 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

212/2007. (VIII.29.) ÖK. számú   

H A T Á R O Z A T A  

 

 

 

Jelentés a 2007. július 31-ig lejárt határidejű képviselő-testületi döntések  

               végrehajtásáról 

 

 

1.) A Képviselő-testület elfogadja a 31, 32, 33, 34, 35, 36/2007. ÖK. számú rendelet, a 

310/2005.,valamint a 22, 36, 77, 94, 103, 120, 125, 129, 131, 132, 136, 140, 141, 142, 

146, 147, 148, 149, 160, 164, 165, 169, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180,  187, 

188, 189, 190, 191, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 206, 207, 208, 

210, 211/2007. ÖK. határozatok végrehajtásáról szóló jelentést azzal, hogy ezen 

határozatok egyben  hatályukat is vesztik. 

 

      2.) A  364/2005. valamint a 23, 24, 86, 105, 108, 139, 153/I, 171/2007. 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 

 

 Kaló István sk.       Malatinszky Károly sk. 

 települési képviselő       települési képviselő 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

37/2007. (VIII.30.) ÖK. számú   

R E N D E L E T E  

 

a  Mezőkövesd város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodás 

szabályairól szóló 12/2007. (III.29.) ÖK. számú rendeletének módosítása 

 

1.§. 

 

A rendelet 17. § (3) bekezdése az alábbiakra módosul: 

„A pályázatok főszabályként nyilvánosak. Nyilvános pályázat helyett zártkörű pályázat akkor 

írható ki, ha: 

a) a pályázat tárgyául szolgáló vagyon jellege, jelentősége, valamint annak 

leghatékonyabb hasznosításával  kapcsolatos feladatok megoldása előre meghatározott 

ajánlattevők, befektetők, illetőleg társasági partnerek részvételét teszi szükségessé, 

vagy 

b) versenypolitikai ok alapján az indokolt, vagy 

c) az várospolitikai, vagy önkormányzati érdek alapján indokolt, különösen ha azt 

közszolgáltatás ellátása vagy üzleti titok megóvása indokolttá teszi, illetőleg, 

d)  kiírásban foglaltak teljesítésére csak meghatározott ajánlattevők képesek.” 

 

A zártkörű pályázat kiírására okot adó körülményként a)-d) pontban meghatározott esetek  

jelen rendelet 17. § (5) bekezdésében meghatározott zártkörű versenytárgyalás azaz zárt 

körű pályázat kiírására okot adó indokolt körülmények.  

 

2. § 

 

A rendelet 19. § (2) bekezdése az alábbiakkal egészül ki: 

 

Zártkörű pályázatról a kiíró az érintett ajánlattevőket egyidejűleg, és közvetlenül értesíti. 

Zártkörű pályázat esetén csak az ajánlatkérés tényét kell nyilvánosságra hozni. 

 

3. §. 

 

A rendelet 19. §-a az alábbi (8) bekezdéssel egészül ki: 

A zártkörű pályázatra- ha e rendelet másképp nem rendelkezik – a nyilvános pályázatra 

vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 

 

4. §.  

Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.  

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.     Tállai András sk. 

 jegyző       polgármester   

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

  Kaló István sk.      Malatinszky Károly sk. 

települési képviselő      települési képviselő 

 

Kiadmány hiteléül: 



 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

38/2007. (VIII.30.) ÖK. számú   

R E N D E L E T E  

 

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás szabályainak és díjának 

meghatározásáról szóló 56/2001. (XII. 20.) ÖK rendelet módosításáról 

 

A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) 

bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.) 23. §-

ban kapott felhatalmazás alapján, a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díj 

megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 242/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 

rendelkezéseire figyelemmel a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás 

szabályainak és díjának meghatározásáról szóló 56/2001. (XII. 20.) ÖK rendeletét (a 

továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja: 

 

1.§ 

 

A R. 13.§ (1) bekezdésének módosított szövege:  

“Az ingatlantulajdonos az ingatlanán alkalmilag keletkezett települési szilárd hulladékát – 

kivéve a speciális hulladékot – a 12. § (2) bekezdésében meghatározott létesítménybe annak 

nyitvatartási idejében személygépkocsival vagy a személygépkocsijához csatolt utánfutóval 

ún. könnyű pótkocsival maga is elszállíthatja és ott e rendelet 2. sz. melléklete szerinti térítési 

díj befizetésével további kezelésre átadhatja.” 

 

2.§ 

 

Jelen rendelet 2007. november 1-én lép hatályba.  

 

 Dr. Kerékgyártó Judit sk.     Tállai András sk. 

  jegyző       polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 Kaló István sk.       Malatinszky Károly sk. 

 települési képviselő       települési képviselő 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 



 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

213/2007. (VIII.29.) ÖK. számú   

H A T Á R O Z A T A  

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 56/2001. (XII.20.) ÖK. sz. rendeletének 

módosítása a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos  

közszolgáltatás szabályainak és díjának meghatározásáról 

 

 

A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és a lakosság által a jelenlegi városi 

hulladéklerakó (2007. november 1-től hulladék átrakó) telepre történő alkalmi háztartási 

szilárd hulladék ill. építési, bontási törmelék beszállítás térítésmentességét megszünteti.  

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésnek megfelelően az üzemeltető (Mezőkövesdi 

Városgazdálkodási Zrt) bevonásával a szükséges intézkedéseket tegye meg, a helyi médiákon 

keresztül tájékoztassa a lakosságot a térítésmentesség megszűnéséről. 

Elrendeli, hogy a VG Zrt. üzemeltetőként hozzon létre – közcélú munkavállalók bevonásával 

– operatív csoportot az illegális hulladéklerakó helyek létesítésének megakadályozására ill. a 

keletkező illegális lerakóhelyek hatékony felderítésére és felszámolására. 

 

Felelős:     polgármester 

Határidő:  folyamatos 

 

 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

  jegyző       polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 Kaló István sk.       Malatinszky Károly sk. 

 települési képviselő       települési képviselő 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

39/2007. (VIII.30.) ÖK. számú   

R E N D E L E T E  

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 9/2007. (III.01.) ÖK. számú rendeletének 

módosítása a közterületen történő szeszesital fogyasztásról 

 

 

1. § 

A 9/2007.(III.1.) Ök számú rendelet 4.§ (1) bekezdés a. pontja helyébe az alábbi rendelkezés 

lép: 

 

(1) Tilos a szeszesital fogyasztása Mezőkövesd város közigazgatási területén 

 

a) az élelmiszereket, italokat, élvezeti és közszükségleti cikkeket árusító üzletek, vendég-

látóipari egységek előtti, valamint ezek környékén lévő közterületeken.  

 

 

2.§ 

 

 

Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

 

 

 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.                                                          Tállai András sk. 

            jegyző                                                                                polgármester               
 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 Kaló István sk.       Malatinszky Károly sk. 

 települési képviselő       települési képviselő 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

40/2007. (VIII.30.) ÖK. számú   

R E N D E L E T E  

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 4/2007. (III.01.) ÖK. sz. rendeletének 

módosítása a szociális igazgatásról és ellátásokról 

 

 

 

1.§ 

 

A 4/2007.(III.1.) Ök. számú Rendelet 2. §-ában szereplő alábbi mondat törlésre kerül: 

 

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

Korm. számú rendelet. „ 

 

2.§. 

 

A 4/2007.(III.1.) Ök. számú Rendelet 18.§ ( 5) bekezdése törlésre kerül. 

 

 

3.§ 

 

Jelen rendelet a kihírdetése napján lép hatályba. 

 

 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

  jegyző       polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 Kaló István sk.       Malatinszky Károly sk. 

 települési képviselő       települési képviselő 

 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

41/2007. (VIII.30.) 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 15. számú mellékletét a függelékekkel együtt a Képviselő-testület hatályon kívül 

helyezi. 

 

2.§ 

 

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.  

 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

 Jegyző        polgármester 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 Kaló István sk.       Malatinszky Károly sk. 

 települési képviselő       települési képviselő 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

214/2007. (VIII.29.) ÖK. számú   

H A T Á R O Z A T A  

 

 

 

A Polgármesteri Hivatal  

Szervezeti és Működési Szabályzatára (Ügyrend) 

 

 

 

A Képviselő-testület jóváhagyja a mellékletben szereplő Polgármesteri Hivatal 

Szervezeti és Működési Szabályzatát 1.-3. sz.  mellékleteivel együtt. 

 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: azonnal ill. értelem szerint 

 

 

 

 Dr. Kerékgyártó Judit sk.     Tállai András sk.  

  jegyző       polgármester 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 Kaló István sk.       Malatinszky Károly sk. 

települési képviselő       települési képviselő 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEZŐKÖVESD VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK 

ÜGYRENDJE 

 

A Polgármesteri Hivatal Ügyrendje a belső hivatali egységek feladat – és hatáskörét, 

jogállását, egymáshoz való viszonyát, a hivatali szervezet működésének főbb szabályait az 

alábbiak szerint határozza meg: 

 

I. 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1./ A Polgármesteri Hivatal megnevezése: 

 

 Mezőkövesd Polgármesteri Hivatala 

 TOWNHALL of Mezőkövesd 

 RATHAUS von Mezőkövesd 

 

 Működési területe/ Scope of activity/ Betatigunsfeld: 

 

 Mezőkövesd város közigazgatási területe 

 The administrative of Mezőkövesd 

 Verwaltungsgebiet von Mezőkövesd 

 

 Székhelye/Residence/Amtssitz: 

  

 3400 Mezőkövesd, Mátyás király u. 112. 

 

  

2./ A Polgármesteri Hivatal főbb adatai: 

 

 Költségvetési elszámolási számlaszám:  11734107-15350071 

 Adóhatósági azonosítószám:   15350071-2-05 

 Statisztikai számjel:     15350071 7511 321 05 

 Alapító okirat kelte:     2002. június 26. 

 Központi telefonszám:    06-49-511-511 

 Központi faxszám:     06-49-511-561 

 

3./ A Polgármesteri Hivatal jogállása 
 

A Polgármesteri Hivatal a Képviselő-testület által létrehozott, egységes szerv, amely a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV., az államháztartásról szóló 1992 évi XXXVIII., 

valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV törvény 28.§ /2/. bek-e alapján 

önálló jogi személy. 



 Jogképes, mely kiterjed mindazokra a jogokra és kötelezettségekre, amelyek jellegüknél    

 fogva nem csupán az emberekhez fűződhetnek. 

A Polgármesteri Hivatal teljes jogkörrel rendelkező, önállóan gazdálkodó költségvetési 

szerv melynek felügyeletét a helyi önkormányzat Képviselő-testülete látja el.  

 

A Polgármesteri Hivatal működési rendjét meghatározó dokumentumok: 

 

Polgármesteri Hivatal törvényes működését a hatályos jogszabályokkal összhangban lévő 

alapdokumentumok határozzák meg. 

 

Alapító okirat:  

 

A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát 5/2003. (II.27.) ÖK számú rendelet 17. számú 

melléklete tartalmazza. 

 

Egyéb dokumentumok: 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának működését meghatározó dokumentum Mezőkövesd 

Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a kapcsolódó 

szakmai és gazdasági munka vitelét segítő szabályzatok 

 

Kapcsolódó szabályzatok: 

Számviteli politika 

Számlarend 

Eszközök és források értékelési szabályzata 

Bizonylati rend és bizonylati album 

Pénzkezelési szabályzat 

Leltárkészítési és leltározási szabályzat 

Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének 

szabályzata 

A Hivatal gazdasági Ügyrendje 

Iratkezelési szabályzat 

 

Gépjármű üzemeltetési szabályzat  

 

Közszolgálati Szabályzat 

 

A Polgármesteri Hivatal gazdálkodással kapcsolatos szabályai: 

A Polgármesteri Hivatal költségvetésének végrehajtására 

szolgáló számlaszámokat a Pénzkezelési Szabályzat 

tartalmazza. A Polgármesteri Hivatal számlavezető 

pénzintézete OTP Bank RT. Mezőkövesdi Fiókja, 

Mezőkövesd, Mátyás király út 149. 

 

A Polgármesteri Hivatal az általános forgalmai adónak alanya, 

ezért terheli az általános forgalmi adóval kapcsolatos  

 



nyilvántartási kötelezettség. Az általános forgalmi adó 

elszámolásával, és nyilvántartásával kapcsolatos részletes 

ügyviteli teendőket a Bizonylati Rend szabályozza.  

 

A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos 

különleges előírásokat, feltételeket a Hivatal Gazdasági 

Ügyrendje, valamint az adott évre vonatkozó költségvetési 

koncepció és költségvetési rendelet tartalmazza.  

 

A Polgármesteri Hivatal nyereségszerzés céljából vállalkozási 

tevékenységet nem végez. Az önkormányzat mezőkövesdi 

Városgazdálkodási RT-ben 75 %-os, a Zsóry Camping Kft-

ben 100 %-os önkormányzati tulajdonú részesedéssel 

rendelkezik.  

 

A Polgármesteri Hivatal feladatainak ellátásához feladatmutató 

nem rendelhető.  

    

    

 A Polgármesteri Hivatal általános feladatai: 

 

Önálló felügyeleti és hatósági jogkörrel rendelkezik. 

A Hivatal az önkormányzati gazdálkodásának általános végrehajtó szerve, vagyonkezelői 

feladatokat is ellát. 

Kulturális,  turisztikai feladatok ellátása.  

A Polgármesteri Hivatal munkájával elősegíti a Képviselő-testület, a bizottságok, a cigány 

és Örmény kisebbségi önkormányzatok, a polgármester (alpolgármester/ek), a jegyző 

munkájának eredményességét. Döntést előkészítő, szervező, végrehajtó, ellenőrző és 

szolgáltató tevékenységet folytat a település lakossága érdekében. 

 

A Hivatal dolgozói szakmailag előkészítik a testületi (Képviselő-testület, a cigány kisebbségi 

önkormányzat, bizottságok) előterjesztéseket, gondoskodnak a határozatok végrehajtásáról, a 

végrehajtás szervezéséről, ellátják a testület munkájával kapcsolatos ügyviteli és 

adminisztrációs feladatokat. 

Segítik a képviselők munkáját, jogaik gyakorlását és kötelezettségeik teljesítését. 

-   Döntésre előkészítik a polgármester és a jegyző hatósági, önkormányzati és vezetői 

feladat ellátásához szükséges ügyeket, szervezik azok végrehajtását. 

A hivatal dolgozói köztisztviselőkhöz méltó módon kiszolgálják az ügyfeleket. 

Ellátják az önkormányzat intézményei, gazdasági társaságai működésével, irányításával, 

vezetésével, társasági ügyekkel kapcsolatos előkészítő, végrehajtást szervező 

feladatokat. 

A lakosságot érintő közérdekű döntésekről, információkról a helyi médiákon keresztül 

tájékoztatják a lakosságot. 

A Polgármesteri Hivatal részletes feladatait és hatáskörét a mindenkor hatályos, a 

Belügyminisztérium hivatalos kiadványaként megjelenő, a helyi önkormányzatok és 

szerveik feladat – és hatásköréről szóló hatásköri jegyzék tartalmazza. 

 

 



II. 

 

A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA 

 

 

1./  A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódását, létszámát a Képviselő-testület az 

Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának jelen mellékletében állapítja meg. 

 A hivatalalt a polgármester irányítja, és a jegyző vezeti. 

 A hivatal létszáma – a polgármester kivételével – 69 fő. Az egységes Polgármesteri 

Hivatal belső szervezeti egységekre irodákra, osztályokra, osztályon kívüli személyekre 

tagozódik. 

 Az osztályok csoportokból, illetve csoportokba nem osztott ügyintézőkből, referensekből 

állnak.  

   
2./ A hivatali szervezetben működő irodák, osztályok 

 

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

munkaszervezet vezetője, az Önkormányzati Tanácsadó, az Önkormányzati Fejlesztési és 

Gazdálkodási referens, és a Stratégiai és Pályázati Referens. 

 

2. 1. Önkormányzati és Szolgáltató Iroda 

2. 2.Közvetlenül a Jegyző irányítása alá tartozó  Körjegyzőségi Iroda 

2. 4. Pénzügyi Osztály 

2. 5. Városfejlesztési és Városüzemeltetési  Osztály 

2. 6. Igazgatási és Okmányiroda 

2. 7. Szociális Osztály és Városi Gyámhivatal 

2. 8. Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezete 

 

3./ A hivatali szervezetben működő kabinet, osztályok további tagozódása: 

 

3.1. Önkormányzati és Szolgáltató Iroda  tagjai: 

 

Osztályvezető 

Polgármesteri titkárnő, szervezési ügyintéző 

Polgármesteri referens /külkapcsolat, turisztika, közművelődés/ 

Intézmény felügyeleti  referens 

Oktatási, ifjúsági és sport referens 

Lakás- és ingatlankezelési referens 

Közbeszerzési és vagyonjogi ügyi referens 

Testületi és szervezési referens 

Testületi és ügyviteli ügyintéző 

Személyügyi, belügyi referens 

Bizottsági, ügyviteli ügyintéző 

Bizottsági, ügyviteli ügyintéző 

Szervezési, ügyviteli ügyintéző 

Kézbesítő 

Kézbesítő 

Gépkocsivezető, gondnok 



 

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

vagyonjogi referensi  munkakörök csak szakirányú felsőfokú  végzettséggel láthatóak el. 

 

      3.2. A Jegyző, az aljegyző valamint közvetlenül a jegyző irányítása alá tartozó 

ügyintézők: 
      -    Jegyzőmunkáltatója Mezőkövesd Város Képviselő-testülete, egyéb munkáltatói jogok 

polgármester. 

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

törvény szerint 

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

ágazat 

 

 

II/3/4. Pénzügyi Osztály 

 

Osztályvezető 

Költségvetési csoport – önálló csoportként: 

- Pénztáros, bérkönyvelő 

      - Költségvetési ügyintéző 

      - Pénzügyi előadó, vagyonnyilvántartó 

            - Pénzügyi előadó, kontírozó könyvelő 

      - Pénzügyi előadó, bevétel nyilvántartás 

      - Körjegyzőségi pénzügyi ügyintéző 

Adócsoport – önálló csoportként 

- Adóügyi előadó 

            - Adóügyi előadó 

            - Adóügyi előadó 

            - Adóbehajtó 

            - Adóellenőrzés, adókönyvelés 

 

 

II/3/5. Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

 

Osztályvezető 

Városüzemeltetési és közterületi csoport 

- Városüzemeltetési ügyintéző 

            - Városüzemeltetési ügyintéző 

      - Közterületfelügyelő 

      - Közterületfelügyelő 

Városfejlesztési Csoport 

- Városfejlesztési ügyintéző 

            - Városfejlesztési ügyintéző 

Városfejlesztési ügyintéző 

 

II/3/6. Igazgatási és Okmányiroda 

 

Osztályvezető – jogtanácsos 

Szabálysértési ügyintéző 

Ipar és kereskedelmi ügyintéző 



Építésügyi Csoport – önálló csoportként 

- Építéshatósági ügyintéző 

            - Építéshatósági ügyintéző 

      - Építéshatósági ügyintéző 

Okmányiroda – mint önálló csoport 
- Népesség nyilvántartó 

            - Vállalkozási  ügyintéző és ügyfélkapu 

            - Személyigazolvánnyal, lakcímigazolvánnyal kapcsolatos ügyintéző 

            - Személyigazolvánnyal, lakcímigazolvánnyal kapcsolatos ügyintéző 

            - Útlevél ügyintéző, ügykezelő 

            - Közlekedésigazgatási ügyintéző 

            - Közlekedésigazgatási ügyintéző 

    

Az Igazgatási Osztály vezetője az Önkormányzat jogtanácsosi ellenjegyzést igénylő ügyeiben 

is eljár. 

A szabálysértési ügyintéző munkakörébe tartozik a birtokvédelem.  

A telephelyengedéllyel kapcsolatos iratok az építéshatósági csoport feladatkörébe kerülnek.  

 

Az Okmányiroda a feladatkörébe tartozó hatósági ügyekben a központi szerveren keresztül 

önálló iktatás és ügyiratkezelést végez.  

 

II/3/7. Szociális Osztály és Gyámhivatal 

Osztályvezető 

Szociális Csoport 

- Szociális ügyintéző 

            - Szociális ügyintéző 

            - Szociális ügyintéző 

            - Szociális ügyintéző 

            - Szociális és hagyatéki ügyintéző 

      - Anyakönyvvezető 

Gyámhivatal 

- Gyámhivatali ügyintéző 

            - Gyámhivatali ügyintéző 

            - Gyámhivatali ügyintéző 

            - Gyámhivatali ügyintéző 

 

4./ A területek felelősei az osztályhoz tartozó osztályvezetők.  

 

5./ A képviselő- testület önkormányzati tanácsadói munkakörök számát 1 főben határozata 

meg a polgármester tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó feladatok ellátására.  

 

6./ Az alapvető jogok és kötelességek pártatlan és elfogultatlan érvényesítése, valamint a 

közélet tisztaságának biztosítása és a korrupció megelőzése érdekében az Ügyrend 2. számú 

függelékében meghatározott munkakörökben dolgozó köztisztviselők vagyonnyilatkozatot 

kötelesek tenni. 

 

7./ A Képviselő-testület a tartósan kiemelkedő munkát végző köztisztviselő részére lehetővé 

teszi  a törvényi feltételek fennállása esetén a szakmai tanácsadói-főtanácsadói címek 

adományozását, maximum 3 fő részére. 

Az elbírálás részletes szabályait a jegyző a Közszolgálati Szabályzatban határozza meg. 



 

III. 

 

A SZERVEZETI ÉS SZEMÉLYI TAGOZÓDÁS SZERINTI FŐBB FELADATOK 

 

A Polgármesteri Hivatal alapvető feladata az önkormányzat működésével, valamint az 

államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok 

ellátása. 

 

A./ Tisztségviselők 

 

A/1. Mezőkövesd város Polgármestere 

 

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

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

rendeletét, amelynek jelen Ügyrend a mellékletét képezi határozza meg. 

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

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

gyakorlásáról, gondoskodik az interpellációk nyilvántartásba vételéről, figyelemmel kíséri 

megválaszolásukat, segíti a képviselők munkáját.  

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

ügyeket és e körben kiadmányozza a feladathoz tartozó ügyiratokat. 

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

jegyzőkönyveket, ellenőrzi a Képviselő-testület határozatainak végrehajtását. 

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

Polgármesteri Hivatal tevékenységében a Képviselő-testület álláspontjától, céljaitól való 

eltérés az önkormányzati érdekek sérelmét eredményezi, vagy a szükséges intézkedés 

elmulasztását észleli. Indítványozhatja a Képviselő-testületnek bizottságaira átruházott 

hatáskörök visszavonását, ha megállapítja, hogy a bizottság hatáskörébe tartozó ügyben 30 

napon belül érdemben nem intézkedett.  

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

szabályozott módon az önkormányzati tanácsadói munkakört, valamint az önkormányzati 

fejlesztési és gazdálkodási, valamint a stratégiai és pályázati referens munkaköröket.  

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

felül:  

      -    Egyetértési jogot gyakorol a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői kinevezések, vezetői  

            megbízása, felmentése, vezetői megbízás visszavonás és jutalmazása tekintetében. 

Figyelemmel kíséri a Képviselő-testület által elfogadott koncepciókban foglaltak 

realizálását. 

Az alpolgármester útján ellátja  a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály általános 

irányítását. 

Ellátja az Önkormányzati és Szolgáltató Iroda  általános irányítását. 

A Polgármester testületi ülést követő kedd délutánonként a jegyző, az aljegyző, az 

alpolgármester, az osztályvezetők, illetve irodavezetők valamint a Polgármester által 

történő egyedi meghívás alapján résztvevőkkel vezetői értekezletet tart. 

A Polgármester minden testületi ülést megelőző kedden testületi ülésre előkészítő ülést 

tart a jegyző, az aljegyző, az alpolgármester és az osztály-, illetve irodavezetők 

részvételével és a Polgármester által meghívott résztvevőkkel. 

Beszámoltatja a jegyzőt. 



Felügyeli az önkormányzati rendezvények szervezésével kapcsolatos feladatok 

teljesítését, a reprezentációs keret felhasználását. 

Tulajdonosi képviseletet lát el  a felhatalmazás alapján az önkormányzati tulajdoni résszel 

rendelkező társaságoknál.  

 

A/2. Alpolgármester 

 

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

Ellátja a polgármester által rábízott feladatokat, koordinálja a feladatkörébe tartozó 

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

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

előterjesztések határidőben történő elkészítéséért, a hozott határozatok végrehajtását 

figyelemmel kísérő, mulasztás észlelése setén kezdeményezi a jegyző intézkedését. 

Távollétében és akadályoztatása esetén helyettesíti a polgármestert. 

 

 

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

érintett szervezeti egység vezetői részvételével. 

 

A/3. Jegyző 

 

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

ügyek operatív konkrét megoldásáért. Tevékenysége során felelős a köz érdekeinek megfelelő 

törvényes, szakszerű, pártatlan és igazságos színvonalas ügyintézés szabályainak megfelelő 

eljárásért.  

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

jogszabály által hatáskörébe utalt hatósági feladatköröket. Szabályozza a kiadmányozás 

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

Hivatal köztisztviselői tekintetében a következő esetekben a polgármester egyetértésével: 

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

 

A/4. Aljegyző 

 

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

ellátja a helyettesítés során felmerülő feladatokat. Az aljegyző szakmai felügyelete és 

irányítása alatt végzi munkáját a szervezeti egységek közül a Szociális Osztály és 

Gyámhivatal, a körjegyzőségi ügyintéző, és az Önkormányzati és Szolgáltató Iroda. 

 

 

B/1./ Önkormányzati és Szolgáltató Iroda: 

 

A  polgármester részére szakértői, protokolláris, képviseleti, adminisztratív feladatokat 

lát el.  

