
 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

286/2007. (X.31.) ÖK. számú   

H A T Á R O Z A T A  

 

 

Jelentés a 2007. szeptember 30-ig lejárt határidejű képviselő-testületi  

döntések  végrehajtásáról 

 

 

 

1.) A Képviselő-testület elfogadja a 42, 43, 44/2007. ÖK. számú rendelet,  valamint a 23, 213,  

245, 252, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 267, 268,  272, 280, 281,  284/2007. ÖK. 

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést azzal, hogy ezen határozatok egyben  hatályukat 

is vesztik. 

 

      2.) A  135, 231, 244, 246, 253, 254, 269, 270, 271, 275, 276, 278, 282, 283/2007. ÖK. számú 

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést azzal fogadja el, hogy a végrehajtást követően a 

polgármester ismételten adjon  tájékoztatást.  

 

 Felelős:  polgármester  

 Határidő:  azonnal és folyamatos  

 

 

 

 

 Dr. Fekete Zoltán sk.     Tállai András sk. 

  aljegyző      polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

 

 Nyeste László sk.       Vámos Zoltán sk. 

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

287/2007. (X.31.) ÖK. számú   

H A T Á R O Z A T A  

 

 

Pályázat benyújtása a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság  

tűzoltó védősisak beszerzésére 

 

 

 

A Képviselő-testület támogatja a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságnak a 10 db tűzoltó 

védősisak beszerzésére irányuló pályázatát. 

 

A szükséges önrészt: 200.000,-Ft-ot az Önkormányzat  a 2008. évi költségvetésében 

biztosítja. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat határidőben történő benyújtására és a 

szükséges nyilatkozatok aláírására. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

 Dr. Fekete Zoltán sk.     Tállai András sk. 

  aljegyző       polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

 

 Nyeste László sk.       Vámos Zoltán sk. 

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

288/2007. (X.31.) ÖK. számú   

H A T Á R O Z A T A  

 

 

 

Pályázat benyújtása a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság  

Bevetési ruha beszerzésére 

 

 

 

 

A Képviselő-testület támogatja a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságnak a 10 db tűzoltó 

bevetési ruha (bevetési kabát és nadrág) beszerzésére irányuló pályázatát. 

A szükséges önrészt: 250.000,-Ft-ot az Önkormányzat  a 2008. évi költségvetésében 

biztosítja. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat határidőben történő benyújtására és a 

szükséges nyilatkozatok aláírására. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

 

  Dr. Fekete Zoltán sk.     Tállai András sk. 

   aljegyző       polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

 

 Nyeste László sk.       Vámos Zoltán sk. 

  települési képviselő       települési képviselő  

 

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

289/2007. (X.31.) ÖK. számú   

H A T Á R O Z A T A  

 

 

Pályázat benyújtása a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság  

Túlnyomásos szellőztető beszerzésére 

 

 

 

A Képviselő-testület támogatja a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságnak az 1 db 

túlnyomásos szellőztető beszerzésére irányuló pályázatát. 

A szükséges önrészt: 200.000,-Ft-ot az Önkormányzat  a 2008. évi költségvetésében 

biztosítja. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat határidőben történő benyújtására és a 

szükséges nyilatkozatok aláírására. 

 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

 

 Dr. Fekete Zoltán  sk.     Tállai András sk. 

  aljegyző       polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

 

 Nyeste László sk.       Vámos Zoltán sk. 

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

290/2007. (X.31.) ÖK. számú   

H A T Á R O Z A T A  

 

 

 

 

Pályázat benyújtása a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság  

Hidraulikus feszítőhenger beszerzésére 

 

 

 

A Képviselő-testület támogatja a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságnak az 1 db 

hidraulikus feszítőhenger küszöbtámasszal - beszerzésére irányuló pályázatát. 

A szükséges önrészt: 150.000,-Ft-ot az Önkormányzat  a 2008. évi költségvetésében 

biztosítja. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat határidőben történő benyújtására és a 

szükséges nyilatkozatok aláírására. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

 

 

 Dr. Fekete Zoltán sk.     Tállai András sk. 

  aljegyző       polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

 

 Nyeste László sk.       Vámos Zoltán sk. 

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

291/2007. (X.31.) ÖK. számú   

H A T Á R O Z A T A  

 

 

 

Pályázat benyújtása a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság  

Vízszállító gépjármű beszerzésére 

 

 

 

A Képviselő-testület támogatja a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságnak az 1 db 

vízszállító gépjármű beszerzésére irányuló pályázatát. 

A szükséges önrészt: 10,800.000,-Ft-ot az Önkormányzat  a 2009. évi költségvetésében 

biztosítja. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat határidőben történő benyújtására és a 

szükséges nyilatkozatok aláírására. 