 

a./ Ellátja:
 
 

felkérés alapján a tisztségviselők képviseletét, találkozókon, tárgyalásokon, értekezleteken, 

rendezvényeken, szükség esetén fogadja a meghívottakat, a tisztségviselőkhöz érkező 

vendégeket, 

a címerhasználati engedélyek kiadását, a használók nyilvántartását,  



hivatalvezetői értekezletek, fórumok szervezése, működtetése, 

a polgármester hatáskörébe utalt honvédelmi, polgári, katasztrófavédelmi igazgatással 

összefüggő feladatokat, 

a tisztségviselők közvetlen hatáskörébe, feladatkörébe tartozó ügyekben szakmai 

(pénzügyi, jogi, műszaki) tanácsadást, előkészíti testületi előterjesztéseiket, 

a nemzetközi programokon belül (PHARE, stb.) témaorientált pályázatok elkészítését, több 

osztályt érintő pályázat esetén a munka koordinálását,  

az önkormányzat, illetve az önkormányzat feladatainak ellátását közvetlenül elősegítő 

szervezetekkel kapcsolatos hazai, nemzetközi pályázatok figyelését, melyről 

tájékoztatja az érintett személyeket, szervezeteket, 

a protokolláris ügyek intézését, válaszol a polgármesterhez, alpolgármesterhez címzett 

levelekre, 

a nemzetközi kapcsolatokra vonatkozó testületi előterjesztések elkészítését, előkészíti a 

nemzetközi kapcsolatfelvételeket, együttműködési megállapodásokat, szervezi és 

összehangolja az idegenforgalmi marketing és propagandamunkát, promóciós 

tevékenységet, e feladatokat elősegítő különböző rendezvényeket, akciókat,  

turisztikai feladatokat, 

az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok körében felmerült feladatok 

előkészítését, 

a vagyon hasznosításával kapcsolatos szerződések előkészítését, 

a vagyonnyilvántartással kapcsolatos feladatokat, kezeli az önkormányzat vagyonát, 

elkészíti a vagyonleltárt, 

önkormányzati tulajdonú szolgálati férőhelyek, lakások fenntartásával kapcsolatos 

feladatokat, 

szervezi és előkészíti az önkormányzatot érintő ipari-kereskedelmi, gazdasági, 

idegenforgalmi rendezvényeket, ehhez kapcsolódó testületi előterjesztéseket, 

az intézmények szakmai munkájának figyelemmel kísérésével kapcsolatos feladatokat, 

szakmai segítséget nyújt és felügyeli az önkormányzat oktatási-nevelési intézményeit,  

az óvodáskorú, a tanköteles és a képzési kötelezettség alá eső gyermekek nyilvántartását, 

a Közoktatási törvényben hatáskörébe utalt első és másodfokú döntéshozatallal kapcsolatos 

feladatokat, 

a nevelési, pedagógiai programok, illetve az önkormányzati intézmények szervezeti, 

működési szabályzatainak jóváhagyás végett a testület elé terjesztésével kapcsolatos 

feladatokat, 

meghirdeti az általános iskolák első évfolyamára való beiratkozásokkal, valamint az óvodai 

felvételekkel időpontokat, feltételeket, 

azon működési körzet meghatározásával kapcsolatos feladatokat, amelyben élő gyermekek, 

tanulók felvételét, átvételét az iskola nem tagadhatja meg, továbbá a pedagógiai 

szakszolgálatot ellátó intézmény körzetének, valamint az óvoda nyilvántartási 

rendjének meghatározását, 

dönt a fogyatékos gyermekek, tanulók óvodai és iskolai ellátásával – kijelölt óvodába, 

iskolába valófelvételével – kapcsolatos ügyekben, 

az Oktatási és Ifjúsági, valamint a Kulturális Turisztikai és Sport Bizottság munkájának 

segítését, 

a polgármester, alpolgármester ügyfélfogadásával kapcsolatos feladatokat, 

időpont-egyeztetésekkel kapcsolatos tájékoztatást,  

a közvetlenül a polgármestertől küldendő levelek, felhívások, meghívók, számítógépen 

való rögzítését, továbbítja azokat a címzett részére, 

a fogadónapokról történő tájékoztatást, 



az ügyfelek, állampolgárok, hivatalos szervek által érkező ügyiratokat, leveleket továbbítja 

a polgármesterrel történt egyeztetést követően az általa megjelölt ügyintéző felé, 

valamennyi olyan önkormányzati, egyéb feladatot, melyre a tisztségviselők felkérik, 

megbízzák. 

Önkormányzat közbeszerzéseinek nyilvántartása, kiírások előkészítése, eljárások 

lefolytatása, a közbeszerzés tárgyával illetékes osztály bevonásával és 

közreműködésével, közbeszerzési iratok kezelése. 

Önkormányzati ingatlan, lakáskezelés, hasznosítás, külföldi befektetések előkészítése. 

a Képviselő-testület, a bizottságok, a helyi kisebbségi önkormányzat üléseinek 

előkészítését, gondoskodik a testületi, bizottsági napirendek, meghívók összeállításáról, 

megküldéséről, 

a testületi, bizottsági ülésekről jegyzőkönyv, egyéb ülésekről szükség esetén emlékeztető 

elkészítését, 

a testületi, illetve bizottsági döntések nyilvántartását, kihirdetését, 

a bizottsági elnöki értekezlet előkészítését, arról emlékeztetőt készít, 

az önkormányzati rendeletek egységes szerkezetbe foglalását, vezeti a hatályos határozatok 

tárát, 

az önkormányzati rendeletek folyamatos deregulációját, 

az önkormányzat bíróságok, más hatóságok előtti képviseletét, 

a hivatali dolgozók helyi továbbképzéseinek, képzéseinek megszervezését, képzéseket tart, 

biztosítja a technikai feltételeket, 

a munkáltatói támogatások ügyintézését, (közalkalmazotti és köztisztviselői) 

a bírósági ülnökök megválasztásával kapcsolatos feladatokat, 

társadalmi szervezetek, egyesületek, alapítványok, egyházak, támogatására kiírt pályázattal 

kapcsolatos feladatokat 

Közalkalmazotti Tanácsok választásával kapcsolatos feladatot, 

lejárt határidejű képviselő-testületi döntésekről jelentés készítését 

képviselői interpellációk, kérdések, indítványok nyilvántartását, kezelését, összefoglalását, 

képviselő, bizottsági tagok részére kikérők, igazolások kiadása, költéstérítések elszámolása, 

egyéb személyi ügyek intézését 

képviselői fogadóórák, beszámolók szervezését 

TÜK iratok iktatása, kezelése 

Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság munkájának segítése 

vasúti arcképes igazolványok érvényesítése, 

az elkészült előterjesztések előzetes törvényességi vizsgálata 

összegyűjti, rendszerezi, kezeli a hivatali munkát segítő szakmai dokumentációkat, 

folyóiratokat, könyveket, 

a gondnoki feladatok közül ellátja az étkezési utalványok, irodaszerek beszerzését, 

szétosztását, 

a Polgármesteri Hivatalon belül valamennyi anyag, előterjesztés, jegyzőkönyv 

számítógépen való rögzítését, az ülésekre jelenléti ívek készítését, 

az elkészített anyagok címzett részére történő megküldésével kapcsolatos feladatokat 

(borítékcímzés, tértivevények megírása, borítékolás), 

az önkormányzati határozatokról kivonatot készít, gondoskodik megküldésükről, 

az írásbeli anyagokról, levelekről, térképekről másolatok készítését,  

a központi hivatali fax gépek kezelését, továbbítja a címzetthez az azon érkező 

küldeményeket, 

a tisztségviselők, kérelem alapján a hivatali dolgozók engedélyezett szállításával 

kapcsolatos sofőri feladatokat, 



a jegyző közvetlen hatáskörébe tartozó döntések előkészítését, egyéb jegyzői intézkedések 

előkészítését, végrehajtását, 

a jegyző közvetlen hatáskörébe, feladatkörébe tarozó ügyekben szakmai, jogi tanácsot ad, 

a hivatal belső szabályainak elkészítésével, végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, 

a Képviselő-testület, a polgármester és a jegyző hatáskörébe tartozó munkáltatói jogok 

gyakorlásával kapcsolatos előkészítő feladatokat, azaz a humánpolitikai feladatokat, 

a személyi anyagok nyilvántartását, gondoskodik az adatvédelmi követelmények 

betartásáról, 

az adatszolgáltatási, közszolgálati alapnyilvántartás vezetését, teljesíti a KÖZIGTAD 

adatállományának kialakításához, karbantartásához és folyamatos működéséhez 

szükséges adatszolgáltatást, 

a közigazgatási alap-és szakvizsgára való felkészítéssel kapcsolatos feladatokat, 

a Belügyminisztérium tájékoztatását, ha a közigazgatási szerv adataiban változás 

következik be, 

a jegyző, aljegyző ügyfélfogadásával kapcsolatos feladatokat, 

időpont-egyeztetésekkel kapcsolatos tájékoztatást, 

a közvetlenül a jegyzőtől küldendő levelek, felhívások, meghívók, számítógépen való 

rögzítését, továbbítja azokat a címzett részére, 

a beérkező posta bontását, szignálásra előkészítését 

a tisztségviselőkhöz érkező faxok továbbítását, a fogadónapokról történő tájékoztatást, 

az ügyfelek, állampolgárok, hivatalos szervek által érkező ügyiratokat, leveleket továbbítja 

a jegyző által megjelölt ügyintéző felé, 

önkormányzati hirdetmények, rendeletek, pályázatok kifüggesztését, 

a központi iktatással kapcsolatos feladatokat, 

a kimenő levelek címzettekhez történő kézbesítését, 

a hivatali gépjárművek üzemanyag elszámolásával  kapcsolatos feladatokat, 

valamennyi olyan önkormányzati, egyéb feladatot, melyre a tisztségviselők felkérik, 

megbízzák. 

 

 

b./ Közreműködik: 

    a gazdasági program kidolgozásában, 

az önkormányzati gazdasági társasággal kapcsolatos előterjesztések előkészítésében, 

az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos pénzügyi, fejlesztési, beruházási, 

vállalkozási döntések szakmai előkészítésében, 

az önkormányzati PR munkájának ellátásában, 

az önkormányzat külső kapcsolatainak szervezésében, reprezentációs anyagok 

beszerzésében, 

Képviselő-testület, a bizottságok, a tisztségviselők munkájának szervezésében, 

közreműködik a lakossággal, sajtóval való kapcsolattartás megszervezésében. 

a jegyző hivatalvezetési, jogalkalmazási, törvényességi felügyeleti feladatainak 

gyakorlásában, 

a köztisztviselők előmeneteli pályán történő minősítésével kapcsolatos feladatok 

ellátásában, 

fegyelmi vétség alapos gyanúja esetén a fegyelmi eljárás megindításával, lefolytatásával 

kapcsolatos feladatok ellátásában, 

a jegyző törvényességi ellenőrzési feladatainak gyakorlásában, 

az önkormányzati PR munkájának szervezésében.  

polgármesteri tájékoztató összeállításában 

testületi előterjesztések előkészítésében 



 

c./ Ellenőrzi: 

 

az önkormányzati gazdasági társaság működését, gazdálkodását abból a szempontból, hogy 

a Képviselő-testület, mint alapító döntéseinek megfelel-e, 

a közoktatási intézmény működésének törvényességét, törvénysértés esetén felhívja a 

fenntartót, illetve saját fenntartású intézmény esetén az intézményvezetőt a 

törvénysértés megszüntetésére. 

előzetesen a testületi, bizottsági előterjesztéseket törvényességi szempontból, 

Ellátja az országos, helyi választásokkal, népszavazással, népi kezdeményezéssel kapcsolatos 

államigazgatási feladatokat. 

 

  

Ifjúsági, sport és közművelődési referens: 

 

Megbízatására és feladatára a korábbi Ifjúsági és Sport Minisztériummal megkötött 

szerződés szabályai az irányadók, 

Ellátja a sport, és közművelődési igazgatással összefüggő feladatokat, 

Ellátja azokat a feladatokat  amelyekkel a polgármester vagy a kabinet vezetője megbízza. 

 

 

B/2. Pénzügyi Osztály 
 

Államigazgatási feladatok 

 

a./ Ellátja: 

 

átengedett központi adók körébe tartozó gépjármű adó, termőföld bérbeadásából származó 

jövedelem beszedésével, nyilvántartásával kapcsolatos feladatok, 

a helyi adókról szóló rendelet elkészítésével, végrehajtása biztosításával kapcsolatos 

feladatokat, 

a Képviselő-testület, a bizottságok, a tisztségviselők hatáskörébe tartozó pénzügyi-

gazdasági döntések előkészítését, 

a központi költségvetés figyelembe vételével a város éves költségvetésének megtervezését, 

elkészítését, 

az éves és hosszabb távú pénzügyi koncepciók kidolgozásával kapcsolatos feladatokat, 

a testület által elfogadott éves pénzügyi terv végrehajtásának felügyeletét, a hivatal, az 

intézmények vonatkozásában, 

a költségvetési szervek pénzellátását, 

kimenő számlázással kapcsolatos feladatokat, a követelések behajtását, 

a Polgármesteri Hivatal operatív gazdálkodását, kialakítja számviteli rendjét, 

a pénzforgalmi nyilvántartások vezetését, havi féléves, háromnegyed éves és éves 

információt szolgáltat az államháztartás számára, 

az önkormányzat zárszámadásának elkészítésével kapcsolatos feladatokat, elszámol a 

normatív költségvetési hozzájárulásokkal, elkészíti az önkormányzat költségvetési 

beszámolóját, 

az SZJA-val kapcsolatos munkáltatói és az ÁFA-val kapcsolatos adóalanyi feladatokat, 

a házipénztár kezelésével kapcsolatos feladatokat, valamint vezeti a tárgyi eszközök 

nyilvántartását 

az adóbevallások átvételét, az adóigazolások átadását, 



a termőföld bérbeadásából származó jövedelem bevallásával kapcsolatos feladatokat, 

az osztály tevékenységi köréhez kapcsolódó jogszabályokban meghatározott 

önkormányzati feladatokat, illetve a jegyző egyéb pénzügyi-gazdasági feladatait. 

közműfejlesztési hozzájárulás igénylése – kiutalása,  

hitelkérelem, hitelek nyilvántartása, 

választási pénzek számfejtése, elszámolása, kifizetése 

tartásdíj megelőlegezés, 

önkormányzati határozatban megállapított pénzellátások kiutalása  

szociális ellátások számfejtése, kifizetése, központi támogatás igénylése 

iskolaegészségügy számfejtése, kifizetése 

hivatal eszközeinek nyilvántartása, leltározása, értékelése, selejtezése, hivatali szakkönyvek 

nyilvántartása, 

szigorú számadású bizonylatok kezelése, bizottsági tagok tiszteletdíjának számfejtése, 

utalása 

gazdálkodási kifizetések számfejtése,  

normatív állami hozzájárulások igénylése, elszámolása 

naturális mutatók elkészítése, továbbítása a TÁH-hoz, 

céltámogatás, TEKI támogatás keretében megvalósuló beruházások pénzügyi elszámolása, 

pályázati pénzeszközök elszámolása, pályázatok készítése 

Pénzügyi Bizottság munkájának segítése 

társadalmi szervezetek támogatásának kifizetése, nyilvántartása 

Valamennyi önkormányzati rendeletben megállapított adó kivetése, ellenőrzése, behajtása 

Vagyonnyilvántartással kapcsolatos feladatok. 

Vagyonleltár elkészítése 

 

 

b./ Közreműködik: 

 

a költségvetés végrehajtásában, 

a pénzügyi vonatkozású ágazati intézkedések kidolgozásában, 

 

 

B/3. Városüzemeltetési és Városfejlesztési  Osztály 

 

Államigazgatási feladatok 

 

a./ Ellátja: 

  

a helyi vízgazdálkodással kapcsolatos hatósági feladatokat, 

a helyi vízkárelhárítást, 

az árvíz, belvíz által okozott károk megállapítását, elbírálja a kárigényeket, 

a települési folyékony hulladék leeresztőhelyen történő elhelyezésének engedélyezését, 

a tömegközlekedés menetrendjének jóváhagyását, 

a vásár, piac rendezésére jogosultak nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat, értesíti a 

nyilvántartásba vételről a gazdasági kamarákat, 

a hatáskörébe utalt első fokú természetvédelmi hatósági feladatokat,  

a zajkibocsátási határérték megállapításával kapcsolatos feladatokat, 

a tűzvédelmi igazgatással kapcsolatos feladatokat, 

a közút 10 m-es körzetén belül a fakivágás engedélyezésével kapcsolatos ügyeket 



az önkormányzati felújítások, beruházások előkészítése, bonyolítása, koordinálása, 

az önkormányzati felújítások, beruházások megvalósításához szükséges pénzügyi fedezet 

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

pályázatok előkészítése, összeállítása, pályázatok elszámolása. 

műszaki, gazdasági beruházási statisztikai jelentések készítése, az ezzel összefüggő belső 

nyilvántartások vezetése 

külső forrásból származó támogatások esetén kapcsolattartás és koordináció a támogatást 

nyújtó szervezetekkel 

munka-, tűz- és környezetvédelmi feladatok ellátása, irányítása 

Városüzemeltetési és Közlekedési, Városfejlesztési és Lakásügyi Bizottságok munkájának 

segítését 

önkormányzati tulajdonú utak közlekedési rendjének felügyeletét az érvényes 

forgalomtechnikai terv alapján, 

 

b./ Közreműködik: 

 

a szennyvíztisztító telep kijelölésében, 

piac szervezési lebonyolítási feladatainak végrehajtásában. 

 

c./ Ellenőrzi: 

 

a köztisztasággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítését, 

piac működésének egészségügyi és hatósági előírásait, és szabályszerű működésének 

rendjét, 

közvilágítás állapotának ellenőrzésében közreműködik, és jelzéssel él az áramszolgáltató 

felé. 

az ebek veszettség elleni kötelező védőoltásának megszervezését nyilvántartás és összeírás 

alapján, a beteg vagy betegségre gyanús ebek, macskák befogásával kapcsolatos 

feladatokat. 

utak, járdák, csapadékvíz elvezető rendszerek állapota, 

az önkormányzat kezelésében lévő közhasználatú zöldfelületek fenntartását és használatát, 

 

Közterületi Csoport feladatai: 

 

a./ Ellátja: 

 

a jogszabályokban a közterület-felügyelet hatáskörébe utalt feladatokat a közterület 

rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzését, 

megakadályozását, megszakítását, megszüntetését illetve szankcionálását, 

a közterület-használati engedélyek kiadását. 

 

b./ Közreműködik: 

a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében, 

a közrend, a közbiztonság védelmében, 

az önkormányzati vagyon védelmében 

a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében, 

állat-egészségügyi és eb rendészeti feladatok ellátásában. 

 

 

 



 

c./ Ellenőrzi: 

 

 a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve 

útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségét. 

a város külterületén található lakott települések felé vezető főbb útvonalak mellett illegális 

hulladék lerakóhelyek felderítése 

 

Önkormányzati feladatok 

 

a./ Ellátja: 

 

a közterületek fenntartásával kapcsolatos feladatokat,  

a környezet és természetvédelemmel, földművelésügyi igazgatással kapcsolatos 

feladatokat, elemzi, értékeli illetékességi területén a környezet állapotát, 

biztosítja a környezet védelmét szolgáló jogszabályok végrehajtását, 

a közlekedési és vízügyi igazgatással kapcsolatos önkormányzati feladatokat, ezen belül 

különösen önkormányzati gazdasági társaság útján gondoskodik a közút tisztán 

tartásáról, a hó eltakarításáról, az utak síkossága elleni védekezésről, feladata a 

település ivóvízellátása, a szennyvíz elvezetéséről az összegyűjtött szennyvizek 

tisztításáról, a csapadékvíz elvezetéséről való gondoskodás,  

a közüzemi szolgáltatások díjának meghatározásával kapcsolatos testületi előterjesztések 

előkészítését, 

a közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatokat a közbeszerzési referens irányítása mellett 

az intézmények felújításának előkészítésével kapcsolatos feladatokat, 

a településrendezéssel, településfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat, 

a településrendezési tervek elkészítésével, 

módosított rendezési tervek kidolgozásával kapcsolatos feladatokat, 

az osztály tevékenységi köréhez kapcsolódó jogszabályokban meghatározott 

önkormányzati feladatokat. 

pályázatok, közbeszerzési eljárások lefolytatása 

 

b./ Közreműködik: 

a városfejlesztéssel, városüzemeltetéssel, kommunális igazgatással, közlekedési, hírközlési, 

vízügyi, földművelésügyi, műemlékvédelmi, energiaügyi és környezetvédelmi 

igazgatással kapcsolatos feladatok ellátásában, 

az önkormányzati beruházások előkészítésében és lebonyolításában, 

a város közüzemi szolgáltatást ellátó szervezeteinek irányításában, 

a földrajzi nevek megállapításával, megváltoztatásával kapcsolatos döntések 

előkészítésében. 

 

c./ Ellenőrzi: 

a város közterületeinek arculatát, 

a vásárokon és piacokon az árusokat. 

Polgármesteri Hivatal informatikával kapcsolatos ügyeit, 

 

B/4. Igazgatási Osztály és Okmányiroda 

 

Államigazgatási feladatai 



 

a./ Ellátja: 

a hatáskörébe utalt megkereséseket, ezen megkeresésekre környezettanulmányt készít, 

a szerencsejáték szervező tevékenység folytatásához szükséges szakhatósági engedély 

kiadását, 

a kiemelt építésügyi hatósági ügyekkel kapcsolatos feladatokat, továbbá eljár, mint nem 

kiemelt építésügyi hatóság, 

a szabálysértési eljárással kapcsolatos hatósági, nyilvántartási feladatokat, 

a birtokvédelmi igazgatással kapcsolatos feladatokat, 

az üzletek működésével kapcsolatos hatósági feladatokat, a telephely-engedélyezést, 

a népesség-és lakcímnyilvántartás feladatait, gondoskodik az adatvédelemről, 

a hatósági igazolványok kiállításával, adatszolgáltatásokkal kapcsolatos feladatokat, 

a személyi igazolvány kiadásával kapcsolatos hatósági feladatokat, 

az egyéni vállalkozói igazolvány kiadásával kapcsolatos hatósági feladatokat, 

a lakcímigazolvány kiállításával, kiadásával összefüggő hatósági ügyintézést, 

a közlekedésigazgatással kapcsolatos hatósági feladatokat, 

az okmányok kezelésével, nyilvántartásával, kiadásával kapcsolatos körzetközponti 

feladatokat, 

veszélyessé nyilvánítja az ebeket, 

a nagyüzemi állattartással kapcsolatos igazgatási feladatokat,  

a fakivágás engedélyezésével kapcsolatos ügyeket, 

ellátja az országos, helyi választásokkal, népszavazással, népi kezdeményezéssel 

kapcsolatos államigazgatási feladatokat. 

 

b./ Közreműködik: 

 

a katonai, polgári védelmi feladatok ellátásában. 

Közreműködik a központi szerveren keresztül az Okmányirodai hatáskörbe tartozó 

ügyiratok iktatásában, és ügyiratkezelésében. 

 

c./ Ellenőrzi: 

 

az üzletek működésének törvényességét, ennek érdekében ütemterv alapján helyszíni 

ellenőrzéseket végez, 

feltárja a telephelyengedélyhez kötött tevékenységet folytató vállalkozásokat, szükség 

esetén intézkedést tesz. 

 

Önkormányzati feladatai 

 

a./ Ellátja 

 

a helyi és központi jogszabályok által hatáskörébe utalt feladatokat és azok érvényesülését. 

 

 

B/5. Szociális Osztály és Gyámhivatal  

 

Államigazgatási feladatok 

 

 



 

a./ Ellátja:  

  

a gyermek- és ifjúságvédelemmel, a felnőtt védelemmel, a családvédelemmel, a gyámügyi 

igazgatással kapcsolatos első fokú hatósági ügyeket, 

Munkaügyi Központtal kapcsolatot tart a közcélú, közhasznú, közmunkába bevonandók 

közvetítésével kapcsolatban 

mozgáskorlátozottak közlekedési és gépjármű szerzési támogatásával kapcsolatos ügyeket, 

anyakönyvi igazgatással kapcsolatos és a hagyatéki ügyintézéssel kapcsolatos feladatokat, 

különösen a mozgáskorlátozottak, cukorbetegek támogatásával, vakok személyi járadékra 

való jogosultságának megállapításával, közgyógyellátási igazolvány kiadásával 

kapcsolatos feladatokat, 

 az alap és nappali ellátást nyújtó intézmények működési engedélyének kiadását, 

védő- és óvóintézkedéseket tesz tanköteles kiskorú által elkövetett szabálysértés esetén, 

külön jogszabályban foglalt esetekben az ügygondnok eseti gondnok kirendelésével, 

felmentésével kapcsolatos feladatokat, környezettanulmányt készít, 

a gyermek védelme vételével, annak megszüntetésével kapcsolatos feladatokat, a 

gyermeket, azonnali intézkedést igénylő esetben a másik szülőnél, vagy arra alkalmas 

más személynél, vagy – amennyiben erre nincs mód – gyermekotthonban, más 

bentlakásos intézményben helyezi el, 

gyermekvédelmi szolgáltatás működésének engedélyeztetését, 

a gyámhivatal hatáskörébe utalt feladatokat, 

az intézményekkel kapcsolatos mutatószámok nyilvántartását, adatokat szolgáltat.  

a gyermekek védelmével kapcsolatos feladatokat, melynek körében gondoskodik a 

gyermek ideiglenes hatályú elhelyezéséről, átmeneti, tartós nevelésbe vételéről, annak 

megszüntetéséről, utógondozással kapcsolatos feladatok ellátásáról, gondoskodik 

továbbá a gyermektartásdíj megelőlegezéséről, otthonteremtési támogatás 

megállapításáról, 

a gyermek családi jogállásának rendezésével kapcsolatos feladatokat, örökbefogadással 

kapcsolatos feladatokat lát el, melynek körében dönt az örökbe fogadni szándékozók 

alkalmasságáról, az alkalmas személyek nyilvántartásba vételéről, a gyermek örökbe 

fogadhatóvá nyilvánításáról, az örökbefogadás engedélyezéséről, felbontásáról 

a hatáskörébe tartozó feladatokkal kapcsolatos peres ügyeket, e körben feljelentéssel is 

élhet 

a szülői felügyeleti joggal és gyermektartásdíjjal kapcsolatos feladatokat 

a gyámsággal és gondnoksággal kapcsolatos feladatokat, melynek körében gyermek részére 

gyámot, ideiglenes gondnokot, gondnokot rendel, felfüggeszti, elmozdítja azokat, 

irányítja, felügyeli a gyámok, gondnokok tevékenységét 

a hatáskörébe tartozó feladatok vagyonkezeléssel kapcsolatos ügyeit 

feladatkörében szakértőt rendel ki és ment fel, 

talált tárgyak átvételét, kezelését, 

a hatósági bizonyítványok kiállítását. 

Ellátja a hagyatéki leltározással kapcsolatos feladatokat 

 

b./ Közreműködik: 

 

gyámhivatali határozat végrehajtásában, 

a gondozási díj, valamint a megelőlegezett gyermektartásdíj behajtásában, 

gyermektartásdíj iránti igény érvényesítésében a nemzetközi szerződésben meghatározottak 

szerint. 



Gondozási díj megállapításában 

Az önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott és meghatározott feladatkörébe 

tartozó határozatok végrehajtásában 

 

c./ Ellenőrzi: 

törvényességi szempontból az intézmények feladatellátását, működését, 

a szociális intézményekben folyó szakmai munkát, az alap és nappali ellátást nyújtó 

intézmények működéséhez szükséges feltételek fennállását. 

 

Önkormányzati feladatok 

 

a./ Ellátja: 

a mezőkövesdi Idősügyi Tanács működésével kapcsolatos feladatokat 

az egészségügyi alapellátás biztosításával kapcsolatos feladatokat,  

az egészségügyi, szociális intézmények irányításával, működésével összefüggő 

előterjesztések előkészítésével kapcsolatos feladatokat, 

szociális rászorultság esetén – a szociális alapellátás keretén belül – a jogosult számára 

lakásfenntartási támogatást, ápolási díjat, átmeneti segélyt, rendszeres szociális segélyt, 

időskorúak járadékát, szemétszállítási támogatást, kamatmentes támogatást, Zsóry-

belépő kedvezményes biztosítása, illetve helyi autóbusz-közlekedési bérlettámogatás, 

állapít meg a szociális törvényben, valamint a helyi szociális rendeletében 

meghatározott feltételek szerint, 

a helyi lakásépítési-vásárlási támogatás folyósításával kapcsolatos feladatokat, 

jogszabály alapján temetési segélyt nyújt, szükség esetén gondoskodik a köztemetésről, 

a közgyógyellátásra való jogosultság megállapítást, igazolványok után térítést fizet,  

a gyermek-és ifjúságvédelemmel kapcsolatos önkormányzati feladatokat, ennek keretén 

belül biztosítja a veszélyeztetett kiskorúak pénzbeli és természetbeni ellátást, 

az intézmények munkájának összehangolását, segíti azok tevékenységét, figyelemmel 

kíséri szakmai munkájukat, 

az osztály tevékenységi köréhez kapcsolódó jogszabályokban meghatározott 

önkormányzati feladatokat. 

Ösztöndíj ügyek intézése 

Szociális és Egészségügyi Bizottság munkájának segítése 

az önkormányzat hatáskörébe tartozó méltányossági ügyek előkészítésével kapcsolatos 

feladatokat, 

Minőségbiztosítási rendszer működésével kapcsolatos feladatok ellátása. 

Munkáltatói kölcsönökkel kapcsolatos ügyintézés, jelzálogjog bejegyzés - törlés. 

 

b./ Közreműködik: 

 

az önkormányzat által fenntartott szociális, egészségügyi intézmények létesítésével, 

átszervezésével, irányításával, felügyeletével, működésével kapcsolatos feladatok 

ellátásában, 

a szociális és egészségügyi intézmények költségvetésének városi színtű előkészítésében, 

az egészségügyi, szociális intézmények alapító okiratának, szervezeti, működési 

szabályzatának, házirendjének, szakmai programjainak jóváhagyásában.  

Közreműködik a Szociális Osztály és Gyámhivatal feladatkörébe tartozó iratok központi 

szerveren keresztül történő iktatásában és ügyiratkezelésében. 

 



B/6. 

 

Közvetlenül a polgármester irányítása alá tartozó főépítész, Többcélú Kistérségi Társulás 

Munkaszervezet vezetője, önkormányzati tanácsadó, önkormányzati fejlesztési és 

gazdálkodási referens és stratégiai referens feladatai: 

 

Főépítész 

 

a.) Ellátja: 

 

-a település rendezési terveinek és helyi építési szabályzatának (továbbiakban 

településrendezési tervek) elkészítésével, felülvizsgálatával összefüggő feladatokat 

-döntésre előkészíti a rendezés alá vonandó területre vonatkozó javaslatot  

-terv készítése során együttműködik a tervezővel és képviseli az önkormányzat érdekeit 

-tájékoztatást ad az érdekelt államigazgatási szervek, érintett állampolgárok, szervezetek 

részére a tervek készítése céljából 

-szervezi és irányítja a településrendezési tervek véleményezési eljárásait, biztosítja a tervek 

készítésének nyilvánosságát 

-véleményezési eljárást követően a terveket jóváhagyásra előkészíti és döntésre terjeszti, 

gondoskodik a változások átvezetéséről 

-ellátja a műemlékvédelemről szóló törvényben foglalt feladatokat 

-előkészíti az önkormányzat helyi építészeti értékek védelmével kapcsolatos szabályozást, 

gondoskodik az azokkal összefüggő nyilvántartás vezetéséről 

-folyamatosan figyelemmel kíséri a rendezési tervek hatályosulását, tapasztalatairól évente, 

illetve négy évente összefoglaló jelentést készít a képviselő-testület részére 

-feladat- és hatáskörét érintő részletekre vonatkozóan tájékoztatást ad a települési 

önkormányzatnak az egyedi hatósági ügyekben kialakítandó véleményéhez 

 

b.) Közreműködik: 

 

-az önkormányzat illetékességi területét érintő településrendezési, építészeti, valamint köztéri 

műalkotás létesítésével és elhelyezésével kapcsolatos (terv) pályázatok elbírálásában 

-a terület-és településrendezési tervek nyilvántartására, a tervi szabályozáson alapuló 

adatszolgáltatásra és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költség megállapítására vonatkozó 

helyi szabályok kialakításában 

-a település jellemző szerkezetét és a településképet befolyásoló, illetve meghatározó egyedi 

építményekkel összefüggő-a hatósági döntést megelőző-egyeztetési eljárásban  

-részt vesz az illetékességi területére vonatkozó területi és települési információs rendszerek 

kialakításában és működésében 

 

Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezet Vezetője 

 

Ellátja: 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata és a Többcélú Kistérségi Társulásban résztvevő 

önkormányzatok vonatkozásában a közoktatási feladatok összehangolását, irányítását, 

ellenőrzését 

pályázatok, információk felkutatása, továbbítása, benyújtása, 

saját szervezetének gazdálkodásával kapcsolatos költségvetés, beszámolók elkészítése, a 

gazdálkodási feladatok teljeskörű ellátása, 



Az oktatási szakmai ágazatban tartozó intézmények vonatkozásában szakmai ágazati 

értekezletet tart havonta egy alkalommal. Az ágazati értekezlet célja, a szakmai és 

információs kapcsolattartás, és az adott időszakban keletkező feladatok közös 

egyeztetése. Az ágazati értekezletre meg kell hívni az érintett ágazat bizottsági elnökét 

és az Önkormányzat tisztségviselői közül legalább egy főt. 

 

Önkormányzati tanácsadó feladatai: 

 

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

megállapított feladatait segíti. 

Valamennyi feladat, amellyel a polgármester  az önkormányzat érdekében megbízza. 

 

Az önkormányzati, fejlesztési és gazdálkodási referens: 

 

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

fejlesztési sarkpontjait  kialakító és végrehajtó feladatok ellátása kizárólag felsőfokú 

végzettséggel. 

Továbbá minden olyan feladat amellyel a polgármester megbízza. 

 

Stratégiai és pályázati referens: 

 

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

önkormányzat távlati  fejlődési stratégiájának kialakítása, figyelemmel kísérése és 

ehhez kapcsolódó pályázati források figyelemmel kísérése és koordinálása, pályázatok 

benyújtása kizárólag felsőfokú végzettséggel. 

Továbbá minden olyan feladat amellyel a polgármester megbízza. 

 

 

IV. 

 

A JEGYZŐ, AZ ALJEGYZŐ, AZ OSZTÁLYVEZETŐK, CSOPORTVEZETŐK  

FŐBB FELADATAI 

 

1./ Jegyző 

A Polgármesteri Hivatalt az Ötv. 36. §-ának (2) bekezdése alapján a jegyző vezeti. 

 

A jegyző: 

gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról, 

a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét, gyakorolja a 

munkáltatói jogokat a hivatal tisztségviselői tekintetében, 

a  polgármester egyetértése szükséges a kinevezéshez, vezetői megbízáshoz, felmentéshez, 

a vezetői megbízás visszavonásához, jutalmazáshoz.  

döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket, 

dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át, 

tanácskozási joggal vesz részt a képviselő-testület, illetve a bizottságok ülésein, 

dönt a jogszabályokban hatáskörébe utalt államigazgatási, önkormányzati ügyekben, 

Összehívja és vezeti a Polgármesteri Hivatal évente legalább egy alkalommal megtartásra 

kerülő munkaértekezletét,  



A jegyző az osztályvezetők részére minden hétfőn jegyzői értekezletet tart, melynek célja a 

Hivatal feladatai tekintetében operatív feladatok meghatározása, a szükséges 

koordináció biztosítása és a rendszeres információ áramlás megteremtése. 

 

 

2./ Aljegyző 

távolléte esetén helyettesíti a jegyzőt, 

ellátja azokat a feladatokat, amelyekkel a jegyző esetenként megbízza. 

 

3./ Osztályvezetők
1
 

vezetik az osztályt, felelősök az osztály munkájáért, annak jogszerű működéséért, 

közvetlenül irányítják, felügyelik és ellenőrzik az osztályhoz tartozó csoportvezetők, 

ügyintézők tevékenységét, 

gondoskodnak az osztályhoz tartozó dolgozók munkaköri leírásainak elkészítéséről, 

folyamatos aktualizálásáról, 

szükség szerint, de havonta legalább egy alkalommal osztály értekezletet tartanak, melynek 

időpontjáról előzetesen a polgármestert, és a jegyzőt értesítik,  

a heti osztályvezetői munkaértekezleten az osztály dolgozóinak feladatát érintően 

elhangzottakat kötelesek haladéktalanul továbbítani az érintettek felé,  

tevékenységi területüket illetően gondoskodnak az önkormányzati rendeletek, határozatok, 

előterjesztések szakszerű, alapos és törvényszerű előkészítéséről, a döntések 

végrehajtásának megszervezéséről, 

tevékenységi területükre vonatkozóan átfogó elemzéseket készítenek, 

közreműködnek az intézmények irányításával kapcsolatos döntések, intézkedések 

előkészítésében, a végrehajtás megszervezésében, 

kötelesek az osztályok tevékenységéhez, a feladatkörhöz kapcsolódó intézmények, 

gazdálkodó szervezetek tevékenységéről információval rendelkezni, ezeket 

figyelemmel kísérni, tapasztalataikról tájékoztatási adni, 

képviselik az osztályt, tájékoztatást adnak, illetve beszámolnak az osztályok 

tevékenységéről, 

gondoskodnak a vezetésük alatt működő osztályok ügyfélfogadására és munkarendjére 

vonatkozó szabályok betartásáról, a munkafegyelem biztosításáról, 

gyakorolják a jegyző által átruházott hatáskörben az osztály dolgozói felett az egyéb 

munkáltatói jogokat (szabadságolások, rövid távollét engedélyezése, bérezési, jutalmi 

javaslatok megtétele, stb.), 

részt vesznek a Képviselő-testület ülésein, azokon a bizottsági üléseken, amelyek az adott 

osztály szakmai tevékenységének megfelelő témákat tárgyalnak, felkérésre vagy 

kijelölés alapján más bizottságok ülésein is, ahol tevékenységi körüket illetően a 

szükséges tájékoztatást megadják. 

Az osztályvezetők az általuk vezetett osztály feladatkörébe tartozó önkormányzati 

intézmények szakmai segítését látják el, melynek keretében havonta egy alkalommal 

szakmai ágazatonként értekezletet hívnak össze az érintett intézmények és szervezetek 

vezetői részére. Az ágazati értekezlet célja, a szakmai és információs kapcsolattartás, és 

az adott időszakban keletkező feladatok közös egyeztetése. Az ágazati értekezletre meg 

kell hívni az érintett ágazat bizottsági elnökét és az Önkormányzat tisztségviselői közül 

legalább egy főt. 

 

                                                 
1
 Módosítva: Mezőkövesd Város Önkormányzatának 19/2007. (III.29.) ÖK számú rendeletével. Hatályos: 2007. 

március 29-től. 

 



 

4./ Csoportvezetők 

felelősek a csoport munkájáért, az ügyintézés rendjéért, a csoporton belüli munkavégzésért, 

a helyettesítés megszervezéséért, 

gyakorolják az osztályvezetők által rájuk ruházott feladat-és hatásköröket, 

a csoport tevékenységi köréhez tartozó területen átfogó elemzéseket készítenek, szükség 

esetén az osztályvezetőnek beszámolnak a csoport tevékenységéről, 

feladatuk tevékenységi körükhöz tartozóan a folyamatos kapcsolat, együttműködés 

biztosítása a hivatal más csoportjaival, ügyintézőivel, 

megbízás alapján képviselik a Képviselő-testület és a bizottságok ülésein szakterületüket. 

 

V. 

A HIVATAL MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB FELADATOK 

 

A kiadmányozás rendjét külön szabályzat tartalmazza. 

 

A helyettesítés szabályai: 

a polgármestert távolléte esetén az alpolgármester helyettesíti, 

a jegyzőt távolléte esetén az aljegyző helyettesíti, 

az osztályvezetők távolléte esetén az általa kijelölt csoportvezető, vagy megbízott személy 

helyettesíti  

az egyes hivatali dolgozók helyettesítési rendjét a munkaköri leírásokban kell meghatározni. 

 

A munkakezdés és befejezés időpontját a dolgozók kötelesek betartani. 

A munkaidő alatti eltávozásról – osztályonként – távozási naplót kell vezetni. 

A távozási napló naprakész vezetéséért, annak valódiságáért az osztályvezető felel. 

 

A dolgozóknak járó éves szabadság mértékét évente meg kell határozni és arról nyilvántartást 

kell vezetni. 

A szabadságok kiadásáról - minden év február 28-ig - éves szabadságolási tervet kell 

készíteni, amelynek során figyelembe kell venni a jogszabályi előírásokat, a hivatalra váró 

feladatokat és lehetőség szerint a dolgozók kívánságát. 

Az osztályok beosztott dolgozóinak szabadság-nyilvántartását az osztályvezető kezeli. 

Az osztályvezetők szabadság-nyilvántartását a személyzeti ügyekkel megbízott dolgozó 

vezeti. A polgármester és a jegyző szabadság-nyilvántartását az Önkormányzati és 

Szolgáltató Irodán vezetik. 

 

5.)A hivatal dolgozói kötelesek munkájuk során tudomásukra jutott hivatali titkot megőrizni, 

és ezen kívül sem közölhetnek illetéktelen személyekkel olyan adatokat, tényeket, 24 

amelyekből közvetlenül a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesterre, a 

polgármesteri hivatalra, vagy bármely ügyfélre nézve hátrány származhat. 

 

VI. 

 

ÜGYIRATKEZELÉS 

 

Az ügyiratkezelés (iktató, irattár) részletes szabályait külön szabályzat tartalmazza. 

 



VII. 

 

BÉLYEGZŐ-NYILVÁNTARTÁS, BÉLYEGZŐK HASZNÁLATA
 

 

A hivatal által használt és a hivatalban forgalomban lévő bélyegzőkről az Önkormányzati és 

Szolgáltató Iroda nyilvántartást vezet. A nyilvántartó a használatra kiadott bélyegzők 

meglétét évente – akár több alkalommal is – ellenőrizni köteles. 

 

A bélyegzőt kezelő anyagi, fegyelmi és büntetőjogi felelősséggel tartozik a részére átadott 

bélyegző jogszerű használatáért, biztonságos őrzéséért. 

Ha a dolgozó a részére átadott bélyegzőt elveszíti, arról az osztályvezetőnek írásban 

köteles jelentést tenni. 

Az osztályvezető köteles az elvesztés körülményeit és a dolgozó felelősségét 

megvizsgálni, a szükséges intézkedést megtenni, vagy megtételét a jegyzőnél 

kezdeményezni, továbbá a bélyegző megsemmisítési eljárást lefolytatni. 

Az elhasználódott, megrongálódott, vagy feleslegessé vált bélyegzőt a Szervezési és Jogi 

Osztálynak vissza kell adni, aki gondoskodik annak megsemmisítéséről. 

A megsemmisítésről felvett jegyzőkönyvet a bélyegző nyilvántartás mellékleteként kell 

megőrizni. 

 

Ha a bélyegzőt kezelő dolgozó közszolgálati jogviszonya megszűnik, a bélyegző visszaadását 

az átvevő nyilatkozaton igazoltatni kell. 

Köteles az általa használt és őrzött bélyegzőt az utolsó munkában töltött napon az 

Önkormányzati és Szolgáltató Iroda részére leadni. 

 

 

VIII. 

 

A HIVATAL MUNKARENJE ÉS ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE 

 

A Polgármesteri hivatalban a munkaidő heti 40 óra. 

 

A munkaidő rendje: 

 

Hétfő    8.00-16.00 

Kedd    8.00-16.00 

Szerda    8.00-16.00 

Csütörtök   8.00-18.00   

Péntek    8.00-14.00 óráig. 

  

 A jegyző – indokolt esetben – a bejáró (ingázó), kisgyermekes munkatársak kérelmére 

engedélyezheti az általános munkarendtől való eltérést, azonban e munkatársak érdemi 

feladatellátásért a jegyző és az osztály, irodavezetők külön felelősséggel tartoznak. Az 

általános munkarendtől való eltérés, csak az alábbiak szerint engedélyezhető: 

Reggeli munkakezdésnél 8 óra helyett 7,30 illetve 8,30 órától. 

A munkanap befejezésénél csütörtökön 18 óra helyett 17,30 vagy 18,30 óráig. 

Hétfőtől szerdáig: 16,00 óra helyett 15,30 óra vagy 16,30 óráig. 

Pénteken: 14,00 óra helyett 13,30 óra vagy 14,30 óráig. 



Az általános munkarendtől való eltérés csak oly módon engedélyezhető, hogy a köztisztviselő 

heti 40 órás munkaideje megtartott legyen és csak olyan mértékben lehet engedélyezni, hogy 

az ne akadályozza az érdemi munkát és az ügyfélfogadást. 

 

A hivatal dolgozói a polgármester, a jegyző, továbbá az osztályvezetők utasítására 

kötelesek a munkaidőn túl is ellátni a rájuk bízott feladatokat. A rendkívüli időben 

történő munkavégzés szabályait az önkormányzat Közszolgálati Szabályzata 

tartalmazza. 

 

A munkaközi szünet időtartama: 30 perc, mely beszámít a munkaidőbe. 

A munkaközi szünet általában 12 és 13 óra közötti időben lehet igénybe venni, de ettől 

eltérő igénybevételt a jegyző külön is engedélyezhet. 

 

Az ügyfélfogadás rendje: 

 

Tisztségviselők ügyfélfogadási rendje: 

 

Polgármester:  minden hónap harmadik péntekén 8.00-12.00 óráig 

 Továbbá szükség  esetén a polgármester által külön megjelölt időpontban  

 

Alpolgármester:  minden hónap első csütörtökén 15.00-18.00 óráig 

 Továbbá szükség esetén az alpolgármester által külön megjelölt időpontban  

 

Jegyző:   minden héten kedd 8 órától 12 óráig 

 

 

Lakossági ügyintézést végző szervezeti egységek ügyfélfogadási rendje: 

 

 Hétfő  8.00-12.00 

 Szerda: 8.00-12.00 

 Csütörtök:  8.00-18.00 

 

 

Okmányiroda ügyfélfogadási rendje: 

 

 Hétfő    8.00-16.00 

 Kedd    8.00-16.00 

 Szerda:   8.00-16.00 

 Csütörtök:  12.00-18.00 

 

Az anyakönyvvezető a lakossági ügyintézést végző szervezeti egységek 

ügyfélfogadási idejében fogadja az ügyfeleket, de köteles ügyfélfogadási időn kívül is 

– munkaidőben – a haláleset bejelentéssel kapcsolatos feladatokat ellátni.  

Házasságkötéseknél való közreműködésre munkaidőn kívül is köteles.   

 

Az ügyfélfogadási időn kívül is fogadni kell az ügyfeleket, ha ahhoz az ügyfélnek 

különös méltánylást érdemlő érdeke fűződik, illetve ha halaszthatatlan intézkedés 

válik szükségessé. 

 

 



IX. 

 

KÉPVISELET, ÍRÁSBELI KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, 

SZERZŐDÉSKÖTÉS 

 

Az önkormányzatot a polgármester képviseli. 

Meghatalmazással a polgármester a hivatal dolgozóját is megbízhatja az önkormányzat 

képviseletével. 

Bíróság előtti képviseletre a hivatal dolgozója részére írásos meghatalmazás szükséges. 

 

A polgármesteri hivatalt a polgármester, a jegyző, az aljegyző, vagy meghatalmazásukkal a 

hivatal dolgozója képviseli. 

 

Az önkormányzat nevében írásbeli kötelezettségvállalásra, szerződéskötésre a polgármester 

jogosult. A szerződések, megállapodások előkészítésébe a jogszerűség céljából a jegyzőt, 

a szakszerűség céljából a tárgy szerint érintett osztályt be kell vonni. 

 

Írásos sajtóban, rádióban, televízióban hivatalos közleményt megjelentetni a polgármester, 

jegyző, aljegyző, illetve az Önkormányzati és Szolgáltató Iroda jogosult. 

 

 

X. 

 

UTALVÁNYOZÁSI JOG, ELLENJEGYZÉS, CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS 

 

Az utalványozás, ellenjegyzés, cégszerű aláírás feltételeit, részletes szabályait külön 

szabályzat, illetve jegyzői utasítás rendelkezik.  

 

 

XI. 

 

KIKÜLDETÉS, GÉPKOCSI HASZNÁLAT
 

 

 

Kiküldetés 

Az osztályok dolgozói tekintetében – a jegyző által átruházott jogkörben eljárva – az 

osztályvezetők, az osztályvezetők tekintetében a jegyző, a jegyző esetében a polgármester 

gyakorolja a kiküldetéssel kapcsolatos munkáltatói jogokat. 

 

Saját gépkocsi használata 

Amennyiben a kiküldetéshez saját gépkocsi igénybevétele szükséges, ennek 

engedélyezésére a jegyző, a jegyző esetében a polgármester jogosult. 

 

Hivatali gépkocsi használata 

A polgármesteri hivatal két gépkocsival rendelkezik, melyek közül az egyik a 

polgármester rendelkezésére áll. 

 



A polgármesteri hivatal dolgozói a hivatali gépkocsit munkájuk végzéséhez igényelhetik. 

Az igényeket legalább előző nap 13 óráig kell bejelenteni az Önkormányzati és 

Szolgáltató Iroda e feladattal megbízott dolgozójánál. 

Az igénybejelentésről, illetve igénybevételről nyilvántartást kell vezetni.  

A hivatali gépkocsi igénybevételét a polgármester, a jegyző, az aljegyző, akadályoztatásuk 

esetén a Szervezési és Jogi Osztály vezetője engedélyezi. 

A hivatali gépkocsi használat részletes szabályait külön szabályzat tartalmazza. 

 

XII. 

 

KÉPZÉS, TOVÁBBKÉPZÉS 

 

A polgármesteri hivatal dolgozójának csak jogszabályban meghatározott iskolai 

végzettséggel és szakmai képesítéssel rendelkező személy nevezhető ki. 

A hivatal dolgozója köteles a jogszabályban foglalt szakképesítés megszerzésére, melyet a 

hivatal köteles elősegíteni. 

A hivatal dolgozója a munkaköréhez szükséges képzésben, továbbképzésben a munkáltató 

rendelkezései szerint köteles részt venni. Indokolt esetben a hivatal a továbbtanulást 

tanulmányi szerződésben rögzített támogatással segíti. 

A hivatal a szakmai képzésben, továbbképzésben résztvevő dolgozó részére tanulmányi 

szabadságot biztosít és a képzés miatt kiesett időre illetményét biztosítja. Az apparátus 

szakmai képzését – a személyzeti ügyeket intéző dolgozó bevonásával – a jegyző szervezi 

és ellenőrzi. 

A már megszerzett, képzettségi pótlékra jogosító munkakörök a felsőfokú és középfokú 

szakirányú képzettségek felsorolását az ügyrend 1. számú függeléke tartalmazza. 

 

XIII. 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

Az ügyrendben nem szabályozott kérdésekben a jogszabályok rendelkezéseit kell 

alkalmazni. 

 

A polgármesteri hivatal köztisztviselői, ügykezelői fizikai alkalmazottai munkaköri 

leírásainak egy példányát személyi anyaguk tartalmazza. 

 

Az ügyrend naprakész állapotban tartásáért a jegyző felelős. 

 

Az ügyrend kihirdetése napján lép hatályba. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Polgármesteri Hivatal Ügyrendjének 

1. sz. melléklete 

 

 

A már megszerzett képzettségi pótlékra jogosító munkakörök, 

felsőfokú és középfokú szakirányú képzettségek 

 

 

 Munkakörök      Képzettségek 

 
Költségvetési ügyintéző    mérlegképes könyvelő,  

vagy felsőfokú KÁLÁSZ 

 

        Oktatási szakreferens              közoktatási vezető 

 Többcélú Kistérségi Társulás 

 Munkaszervezet vezetője             közoktatási vezető 

 

 

 

 

Polgármesteri Hivatal Ügyrendjének 

2. számú melléklete 

 

„A köztisztviselők jogállásáról” szóló 1992. évi XXII.tv. 22/A § (8) bekezdésében 

meghatározottak alapján a Polgármesteri Hivatalban lévő munkakörök közül a következők a 

vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel járó munkakörök 

 

 

 

 

Kötelezettséget megállapító 

jogszabályhely 

 

 

Munkakör 

 

Vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettség gyakorisága 

 

Ktv. 22/A § (8) d.) Jegyző 2 év 

Ktv. 22/A § (8) d.) Aljegyző 2 év 

Ktv. 22/A § (8) c.) Osztályvezetők 2 év 

Ktv. 22/A § (8) e.) Gyámhivatal munkatársai 2 év 

Ktv. 22/A § (8) e.) Kiadmányozási joggal 

rendelkezől 

2 év 

Ktv. 22/A § (8) e.) Anyakönyvvezetők 2 év 

Ktv. 22/A § (8) e.) Közterület-felügyelők 2 év 

Ktv. 22/A § (8) g.) Belső ellenőr 2 év 

Ktv. 22/A § (8) g.) Pénztáros és helyettese 2 év 

 

 



 

 
 
 

A Polgármesteri Hivatal Ügyrendjének 
 3. sz. melléklete 

 
 
 
 
 
 
 

KÖZBESZERZÉSI  
  SZABÁLYZAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Mezőkövesd Város Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. 

törvény (továbbiakban Kbt.) 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az 

Önkormányzat kiadásainak átláthatósága és széleskörű nyilvános ellenőrizhetőségének 

megteremtése, a verseny tisztaságának biztosítása érdekében az alábbi szabályzatot alkotja: 

 

I. 
 

A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT  

CÉLJA, TARTALMA, HATÁLYA 

 

 

1. A szabályzat célja: hogy rögzítse a Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

közbeszerzéseivel és tervpályázataival kapcsolatos feladatait, az eljárásba bevont 

személyek, illetőleg szervezetek felelősségi körét és közbeszerzési eljárásai dokumentálási 

rendjét.  

 

2. A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed minden olyan  - a közbeszerzés tárgyát képező -  

árubeszerzés, építési beruházás, építési koncesszió, valamint  szolgáltatás és szolgáltatási 

koncesszió megrendelésére, (továbbiakban: közbeszerzés) amelyek vonatkozásában a 

közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbtv.) versenyeztetést 

ír elő, továbbá ha a közbeszerzési értékhatárok azt kötelezővé teszik. 