 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

 

 Dr. Fekete Zoltán sk.     Tállai András sk.  

  aljegyző       polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

 

 Nyeste László sk.       Vámos Zoltán sk. 

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

292/2007. (X.31.) ÖK. számú   

H A T Á R O Z A T A  

 

 

Európai Uniós pályázatok benyújtása – (Szent Imre tagiskola) 

 

 

Mezőkövesd város Képviselő-testülete a „Európai Uniós pályázatok benyújtása” 

előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, s az alábbi döntéseket hozza: 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani az Új Magyarország 

Fejlesztési Terv, Észak-Magyarországi Operatív Program (ÉMOP) keretében, a Közoktatás 

térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastruktúrájának fejlesztésére 

konstrukciójának (ÉMOP 4.3.1/2F) pályázati felhívásra. A pályázat keretében a „Szent Imre 

mikrotérségi feladatokat is ellátó általános iskola fejlesztése” tárgyú projekt 

megvalósítására kíván támogatást igényelni az önkormányzat. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2007. november 

 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.      Tállai András sk. 

         aljegyző       polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

 

 Nyeste László sk.       Vámos Zoltán sk. 

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

293/2007. (X.31.) ÖK. számú   

H A T Á R O Z A T A  

 

Európai Uniós pályázatok benyújtása – (Bayer Róbert kollégium) 

 

 

 

Mezőkövesd város Képviselő-testülete a „Európai Uniós pályázatok benyújtása” 

előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, s az alábbi döntéseket hozza: 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani az Új Magyarország 

Fejlesztési Terv, Észak-Magyarországi Operatív Program (ÉMOP) keretében, a Közoktatás 

térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastruktúrájának fejlesztésére 

konstrukciójának (ÉMOP 4.3.1/2F) pályázati felhívásra. A pályázat keretében a „Bayer 

Róbert kistérségi középiskolai kollégium fejlesztése, a jobb munkaerő-piaci esélyek 

megteremtéséhez” tárgyú projekt megvalósítására kíván támogatást igényelni az 

önkormányzat. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2007. november 

 

 

 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.      Tállai András sk. 

  aljegyző      polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

 

 Nyeste László sk.       Vámos Zoltán sk. 

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

45/2007. (XI. 1.) ÖK. számú   

R E N D E L E T E  

 

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

módosításáról 

 

 

1. § 

 

A 46/2004 (XII.02.) ÖK. számú rendelet 6. §-a az alábbiakra változik: 

 

(1) A rendelet hatálya alá tartozó fizető parkoló rendszer üzemeltetője a Mezőkövesdi 

Városgazdálkodási Zártkörű Részvénytársaság (3400 Mezőkövesd, Dózsa Gy. u. 2.) 

 

2.§ 

 

A 46/2004. (XII.02.) ÖK.számú rendelet kiegészül az alábbi 6/A. §-sal : 

 

6/A §. 

(1)Az építmények rendeltetésszerű használatához szükséges gépjármű várakozóhelyek 

(parkolók) számát a mindenkori hatályos Országos Településrendezési és Építési 

Követelmények (továbbiakban: OTÉK), valamint a vonatkozó önkormányzati rendelet 

előírásai alapján kell meghatározni az épület (helyiség) nagysága, jellege és funkciója 

alapján. 

 

(2) Amennyiben a közlekedési vizsgálat ezt lehetővé teszi, úgy egészségügyi, szociális, 

oktatási, kulturális valamint ifjúsági célú építésnél a mindenkori hatályos Országos 

Településrendezési és Építési Követelmények (OTÉK) előírásainál maximum 50%-kal 

kevesebb gépjármű-várakozóhely kialakítása lehetséges. 

 

(3) Amennyiben az engedélyezni kívánt építményhez az (1) bekezdés szerint megállapított 

parkolók létesítése saját telken belül nem oldható meg, az építésügyi hatóság a tervezett 

építkezést engedélyezheti, ha az építtető a parkolókat Mezőkövesd Város 

Önkormányzatával kötött szerződés alapján pénzben megváltja. 

 

(4) A megváltás esetei - amennyiben a parkolók száma növekedik: 

a) új lakóépület vagy más nem lakás céljára szolgáló építmény létesítése, bővítése; 

b) építési engedélyt igénylő funkcióváltással járó építmény-felújítás; 

c) építéssel nem járó rendeltetési mód változtatása. Rendeltetési mód változása az építmény 

használati céljának, üzemelés technológiájának olyan megváltozása, amely az állékonyság, a 

tűzbiztonság, az egészségvédelem, a környezetre gyakorolt hatás, a használati biztonság, az 

energiafelhasználás, a zaj-és rezgéskibocsátás tekintetében változást eredményez a megelőző 

használathoz képest. 