 

2.1. A szabályzat személyi hatálya kiterjed Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

(továbbiakban: ajánlatkérő) közbeszerzési eljárása kiírásával és elbírálásával kapcsolatos 

tevékenységekben résztvevő és abban eljáró személyekre, szervezetekre. 

 

2.2. A közbeszerzési eljárásokat a törvény általános rendelkezései szerint kell kiírni, és 

lefolytatni e szabályzatban meghatározottak figyelembe vételével.  

 

3. A közbeszerzések tárgyai: 

 

a.) Árubeszerzés: 

Az olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya forgalomképes és birtokba vehető ingó 

dolog tulajdonjogának vagy használatára, illetőleg hasznosítására vonatkozó jognak - vételi 

joggal vagy anélkül történő -  megszerzése az ajánlatkérő részéről. Az árubeszerzés 

magában foglalja  a beállítást és üzembe helyezést is.  

 

A nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzések vonatkozásában 

árubeszerzésnek minősül  - az előzőeken túl - az ingatlan tulajdonjogának vagy 

használatára, illetőleg hasznosítására vonatkozó jognak - vételi joggal vagy anélkül 

történő - megszerzése is az ajánlatkérő részéről.  

 

b.) Építési beruházás: 

 

Az olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya a következő valamelyik munka 

megrendelése (és átvétele) az ajánlatkérő részéről:  

 

 

 



 

A Kbtv. 1. számú mellékletében felsorolt tevékenységek egyikéhez kapcsolódó 

munka kivitelezése vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott 

tervezése együtt; 

Építmény kivitelezése vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott 

tervezése együtt; 

Az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelő építmény 

bármilyen eszközzel, illetőleg módon történő kivitelezése.  

A közösségi értékhatárokat elérő beszerzések esetén építési beruházás továbbá a Kbt. 25. § 

(2) bekezdésében foglaltak a Kbt. 22 § (2) bekezdés a.) pontja alkalmazásában. 

 

c.)  Építési koncesszió:  

 

Az olyan építési beruházás, amely alapján az ajánlatkérő ellenszolgáltatása az 

építmény hasznosítási jogának meghatározott időre történő átengedése vagy e jog 

átengedése pénzbeli ellenszolgáltatással együtt. 

 

A nemzeti értékhatárok alatti értékű közbeszerzések (egyszerű közbeszerzési eljárás) 

esetén az építési koncesszió a Kbtv. 295. §-ában foglaltak alapján - nem képezi a 

közbeszerzés tárgyát.  

 

d.) Szolgáltatás megrendelése: 

 

Olyan - árubeszerzésnek és építési beruházásnak nem minősülő – visszterhes 

szerződés, amelynek tárgya különösen valamely tevékenység megrendelése az 

ajánlatkérő részéről. 

 

e.) Szolgáltatási koncesszió: 

 

Közösségi értékhatárokat elérő értékű közbeszerzések esetén a szolgáltatási koncesszió - a 

Kbtv. 23. §-ában foglaltak alapján - nem képezi a közbeszerzés tárgyát.  

 

Kizárólag a nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzések vonatkozásában olyan 

szolgáltatás megrendelés, amely alapján az ajánlatkérő ellenszolgáltatása a szolgáltatás 

nyújtásával összefüggő hasznosítási jog meghatározott időre történő átengedése vagy e 

jog átengedése pénzbeli ellenszolgáltatással együtt.  

 

A nemzeti értékhatárok alatti értékű közbeszerzések (egyszerű közbeszerzési eljárás) 

esetén a szolgáltatási koncesszió a Kbtv. 295. §-ában foglaltak alapján - nem képezi a 

közbeszerzés tárgyát.  

II.  

 

A KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉK ÉS AZ ÉRTÉKHATÁROK MEGHATÁROZÁSÁRA 

VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

 

1. A közbeszerzés értékének meghatározása és értelmezése 

 

A közbeszerzés értékén a közbeszerzés megkezdésekor annak tárgyáért általában kért, 

illetőleg kínált - általános forgalmi adó nélkül számított, a Kbtv. 36-40. §-ában, valamint a 

245.§ (1)-(3) bekezdésében, valamint a 298. § (1) bekezdésben foglaltakra tekintettel 



megállapított - legmagasabb összegű teljes ellenszolgáltatást kell érteni (a továbbiakban 

becsült érték). 

 

A közbeszerzés megkezdésén a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény feladásának 

időpontját, a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetében vagy az egyszerűsített eljárás 

meghatározott eseteiben pedig az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg bizonyos 

esetekben (a Kbt. 125. § (2) bekezdés c.), a 135. § és a 147. § (4) bekezdése szerinti 

eljárásban) a tárgyalás megkezdésének időpontját kell érteni. 

 

A nemzeti értékhatárok alatti értékű közbeszerzések, az úgynevezett egyszerű 

közbeszerzési eljárás esetén a közbeszerzések megkezdésén az egyszerű közbeszerzési 

eljárást megindító ajánlattételi felhívás közzétételre való feladásának vagy az 

ajánlattevőknek való megküldésének időpontját kell érteni.   

 

2. A közbeszerzések értékhatárát a  

Kbtv. 30-34.§-a (közösségi értékhatárok), 

Kbtv. 244.§-a, valamint a 402. § (1) és (2) bekezdései (nemzeti értékhatárok), 

Kbtv. 297.§-a, valamint a 402. § (4) bekezdés (egyszerű közbeszerzési eljárás 

értékhatárai) 

rögzíti.  

 

A Kbtv. 402. § (2) bekezdése 2005. december 31-ig rögzíti az értékhatárokat, azok 

összegét 2006. évre és azt követően az éves költségvetési törvény állapítja meg.  

 

Az értékhatár folyamatos figyelemmel kiséréséért  a Pénzügyi Osztály Vezetője a felelős.  

 

3. Az értékhatárokat szervezeti szinten kell értelmezni. Ha a költségvetési szerv központból és 

tőle földrajzilag teljesen elkülönült szervezeti egységből áll, akkor is egy költségvetési 

szervként kell kezelni. 

 

4. A Kbtv. előírásainak megkerülése céljából tilos a közbeszerzést részekre bontani.  

 

5. A becsült érték kiszámítása során mindazon árubeszerzések vagy építési beruházások, 

szolgáltatások közbeszerzés tárgyának értékét egybe kell számítani, amelyek beszerzésére 

egy költségvetési évben vagy tizenkét hónap alatt kerül sor, és beszerzésére egy 

ajánlattevővel lehetne szerződést kötni, továbbá rendeltetése azonos vagy hasonló, illetőleg 

felhasználásuk egymással közvetlenül összefügg.  
 
 

III.  
A közbeszerzések tervezési rendje, 

statisztikai összegzés 

1.2005. január 1-től – a jóváhagyott költségvetési előirányzatok figyelembe vételével – a 
Pénzügyi Osztályvezető a költségvetési év elején, legkésőbb április 15. napjáig éves 
összesített közbeszerzési tervet kell készíteni az adott évre tervezett közbeszerzésekről 
A közbeszerzési terv nyilvános. A közbeszerzési tervet legalább 5 évig meg kell őrizni. 
A közbeszerzési terv megőrzéséért az Önkormányzati és Szolgáltató Iroda a felelős. 
A közbeszerzési tervet a Képviselő-testület jogosult jóváhagyni. 



1.1.  A közbeszerzési terv elkészítése előtt lefolytatott közbeszerzési eljárásokat a 
közbeszerzési tervben szerepeltetni kell. A közbeszerzési tervben nem szereplő 
közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre 
vonatkozó eljárás akkor folytatható le, ha előre nem látható okból előállt közbeszerzési 
igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet 
módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a 
módosítás indokát is. 

A közbeszerzési terv módosításáért, aktualizálásáért a Pénzügyi Osztályvezető a felelős.  

A Közbeszerzési Tervet a Közbeszerzések Tanácsa vagy az illetékes ellenőrző szervek 
kérésére meg kell küldeni A költségvetési év kezdetét követően haladéktalanul, de 
legkésőbb minden év április 15. napjáig előzetes összesített tájékoztatót kell készíteni 
a közösségi értékhatárokat elérő, vagy meghaladó értékű árubeszerzésekről, 
szolgáltatás megrendelésről a Kbt 42. §. (1) bekezdés a.-b.) pontjában meghatározott 
esetekben, továbbá a tervezett építési beruházás lényeges jellemzőiről, feltételeiről a 
tervezett építési beruházás megvalósítására vonatkozó döntést követően 
haladéktalanul, de legkésőbb öt munkanapon belül a Kbt. 42. §. (2) bekezdésében 
meghatározott esetben.  

Előzetes összesített tájékoztató készíthető a nemzeti értékhatárt elérő, vagy 
meghaladó értékű közbeszerzésekről is a Kbt. 247. §. (l)-(2) bekezdésében foglaltak 
szerint. 

A közösségi értékhatárokat elérő, vagy meghaladó értékű közbeszerzésekről 
készített előzetes összesítő tájékoztatót hirdetmény útján közzé kell tenni. Az előzetes 
összesített tájékoztató elkészítéséért és hirdetmény útján történő közzétételéért a 
közbeszerzési referens a felelős. A hirdetmény közzététele előtt az eljárás, a rendkívüli 
sürgősség esetét kivéve nem indítható meg.  

A nemzeti értékhatárokat elérő, vagy meghaladó értékű közbeszerzésekről készített 
előzetes összesített tájékoztató hirdetmény útján közzétehető. 

3. A tárgyévben lefolytatott közbeszerzésekről éves statisztikai összegzést kell 
készíteni, amelyet legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig meg kell 
küldeni a Közbeszerzések Tanácsa részére. Az éves statisztikai összegzés elkészítéséért és 
megküldéséért a közbeszerzési referens a felelős. 

 
IV.  

Az ajánlatkérő nevében eljáró és az eljárásba bevont személyek 

 
1. Az ajánlatkérő jogait és kötelezettségeit az ajánlatkérő nevében eljáró személy gyakorolja. 

Közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő nevében eljáró személy a polgármester.  

2. Az Önkormányzat közbeszerzési eljárásával kapcsolatos - jelen szabályzatban részletezett - 

feladatokat a 

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 
Szakmai Osztályok Vezetői 
Pénzügyi Osztály Vezetője 
Közbeszerzési Referens 
a tervpályázatok elbírálására felállított eseti szakmai zsűri 
az eljárásba bevont külső szakértők (tanácsadók) látják el. 
 



Ha a közbeszerzés tárgya, sajátossága, nagyságrendje, bonyolultsága különleges 

szakértelmet igényel, vagy fokozott felelősséggel jár, a polgármester közbeszerzés 

lebonyolítására külső szervet kérhet fel vagy ideiglenes szervezetet hozhat létre. 

3. 2005. január 1-től a közösségi értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési 
eljárásokba hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonása kőtelező. 

4. A közbeszerzési eljárás előkészítésébe a felhívás és a dokumentáció elkészítésébe, az 
ajánlatok értékelésébe bevont személyeknek megfelelő - a közbeszerzés tárgya szerinti, 
közbeszerzési és pénzügyi - szakértelemmel kell rendelkezniük. 

5. Az ajánlatkérő akkor felel meg a 3. pontban foglalt követelménynek, ha az eljárásba 
bevontak között legalább egy olyan személy van, aki megfelelő szakértelemmel rendelkezik. 

V. 

A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 

 

1 A közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntések előkészítését, illetve az ajánlatok 
előzetes elbírálását - kivéve az e szabályzat V.9. pontjában meghatározott esetet - 7 
tagból álló Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság végzi.  A Bizottság ülésein tanácskozási 
joggal bármely képviselő részt vehet. 

2.  A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 
feladatai:  

Javaslatot tesz: 
az egyes közbeszerzési eljárások fajtájára, 
az ajánlati, részvételi felhívások tartalmára, kivéve az egyszerű közbeszerzési eljárást. Az 

egyszerű eljárás megindításáról, a   hirdetmény   tartalmáról   a   polgármester   a 
Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság javaslatának beszerzése nélkül is jogosult 
dönteni, 

a két szakaszból álló eljárás során az ajánlattevők körére és számára,  
előzetesen elbírálja az ajánlatokat és döntési javaslatot készít a Képviselő-testület 

részére. 
 
  
Véleményezi: 
az Önkormányzat éves közbeszerzési tervét és annak módosításait. 
 
Ellátja 

az ajánlatok felbontását a Kbtv-ben részletezett eljárás szerint, és  ennek során előzetesen 
megállapítja az ajánlatok érvényességét, érvénytelenségét, illetve az eljárásból 
kizárandó ajánlattevőket, és döntési javaslatot tesz a képviselő-testület részére. 
 

Az ajánlatok felbontásáról, ismertetéséről, az érvénytelen ajánlatokról és a kizárt 

ajánlattevőkről a bizottság jegyzőkönyvet köteles felvenni. A felbontásról készült 

jegyzőkönyvet a bontástól számított 5 napon belül meg kell küldeni az összes ajánlattevőnek, 

 

A jegyzőkönyvnek legalább a következőket kell tartalmaznia: 

az ajánlat felbontásának helyét, idejét, 

az ajánlatot felbontó személyek nevét, 

az ajánlattevő nevét, székhelyét (lakóhelyét),  

az ajánlattevő által kért ellenszolgáltatást, 



az ajánlattevő által vállalt teljesítési határidőt, 

a Kbtv. alapján az érvénytelennek minősített ajánlatokat, 

az ajánlata érvénytelenségének okát, 

az eljárásból kizárt ajánlattevőket,  

az ajánlatokra vonatkozó egyéb különleges körülményeket, 

az ajánlatot felbontók aláírását. 

A bizottságban résztvevő személyek az egyes közbeszerzési eljárások megindításakor 
kötelesek összeférhetetlenségi nyilatkozatot tenni. 

A Bizottság munkájáról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek ajánlatok elbírálása 
esetén részét képezik a tagok indokolással ellátott bírálati lapjai. 

A Bizottság határozatképes, ha a bizottsági tagok több mint fele jelen van. A Bizottság 
határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, amelyhez a jelenlevő tagok 
több mint felének az igen szavazata szükséges. A Bizottság határozatban tesz javaslatot a 
döntést hozó Képviselő-testület felé. 

 
6. A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság munkáját közbeszerzési referens szervezi és 
koordinálja, akit a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közül a Polgármester javaslatára a 
Jegyző bíz meg. A közbeszerzési referens - a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság ülését 
követő 24 órán belül köteles a polgármester részére átadni a Bizottsági ülésen hozott határozat 
kivonatát. 

7. A Bizottság munkájáról felvett jegyzőkönyvet és a döntést tartalmazó határozati javaslatot 
2 példányban az Önkormányzati és Szolgáltató Iroda  felé is továbbítani kell. 

8. A Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. 

9. A tervpályázatok elbírálására a Kbt. 158. §. (1) bekezdésében meghatározott esetben 
legalább 3 tagú eseti szakmai zsűrit kell létrehozni. A szakmai zsűri tagjainak kijelölésére a 
Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság javaslata alapján a polgármester jogosult. 

VI.  
A közbeszerzési eljárások menete, 

a Szakmai Osztályok és a Közbeszerzési Referens 
feladatai 

1. Az ajánlati, részvételi felhívás (hirdetmény), dokumentáció (műszaki leírás) elkészítéséért, 
annak szakmai tartalmáért a közbeszerzéssel érintett terület (osztály, intézmény) vezetője a 
felelős. A hirdetményben mindig meg kell jelölni azt a személyt, akitől az ajánlattevők írásban 
kiegészítő tájékoztatást kérhetnek. 

2. A hirdetmény egy példányát a beszerzés pénzügyi fedezetét biztosító (Pénzügyi Osztály 
vezetője által aláirt) igazolással együtt, ellenőrzés céljából a Közbeszerzési Referensnek és 
az Aljegyzőnek kell továbbítani, akik a hirdetmény jogszerűségéért felelősek. 

3. A hirdetmény készítői, valamint az ellenőrzést végző személyek a hirdetményt aláírásukkal 
hitelesítik. 

4.A hirdetmény Közbeszerzési Értesítőben történő megjelentetéséért, illetve az ajánlattevők 
részére történő megküldéséért a közbeszerzéssel érintett osztály vezetője útján a Közbeszerzési 



Referens a felelős, aki megállapítja a jóváhagyott hirdetmény hirdetményi díját, és egyben 
gondoskodik annak pénzügyi átutalásáról.  

5.Az ajánlat bontása során készült jegyzőkönyv megküldéséről, illetőleg az ajánlattevők 
írásban történő tájékoztatásáról, a kizárásról, az ajánlat érvénytelenné nyilvánításáról vagy az 
eljárásban való részvételre, illetve a 

6.A szerződés teljesítésére való alkalmatlanság megállapításáról, valamint ezek indokáról a 
Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság által hozott döntést követő 5 napon belül a 
Közbeszerzési Referens köteles gondoskodni az érintett osztály vezetője útján. 

7.Az ajánlatok elbírálásáról az eredményhirdetést megelőzően el kell készíteni az eljárást 
lezáró döntésnek megfelelő összegzést Az összegzés elkészítése a szakmai osztály feladata. 

8.Az eljárás eredményét az összegzésben foglalt adatok ismertetésével a Közbeszerzési 
Referens és a szakmai osztály vezetője által kijelölt személy nyilvánosan hirdeti ki. Az 
összegzést a jelenlévő ajánlattevő képviselőjének át kell adni, a távollevő ajánlattevőnek 
pedig 2 munkanapon belül meg kell küldeni. Az összegzés határidőben történő átadásáért a 
Közbeszerzési Referens a felelős. 

9.A Közbeszerzési Referens szervező és koordináló szerepet tölt be a közbeszerzéssel 
érintett terület (osztály) és a Pénzügyi és  Közbeszerzési Bizottság között, mely 
tevékenysége során gondoskodik: 
A Pénzügyi és  Közbeszerzési Bizottság összehívásáról, az Önkormányzati és 

Szolgáltató Iroda útján 
a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság munkájának szervezéséről, 
a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság döntéseinek előkészítéséről, 
a döntést követő törvény által előírt adminisztratív feladatok ellátásáról, az Önkormányzati 

és Szolgáltató Iroda útján 
a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság döntéseinek nyilvántartásáról az Önkormányzati 

és Szolgáltató Iroda útján, 
az eljárásba bevont szakértők felkéréséről, a szakértői szerződések előkészítéséről. 

10.A közbeszerzési eljárások eredeti dokumentumait és a kapcsolódó iratanyagot a 
Közbeszerzési Referens a Kbt. előírásainak megfelelően – az Önkormányzati és 
Szolgáltató Iroda útján – 5 évig köteles megőrizni 

11.A nyertes ajánlattevővel megkötött szerződés 1 példányát  a Közbeszerzési Referens 
részére is át kell adni. 

11. Jogorvoslati eljárás esetén a Közbeszerzési Döntőbizottság megkereséséről a 
közbeszerzési referenst, a polgármestert és a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottságot 
értesíti, és a vizsgálat lefolytatásának feltételeit a KDB részére biztosítja. 

12.Az eljárás lebonyolításával, szakértői vélemény elkészítésével külső személy 
(természetes és jogi) is megbízható. 

VII.  

A szerződés megkötése, módosítása, teljesítése 

1. Az eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes ajánlattevővel kell az 
ajánlati felhívás, a dokumentáció és az ajánlat tartalmának megfelelően megkötni. A 
szerződés előkészítése a szakmai osztály feladata. 



2. A felek csak akkor módosíthatják a szerződésnek a felhívás, a dokumentáció feltételei, 
illetőleg az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha a szerződéskötést követően - a 
szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott körülmény miatt a 
szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. 

3. A szerződés módosításáról, illetve teljesítéséről tájékoztatót kell készíteni és hirdetmény 
útján a Közbeszerzési Értesítőben közzétenni. A hirdetményt legkésőbb a szerződés 
teljesítésétől, illetőleg a szerződés módosításától számított öt munkanapon belül kell 
feladni. Az egy évnél hosszabb vagy határozatlan időre kötött szerződések esetében a 
szerződés megkötésétől számítva évenként kell a szerződés részteljesítéséről tájékoztatót 
készíteni. A tájékoztatóban az ajánlattevőként szerződő fémek nyilatkoznia kell, hogy 
egyetért-e az abban foglaltakkal. 

A szerződés módosításáról és teljesítéséről szóló hirdetmény elkészítéséről, az 
ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozatának beszerzéséről a szakmai osztály vezetője, 
a tájékoztató közzétételéről a közbeszerzési referens gondoskodik. 

 

VIII. 

Záró rendelkezések 

 Jelen szabályzat 2007. augusztus 29-től lép hatályba. 

 

 

 

 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk. 

         jegyző   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

215/2007. (VIII.29.) ÖK. számú   

H A T Á R O Z A T A  

 

 

BURSA  HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

2008. évi fordulójához való csatlakozás  

 

 

A Képviselő-testület megtárgyalta a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, 

illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2008. évi fordulójához történő csatlakozásról 

szóló előterjesztést.  

 

Mezőkövesd város Önkormányzata - a felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási 

tanulmányokat kezdő mezőkövesdi állandó lakos hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló 

fiatalok szociális helyzetének javítása érdekében – csatlakozni kíván a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2008. évi fordulójához, ezzel egyidejűleg 

elfogadja az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat.  

 

Mezőkövesd város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, 

elbírálása és folyósítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben 

foglaltaknak megfelelően jár el. A 2008. évi pályázati fordulóhoz szükséges pénzügyi 

fedezetet az önkormányzat a 2008. évi költségvetésében biztosítani fogja.  

Felkéri a Képviselő-testület a Polgármestert a Bursa Hungarica ösztöndíj-rendszer 2008. évi 

fordulójához történő csatlakozással kapcsolatos további intézkedések megtételére.  

 

Felelős:              Polgármester 

Határidő:           azonnal, illetve értelem szerint 

 

 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

  jegyző       polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 Kaló István sk.       Malatinszky Károly sk. 

 települési képviselő       települési képviselő 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 



 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

216/2007. (VIII.29.) ÖK. számú   

H A T Á R O Z A T A  

 

 

A Mezőkövesdi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat 

Alapító Okiratának módosítása 

 

 

 
 

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

Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:  
 

Az intézmény tagintézményei, telephelyei: 
  

 Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat - Nevelési Tanácsadó,  

           3400 Mezőkövesd, Hősök tere 14. 
 

 

Felelős:    polgármester 

Határidő:  azonnal  

 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

  jegyző       polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 Kaló István sk.       Malatinszky Károly sk. 

 települési képviselő       települési képviselő 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A L A P Í T Ó    O K I R A T 

(egységes szerkezetben) 

 

 

 

Az intézmény típusa: 

 

Többcélú intézmény, ezen belül 

közös igazgatású közoktatási intézmény 

 

 

Az intézmény neve: 

 

Mezőkövesdi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, 

Pedagógiai Szakszolgálat 

 

 

Az intézmény székhelye: 

 

3400 Mezőkövesd, Hősök tere 14. szám.           

           Bárdos Lajos Tagiskola 

 

 

 

Az intézmény tagintézményei, 

telephelyei: 

 

 

 Eltérő Tantervű Tagozat 3400 Mezőkövesd, 

Madách Imre. út 25. 
 

 Mező Ferenc Tagiskola 3400 Mezőkövesd, Építők 

útja 1.  

  

 Szent Imre Tagiskola 3400 Mezőkövesd, Mátyás 

király út 225.  
 

 Ódorvár Tagiskola            3414  Bükkzsérc, Petőfi S. 

u 13-15 
 

 Hórvölgye Tagiskola         3413 Cserépfalu, Kossuth 

L. u 115. 
 

 Szabó Zoltán Tagiskola      3416 Tard, Béke tér. 3. 
 

 Alapfokú Művészetoktatási Tagintézmény 3400 

Mezőkövesd, Mátyás király út 130. 

Telephelyei: 

o Bogácsi Tagozat – Bogács, Alkotmány út 54.  

o Tardi Tagozat – Tard, Béke tér 3. sz. 

o Szentistváni Tagozat – Szentistván, Hősök tere 

1. 

 

 Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat - Nevelési 

Tanácsadó,  

     3400 Mezőkövesd, Hősök tere 14. 

 

 

Az intézmény működési területe: 

 

Mezőkövesd város,  Egerlövő,  Bükkzsérc, Cserépfalu, 

Cserépváralja és Tard községek közigazgatási területe  



 

 

Az intézmény jogelődjei: 

NÉV ALAPÍTÓ SZERV  

NEVE: 

ALAPÍTÁS 

IDEJE 

Bárdos Lajos  

Általános Iskola 

Mezőkövesd Város 

Elöljárósága 

(Serházi  Népiskola 

néven alapította) 

1882. 

Bárdos Lajos  

Általános Iskola 

Eltérő tanterű 

Tagozat  

Kisegítő Iskola- 

Miskolci Siketek-

némák Intézetének 

Gyógypedagógiai 

Tagozata 

(Kisegítő Iskola 

néven alapította) 

1953. 

Mező Ferenc 

Általános Iskola 

Mezőkövesd Város 

Tanácsa  

(II. sz. Általános 

Iskola néven 

alapította) 

1980. 

Szent Imre 

Általános Iskola 
Római Katholikus 

Egyházközség 

(Római Katholikus 

Elemi Népiskola 

néven alapította) 

1929. 

Zeneiskola és 

Művészeti Iskola

  

Művelődésügyi 

Minisztérium 

(Állami Zeneiskola 

néven alapította) 

1963. 

Pedagógiai Szakmai 

és Szakszolgálat  

- Nevelési 

Tanácsadó  

 

Mezőkövesd Város 

Önkormányzata 

2003. 

Az intézményt alapító szerv neve: Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete  

3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112. 

 

 

Az intézmény alapításának ideje, 

formája: 

 

2005. augusztus 01. jogutódlással 

 

 

Az intézmény fenntartója: Mezőkövesd Város Önkormányzata 

3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112. 

 

Felügyeleti szerve:  

Mezőkövesd Város Önkormányzatának  

Képviselő-testülete 

 



Az intézménybe felvehető 

maximális tanulólétszám:             
 

              

 általános iskolai 

oktatás: 
 

sajátos nevelési igényű 

gyermekek nevelése-

oktatás (tagozat): 

  

általános tanterv szerint 

haladó tanulók oktatása:

           

felnőtt oktatás( ifjúsági 

tagozat): 

 

 

 

60 fő 

 

 

 

1600 fő 

 
 

50 fő 

alapfokú művészeti és 

zeneiskolai oktatás: 

 

600 fő 

 

Az intézmény jogállása: 

 

Önálló jogi személy 

 

 

Az intézmény gazdálkodása: 

 

Részben önállóan gazdálkodó, részjogkörrel rendelkező 

költségvetési szerv. 

Pénzügyi-gazdálkodási feladatait a Mezőkövesdi 

Pénzügyi Iroda ( MEPI, 3400 Mezőkövesd, Mátyás 

király út 114. ) mint önállóan gazdálkodó költségvetési 

szerv látja el. A részjogkörű intézmény a gazdálkodásra 

kijelölt önálló költségvetési szerv éves költségvetésében 

jóváhagyott előirányzatok közül a részjogkörű 

intézményre vonatkozóan a személyi jellegű kiadások és 

járulékai, valamint a szakmai eszközök beszerzése, mint 

előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkezik. 

 

Az intézmény feladatai: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az intézmény alaptevékenysége (TEÁOR: 80.10): 

 Alapfokú nevelés-oktatás 8 évfolyamon 
 

- hátrányos helyzetű tanulók felkészítése és 

felzárkóztatása, 

- tehetséggondozás, 

- sajátos nevelési igényű tanulók (tanulásban 

akadályozott; értelmében akadályozott) 

alapfokú oktatása, 

- sajátos nevelésű tanulók integrált nevelése 

- napközi otthoni ellátás és tanuló szobai 

foglalkozások szervezése, 

- a helyi szükségleteknek, a tanulók 

fejlettségének és érdeklődésének 

figyelembevételével - a jogszabályokban 

előírtak illetve a fenntartó önkormányzat 

kívánalmai alapján - kialakítja helyi nevelési 

rendszerét, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- a jelentkező igényeknek és a városi 

önkormányzat vállalásának figyelembevételével 

megszervezi az általános iskolai felnőttoktatás 

levelező tagozatát (ifjúsági tagozat), 

- gondoskodik a roma (cigány) kisebbségi 

oktatásról, 

- megszervezi a hátrányos helyzetű tanulók 

képesség-kibontakoztató, integrációs 

programját,   

- az egészséges életmód, valamint a kulturált 

szabadidő eltöltés követelményeinek, 

feltételeinek figyelembevételével gondoskodik a 

tanulók tanórán kívüli foglalkoztatásáról; 

- ellátja a gyermek- és ifjúságvédelemből 

ráháruló feladatokat, 

- a művelődési és testedzési feladatok hatékony 

ellátása érdekében együttműködik a 

közművelődési és sportintézményekkel, 

 Alapfokú művészeti nevelés és oktatás 

(TEÁOR:80.10.) 

Alapfokú művészeti nevelés és oktatás 12 évfolyamon 

- a művészeti kifejezőkészség megalapozása,  

- felkészítés a szakirányú továbbtanulásra, 
- felkészítés a művészeti alap és záróvizsga letételére, 

- az intézmény profiljába illeszkedő 

rendezvények szervezése, 

- tanulói, tanári hangversenyek rendezése, 

lebonyolítása, 

- szakmai versenyeken való részvételek 

előkészítése, szervezése, 

- tanulók és tanárok közreműködése városi 

rendezvényeken. 
 

Művészeti ágak/tanszakok: 
 

I. Zeneművészeti ág: 

Klasszikus zene: 

Hangszeres hosszú tanszakok - 12 évfolyamon (2 

évfolyamos előképző, 6 évfolyamos alapfok, 4 

évfolyamos továbbképző): 

furulya, fuvola,trombita, zongora, hegedű, 

gordonka, gitár, ütő, , magánének. 

     Hangszeres rövid tanszakok: – 10 évfolyamon              

( 2 előképző, 4 alapfok, 4 továbbképző): 

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

            szaxofon (2 +4+2 évfolyamon) 

 magánének (1+6 évfolyamon) 

           Elektroakusztikus zene: 

           szintetizátor-keyboard (2+6 évfolyamon) 

          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb tanszakok: 

         zenekar 

         kamarazene, improvizáció 

         Elméleti tanszakok: 

     zeneelmélet, szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom 

         Népzene: citera 

 

II. Táncművészeti ág – 12 évfolyamon               

Historikus táncok, modern-kortárs tánc 

III. Képző,- és iparművészeti ág – 12 évfolyamon 
 

Kötelező tantárgyak: vizuális alapismeretek, rajz - 

festés - mintázás 

Képzőművészeti ág: grafika, festészet, szobrászat. 

Média: fotó-videó 

Iparművészeti ág: kerámia, kézműves, textil, 

tűzzománc készítő. 

 Pedagógiai szakmai és szakszolgáltatás 

(TEÁOR: 80.42)                                                  
 

I. Pedagógiai szakszolgálat területén: 
 

- logopédiai ellátás, 

- nevelési tanácsadás, 

- továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, 

- gyógytestnevelés, 

- szakértői vizsgálat: a tanulási, magatartási, 

beilleszkedési zavar diagnosztizálása a 

magasabb jogszabályban foglalt 

munkamegosztás alapján, 

- a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés 

és gondozás, 

- fejlesztő felkészítés, 

- a tehetséggondozás szakmai segítése. 

 

II. Pedagógiai szakmai szolgáltatások: 
 

- pedagógiai értékelés, 

- szaktanácsadás, 

- pedagógiai tájékoztatás, 

- igazgatási, pedagógiai szolgáltatás, 

- pedagógusok képzésének, önképzésének 

segítése, szervezése, 

- tanulmányi és tehetséggondozó versenyek 

szervezése, összehangolása, 

- tanulói tájékoztatás, tanácsadó szolgálat, 

 

 

 



Az intézmény kiegészítő 

tevékenysége: 

 

Mezőkövesd kistérségben található települések 

pedagógiai szakmai és szakszolgáltatás iránti igényeinek 

kielégítése, a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 

megbízása alapján. 

A feladatellátást szolgáló vagyon: 

 

Mezőkövesd városi Önkormányzata, mint fenntartó által 

az intézmény rendelkezésére bocsátott ingatlanok, a 

feladat ellátásához szükséges tárgyi eszközök, 

berendezések, felszerelések, egyéb készletek a 

vagyonleltár alapján. 

A vagyon feletti rendelkezés joga: 

 

A fenti vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogokat a 

Mezőkövesd városi Önkormányzat gyakorolja. Az 

intézmény a rendelkezésére bocsátott vagyont nem 

jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként 

felhasználni. 

Az intézmény vezetőjének 

kinevezési rendje: 

Az intézmény egyszemélyi felelős vezetőjét, az igazgatót 

nyilvános pályázat útján Mezőkövesd 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a hatályos 

jogszabályok figyelembevételével nevezi ki. 
 

Az intézmény vezetője magasabb beosztású 

közalkalmazott, tekintetében a munkáltatói jogokat 

Mezőkövesd Önkormányzatának Képviselő-testülete 

gyakorolja. 
 

Az intézmény közalkalmazottai tekintetében a 

munkáltatói jogokat az igazgatótanács jogszabály szerinti 

bevonásával az intézményvezető gyakorolja. 

Ellátható vállalkozási 

tevékenység: 
 

 

 

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat 

 

Az intézmény megszüntetése: 

 

Az intézményt – jogszabály által nevesített esetben –

Mezőkövesd Önkormányzatának Képviselő-testülete, 

mint alapító jogosult megszüntetni. A megszüntetésről 

az alapító határozatban dönt. 

Az intézmény hosszú- és 

körbélyegzőjének hivatalos 

szövege: 

Körbélyegző: 

Mezőkövesdi Általános és Alapfokú Művészeti 

Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat  3400 Mezőkövesd 

(középen  a magyar címerrel) 

Hosszú bélyegző: 

Mezőkövesdi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, 

Pedagógiai Szakszolgálat   3400  Mezőkövesd, Hősök 

tere 14. 

 

Mezőkövesd, 2007. augusztus 29.  

                  Tállai András 

       polgármester 

 



 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

217/2007. (VIII.29.) ÖK. számú   

H A T Á R O Z A T A  

 

A Széchenyi István Szakképző Iskolában indítható osztályok 

számának engedélyezése 

 

 

A Képviselő-testület a 2007/2008-as tanévben az alábbi  osztályok indítását engedélyezi a 

Széchenyi István Szakképző Iskolában: 

 

- 1 kötelező beiskolázású szakiskolai osztály a 9. évfolyamon, 

- 1 érettségit adó felnőttképzési osztály 10. évfolyamon (3 éves érettségit adó, egy 

osztály nappali tagozat),  

- 1 érettségit adó levelezős osztály indítását abban az esetben engedélyezi ha a       

      jelentkezők száma eléri a 30 főt 2007. augusztus 30-ig 

- 2 érettségi utáni szakképzési osztály a 13. évfolyamon (egy osztályban autószerelő és 

gazdasági informatikus, egy osztály kereskedő). 

 

Felkéri a Polgármestert, hogy a határozattal kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős: polgármester, Széchenyi István Szakképző Iskola igazgatója 

Határidő: értelem szerint illetve 2007. szeptember 1.  

 

 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

  jegyző       polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 Kaló István sk.       Malatinszky Károly sk. 

 települési képviselő       települési képviselő 

 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

218/2007. (VIII.29.) ÖK. számú   

H A T Á R O Z A T A  

 

 

 

A Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolában indítható 

osztályok számának engedélyezése 

 

 

 

A  Képviselő-testület a Szent László Gimnázium és Közgazdasági 

Szakközépiskolában a 2007/2008-as tanévben,  a 13. évfolyamon egy  szakmai osztály 

indítását engedélyezi. 

 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  értelem szerint  

 

 

 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

  jegyző       polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 Kaló István sk.       Malatinszky Károly sk. 

 települési képviselő       települési képviselő 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

219/2007. (VIII.29.) ÖK. számú   

H A T Á R O Z A T A 

 

 

Bayer Róbert Középiskolai Kollégium és Élelmezési Központban a  2007/2008-as  

tanévben indítható csoportok számának meghatározása 

 

 

 

 

A Képviselő-testület a Bayer Róbert Városi Kollégium és Élelmezési Központ 

esetében 3 csoport indítását engedélyezi. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a határozattal kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 

 

 

 

Felelős: polgármester,  intézmény vezetője 

Határidő: azonnal, illetve értelem szerint  

 

 

 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

  jegyző       polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 Kaló István sk.       Malatinszky Károly sk. 

 települési képviselő       települési képviselő 

 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

220/2007. (VIII.29.) ÖK. számú   

H A T Á R O Z A T A  

 

Közbeszerzési pályázat kiírása a hóeltakarítás és síkosság-mentesítési feladatok  

ellátására a 2007/2008-as és a 2008/2009-es évi téli időszakban 

 

 

 

A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és a 2007/2008-as, illetve a 2008/2009-es 

téli szezonban a hó-eltakarítás, síkosság-mentesítés feladatköreinek megosztását elfogadja.  

Az önkormányzat kezelésében lévő utak téli feladatainak ellátásához a kivitelező 

kiválasztásához szükséges egyszerű közbeszerzési eljárás megindításához a melléklet 

ajánlattételi felhívást előterjesztésben leírtak szerint elfogadja. 

 

Felkéri a polgármestert a közbeszerzési eljárás elindításához a szükséges intézkedéseket tegye 

meg. 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

  jegyző       polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 Kaló István sk.       Malatinszky Károly sk. 

 települési képviselő       települési képviselő 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez  

 

 KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ 

A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 

1024 Budapest, Margit krt. 85.   

Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu 

 

 

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 

 
Építési beruházás 

Árubeszerzés 

Szolgáltatás 

 

 

X 

 

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki 

 

A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________ 

Azonosító kód_______________________________________ 

 

 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) 

Hivatalos név:   

MEZŐKÖVESD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Postai cím: 

3400 MEZŐKÖVESD, MÁTYÁS KIRÁLY ÚT 112 

Város/Község: 

MEZŐKÖVESD 

Postai 

irányítószám: 3400 

Ország: 

MAGYARORSZÁG 

Kapcsolattartási pont(ok): 

Címzett: VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS 

VÁROSFEJLESZTÉSI 

Telefon: 06-49/511-514; 06-49/511-517 

E-mail: POLGHIV@MEZOKOVESD.HU 

 

Fax: 49/500-353 

Internetcím(ek) (adott esetben) 

Az ajánlatkérő általános címe (URL): 

WWW.MEZOKOKOVESD.HU 

A felhasználói oldal címe (URL):  

 

 

További információk a következő címen szerezhetők be:  

  Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

 Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet 

A dokumentáció a következő címen szerezhető be:  

  Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

 Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 

Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 

  Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

 Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 

 

I.2) Az ajánlatkérő más ajánlatkérő(k) nevében folytatja le a közbeszerzési eljárást?              igen  nem X 



II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

II.1) MEGHATÁROZÁS 

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés 

Mezőkövesd város kezelésében lévő úthálózat gépi síkosság-mentesítési és hó-eltakarítási és szállítási munkái, továbbá 

folyamatos rendelkezésre állás biztosítása, valamint a kiszórt érdesítő- és sózó anyag összegyűjtése.   

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye 

(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a 

szerződés vagy a közbeszerzés(ei)  tárgyának) 

a) Építési beruházás                         b) Árubeszerzés                             c) Szolgáltatás                          X 

7ivitelezés 

Tervezés és kivitelezés 

Kivitelezés, bármilyen eszközzel, 

módon, az ajánlatkérő által 

meghatározott követelményeknek 

megfelelően 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adásvétel 

Lízing 

Bérlet 

Részletvétel 

Ezek kombinációja/Egyéb 

 

 

 

 

 

Szolgáltatási kategória        27 

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat 

lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) 

 

 

A teljesítés helye 

                               

                               

NUTS-kód                  •••••  

A teljesítés helye  

                               

                               

NUTS-kód                 •••••   

A teljesítés helye  

Mezőkövesd város közigazgatási 

területe. 

NUTS-kód                  HU••   

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul 

Közbeszerzés megvalósítása                          X                    Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása   

Keretmegállapodás megkötése                        

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) 

Keretmegállapodás több ajánlattevővel                               

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma •••  

VAGY, adott esetben, maximális létszáma •••  

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel          

A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: ••   vagy  hónap(ok)ban: •••  

A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal):  

                                                                                                

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges):  

                                                                                                



II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya 

Mezőkövesd város kezelésében lévő úthálózat gépi síkosság-mentesítési és hó-eltakarítási és szállítási munkái, továbbá 

folyamatos rendelkezésre állás biztosítása valamint a kiszórt érdesítő- és sózó anyag összegyűjtése.   

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy 90.21.30.00-3 ••••-•   ••••-•  

 

 

 

 

További tárgy(ak) 

 

90.21.20.00-6 

•• .•• .•• .••-•  

•• .•• .•• .••-•  

•• .•• .•• .••-•  

••••-•   ••••-•  

••••-•   ••••-•  

••••-•   ••••-•  

••••-•   ••••-•  

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség 

szerint több példány használható)                                                                                                                igen      nem X 

Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):  

egy részre                                     egy vagy több részre                      valamennyi részre                                 

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR  

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (adott esetben, valamennyi részt, és opciót beleértve)  

Úthálózat: 92,7 km helyi közút, amelyből 84,6 km burkolt és 8,1 km burkolatan – 345300 m
2
 gépi hó-eltakarítási és 

síkosság-mentesítése és szállítási munkái, valamint ezen területeken a kiszórt érdesítő- és sózó anyag összegyűjtése 

továbbá folyamatos rendelkezésre állás biztosítása 

II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben)                                                                                                    igen      nem X 

Igen válasz esetén a vételi jog leírása:                                                          

                                                                                                

                                                                                                

Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:   

hónap(ok)ban: ••     vagy    napokban: ••••    (a szerződés megkötésétől számítva) 

Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):   •••   vagy:    •••   és  •••   között   

Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük 

feltüntetni a további  szerződések tervezett idejét:    

hónapokban: ••      vagy    napokban: ••••   (a szerződés megkötésétől számítva) 

 

 

 

 

 



 

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE 

Az időtartam hónap(ok)ban:   ••   vagy  napokban: ••••  (a szerződés megkötésétől számítva)  

VAGY:  kezdés           2007/  12/01     (év/hó/nap)    

             befejezés       2009/03/15      (év/hó/nap)  

 

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK  

III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK  

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) 

Kötelezően vállalandó  a Megrendelő által történő riasztás időpontjától - 6.00-tól 16.00 óráig a Megrendelő utasítását 

követő 30 percen belül, 16.00-tól 6.00 óráig a Megrendelő utasítását követő legrövidebb időn, de legfeljebb 1 órán belül - 

a síkosság-mentesítési feladatok  elkezdése és a közlekedésre alkalmas állapot megvalósításának folyamatos végzése.  .  

Minden késedelmes teljesítés esetén havi készenléti díj 10%-a. Továbbá a szerződés teljesítési helyén keletkezett érdesítő- 

és sózó anyag összegyűjtése. 

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre  

A szolgáltatás ideje alatt minden hónap első napján az igazolt szállítólevelek alapján kiállított számlának kézhezvételétől 

számítot 30 napos átutalással történik a kiegyenlítése.  

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben) 

                                                                                                

                                                                                                

III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?  (adott esetben)              igen    nem X 

Ha igen, a különleges feltételek meghatározása  

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 

III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok) (adott esetben), ideértve a szakmai és 

cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is  

Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó az, akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-h) pontjaiban felsorolt 

kizáró okok fennállnak. 

Ajánlattevőnek a Kbt. 299. § (4) bekezdése szerint az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 napnál nem régebbi 

 egyszerű írásos nyilatkozattal kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok 

 hatálya alá. 

Az ajánlatkérő az eljárásból kizárja az olyan ajánlattevőt vagy a közbeszerzés 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni 

kívánt alvállalkozót, akivel szemben a Kbt. 61.§(1) a-d pontjaiban meghatározott kizáró okok fenn állnak. 

Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe vett alvállalkozójának a  



Kbt. 299. § (4) bekezdése szerint az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 napnál nem régebbi egyszerű 

 írásos nyilatkozattal kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)–e) pontjaiban meghatározott  

kizáró okok hatálya alá. 

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 

megkövetelt igazolási mód: 

A Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja szerinti valamennyi 

számlavezető pénzintézet 30 napnál nem régebbi ( a beadás 

időpontjától számítva) nyilatkozata az ajánlttevő pénzügyi 

helyzetéről az alábbi tartalommal: 

 Mióta vezeti az ajánlattevő bankszámláját, 

 Fizetési kötelezettségeinek pontosan eleget tesz-e, 

 Számláján egy éven belül sorban állás előfordult-e, 

s ha igen, mikor és mennyi ideig. 

 

Az alkalmasság minimum követelménye(i)  

(adott esetben):  

Az ajánlattevő fizetési kötelezettségeinek nem tesz eleget, 

számláján 30 napot meghaladó sorban állás volt a banki 

nyilatkozat(ok) kiadásának napját megelőző egy éven belül. 

 

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 
 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 

megkövetelt igazolási mód: 

A Kbt. 67. § (3) bekezdés a) pontja alapján az 

előző három év legjelentősebb 

szolgáltatásainak ismertetésével, mely 

tartalmazza: 
 A szolgáltatás megnevezését, 

 A szerződést kötő másik fél nevét, 

 Az ellenszolgáltatás összegét 

 A teljesítés idejét 

 

Az igazolás módja a Kbt. 68 § (1) bekezdése alapján 

Az ajánlattevő tulajdonában lévő teljesítéshez szükséges 

álló eszközök 30 napnál nem régebbi cégszerűen hitelesített 

járműtörzslappal.  

Az alkalmasság minimum követelménye(i)  

(adott esetben): 

Ha az ajánlattevő nem rendelkezik (csatolandó) az elmúlt 

három év valamelyikén, legalább 1 db nettó 700.000 magyar 

forint vagy a feletti értékű hó-eltakarítási és síkosság-

mentesítési referenciával. 

Ha nincs a tulajdonában legalább 2 db hótoló gép, amelyből 

legalább 1 db só- és szilárd anyag kijuttatásra és hótolásra 

(kombi) egyaránt alkalmas, továbbá 1 db homlokrakodó, 

valamint 1 db 5 tonna össztömegű szállítójárművel. 

 

III.2.4) Fenntartott szerződések  

A szerződés védett műhelyek számára fenntartott                                                                                    igen    nem X 

 

III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES 

FELTÉTELEK 

 

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos  foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?    igen    nem X 

Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:  

                                                              



IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA 

 

IV.1.1) Az eljárás típusa  

Tárgyalás nélküli   

Tárgyalásos X  

IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK  

IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) 

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás                                                                               

VAGY 

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint                                                 X     

                     Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni) 

Részszempont 

1. Rakodógép üzemóra díj (nettó Ft/ 

óra)  

2. Szállítójármű üzemóra díj – 5 tonna - 

(nettó Ft/óra)  

3. Tolólapos szórógépkocsi üzemóra díj 

(nettó Ft /óra) 

 4. Ipari só anyag díj (nettó Ft/tonna) 

5. Érdesítő anyag díj – nyékládházi 

sóder vagy azzal egyenértékű- (nettó 

Ft/tonna)  

Súlyszám 

5 

 

5 

5 

 

5 

 

5 

Részszempont 

6. Készenléti díj (nettó Ft/hónap)  

7.                                 

8.                                 

9.                                 

10.                               

Súlyszám 

75 

           

           

           

           

IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e?                                                                             igen     nem X 

Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges) 

                                                                                           

                                                                                           

                                                                                           

 

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK 

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) 

                                                                                           

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?               igen      nem X 



Igen válasz esetén 

Előzetes összesített tájékoztató                            Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény        

Hirdetmény száma a KÉ-ben:  

Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)         

Hirdetmény száma a KÉ-ben:  

 

IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei 

A dokumentáció beszerzésének határideje: Dátum: 2007/                                                Időpont: 10 óra 

Kell-e fizetni a dokumentációért?                                                                                                    igen X  nem  

Igen válasz esetén, Ár (számokkal): 20.000+ÁFA    Pénznem: HUF  

A fizetés feltételei és módja: Időpont: előzetes telefonos bejelentkezés alapján munkanapokon 9:00-14:00 óráig. Az 

ajánlattételi határidő napján: 9:00-11:00 ig. 

A fiztés feltételei és módja: Banki átutalással a Mezőkövesd Város Önkormányzat OTP Bank-nál 11734107-

15350071 vezetett  számú számlájára 

A dokunetáció átvehető a befizetést igazoló banki átutalás bemutatásátkövetően, vagy készpénzes fizetést követően 

a Polgármesteri Hivatal 17-es szobájában (3400 Mezőkövesd Mátyás király út 112), vagy megküldésre kerül a Kbt. 

54 § (4) alapján 

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő  

Dátum:  2007/../….  (év/hó/nap)                                                                      Időpont: 10 óra 

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók  

   ES     CS     DA    DE     ET    EL    EN    FR    IT     LV   LT     HU   MT   NL   PL   PT   SK   SL    FI    SV     

                                                            X                                    

Egyéb:                                                                                        

IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén) 

                        (év /hó/nap ) 

VAGY hónap(ok)ban:  •••  vagy napokban: •••  (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei  

Dátum:     2007/../..   (év/hó/nap)                                                                     Időpont: 10 óra 

Helyszín : Polgármesteri hivatal tárgyalója, 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112 földszint 13-as 

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek  

A Kbt. 80. § (2) bekezdésében foglalt személyek, azaz az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint 

az általuk meghívott személyek. 

 



VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK  

VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ  JELLEGŰ-E? (adott esetben)                                       igen      nem X 

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 

                                              

VI.2) A SZERZŐDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS? 

                 igen      nem X 

Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot:  

VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) 

1) A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása       Az ajánlatkérő egy alkalommal hiánypótlási 

lehetőséget biztosít 

A hiánypótlás biztosítása esetén a hiánypótlás köre  A hiánypótlása során az összes benyújtandó 

dokumentum pótólható 

2.) A szerződéskötés tervezett időpontja 2007. . 

3.) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első 

tárgyalás időpontja – 

Az Ajánlatkérő egy tárgyalási fordulót tart. 

A tárgyalás időpontja: 2007. 

A tárgyalás helyszíne: Mezőkövesd Város Polgármesteri Hivatala, 3400 Mezőkövesd, Mátyás király u. 112.  

A tárgyalások lefolytatására a beadott ajánlatok beadásának sorrendje szerint kerül sor.  

A tárgyaláson az Ajánlattevőnek lehetősége nyílik, hogy az ajánlatának 

- az ellenszolgáltatásra vonatkozó részét  módosítsa: rakodógép üzemóra, szállítójármű üzemóra, 

tolólapos szórógépkocsi üzemóra, szóróérdesítő anyagszállítási díj, érdesítőanyag szállítási díj és 

készenléti díj. 

Az eredményhirdetés időpontja: 2007. 

4) Az „összességében legelőnyösebb ajánlat” megítélésére szolgáló részszempontok, valamint azok súlyát 

meghatározó szorzószámok (súlyszámok) - az ajánlattételi felhívás IV. 2.  B 1.) pontjában rögzítettekkel 

megegyezően – a Kbt. 57. § (3) a) ill. b) pontja szerint kerültek meghatározásra. Az értékelés és 

döntéshozatal során 2003. évi CXXIX. közbeszerzési törvény (Kbt.)  57. § (3) d) pontjában előírt és a Kbt. 

57. § (6) bekezdés felhatalmazása alapján a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004 (K.É. 84/2004) számú 

ajánlásában bemutatott „arányosítás” módszerét alkalmazzuk.   

5) A cégszerűen aláírt, minden oldalon szignált, folyamatos lapszámozással és tartalomjegyzékkel ellátott 

ajánlatokat 2 fűzött példányban (1 eredeti és 1 másolat), zárt csomagolásban kell benyújtani „Hó-eltakarítás” 

és „A borítékot a Bontási Bizottság ülése előtt TILOS felbontani!” felirattal. 

6) Az ajánlattevő köteles ajánlatában megjelölni a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10%-át 

meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat a Kbt. 71. (1) b) pontja szerint. Amennyiben az 

ajánlattevő ilyen alvállalkozókat nem kíván igénybe venni erről is nyilatkozni kell. 

 

7) Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén az eljárás eredményének kihirdetésekor az 

elbírálási szempont szerint második legkedvezőbb ajánlattevőként megnevezettel köti meg a szerződést. 

8) Az ajánlatban szereplő összegeket nettó áron kell megjelölni. 

9) Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban szereplő feladatok végrehajtása során 

havonkénti részszámlázási lehetőséget biztosít. 

 

VI.4) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:   2007/../.. (év/hó/nap) 



A. MELLÉKLET 

További címek és kapcsolattartási pontok 
I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETŐK BE 

Hivatalos név: 

 

Postai cím: 

 

Város/Község: 

 

Postai 

irányítószám:      

Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok):  

 

Címzett:  

Telefon:       

 

 

E-mail:       

 

Fax:       

Internetcím (URL): 

 

 

 
II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ BESZEREZHETŐ  

Hivatalos név: 

 

Postai cím: 

 

Város/Község: 

 

Postai 

irányítószám:      

Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok):  

 

Címzett:  

Telefon:       

 

 

E-mail:       

 

Fax:       

Internetcím (URL): 

 

 
 

III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVÁ AZ AJÁNLATOKAT KELL BENYÚJTANI 

Hivatalos név: 

 

Postai cím: 

 

Város/Község: 

 

Postai 

irányítószám:      

Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok):  

 

Címzett:  

Telefon:       

 

 

E-mail:       

 

Fax:       

Internetcím (URL): 

 

 



B. MELLÉKLET 

A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

 

A RÉSZ SZÁMA  •••               MEGHATÁROZÁS 

                                                             

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA  

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)  

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy •• .•• .•• .••-•  ••••-•   ••••-•  

 

 

 

 

További tárgyak 

 

•• .•• .•• .••-•  

•• .•• .•• .••-•  

•• .•• .•• .••-•  

•• .•• .•• .••-•  

••••-•   ••••-•  

••••-•   ••••-•  

••••-•   ••••-•  

••••-•   ••••-•  

3) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK 

                                                                                                

                                                                                                

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE (adott esetben) 

Az időtartam hónap(ok)ban:   ••    vagy napokban:   ••••   (a szerződés megkötésétől számítva)   

VAGY       Kezdés         •••• /•• /••      (év/hó/nap)  

                 Befejezés     ••••  /•• /••     (év/hó/nap)  

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL 

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

 

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó) -------------------

--- 

 

 



 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

221/2007. (VIII.29.) ÖK. számú   

H A T Á R O Z A T A  

 

 

Marx K. u. 1. sz. alatti épülete felújítására közbeszerzési  

eljárás megindítása 

 

 

 

 

A Képviselő-testület az „Marx Károly u. 1 szám alatti épület felújítása” beruházásban 

a kivitelező  kiválasztására irányuló egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását 

elfogadja. 

Felhatalmazza a polgármestert a mellékelt ajánlattételi felhívás alapján az egyszerű 

közbeszerzési eljárás megindítására és az eljárás lefolytatására.  

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

  jegyző       polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 Kaló István sk.       Malatinszky Károly sk. 

 települési képviselő       települési képviselő 

 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

222/2007. (VIII.29.) ÖK. számú   

H A T Á R O Z A T A  

 

 

Orvosi ügyelet ellátására közbeszerzési pályázat kiírása 

 

 

1. A Képviselő-testület az orvosi ügyelet ellátására kiírt közbeszerzési eljárás megindításáról 

szóló előterjesztést megtárgyalta. Az alapellátás keretében működő orvosi ügyelet ellátásához 

a szolgáltató kiválasztásához szükséges egyszerűsített, tárgyalásos közbeszerzési eljárás 

megindításához a mellékelt ajánlattételi felhívást elfogadja. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a közbeszerzési eljárás megindításához 

szükséges intézkedések megtételére. 

 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

  jegyző       polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 Kaló István sk.       Malatinszky Károly sk. 

 települési képviselő       települési képviselő 

 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 



1. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez 

 

  

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ 

A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 

1024 Budapest, Margit krt. 85.   

Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu 

 

AZ EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS 

AJÁNLATI FELHÍVÁSA 

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki 

 

A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________ 

KÉ nyilvántartási szám_________________________________ 

 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) 

Hivatalos név: 

MEZŐKÖVESD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Postai cím: 

3400 MEZŐKÖVESD, MÁTYÁS KIRÁLY ÚT 112. 

Város/Község: 

MEZŐKÖVESD 

Postai 

irányítószám: 3400                    

Ország: 

MAGYARORSZÁG 

Kapcsolattartási pont(ok): 

 

Címzett: Dr.FEKETE ZOLTÁN  ALJEGYZŐ 

Telefon: 49/ 511-538 

E-mail: 

POLGHIV@MEZOKOVESD.HU 

Fax:49/ 511-561 

Internetcím(ek) (adott esetben) 

Az ajánlatkérő általános címe (URL): 

WWW.MEZOKOVESD.HU 

A felhasználói oldal címe (URL):  

 

 

 

További információk a következő címen szerezhetők be:  

 X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

 Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet 

A dokumentáció a következő címen szerezhető be (adott esetben):  

 X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

 Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 

Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 

 X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

 Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 

 

I.2) Az ajánlatkérő más ajánlatkérő(k) nevében folytatja le a közbeszerzési eljárást?              igen  nem X 

mailto:POLGHIV@MEZOKOVESD.HU


II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

II.1) MEGHATÁROZÁS 

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés 

Mezőkövesd város és Szomolya, Egerlövő, Borsodivánka, Négyes, Tiszavalk, Tiszabábolna, Tiszadorogma, Szentistván, 

Bogács, Cserépfalu, Bükkzsérc, Tard, Cserépváralja orvosi ügyeleti ellátása 

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye 

Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződés típusa 

Szolgáltatási kategória        25 

A teljesítés helye:  

Mezőkövesd, Szomolya, Egerlövő, Borsodivánka, Négyes, Tiszavalk, Tiszabábolna, Tiszadorogma, Szentistván, Bogács, 

Cserépfalu, Bükkzsérc, Tard, Cserépváralja közigazgatási területe 

NUTS-kód                  HU311  

II.1.3) A szerződés meghatározása/tárgya 

Mezőkövesd, Szomolya, Egerlövő, Borsodivánka, Négyes, Tiszavalk, Tiszbábolna, Tiszadorogma, Bogács, Cserépfalu, 

Bükkzsérc, Szentistván, Tard, Cserépváralja közigazgatási területen a 60/2003.( X.20. ) ESZCSM rendeletben 

meghatározott alapellátás körében központi orvosi ügyelet ellátása az alábbiak szerint: 

Az orvosi ügyelet székhelye: Mezőkövesd, József Attila út 3.sz., amelyet ajánlatkérő a szolgáltatás teljesítése időtartama 

alatt a nyertes ajánlattevő részére a szükséges berendezési tárgyakkal bérbe adja.. A nyertes ajánlattevő köteles bérleti díjat 

fizetni, melynek összege min.50.000 Ft/hó. Az ügyeleti helyiségek használatából adódó rezsiköltségeket nyertes 

ajánlattevőnek kell fizetnie. Az épület takarításáról nyertes ajánlattevő gondoskodik. Ajánlatkérő 1 darab ügyeleti 

gépjárművet bocsát térítés ellenében nyertes ajánlattevő részére, amelynek mértékére ajánlattevő tesz javaslatot. Az épület 

bérleti díja 2009. évtől kezdődően a KSH által közölt inflációs ráta mértékével emelkedik. Az ügyeletnél Mezőkövesden 

jelenleg az önkormányzat által foglalkoztatott 2 főt (egy fő asszisztens, egy fő gépkocsivezető) nyertes ajánlattevőnek a 

Munka Törvénykönyve szerint határozatlan idejű jogviszonnyal kell átvennie.  Az ügyeleti ellátás finanszírozásának 

forrását ajánlatkérő az OEP által biztosított támogatással  finanszírozza. Nyertes ajánlattevő a vállalási ár ellenében 

köteles: 

a.) az ügyeletben résztvevő személyzetet foglalkoztatni 

b.) számukra bért vagy díjat fizetni 

c.) számukra munkaruhát és védőeszközt biztosítani 

d.) a gépkocsi üzemeltetéséről gondoskodni, az üzemeltetéssel és a fenntartással járó költségeket fedezni 

e.) az ingatlan rezsiköltségeit fizetni 

f.) PTK. Bérleti szerződésre vonatkozó rendelkezései alapján az albérlőre háruló kötelezettségeknek eleget tenni 

g.) a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök pótlásáról gondoskodni 

h.) az orvosi textíliák tisztításáról gondoskodni 

i.) a veszélyes hulladék elszállításáról és kezeléséről gondoskodni 

 Az orvosi ügyelet ellátása:  

- munkanapokon: 16 órától másnap reggel 8 óráig legalább egy orvos, egy asszisztens és egy gépkocsivezető 

- munkaszüneti és ünnepnapokon: reggel 8 órától másnap reggel 8 óráig legalább egy orvos, egy mentőtiszt, egy 

asszisztens és egy gépkocsivezető  

Az orvos csak a 4/2000.(II.25.) Eüm rendelet 11.§ (9) bekezdés a.,és b, pontjának megfelelő képesítéssel rendelkező lehet. 



II.1.4) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy 85.12.11.00-4 ••••-•   ••••-•  

 

 

 

 

További tárgy(ak) 

 

•• .•• .•• .••-•  

•• .•• .•• .••-•  

•• .•• .•• .••-•  

•• .•• .•• .••-•  

••••-•   ••••-•  

••••-•   ••••-•  

••••-•   ••••-•  

••••-•   ••••-•  

II.1.5) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség 

szerint több példány használható)                                                                                                                igen      nem X 

Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):  

egy részre                                     egy vagy több részre                      valamennyi részre                                 

II.1.6) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?                                                                     igen      nem X 

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG  

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (adott esetben, valamennyi részt beleértve) Központi orvosi ügylelet ellátása 

hétköznap legalább 1 orvossal, 1 asszisztenssel  és 1 gépkocsivezetővel, munkaszüneti és ünnepnapokon legalább 1 

orvossal, 1 mentőtiszttel, 1 asszisztenssel és 1 gépkocsivezetővel:  

Mezőkövesd, Szomolya, Egerlövő, Borsodivánka, Négyes, Tiszavalk, Tiszbábolna, Tiszadorogma, Bogács, Cserépfalu, 

Bükkzsérc, Szentistván, Tard, Cserépváralja  

Munkanapokon 16 órától másnap reggel 8 óráig. 

Munkaszüneti és ünnepnapokon reggel 8 órától másnap reggel 8 óráig. 

Lakosságszám:  

Bogács: 1.972 fő 

Borsodivánka: 754 fő 

Tiszavalk: 355 fő 

Négyes: 307 fő 

Cserépfalu: 1.088 fő 

Bükkzsérc: 1.088 fő 

Szentistván:  2.684 fő 

Szomolya: 1.734 fő 

Tard: 1.420 fő 

Tiszabábolna: 452 fő  

Tiszadorogma: 475 fő 

Mezőkövesd: 17.552 fő 

Cserépváralja: 514 fő 

Egerlövő: 596 fő 



Ellátandó lakos összesen: 30.984 fő 

 

 

 

II.2.2) Ha ismert, ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további  szerződések tervezett idejét:    

hónapokban: ••      vagy    napokban: ••••   (a szerződés megkötésétől számítva) 

 

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE 

Az időtartam hónap(ok)ban:   ••   vagy  napokban: ••••  (a szerződés megkötésétől számítva)  

VAGY:  kezdés           2008/  01/01     (év/hó/nap)    

             befejezés       2012/12/31      (év/hó/nap)  

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK  

 

III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK  

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) 

 

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre 

Az ügyeleti ellátás finanszírozásának forrását ajánlatkérő részben az OEP által biztosított támogatás 

átengedéséből, részben az ajánlattevő által esetlegesen az ajánlatkérőtől kért hozzájárulás összegéből finanszírozza. 

Az ajánlatkérőtől kért hozzájárulási összeg 2009. január 1-től legfeljebb a KSH által igazolt infláció mértékével 

azonos.  A havi vállalkozási díj OEP finanszírozás meghaladó részét tárgyhót követő hónap 10.napjáig átutalással 

kapja meg a szolgáltató 

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben) 

 

III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?  (adott esetben)           igen    nem X 

Ha igen, a különleges feltételek meghatározása  

 



III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 

III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és 

cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is  

Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

Kizáró okok:  

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, továbbá a Kbt. 66.§ (2) bekezdése illetve 67.§ (4) bekezdése 

szerinti szervezet akire a Kbt. 60 § ( 1) bekezdés a-h. pontokban felsorolt kizáró okok állnak fenn. 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó akire a Kbt. 61.§ (1) bekezdés d.-e. pontjában felsorolt kizáró okok 

állnak fenn. 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 

alvállalkozó akire a Kbt. 61§. (1) bekezdés a.-c.pontokban felsorolt kizáró okok állnak fenn. 

Az eljárásban kizárásra kerül az az ajánlattevő aki illetőleg akinek a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben 

igénybe venni kívánt alvállalkozója esetében a Kbt. 62.§ ( 1.) bekezdésében foglalt kizáró okok fenn állnak. 

Megkövetelt igazolási mód: 

Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10% -át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a Kbt. 

63.§ ( 2-3, 5-6 ) bekezdés szerint – a 153.§ ( 3 ) bekezdés figyelembe vételével – kell igazolnia illetőleg nyilatkoznia, hogy 

nem tartozik a Kbt. 60.§. ( 1 ) a.-h. pontjaiban valamint a Kbt. 61.§ ( 1 ) bekezdés a.-e. pontokban foglalt kizáró okok 

hatálya alá. 

 

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 

megkövetelt igazolási mód: 

Az ajánlat benyújtását megelőző 30 napnál nem régebbi 

keltezésű, az ajánlattevő valamennyi számlavezető 

pénzintézete által kiállított nyilatkozat az alábbi 

tartalommal: 

- mióta vezeti az ajánlattevő számláját 

- pénzügyi kötelezettségének időben eleget tesz-e 

- számláján volt-e 60 napot meghaladó sorban álló tétel 

Az egészségügyi szolgáltatás során okozott kár 

megtérítésére vonatkozó felelősségbiztosítási kötvény 

közjegyző által hitelesített másolatának csatolása 

A tárgyévet megelőző 1 üzleti évre vonatkozó, számviteli 

törvényben meghatározott előírásoknak megfelelően 

elkészített, eredeti vagy közjegyző által hitelesített 

pénzügyi beszámoló benyújtása.  

 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)  

(adott esetben):  

Alkalmatlan az ajánlattevő ha  

- számláján az elmúlt egy évben legalább egy alkalommal 

60 napot meghaladó sorban álló tétel mutatkozik 

- nem rendelkezik az egészségügyi szolgáltatás során 

okozott kár megtérítésére legalább 3 millió Ft mértékű 

felelősségbiztosítással. 

- az előző év számviteli beszámolójának eredménye negatív 

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 
 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 

megkövetelt igazolási mód: 

- A tárgyévet megelőző év jelentősebb ügyeleti szolgáltatási 

tartalmú referenciamunkáinak ismertesse, az 

ellenszolgáltatás összege vagy a korábbi szolgáltatás 

mennyiségére utaló más adat megjelölése, a teljesítés ideje, 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)  

(adott esetben): 

Alkalmatlan az ajánlattevő ha: 

- az előző évben legalább egy, legalább 5000fős lélekszámú 

ellátási körzettel rendelkező orvosi ügyeleti referenciával 



a szerződő fél megnevezésével és a munka rövid 

ismertetésével. A referenciát a Kbt. 68.§ ( 1) bekezdésében 

előírt referenciaigazolással kell igazolni. 

- a szolgáltatás teljesítésében bevonni kívánt szakemberek 

megnevezése, végzettségüket igazoló dokumentumok 

közjegyző által hitelesített másolatai, szakmai gyakorlatuk 

bemutatása. 

-a szolgáltatás teljesítéséhez rendelkezésre állóeszközök, 

berendezések, illetőleg műszaki felszereltségek leírása. 

 

nem rendelkezik 

- nem rendelkezik saját állományú vagy az adott szerződés 

teljesítésére megállapodás alapján szerződött, jelen 

felhívásban  meghatározott szakmai feltételekre vonatkozó 

jogszabályokban, a 4/2000( II.25. ) Eüm rendelet 11.§- (9) 

bekezdés a.-b. pontjában előírt képesítéssel 8 fővel. 

 Nem rendelkezik a szolgáltatásban bevonni kívánt legalább 

4 fő olyan személlyel akik legalább 3 éves orvosi ügyeleti 

gyakorlati idővel rendelkeznek. 

 

III.2.4) Fenntartott szerződések  

A szerződés védett műhelyek számára fenntartott?                                                                                       igen    nem  

 

III. 3) KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK 

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos  foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?    igen X   nem  

Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:  

4/2000 ( II.25. ) Eüm rendelet 11.§ ( 9 ) bekezdés a.-b. pont 

III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét 

és képzettségét?                                                                                                                                    Igen X  nem  

  

 

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA 

 

IV.1.1) Az eljárás típusa  

Tárgyalásos                                     X  Tárgyalás nélküli                             

IV.1.2.) Az ajánlatkérő a közbeszerzési törvény melyik fejezetet szerint jár el? 

IV. fejezet                                    X V. fejezet                                     

VI. fejezet                                     VII. fejezet                                 

IV.1.3.) Megjelöli-e az ajánlatkérő azokat, akiket ajánlattételre fel kíván hívni? 

 

NEM                                  X IGEN                             (ha igen, a részletes 

információkat a Kiegészítő információk körében kell megadni)  

 



IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK  

IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) 

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás                                                                               

VAGY 

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint                                                 X   

az alábbiakban megadott részszempontok alapján 

Részszempont 

1.Havi vállalási ár  

2. Bérleti díj mértéke ( minimum 50000 

Ft/hó ) ( Ft/hó )  

3. gépkocsi bérleti díja ( Ft/hó ) 

 

4. Ajánlatkérő területéről bevonni 

kívánt szakemberek száma ( fő ) 

 

5. Ajánlattevő ügyeleti tapasztalata ( év 

)  

Súlyszám 

60 

 

20 

 

10 

5 

 

5 

Részszempont 

6.   

7 

8.   

9 

10.  

Súlyszám 

 

IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e?                                                                             igen     nem X 

Ha igen,  további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges) 

 

 

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK 

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) 

 

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?               igen      nem X 

Igen válasz esetén 

Előzetes összesített tájékoztató                            Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény        

A hirdetmény száma a KÉ-ben: 

Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)         

A hirdetmény száma a KÉ-ben: 

IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei 

A dokumentáció beszerzésének határideje  



Dátum:  2007/10/15  (év/hó/nap )                                                                      Időpont: 10 óra 

Kell-e fizetni a dokumentációért?                                                                                                    igen X    nem  

Igen válasz esetén, Ár (számokkal): 30 000 + ÁFA    Pénznem: HUF  

A fizetés feltételei és módja: átutalással az OTP Bank Nyrt. Mezőkövesdi fiókjánál vezetett 11734107-15350071-

00000000 számú elszámolási számlára kell teljesíteni. A befizetéséről kiállított igazolással vehető át a 

dokumentáció. A dokumentáció átvehető személyesen, előzetes telefonon történő bejelentkezés alapján 

munkanapokon 8-12 óráig ( a határidő leteltének napján 8-10 óráig ) illetve a Kbt. 54.§ (4) bekezdésében foglaltak 

szerint Dr. Fekete Zoltánnál a mezőkövesdi polgármesteri hivatalban ( Mezőkövesd, Mátyás király út 112. )  

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő  

Dátum:  2007/10/30   (év/hó/nap)                                                                      Időpont: 10 óra 

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok benyújthatók  

   ES     CS     DA    DE     ET    EL    EN    FR    IT     LV   LT     HU   MT   NL   PL   PT   SK   SL    FI    SV     

                                                            X                                     

Egyéb:   

IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén) 

 •••• / •• /•• -ig   (év /hó/nap ) 

VAGY hónap(ok)ban:  •••  vagy napokban: •••  (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei  

Dátum:     2007/10/31   (év/hó/nap)                                                                     Időpont: 10 

Helyszín: Mezőkövesdi Polgármesteri Hivatal ( Mezőkövesd, Mátyás király út.112. földszint 13.tárgyaló terem.)  

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek 

A Kbt. 80.§ (2) bekezdésében felsorolt személyek 

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK  

VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ  JELLEGŰ-E? (adott esetben)                                          igen      nem X 

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:  

VI.2) A SZERZŐDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS? 

                 igen      nem X 

Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot: 



VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) 

VI. 3.1) A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget a Kbt 83.§ 

alapján biztosít 

A hiánypótlás biztosítása esetén a hiánypótlás köre kizáró okokkal , pénzügyi gazdasági alkalmassággal 

kapcsolatos igazolások 

VI.3.2.) Az eredményhirdetés időpontja 2007. november 15. 10 óra 

VI.3.3.) A szerződéskötés tervezett időpontja 2007. november 26.   10 óra 

VI.3.4.) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első 

tárgyalás időpontja (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli) Ajánlatkérő az ajánlattevőkkel két fordulóban 

külön-külön tárgyal. 

Az első tárgyalás időpontja 2007. november 5. 10 óra 

VI.3.5.1.) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele?       

                                                                                                                                              igen X   nem  

VI.3.5.2.) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk  

VI.3.6.1.) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az 

ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső 

határa:1-10 

VI.3.6.2.) A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja aVI.3.6.1) szerinti 

ponthatárok közötti pontszámot lineáris arányosítás 

VI.3.7.) A III.2.2.) és a III.2.3.) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített 

ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest 

szigorúbb(ak)-e?                                                                                                              igen X    nem  

VI.3.8.) Meg kell jelölni az ajánlatban  

a) az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó 

mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat?                                                        igen X      nem  

b) a közbeszerzésnek azt a részét, amellyel összefüggésben az ajánlattevő harmadik személlyel  

szerződést fog kötni, e szervezet (személy) meghatározása nélkül?                            igen X      nem  

VI.3.9.) Egyéb információk:   1/ Az ajánlatkérő helyszíni konzultációt szervez az alábbi időpontban és 

helyszínen: Helyszíni bejárás napja 2007. október 18.  10,00 óra , helyszíne: Mezőkövesd, József Attila út 

3.sz. alatt található orvosi ügyeleti épület. Ajánlatkérő a helyszíni bejárásról jegyzőkönyvet készít, amelyet 

minden a helyszíni bejáráson résztvevő részére a helyszíni bejárást követő 2 munkanapon belül megküld.  A 

helyszíni bejáráson történő részvétel nem feltétele az ajánlattételnek.  

2/ Az ajánlatkérő az eljárásban való részvétel  ajánlati biztosíték fizetéséhez köti, melynek mértéke  

500.000,-Ft azaz ötszázezer forint. Az ajánlatkérő a biztosítékot  az ajánlattétellel egyidejűleg kéri 

rendelkezésre bocsátani, amelynek az ajánlati kötöttség ideéig kell érvényben lennie az erre vonatkozó 

igazolást az ajánlatnak tartalmaznia kell.  Az ajánlati biztosíték teljesíthető az OTP Bank Nyrt. Mezőkövesdi 

fiókjánál vezetett 11734107-15350071-00000000 számú elszámolási számlájára az ajánlattételi határidő 

lejártáig történő átutalással, vagy postai átutalási megbízással történő készpénzbefizetéssel. Az ajánlati 

biztosíték bankgaranciával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást 

tartalmazó  kötelezvénnyel is  teljesíthető. A bankgarancia, vagy a kötelezvény kedvezményezettjeként 

Mezőkövesd Város Önkormányzatát kell megnevezni tárgyként központi orvosi ügyelet címet kell 

feltüntetni.  

3/ Az értékelés módszere: Az ajánlatkérő a formailag és tartalmilag előzetesen megfelelőnek minősített 

ajánlatokat IV/2. szerinti részszempontok alapján értékeli. Az értékelés során adható pontszám 

részszempontonként 1-10 pont. Valamennyi bírálati elem tekintetében az ajánlatkérő számára legkedvezőbb 

ajánlati érték kap 10 pontot, a legkedvezőtlenebb ajánlatkérő kap 1 pontot. A többi ajánlat  tartalmi 

elemeinek pontszáma 1-10 pont között lineáris   arányosítással kerül kiszámításra. Az így megállapított 

pontszámok kerülnek  a felhívásban meghatározott súlyszámokkal  megszorzásra.  

4/ Az ajánlatot 3 példányban /1 db. eredeti, 2 db. másolat/ kell benyújtani a cég nevében 



kötelezettségvállalásra jogosult személy/személyek által cégszerűen aláírva zárt, cégjegyzés nélküli 

borítékban a dokumentációban részletezett formai követelménynek megfelelően „Mezőkövesd Város és 13 

település számára ellátandó központi orvosi ügyeleti szolgáltatás, Csak az ajánlattételi határidő lejártakor 

bontható fel” felirattal kell benyújtani. Minden oldalt az ajánlattevő részéről az aláírásra jogosult 

személy/személyek kézjegyével kell hitelesíteni.  

5/ Közös ajánlattétel esetén csatolni kell az egyetemes felelősségvállalásról szóló megállapodást.  

6/ Az ajánlatkérő kérő az aláírási címpéldánynak eredeti, vagy közjegyző által hitelesített másolati formában 

az ajánlatban történő becsatolását.  

7/ Az ajánlatkérő kéri, hogy az ajánlattevő csatolja be 90 napnál nem régebbi cégkivonatát, eredeti vagy 

közjegyző által hitelesített másolati példányban. Ha a Kbt. 63. § (2) bekezdés szerinti igazolásokból 

/cégkivonatból/ kitűnően részvételre jelentkezőnek  vagy 10 % feletti alvállalkozójának el nem bírált 

cégügyi módosítása van folyamatban, a változás tartalmát igazoló eredeti vagy közjegyző által hitelesített 

okiratot /változás bejegyzési kérelem/ is csatolni kell. Mindez nem jelenti a részvétel feltételeként 

meghatározott szempontban kezdeményezett változásbejegyzés iránti kérelem formájában történő 

elfogadását. 

8/ Érvénytelen az ajánlat, ha az ajánlattevőnek a teljesítésre nincs jogosultsága, mert ez a tevékenység nem 

szerepel a cég kivonatában.  

9/ Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő mutassa önmagát /cégbemutatás/ néhány oldal terjedelemben, 

alapvetően a közbeszerzés tárgyában összefüggő információk tekintetében.  

10/ Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 70 §. (1) bekezdésére vonatkozóan.  

11/ Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 71. § (1) bekezdés a-b. pontjaira, valamint a 3. 

bekezdésre vonatkozóan.   

12/ Mellékelni kell az ajánlatkérő területéről bevonni kívánt szakemberek nyilatkozatát az együttműködés 

vállalásáról.  

 

 

VI.4) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:   •••• /•• /••  (év/hó/nap) 



A. MELLÉKLET 

További címek és kapcsolattartási pontok 
I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETŐK BE 

Hivatalos név: 

 

Postai cím: 

 

Város/Község: 

 

Postai 

irányítószám:      

Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok):  

 

Címzett:  

Telefon:       

 

 

E-mail:       

 

Fax:       

Internet cím (URL): 

 

 

 
II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ BESZEREZHETŐ  

Hivatalos név: 

 

Postai cím: 

 

Város/Község: 

 

Postai 

irányítószám:      

Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok):  

 

Címzett:  

Telefon:       

 

 

E-mail:       

 

Fax:       

Internetcím (URL): 

 

 
 

III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVÁ AZ AJÁNLATOKAT BE KELL NYÚJTANI 

Hivatalos név: 

 

Postai cím: 

 

Város/Község: 

 

Postai 

irányítószám:      

Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok):  

 

Címzett:  

Telefon:       

 

 

E-mail:       

 

Fax:       

Internetcím (URL): 

 

 



B. MELLÉKLET 

A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

 

A RÉSZ SZÁMA  •••               MEGHATÁROZÁS 

                                                             

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA  

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)  

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy •• .•• .•• .••-•  ••••-•   ••••-•  

 

 

 

 

További tárgyak 

 

•• .•• .•• .••-•  

•• .•• .•• .••-•  

•• .•• .•• .••-•  

•• .•• .•• .••-•  

••••-•   ••••-•  

••••-•   ••••-•  

••••-•   ••••-•  

••••-•   ••••-•  

3) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK 

                                                                                                

                                                                                                

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE (adott esetben) 

Az időtartam hónap(ok)ban:   ••    vagy napokban:   ••••   (a szerződés megkötésétől számítva)   

VAGY       Kezdés         •••• /•• /••      (év/hó/nap)  

                 Befejezés     ••••  /•• /••     (év/hó/nap)  

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL 

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

 

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó) ---------------------- 

 

 

 

 

 



 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

223/2007. (VIII.29.) ÖK. számú   

H A T Á R O Z A T A 

 

 

 

Mezőkövesd város zöldfelület szabályozásáról szóló koncepció 

 

 

 

Mezőkövesd város Képviselő-testülete a „Mezőkövesd város zöldfelületi 

szabályozása” előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, s az abban foglaltakkal 

egyetért azzal a kiegészítéssel, hogy a 27/2007. (V.31.) ÖK. sz. „A közterület 

tisztántartásáról és a közhasználatú zöldterület fenntartásáról, védelméről szóló” 

rendelet mellékleteként szerepeljen a zöldfelület szabályozásáról szóló koncepció. Az 

ezzel kapcsolatos rendelet-módosítás készüljön el.  

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

  jegyző       polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 Kaló István sk.       Malatinszky Károly sk. 

 települési képviselő       települési képviselő 

 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MEZŐKÖVESD VÁROS ZÖLDFELÜLETI SZABÁLYOZÁSA 
2007. év 

 

 

MEZŐKÖVESD VÁROS ZÖLDFELÜLETI TAGOZÓDÁSA, FELOSZTÁSA: 

 

A város zöldfelületi rendszere az alábbi többé-kevésbé összefüggő, egymással átmenetet 

képező részekre osztható fel: 

 

1. Belváros 

2. Hadas városrész 

3. Családi házas övezetek 

4. Városból kivezető fő közlekedési utak 

5. Lakótelepek 

6. Millennium-park és Kavicsos tó zöldterülete 

7. Temető 

8. Zsóry fürdő üdülőterülete 

9. Belterület külső, külterjes művelésű részei 

10. Intézményi kertek, előkertek 

11. Iparterületek 

12. Patakok vonala 

13. Hórvölgyi tározó 

 

BELVÁROS: 

 

 Magában foglalja a Mátyás Király út két oldalán elhelyezkedő, intenzív fenntartású 

parkokat, zöldfelületeket a Millennium - parktól a Bogácsi úti kereszteződésig. A jövőben is 

kívánatos hogy az Önkormányzat egy átfogó tevékenységi kört ellátni képes szervezetet, 

vállalkozót megbízva a lehető legintenzívebb fenntartást biztosítja a belvárosi parkok, 

zöldfelületek terén. A lakosság beavatkozásának lehetősége (eltávolítás, ültetés) ezeken a 

területeken kizárt kell, hogy legyen! Célszerű lenne azonban a belváros virágosabbá tételéhez 

a lakosság segítségét is igénybe venni, létrehozva egy Lakossági Virágosítási programot a 

belvárosi lakók bevonásával. 

 Az alkalmazott fajok a lehető legnagyobb díszértéket kell, hogy képviseljenek, 

ugyanakkor a minél gyorsabb növésű, hosszú használati értékű, légszennyezettséget legalább 

elviselő fajokra kell koncentrálni a zöldrészek vázfajainak megválogatásakor. Jelenleg a 

kislevelű hárs-juharok alkotta gerinc mellett japánakác található nagyobb számban. Emellett 

fűz, kőris, berkenyék, nyír, díszszilva, platán tarkítják a parkokat. 

A jövőben nagyobb hangsúlyt kell kapnia a táj jellegzetes fájának, a kocsányos tölgynek is. A 

város két nagy zöldtömeget képviselő, a belváros mikroklímáját alapvetően befolyásoló, 

fásszárú növényzettel rendelkező kulcsterülete a Közösségi Ház előtti park, és a Gimnázium 

park. A Belváros összefüggő zöldfelületének kialakításához a Polgármesteri Hivatal és a volt 

Posta közötti területen az előzetes információk alapján a közművek helyzete miatt a faültetés 

nem lehetséges, ezen a területen dézsás növényültetés valósult, illetve valósulhat meg. A 

Matyó Múzeum és a Polgármesteri Hivatal épületei között megkezdett zöldfelületi 

összekötést további dézsás beültetésekkel lehet folytatni. A volt Kistemplom (később: 

Orgonamúzeum) épületegyütteséhez megépítendő parkolók kialakításakor a szükséges lesz új 

fák helyének kijelölésére, ill. légszennyezést tűrő fafajok elhelyezésére. 



 A Jézus szíve templom mellett elbontott lakóépület helyén tereprendezés, tájrendezés 

szükséges, amely szervesen beilleszthető a Kavicsos tó területének rendezési tervébe. Itt 

hangsúlyozottan helyet kell kapnia a kocsányos tölgynek, ez a faj a táj jellegzetes fája, lehet 

alkalmazni mint szoliter önálló díszfa, illetve liget szerű ültetésben is. A kialakításra kerülő 

növényállomány mindenképpen nagy értéket fog képviselni a következő években. 

 A belváros parkjaiból kivágott sövények helye füvesítésre került, ezzel az esztétikai 

helyreállítás megtörtént. A nyitottá váló, átlátható, összefüggő felületeken virágágyások 

kialakítása javasolt, ahol évelő és egy nyári virágok kiültetésével kellemesebbé, színesebbé 

tehető a terület. Az egy nyári virágokkal már ez évben beültetett területek jelentősen 

megnövelték az intenzív parkgondozási felületet a Gimnázium előtti, illetve a Vigadó épülete 

melletti parkban. 

 Cserjék szempontjából ugyancsak az intenzív díszt adó (termés, virág) fajoknak kell 

szerepelniük, ugyanakkor lehetőség szerint mellőzni szükséges a tömegcserjéket. Ezeket 

inkább sövényként, térhatárolóként szükséges alkalmazni, mintsem vegyes-, önálló-, vagy 

szimmetrikus beültetésekben (lásd Közösségi Ház park). 

 

HADAS VÁROSRÉSZ: 

 

 A belvároshoz kapcsolódó terület fő jellemzője hogy az utcák igen szűkek, hűen 

megőrizve az eredeti városképet. Ebből jól kitűnik, hogy ebben a városrészben nem 

lehetséges, de nem is szükséges nagyobb volumenű fásítás végrehajtása. A Hadas 

városrészben a 150 évvel ezelőtti állapotokhoz igazodó, ezzel összhangban lévő hagyományos 

kép megőrzése és azt követő kialakítása engedhető meg. Funkciója szerint a Hadasnak 

továbbra is fenn kell tartania a hagyományőrző szerepét. Ezzel összefüggésben nagyobb 

szerepet kaphat az akác, mellette a jövőben is különböző gyümölcsfák szerepeltethetőek. 

Kisebb mértékben a fekete nyár, kocsányos tölgy, csertölgy, fehér eper, magas- és virágos 

kőris, mezei szil. fehér fűz, vadgesztenye is szerepet kaphat. Nem kívánatosak a különböző 

díszfák de ugyancsak nem ajánlottak az örökzöldek sem. Fokozottan ügyelni kell viszont a 

kivágott fák pótlására, természetesen az eredeti arányok megtartásával! 

 Nagy hangsúlyt kell fektetni a virágos növényzet hagyományos képének kialakítására, 

amelyben a jellemző rózsák, egynyáriak (pl. muskátli, büdöske) mellett a népdalok, hímzések 

hagyományait idéző illatos növények (pl. rezeda, rozmaring, stb.), a tavaszi virágzású 

tulipánok, nárciszok, nőszirmok, stb. kaphatnak szerepet.  

 

ALKALMAZOTT FAJOK: 

 

Sorfák: 

 

 Akác (Robinia pseudoacacia) 15-18 m 

 Fekete nyár (Populus nigra ) 15-20 m 

 Fehéreper (Morus alba) 10 m  

1) Kocsányos tölgy (Quercu robur) 15-20 m 

 

Szoliterek: 

 

 Kocsányos tölgy (Quercus robur) 15-20 m 

 Csertölgy (Quercus cerris) 15-20 m 

 Magas kőris (Fraxinus excelsior) 15-20 m 

 Virágos kőris (Fraxinus ornus) 6-10 m 

 Mezei szil (Ulmus minor) 15-20 m 



 Fehér fűz (Salix alba) 10.15 m 

 Vadgesztenye (Aesculus hippocastanum) 10-15 m 

 

CSALÁDI HÁZAS ÖVEZETEK: 

 

 Jellemzően a lakók által alakított változatos képet mutatnak. Kívánatos a jövőben is a 

minél több díszfa és gyümölcsfélék mellett az őshonos fajok jelenléte is. Fokozottabb 

felügyeletet és a lakosságnak nyújtott segítséget tesz szükségessé viszont a jövőben a jelenlegi 

visszásságokat figyelembe véve a fajok méret és egyéb különleges jellemzők szerinti 

megválogatása (nevezetesen pl. légvezeték alá ne kerülhessen 15-20 m végleges magasságú 

fa). Az új kialakítású családi házas részek esetében az addig határ felőli védelmi-lezáró 

fasorok értelemszerűen a határ felőli oldalra tolódnak(pl. Dél-keleti lakóterület növekedés).  

 

ALKALMAZOTT FAJOK: 

 

Légvezeték alá (4m-es max. belógásig): 

 

 Cseregalagonya fajták (Crataegus laevigata var.) 3-5 m 

 Húsos som, fának nevelve (Cornus mas) 3-5 m 

 Gömbjuhar (Acer platanoides ’Globosum’) 3-5 m 

 Ernyős szivarfa (Catalpa bignioides ’Nana’) 3-5 m 

 Ecetfa (Rhus typhina) 3-5 m 

 Szomorú kecskefűz (Salix caprea ’Pendula’) 2-3 m 

 Borbási berkenye (Sorbus borbásii) 3-5 m 

 

Légvezeték alá (6m-es max. belógásig): 

 

 Korai juhar (Acer platanoides ’Drummondii’) 4-6 m 

 Selyemakác (Albizia julibrissin) 4-6 m 

 Mandula és változatai (Amygdalus communis var.) 4-6 m 

 Sajmeggy (Cerasus mahaleb) 4-6 m 

 Japáncseresznye és változatai (Cerasus serrulata var.) 4-6 m 

 Júdásfa (Cercis siliquastrum) 4-6 m 

 Csörgőfa (Koelreuteria paniculata) 4-6 m 

 Díszalma (Malus ssp.) 4-6 m 

 Mirabolán (Prunus cerasifera) 4-6 m 

 Díszszilvák (Prunus cerasifera var.) 4-6 m 

 

Légvezetékmentes területre középmagas fasor kialakítására: 

 

 Keskenylevelű ezüstfa (Elaeagnus angustifolia) 6-10m 

 Virágos kőris és változatai (Fraxinus ornus var.) 6-10 m 

 Fehéreper és változatai (Morus alba var.) 6-10 m 

 Zselnicemeggy (Padus avium) 6-10 m 

 Kései meggy (Prunus serotina) 6-10 m 

 Madárberkenye (Sorbus aucuparia) 6-10 m 

 Lisztes berkenye és változatai (Sorbus aria var.) 6-10 m 

 Nyírfa és változatai (Betula pendula var.) 10-15 m 



 Vadcseresznye (Cerasus avium) 10-15 m 

 Oszlopos páfrányfenyő (Ginkgo biloba ’Fastigiata’) 10-15 

 Lepényfa (Gleditsia triacanthos) 10-15 m 

 Vadkörte és változatai (Pyrus pyraster var.) 10-15 m 

 Csavartágú fűz (Salix matsudana ’Tortuosa’) 10-15 m 

 Házi berkenye (Sorbus domestica) 10-15 m 

 Barkóca berkenye (Sorbus torminalis) 10-15 m 

 

Légvezetékmentes területre (utcára) magas fasor kialakítására vagy szoliterként: 

 

 Mezei juhar és változatai (Acer campestre var.) 15-20 m 

 Korai juhar és változatai (Acer platanoides var.) 15-20 m 

 Hegyi juhar és változatai (Acer pseudoplatanus var.) 15-20 m 

 Gyertyán és változatai (Carpinus betulus var.) 15-20 m 

 Nyugati ostorfa (Celtis occideltalis) 15-20 m 

 Magyar kőris (Fraxinus angustifolia ssp. pannonica) 15-20 m 

 Magas kőris és változatai (Fraxinus excelsior var.) 15-20 m 

 Jegenyenyár (Populus nigra ’Italica’) 20- m 

 Oszlopos kocsányos tölgy (Quercus robur ’Fastigiata’) 15-20 m 

 Kislevelű hárs és változatai (Tilia cordata var.) 15-20 m 

 Nagylevelű hárs és változatai (Tilia platyphyllos var.) 15-20 m 

 Ezüst hárs és változatai (Tilia tomentosa var.) 15-20 m 

 Vénic szil (Ulmus laevis) 15-20 m 

 Mezei szil (Ulmus minor) 15-20 m 

 

Terekre, teresedésekre szoliterként: 

 

 Vadgesztenye és változatai (Aesculus hippocastanum) 10-15 m 

 Szívlevelű szivarfa (Catalpa bignioides) 10-15 m 

 Páfrányfenyő (Ginkgo biloba) 10-15 m 

 Fehér fűz és változatai (Salix alba var.) 10-15 m 

 Japánakác (Sophora japonica) 10-15 m 

 

VÁROSBÓL KIVEZETŐ FŐ KÖZLEKEDÉSI UTAK: 

 

 A város gerincét alkotó utak legfőbb jellemzője az erős légszennyezettség, így csak a 

minél nagyobb levegőszűréssel bíró, de legalább azt elviselő fajok felelnek meg a 

követelményeknek. Elmondható ugyanakkor, hogy a házak előtt végigvezetett közművek 

(szennyvízcsatorna, légvezeték) a jelenlegi helyzetben szinte lehetetlenné teszik az autós-

gyalogosforgalom zavarása nélkül a fák alkalmazását. Az összefüggő zöldfelületi rendszer 

kialakításához azonban a jövőben mindenképpen szükséges lenne a közművek üzemeltetőivel 

történő egyeztetés, és megoldás kidolgozása a fent említett kedvezőtlen helyzet javítására. 

A városba bevezető utak közül a Széchenyi út a város egyik legforgalmasabb útja lett, itt 

található a Sportpálya mellett kialakított parkoló, örökzölddel (tujával) beültetve, mely a 

térelválasztásokat jelzi. A növények nem töltik be funkciójukat, nem díszítenek, inkább 

rontják az esztétikai képet, sőt gátolják a parkoló rendeltetésszerű használatát. Célszerű lenne 

megvizsgálni a parkoló területéről az örökzöldek eltávolításának lehetőségét (amelyiket lehet 



átültetéssel), s helyükre pedig célszerűen gyorsan fejlődő, árnyékot adó, lombhullató fa 

telepítése lenne ideális.  

A Magyar Közút Kht. tulajdonában lévő zöldfelületeket (Egri úti kereszteződés zöld szigetei, 

körforgalmak) virágosítani nem kívánja. Amennyiben a város költségvetése lehetővé teszi a 

későbbiek folyamán saját forrásból történő virágosítással ezek a helyek is szebbé tehetőek. 

 

ALKALMAZHATÓ FAJOK: 

 

Kiváló tűrőképességűek: 

 

 Cseregalagonya fajták (Crataegus laevigata var.) 3-5 m 

 Gömbjuhar (Acer platanoides ’Globosum’) 3-5 m 

 Díszszilvák (Prunus cerasifera var.) 4-6 m 

 Csörgőfa (Koelreuteria paniculata) 4-6 m 

 Magyar kőris (Fraxinus angustifolia ssp. pannonica) 15-20 m 

 Magas kőris és változatai (Fraxinus excelsior var.) 15-20 m 

 Mezei juhar és változatai (Acer campestre var.) 15-20 m 

 Jegenyenyár (Populus nigra ’Italica’) 20- m 

 

Légszennyezettséget elviselők: 

 

 Japáncseresznye és változatai (Cerasus serrulata) 4-6 m 

 Korai juhar és változatai (Acer platanoides var.) 15-20 m 

 Hegyi juhar és változatai (Acer pseudoplatanus var.) 15-20 m 

 Nyírfa és változatai (Betula pendula var.) 10-15 m 

 Virágos kőris és változatai (Fraxinus ornus var.) 6-10 m 

 Vadkörte és változatai (Pyrus pyraster var.) 10-15 m 

 Kocsányos tölgy (Quercus robur) 15-20 m 

 Oszlopos kocsányos tölgy (Quercus robur ’Fastigiata’) 15-20 m 

 Csertölgy (Quercus cerris) 15-20 m 

 Házi berkenye (Sorbus domestica) 10-15 m 

 Barkóca berkenye (Sorbus torminalis) 10-15 m 

 

LAKÓTELEPEK, JÁTSZÓTEREK: 

 

 A lakótelepek vegyes képet mutatnak a városon belül: egyes területeken a fás 

növényzet alacsony száma és rossz állapota jellemző (Harsányi úti lakótelep), más részeken a 

gyümölcsfák sűrű beültetésével a lakók kertvárosi jelleget alakítottak ki (Egri úti lakótelep). 

Ezekre a területekre nem javasoltak a haszonfák, gyümölcsfák, legfeljebb ezeknek nagy 

értéket képviselő díszváltozataik (pl. díszalma, díszszilva, japáncseresznye, stb.). E 

díszgyümölcsökre kell koncentrálni ugyanakkor a lakótelepekhez szorosan kapcsolódó több, 

kevesebb játszótér fásításakor, átalakításakor is, velük együtt szerepeltetve a különböző 

terméssel, virággal díszítő vagy éppen őszi lombszínnel, illatanyaggal kedvező hatást keltő 

fafajokat is. Szerepet kaphatnak ugyanakkor jelzésértékűen a térség jellegzetes társulásainak 

fajai is. 

 Korábban már döntés született a városban fejleszteni kívánt játszóterekről. A 

megszüntetésre javasolt játszóterek helyén közpark alakítható ki, természetesen a megfelelő 

növényzet szem előtt tartása mellett. 



 

ALKALMAZOTT FAJOK: 

 

Légvezeték alá (4 m-es max. belógásig): 

 

 Gömbjuhar (Acer platanoides ’Globosum’) 3-5 m 

 Cseregalagonya fajták (Crataegus laevigata var.) 3-5 m 

 Ecetfa (Rhus typhina) 3-5 m 

 Borbási berkenye (Sorbus borbásii) 3-5 m 

 

Légvezeték alá (6 m-es max. belógásig): 

 

 Korai juhar (Acer platanoides ’Drummondii’) 4-6 m 

 Selyemakác (Albizia julibrissin) 4-6 m 

 Japáncseresznye és változatai (Cerasus serrulata) 4-6 m 

 Csörgőfa (Koelreuteria paniculata) 4-6 m 

 Díszalma (Malus ssp.) 4-6 m 

 Díszszilvák (Prunus cerasifera var.) 4-6 m 

 

Légvezetékmentes területre középmagas fasor kialakítására: 

 

 Virágos kőris és változatai (Fraxinus ornus var.) 6-10 m 

 Madárberkenye (Sorbus aucuparia) 6-10 m 

 Lisztes berkenye és változatai (Sorbus aria var.) 6-10 m 

 Nyírfa és változatai (Betula pendula var.) 10-15 m 

 Oszlopos páfrányfenyő (Ginkgo biloba ’Fastigiata’) 10-15 m 

 Csavartágú fűz (Salix matsudana ’Tortuosa’) 10-15 m 

 Házi berkenye (Sorbus domestica) 10-15 m 

 Barkóca berkenye (Sorbus torminalis) 10-15 m 

Légvezetékmentes területre (utcára) magas fasor kialakítására vagy szoliterként: 

 

 Mezei juhar és változatai (Acer campestre var.) 15-20 m 

 Korai juhar és változatai (Acer platanoides var.) 15-20 m 

 Hegyi juhar és változatai (Acer pseudoplatanus var.) 15-20 m 

 Gyertyán és változatai (Carpinus betulus var.) 15-20 m 

 Nyugati ostorfa (Celtis occideltalis) 15-20 m 

 Magyar kőris (Fraxinus angustifolia ssp. pannonica) 15-20 m 

 Magas kőris és változatai (Fraxinus excelsior var.) 15-20 m 

 Jegenyenyár (Populus nigra ’Italica’) 20- m 

 Oszlopos kocsányos tölgy (Quercus robur ’Fastigiata’) 15-20 m 

 Kislevelű hárs és változatai (Tilia cordata var.) 15-20 m 

 Nagylevelű hárs és változatai (Tilia platyphyllos var.) 15-20 m 

 Ezüst hárs és változatai (Tilia tomentosa var.) 15-20 m 

 Vénic szil (Ulmus laevis) 15-20 m 

 Mezei szil (Ulmus minor) 15-20 m 

 

 

 



Terekre, teresedésekre szoliterként: 

 

 Vadgesztenye és változatai (Aesculus hippocastanum) 10-15 m 

 Szívlevelű szivarfa (Catalpa bignioides) 10-15 m 

 Páfrányfenyő (Ginkgo biloba) 10-15 m 

 Fehér fűz és változatai (Salix alba var.) 10-15 m 

 

MILLENNIUM PARK és KAVICSOS TÓ KÖRÜLI ZÖLDTERÜLET: 

 

 A Millennium-park jelenlegi faállománya inkább megfelel egy védelmi célú 

fásításnak; semmint mutatja egy intenzív fenntartású park képét. A jövőben törekedni kell a 

fokozatos átalakításra, amit a már beállt fákhoz igazodva részletes terv alapján szükséges 

végrehajtani (A tervek részét képezik a Kavicsos-tó szabadidőpark engedélyezési terveinek – 

leszámítva a közelmúltban elbontott épület területét.) A Kavicsos tó és a Millennium-park az 

egyetlen összefüggő területe a városnak, amely nem rendelkezik sem második szintű 

növényanyaggal (cserjeszint), sem örökzöld növényzettel. A Vg Zrt javaslata alapján: a 

talajviszonyok figyelembevételével cserjék tekintetében javasolt az extenzív fenntartást is jól 

tűrő őshonos fajokra, valamint egyéb nagy díszértéket képviselő fajokra alapozni a 

növényanyagot (szoliterek), kiegészítve egy – két tömegcserje folttal. Örökzöldek köréből 

elsődleges szerepet kell, hogy kapjon a tiszafa, a feketefenyő és az erdei fenyő, de emellett 

egyéb boróka- és tujafajok alak-és színváltozatai is szerepet kaphatnak. A lombhullató : 

örökzöld arány legalább 1:5 kell, hogy legyen és lehetőleg minél inkább a lombhullató 

többség felé tolódjon el. A fásítást úgy kell kialakítani, hogy a tómeder és a mellette 

elhelyezkedő lapályos területre inkább vízparti, vízi élőhelyen előforduló növények kapjanak 

teret, míg az örökzöldek és a díszfák a tómedertől távolabb, inkább a Millennium-parkban, a 

PROFI áruháznál, és a volt Kis templom park háta mögötti részen kerüljenek elhelyezésre. 

 

ALKALMAZOTT FAJOK: 

 

 Japáncseresznye és változatai (Cerasus serrulata) 4-6 m 

 Cseregalagonya fajták (Crataegus laevigata var.) 3-5 m 

 Díszalma (Malus ssp.) 4-6 m 

 Díszszilvák (Prunus cerasifera var.) 4-6 m 

 Virágos kőris és változatai (Fraxinus ornus var.) 6-10 m 

 Madárberkenye (Sorbus aucuparia) 6-10 m 

 Lisztes berkenye és változatai (Sorbus aria var.) 6-10 m 

 Nyírfa és változatai (Betula pendula var.) 10-15 m 

 Házi berkenye (Sorbus domestica) 10-15 m 

 Barkóca berkenye (Sorbus torminalis) 10-15 m 

 Mezei juhar és változatai (Acer campestre var.) 15-20 m 

 Korai juhar és változatai (Acer platanoides var.) 15-20 m 

 Hegyi juhar és változatai (Acer pseudoplatanus var.) 15-20 m 

 Gyertyán és változatai (Carpinus betulus var.) 15-20 m 

 Magyar kőris (Fraxinus angustifolia ssp. pannonica) 15-20 m 

 Magas kőris és változatai (Fraxinus excelsior var.) 15-20 m 

 Oszlopos kocsányos tölgy (Quercus robur ’Fastigiata’) 15-20 m 

 Kocsányos tölgy (Quercus robur) 15-20 m 

 Kislevelű hárs és változatai (Tilia cordata var.) 15-20 m 

 Nagylevelű hárs és változatai (Tilia platyphyllos var.) 15-20 m 



 Ezüst hárs és változatai (Tilia tomentosa var.) 15-20 m 

 Vénic szil (Ulmus laevis) 15-20 m 

 Mezei szil (Ulmus minor) 15-20 m 

 Szívlevelű szivarfa (Catalpa bignioides) 10-15 m 

 Páfrányfenyő (Ginkgo biloba) 10-15 m 

 Fehér fűz és változatai (Salix alba var.) 10-15 m 

 

TEMETŐ: 

 

 Alapvetően kettős képet mutató területe a városnak. A Bogácsi úti bejárattól a 

ravatalozóig vezető úttól a Mátyás király útig terjedő rész lényegében kellő mennyiségű fás 

szárú növényzettel bír; itt a gerincet a vadgesztenye mellett az akác adja, mellettük számos 

örökzöld található. A hátsó részen az akácok jelentős túlsúlyba kerültek (emellett kb. 70 

százalékuk csúcsszáradás tüneteit mutatja jelezve a légszennyezettség magas fokát), mellettük 

magas kőrisek szerepelnek nagyobb számban, de így is elmondható, hogy a korábban említett 

területhez képest elhanyagolt. Jellemző továbbá a köznyelvben csak „ecetfa”-ként ismert 

cserje surjángjainak gyomosítása, nagy kiterjedésű foltokban történő felverődése, ami 

jelentősen megnehezíti a Temető kezelését, rendben tartását. Megoldást jelenthet a hátsó 

részen egy minél hamarabb elkezdett fásítás (rossz talajviszonyokat tűrő, legalább közepes 

növekedési erélyű, 10 –20 méter végleges magasságú lombhullató és örökzöld fajok), és 

párhuzamosan az akácok kitermelése-természetesen csak akkor, ha már az ültetett fajok 

képesek betölteni szűrő – és védelmi szerepüket. A kezeltebb részen hasonló a helyzet, azzal a 

kiegészítéssel, hogy a vadgesztenyét is ki kell váltani egyéb, hasonló tulajdonságokkal 

rendelkező fafajjal (aknázómoly folyamatos károsítása, ill. levelének a sírok színére gyakorolt 

elszínező hatása miatt).  

 

ALKALMAZOTT FAJOK: 

 

Temető egész területén alkalmazhatóak: 

 

 Mezei juhar és változatai (Acer campestre var.) 15-20 m 

 Korai juhar és változatai (Acer platanoides var.) 15-20 m 

 Hegyi juhar és változatai (Acer pseudoplatanus var.) 15-20 m 

 Gyertyán és változatai (Carpinus betulus var.) 15-20 m 

 Magyar kőris (Fraxinus angustifolia ssp. pannonica) 15-20 m 

 Magas kőris és változatai (Fraxinus excelsior var.) 15-20 m 

 Kocsányos tölgy (Quercus robur) 15-20 m 

 Kislevelű hárs és változatai (Tilia cordata var.) 15-20 m 

 Nagylevelű hárs és változatai (Tilia platyphyllos var.) 15-20 m 

 Ezüst hárs és változatai (Tilia tomentosa var.) 15-20 m 

 Vénic szil (Ulmus laevis) 15-20 m 

 Mezei szil (Ulmus minor) 15-20 m 

 Fehér fűz (Salix alba) 10-15 m 

 Szomorúfűz (Salix alba ’Tristis’) 10-15 m 

 Nyír (Betula pendula) 10-15 m 

 

Örökzöldek: 

 

 Fekete fenyő (Pinus nigra) 15-20 m 



 Erdei fenyő (Pinus sylvestris) 15-20 m 

 Tiszafa alak-és színváltozatok (Taxus baccata var.) 2-10 m 

 Keleti tuja (életfa) alak-és színváltozatok (Thuja orientalis var.) 2-10 m 

 Nyugati tuja alak-és színváltozatok (Thuja occidentalis var.) 2-10 m 

 Boróka alak-és színváltozatok (Juniperus ssp.) 2-10 m 

 

ZSÓRY FÜRDŐ ÜDÜLŐTERÜLETE: 

 

 A családi házas övezetekhez hasonlóan sokszínű, a ház – nyaralótulajdonosok által 

alakított képet mutat, ami alapvetően kedvező hatást kelt. A légvezeték alá ültetett, ill. 

forgalmat zavaró fák problémája itt is fenn áll, megoldásra vár. Ugyancsak fokozott figyelmet 

érdemel az örökzöld – lombhullató aránynak az előbbi irányába való eltolódása, ami tájidegen 

kép kialakulásának lehetőségét hordozza magában. Előbbiekből következően a városi vezetés 

által alkalmazott koordinációs eszközökkel (őszi faültetés meghirdetése igény szerinti 

beszerzéssel; tanácsadás, stb.) csökkenthető, ill. megelőzhető hasonló problémák kialakulása. 

A javasolt fajok a nagy díszértéket képviselő fák köréből kerülhetnek ki, azok közül is 

elsősorban a vezeték alá ültethető változatok jöhetnek számításba. A Zsóry, mint település 

rész nem rendelkezik kiépített parkkal. Ennek pótlására ad lehetőséget az un. Arborétum 

területe, ahol a szükséges fa- és növényállomány megfelelő korral áll rendelkezésre, azonban 

egy park struktúra, illetve a hozzátartozó eszközök (burkolat, pihenőhelyek, hulladéktárolók, 

közvilágítás) még hiányoznak. 

 

ALKALMAZOTT FAJOK: 

 

Légvezeték alá (4m-es max. belógásig): 

 

 Gömbjuhar (Acer platanoides ’Globosum’) 3-5 m 

 Ernyős szivarfa (Catalpa bignioides ’Nana’) 3-5 m 

 Húsos som fának nevelve (Cornus mas) 3-5 m 

 Cseregalagonya fajták (Crataegus laevigata var.) 3-5 m 

 Ecetfa (Rhus typhina) 3-5 m 

 Szomorú kecskefűz (Salix caprea ’Pendula’) 2-3 m 

 Borbási berkenye (Sorbus borbásii) 3-5 m 

 

Légvezeték alá (6 m-es max. belógásig): 

 

 Korai juhar (Acer platanoides ’Drummondii’) 4-6 m 

 Selyemakác (Albizia julibrissin) 4-6 m 

 Mandula és változatai (Amygdalus communis var.) 4-6 m 

 Sajmeggy (Cerasus mahaleb) 4-6 m 

 Japáncseresznye és változatai (Cerasus serrulata var.) 4-6 m 

 Júdásfa (Cercis siliquastrum) 4-6 m 

 Csörgőfa (Koelreuteria paniculata) 4-6 m 

 Díszalma (Malus ssp.) 4-6 m 



 Mirabolán (Prunus cerasifera) 4-6 m 

 Díszszilvák (Prunus cerasifera var.) 4-6 m 

 

Légvezetékmentes területre középmagas fasor kialakítására: 

 

 Keskenylevelű ezüstfa (Elaeagnus angustifolia) 6-10 m 

 Virágos kőris és változatai (Fraxinus ornus var.) 6-10 m 

 Madárberkenye (Sorbus aucuparia) 6-10 m 

 Lisztes berkenye és változatai (Sorbus aria var.) 6-10 m 

 Nyírfa és változatai (Betula pendula var.) 10-15 m 

 Oszlopos páfrányfenyő (Ginkgo biloba ’Fastigiata’) 10-15 m 

 Csavartágú fűz (Salix matsudana ’Tortuosa’) 10-15 m 

 Házi berkenye (Sorbus domestica) 10-15 m 

 Barkóca berkenye (Sorbus torminalis) 10-15 m 

 

BELTERÜLET KŰLSŐ KÜLTERJES MŰVELÉSŰ RÉSZEI: 

 

 Funkció szempontjából önálló, a város egyéb részeitől elkülönülő zöldterületek, 

kezelésüket ehhez szükséges igazítani. Alapvetően nagy vagy közepes végleges magasságú, 

légszennyezettséget, extenzív fenntartást tűrő fajok alkalmazhatóak, de szükséges a minél 

többszintű telepítés. A különböző díszfák és az akác sem kívánatosak, hiszen itt a fásítás célja 

elsősorban a minél nagyobb fokú védelem (zaj-, rezgés- stb.), a levegőszűrés, és nem a 

díszérték kihangsúlyozása. 

 A besorolás szerint különleges területek, közparkok jövendőbeli helyszínei (Kőkép), 

vagy éppen rekultiválásra váró lerakóhelyek (Júlia u.- Sándor u. illegális lerakó) lehetnek. A 

rossz talajviszonyokra különösen tekintettel kell lenni az egyes területek vonatkozásában. A 

különböző területeket a határ felől védelmi célú erdők köthetik össze. 

 

ALKALMAZOTT FAJOK:. 

 

 Magyar kőris (Fraxinus angustifolia ssp. pannonica) 15-20 m 

 Magas kőris (Fraxinus excelsior) 15-20 m 

 Mezei juhar (Acer campestre) 15-20 m 

 Jegenyenyár (Populus nigra ’Italica’) 20- m 

 Ezüstfa (Elaeagnus angustifolia) 10-15 m 

1) Nyugati ostorfa (Celtis occidentalis) 15-20 m 

 Nyírfa (Betula pendula) 10-15 m 

 Korai juhar (Acer platanoides) 15-20 m 

 Hegyi juhar (Acer pseudoplatanus) 15-20 m 

 Virágos kőris (Fraxinus ornus) 6-10 m 

 Kocsányos tölgy (Quercus robur) 15-20 m 

 Csertölgy (Quercus cerris) 15-20 m 

 Barkóca berkenye (Sorbus torminalis) 10-15 m 

 Mezei szil (Ulmus minor) 15-20 m 

 Japánakác (Sophora japonica) 10-15 m 



 Kislevelű hárs (Tilia cordata) 15-20 m 

 Nagylevelű hárs (Tilia platyphyllos) 15-20 m 

 Ezüst hárs (Tilia tomentosa) 15-20 m 

 

INTÉZMÉNYI KERTEK, ELŐKERTEK 

 

A bölcsőde - óvoda- és iskolakertek alapvetően a 70’-80’ - as évek képét mutatják, 

azóta nagyobb mértékű átalakítások nem történtek; a növényzet vázát alkotó fák egy része 

elöregedett, más részüknél az ültetésből származó gondok tapasztalhatóak. A gyermekkel 

foglalkozó intézményekben mindenképpen szükséges lenne az említett visszásságok 

megszüntetése, ill. a mérgező, vagy szúrós növények ilyen területekről való eltávolítása, a 

növények nagyobb díszértékűre, színnel, terméssel, illattal díszítőekre cserélése. A nagyobb 

légszennyezettségnek, zajnak, stb. kitett intézmények esetén indokolt lenne az intézménykert 

szennyezési forrástól való elválasztása nagy légszűrő képességű növényfajokkal (cserjés-fás 

többszintű telepítés). 

A Polgármesteri Hivatal, A és B épülete előtti előkert esetén javasolt olyan fajok 

telepítése amelyek rezisztensek a korosabb facsemeték kiültetésekor, gyors növekedésűek és 

beilleszthetők a belváros növény kultúrájába. Javasolt fajok pl: gömbkőris vagy a gömbjuhar 

alap és díszfajai. 

 

ALKALMAZOTT FAJOK:. 

 Gömbjuhar (Acer platanoides’Globosum’) 3-5m 

 Virágos kőris és változatai (Fraxinus ornus var.) 6-10 m 

 Magas kőris és változatai (Fraxinus excelsior) 15-20 m 

 Kocsányos tölgy és változatai (Quercus robur) 10-15-20 m 

 Csertölgy (Quercus cerris) 15-20 m 

 Mezei juhar (Acer campestre) 15-20 m 

 Korai juhar és színváltozatai (Acer platanoides) 15-20 m 

 Hegyi juhar (Acer pseudoplatanus) 15-20 m 

 Platán (Platanus hybrida) 15-20 m 

 Vérszilva (Prunus cerasifera ’Woodii’) 

 Díszalma változatok (Malus X) 

 

SÖVÉNYNÖVÉNYEK 

 Orgona (Syringa vulgaris) 

 Tamariska (Tamarix tetranda) 

 

IPARTERÜLETEK 

 

A már meglévő, város belterületén (Sütőüzem, Dohány úti ipartelep, stb. ), vagy 

külsőbb részeken (Delco Remy, Exir Hungary, Modine Hungaria) telepített üzemek 

környékén a légszennyezettség nem jelentős, telepen belüli növényzetük változó képet mutat; 

a nagyobb volumenű közterületen történő fásítás nem szükséges, többnyire nem is lehetséges. 

A Delco Remy-t és az Egri úti lakótelepet elválasztó, megkezdett, védelmi jellegű, többszintű 

fásítást célszerű lenne véglegesen helyre állítani. Az új ipartelepek létesítése esetén 



mindenképpen figyelembe kell venni a zaj- rezgés-, levegőszennyezés esetleges lakóterületre, 

vagy más területekre gyakorolt hatását, és nagy szűrőképességű fa-, cserjefajokból kialakított 

3 szintű telepítésekkel az eltérő funkciójú területek között átmenetet képező, de jelentős 

szűrőhatást kifejtő zöldfelületeket kell létrehozni. 

 

ALKALMAZOTT FAJOK:. 

 

 Magas kőris (Fraxinus excelsior) 15-20 m 

 Virágos kőris és változatai (Fraxinus ornus var.) 6-10 m 

 Mezei juhar (Acer campestre) 15-20 m 

 Jegenyenyár (Populus nigra ’Italica’) 20- m 

 Nyugati ostorfa (Celtis occidentalis) 15-20 m 

 Nyírfa (Betula pendula) 10-15 m 

 Korai juhar (Acer platanoides) 15-20 m 

 Hegyi juhar (Acer pseudoplatanus) 15-20 m 

 Virágos kőris (Fraxinus ornus) 6-10 m 

 Kocsányos tölgy (Quercus robur) 15-20 m 

 Csertölgy (Quercus cerris) 15-20 m 

 Barkóca berkenye (Sorbus torminalis) 10-15 m 

 Mezei szil (Ulmus minor) 15-20 m 

 Kislevelű hárs (Tilia cordata) 15-20 m 

 Nagylevelű hárs (Tilia platyphyllos) 15-20 m 

 Ezüst hárs (Tilia tomentosa) 15-20 m 

 Erdei fenyő (Pinus sylvestris) 18 m 

 Fekete fenyő (Pinus nigra) 18 m 

 Közönséges boróka fajtái (Juniperus communis var.) 4-6 m 

 Tiszafa (Taxus baccata) 10 m 

 

PATAKOK VONALÁNAK FÁSÍTÁSA 

 

A Hór és a Kánya patak mentén alapvetően vízparti, vízközeli élőhelyek 

növényzetéből alakítható a patakok mentén tervezett vonalas fásítás, ami esetenként 

kiegészülhet a ligetes- parkos kialakításoknál egyéb honos fajokkal is. A fásítások gerincét a 

fehér fűz mellett kőrisek, nyárak, nyír, kocsányos tölgy, keskenylevelű ezüstfa esetleg a 

tatárjuhar alkothatják. Kiteresedéseknél, ligetes jellegű, patakvonalhoz kapcsolódó 

parkrészeknél mezei szil, juharok, fehér eper, vadgyümölcsök is szóba jöhetnek. Ilyenek 

például az un. „Vashíd” két oldalán elhelyezkedő terület, vagy az u.n. „Tiszti” lakótelep 

mellett kialakítható ligetes közpark. 

 

ALKALMAZOTT FAJOK:. 

 

 Magyar kőris (Fraxinus angustifolia ssp. pannonica) 15-20 m 

 Magas kőris (Fraxinus excelsior) 15-20 m 

 Mezei juhar (Acer campestre) 15-20 m 

 Feketenyár (Populus nigra) 



 Szürkenyár (Populus canescens) 15-18 m 

 Jegenyenyár (Populus nigra ’Italica’) 20- m 

 Ezüstfa (Elaeagnus angustifolia) 10-15 m 

 Nyugati ostorfa (Celtis occidentalis) 15-20 m 

 Nyírfa (Betula pendula) 10-15 m 

 Korai juhar (Acer platanoides) 15-20 m 

 Hegyi juhar (Acer pseudoplatanus) 15-20 m 

 Tatárjuhar (Acer tataricum) 6-10 m 

 Virágos kőris (Fraxinus ornus) 6-10 m 

 Kocsányos tölgy (Quercus robur) 15-20 m 

 Mezei szil (Ulmus minor) 15-20 m 

 Japánakác (Sophora japonica) 10-15 m 

 Kislevelű hárs (Tilia cordata) 15-20 m 

 Nagylevelű hárs (Tilia platyphyllos) 15-20 m 

 

HÓRVÖLGYI TÁROZÓ 

 

 Az előző területhez hasonló jellegű növényzet kialakítása lenne célszerű, azzal a 

különbséggel, hogy a telepítésnél – mivel ez egy alapvetően növényzettel rosszul ellátott 

terület – először a gyorsan növő fajokat célszerű elhelyezni, az erdősültség minél hamarabbi 

kialakítása érdekében. A jelenlegi kocsányos tölgyből kialakított növénysor kb. 50 év múlva 

tölti be védelmi, rekreációs, stb. szerepét. Fenyőfélék alkalmazása nem célszerű, ugyanis 

inkább a vízparti jelleget szükséges hangsúlyozni, mintsem a növényzet díszértékét előtérbe 

helyezni. 

 

ALKALMAZOTT FAJOK:. 

 

 Magyar kőris (Fraxinus angustifolia ssp. pannonica) 15-20 m 

 Magas kőris (Fraxinus excelsior) 15-20 m 

 Fehér fűz (Salix alba) 15-18 m 

 Szomorúfűz (Salix alba ’Tristis’) 10-15m 

 Mezei juhar (Acer campestre) 15-20 m 

 Szürkenyár (Populus canescens) 15-18 m 

 Ezüstfa (Elaeagnus angustifolia) 10-15 m 

 Nyírfa (Betula pendula) 10-15 m 

 Tatárjuhar (Acer tataricum) 6-10 m 

 Kocsányos tölgy (Quercus robur) 15-20 m 

 



1. melléklet 

 

 

MEZŐKÖVESD VÁROS KÖZTERÜLETEIN NEM KÍVÁNATOS FA-, ÖRÖKZÖLD ÉS 

CSERJEFAJOK 

 

 

LOMBOS FÁK: 

 

MAGYAR NÉV  LATIN NÉV   KIZÁRÁS OKA 

 

Szelídgesztenye  Castanea sativa  tájidegen 

 

Bálványfa    Ailanthus altissima  gyomosít 

 

ÖRÖKZÖLDEK: 

 

MAGYAR NÉV  LATIN NÉV   KIZÁRÁS OKA 

 

Közönséges luc  Picea abies   tájidegen 

 

Közönséges jegenyefenyő Abies alba   tájidegen 

 

Vörösfenyő   Larix decidua   tájidegen 

 

 

CSERJÉK: 

 

MAGYAR NÉV  LATIN NÉV   KIZÁRÁS OKA 

 

Ecetszömörce   Rhus hirta   gyomosít 

 

Kecskefűz (alapfaj)  Salix caprea   gyomosít 

 



2. melléklet 

 

 

 

MEZŐKÖVESD VÁROS TERÜLETÉN TÁMOGATOTT FA-ÉS ÖRÖKZÖLDFAJOK 

 

 

LOMBOS FÁK: 

 

MAGYAR NÉV  LATIN NÉV   TÁMOGATÁS OKA 

 

Oszlopos fekete nyár   Populus nigra ’Italica’ tájképi érték 

 

Kocsányos tölgy  

és változatai    Quercus robur var.  tájképi érték 

 

Fehér eper  

és változai   Morus alba var.  tájképi érték 

 

 

ÖRÖKZÖLDEK: 

 

MAGYAR NÉV  LATIN NÉV   TÁMOGATÁS OKA 

 

Feketefenyő   Pinus nigra   tűrőképes, tájba illő 

 

Erdeifenyő   Pinus silvestris  tűrőképes, tájba illő 

 

Tiszafa és változatai  Taxus baccata var.  tűrőképes, tájba illő 

 

Keleti tuja   Thuja orientalis  tájba illő 

 

 

 

 

 



 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

224/2007. (VIII.29.) ÖK. számú   

H A T Á R O Z A T A 

 

 

 

Elvi hozzájárulás a Rendezési Terv TESCO környezetére  

vonatkozó módosításához 

 

 

1.) A Képviselő-testület elvi hozzájárulását adja, hogy a TESCO környezetében a Lőteret, a 

jelenlegi használtcikk piacot, és a 3/1 hrsz-ú ingatlant érintő területekre vonatkozó tömb 

szabályozási terve módosításra kerüljön oly módon, hogy a TESCO-tól K-re ÉK-re található 

területeket kereskedelmi, gazdasági beruházások (mezőgazdasági-, bútorárúház stb.) 

telepítése megvalósulhasson, valamint a Lőtér területén az új használtcikk piac kialakítható 

legyen.  

 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szabályozási terv 

módosításának költségviselésére vonatkozó megállapodást Nagy Károly Eger, Deák F. u. 

62/A. alatti lakossal megkösse.  

 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, a szabályozási terv módosítására 

vonatkozó árajánlatot Lautner Emőke településtervezőtől megkérje. 

 

4.) Mezőkövesd, Lehel és György út közötti sarkon kerüljön módosításra a szabályozási vonal 

úgy, hogy az a 2327 hrsz-ú ingatlan déli sarka és a 2323 hrsz-ú ingatlan déli sarkát kösse 

össze oly módon, hogy e két ingatlan területét a kialakítandó közlekedési terület ne érintse. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  értelem szerint  

 

 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

  jegyző       polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 Kaló István sk.       Malatinszky Károly sk. 

 települési képviselő       települési képviselő 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 



 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

225/2007. (VIII.29.) ÖK. számú   

H A T Á R O Z A T A 

 

 

 

Csatlakozás a MITIME Dél-borsodi Egészségügyi-szociális Klaszter 

Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasághoz 

 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a MITIME Dél-

borsodi Egészségügyi- szociális Klaszter Szolgáltató KFT létrehozázával kapcsolatos 

javaslatot és az alábbi döntést hozta:  

 

 

1. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Városi Rendelőintézet a MITIME Dél-borsodi 

Egészségügyi –szociális Klaszter Szolgáltató KFT. tagja legyen. 

 

2. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a MITIME Dél-borsodi Egészségügyi-szociális 

Klaszter Szolgáltató KFT. létrehozásához a Városi Rendelőintézet 600.000 Ft összegű 

vagyoni hozzájárulást teljesítsen törzsbetétenként saját költségvetése terhére. 

 

 

Felelős: polgármester, Rendelőintézet igazgatója 

Határidő: azonnal 

 

 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

  jegyző       polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 Kaló István sk.       Malatinszky Károly sk. 

 települési képviselő       települési képviselő 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

226/2007. (VIII.29.) ÖK. számú   

H A T Á R O Z A T A 

 

Önkormányzati delegáció meghívása Kézdivásárhely testvérvárosba 

 

 

 

Kézdivásárhely testvérváros meghívását a Képviselő-testület elfogadja, és a 2007. 

szeptember 14-16. között megrendezésre kerülő Őszi Sokadalom elnevezésű 

rendezvényen Mezőkövesd város Önkormányzatát 4 fős  delegációval kívánja 

képviseltetni. 

 

A delegáció szervezésével a képviselő-testület megbízza a Polgármestert és a Jegyzőt.  

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal és értelem szerint   

 

 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

  jegyző       polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 Kaló István sk.       Malatinszky Károly sk. 

 települési képviselő       települési képviselő 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

227/2007. (VIII.29.) ÖK. számú   

H A T Á R O Z A T A 

 

 

Önkormányzati delegáció meghívása Zory testvérvárosba 

 

 

 

Zory testvérváros meghívását a Képviselő-testület elfogadja, és a 2007. szeptember 

14-17. között megrendezésre kerülő testvérvárosi találkozón Mezőkövesd város 

Önkormányzatát 15 fős  delegációval kívánja képviseltetni. A delegáció egy tagja 

Malatinszky Károly települési képviselő. 

 

A delegáció szervezésével a képviselő-testület megbízza a Polgármestert és a Jegyzőt.  

 

 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal és értelem szerint   

 

 

 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

  jegyző       polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 Kaló István sk.       Malatinszky Károly sk. 

 települési képviselő       települési képviselő 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

228/2007. (VIII.29.) ÖK. számú   

H A T Á R O Z A T A 

 

 

 

 

Társadalmi szervezetek támogatása – Labdarúgó csapat 

 

 

 

A Képviselő-testület a Mezőkövesdi Sportegyesület Labdarúgó utánpótlás csapata  részére 2,5 

MFt támogatást, a  futballpálya karbantartására  1 MFt-ot biztosít. 
 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

  jegyző       polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 Kaló István sk.       Malatinszky Károly sk. 

 települési képviselő       települési képviselő 

 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

229/2007. (VIII.29.) ÖK. számú   

H A T Á R O Z A T A 

 

 

 

Társadalmi szervezetek támogatása – MKC kérelme 

 

 

Mezőkövesd város Képviselő-testülete a Mezőkövesdi Kézilabda Klub részére a 

költségvetéséből a korábban meghatározott 7 millió forint mellé, további 4 millió forintot 

biztosít, a csapat működése céljából. Az összeget a költségvetésben 1.213.000 Ft-al a 

„Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit szervezeteknek” sorból, 2.787.000 Ft-al a 

„Általános tartalék” sorból biztosítja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

  jegyző       polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 Kaló István sk.       Malatinszky Károly sk. 

 települési képviselő       települési képviselő 

 

 

 

Kiadmány hiteléül:  



 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

230/2007. (VIII.29.) ÖK. számú   

H A T Á R O Z A T A  

 

Tájékoztató az önkormányzat 2007. I. féléves gazdálkodásáról 

 

 

 

 

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról készült 

tájékoztatót elfogadja. 

 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

 

 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

  jegyző       polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 Kaló István sk.       Malatinszky Károly sk. 

 települési képviselő       települési képviselő 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

231/2007. (VIII.29.) ÖK. számú   

H A T Á R O Z A T A 

 

 

 

Az  Állami  Számvevőszék  vizsgálati  jelentéséről  szóló  tájékoztató 

tudomásul vétele, az intézkedési terv elfogadása 

 

 

 
1. A Képviselő-testület Mezőkövesd város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. 

évi átfogó ellenőrzéséről készült vizsgálati jelentés megállapításait tudomásul vette. 

 

2. Felhatalmazza polgármesterét, hogy az intézkedési tervről az Állami Számvevőszéket 

tájékoztassa az abban  megfogalmazottakat hajtassa végre.  

 

 
Határidő: 2. pont  értelem  szerint,     illetve     az     Állami    Számvevőszék 

                 tájékoztatása 2007. szeptember 30-ig. 

 

Felelős:    polgármester, illetve az Intézkedési tervben megjelölt személyek 

 

 

 
Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

  jegyző       polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 Kaló István sk.       Malatinszky Károly sk. 

 települési képviselő       települési képviselő 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

232/2007. (VIII.29.) ÖK. számú   

H A T Á R O Z A T A 

 
 

Mezőkövesd szennyvízcsatornázásáért Alapítvány részére támogatás 

csökkentése 

 

 

 

A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozza: 

 

1. A Mezőkövesdi Szennyvízcsatornázásért Alapítvány keleti városrészre 

vonatkozó támogatását 2008. január 1-től megszünteti. 

 

2. A lakosságot értesíteni kell a támogatás csökkenéséről, és az Önkormányzat 

kezdeményezze LTP szerződések felülvizsgálatát. 

 

3. Az önkormányzat és az OTP Bank NyRt. által kötött víziközmű-társulati, 

valamint az út-járdaépítésre vonatkozó hitelszerződéseket felül kell vizsgálni, 

kezdeményezni kell a törlesztés előrehozását. 

 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy kérjen fel külső céget 

az LTP szerződések felbontásának lebonyolítására és hirdetés útján, valamint a 

Mezőkövesdi Újságon keresztül tájékoztassa erről az érintett lakosságot. 

 

 

Felelős:     polgármester 

Határidő:  értelem szerint 
 

 

 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

  jegyző       polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 Kaló István sk.       Malatinszky Károly sk. 

 települési képviselő       települési képviselő 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 