 

(5) Az építés-hatósági engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérő módon végzett 

építkezéskor is köteles az építtető az OTÉK által meghatározott számú parkoló 

elhelyezésére vagy megváltására. 
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(6)  

a) A parkoló létesítésére vagy megváltására vonatkozó kötelezettséget a Aljegyző az építési 

illetve fennmaradási engedélyezési eljárásban határozattal állapítja meg. 

 

b) A parkoló-megváltásra vonatkozó szerződés megkötésére a Polgármester jelen 

rendeletben kap felhatalmazást. 

 

(7) A parkoló-megváltás összegét a 2. sz. melléklet tartalmazza. 

 

(8)  

a) Az építtetőnek a parkoló-megváltási összeget a szerződés megkötését követő 15 banki 

napon belül kell megfizetnie, és a befizetés igazolását az építési- illetve fennmaradási 

engedély kérelemhez kell csatolnia. 

 

b) A Polgármester   lakásépítéskor (bővítéskor) fizetendő megváltási összeg kiegyenlítésére 

– kizárólag magánszemély építtető számára – legfeljebb 18 havi kamatmentes részletfizetést 

engedélyezhet úgy, hogy az első részlet fizetési határideje a szerződés megkötését követő 
15. banki nap. 

 

c) A (2) pontban írtak esetében a Polgármester a megváltási összeg 50 %-ának megfizetését 

kérelemre elengedheti. 

 

(9) 

a.) Az építtetők által befizetett megváltási összegeket az önkormányzat költségvetésében 

elkülönítetten kezeli és kizárólag várakozóhelyek közterületen történő létesítésére, 

karbantartására, fejlesztésére fordítja. 

 

b.) Amennyiben a parkolási igényű létesítmény rendeltetése a későbbiek során úgy változik, 

hogy annak a jogszabály szerinti várakozóhely szükséglete csökken, a befizetett megváltási 

összeg nem igényelhető vissza. 

 

c.)  Meghiúsult építkezés vagy üzletnyitás esetén a megváltásról kötött szerződés hatályát 

veszti. Az építtető, üzemeltető a befizetett összeget visszaigényelheti, amelyet a 

visszaigénylés időpontjától számítva az önkormányzat 60 napon belül visszafizet. 

 

3. § 

 

A 4/2004. ( XII.02. ) ÖK.számú rendelet 2. melléklete kiegészül az alábbiakkal: 

 

Parkoló megváltási díj parkolónként: 

 

a) a Mátyás király úton lévő építmények esetén : 250.000.- Ft 

 

b) a város más területein : 150.000.- Ft. 
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4.§ 

 

 

(1) Jelen rendelet 2008. január  01. napján lép hatályba. 

 

(2) Ezen rendelet rendelkezéseit a hatályba lépést követően indult eljárásokban kell 

alkalmazni. A 46/2004. ( XII. 02. ) ÖK. számú rendelet egyéb rendelkezései változatlanul 

maradnak. 

 

 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.      Tállai András sk. 

  aljegyző       polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

 

 Nyeste László sk.       Vámos Zoltán sk. 

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

I. számú Melléklet 

Járművek elhelyezése 

42. § (1) Az építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű használatához - a (10) bekezdés 

szerinti eltérő helyi önkormányzati rendelet hiányában - legalább a (2) és (4) bekezdésben előírt mennyiségű és fajtájú 

járművek elhelyezési lehetőségét, továbbá rendszeres teherszállítás esetén rakodóhelyet kell a telken biztosítani. 

Meglévő építmények bővítése, átalakítása, rendeltetésük módosítása esetében csak a bővítésből, az átalakításból, 

illetőleg az új rendeltetésből eredő többletgépkocsi elhelyezéséről kell gondoskodni, a meglévők megtartása mellett. 

(2) Jelen rendelet 19. §-a szerint meghatározott számú személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani. 

(3) A (2) bekezdés szerint számított minden megkezdett 50 db várakozóhelyből legalább egyet a mozgásukban 

korlátozottak részére kell kialakítani, amelyekből legfeljebb négy helyezhető közvetlenül egymás mellé. 

(4) Autóbusz-várakozóhelyet kell létesíteni - a (2) bekezdésben előírtakon túlmenően - 

a) minden olyan építményhez 200 látogatónként, vásárlónként, illetőleg férőhelyenként, ahol ilyen rendszeres 

forgalomra számítani kell [pl. szálláshely szolgáltató épület, egyéb közösségi szórakoztató, kulturális épület (színház, 

múzeum, cirkusz, szabadidőközpont, állatkert, arborétum stb.), kereskedelmi bevásárlóközpont, sportépítmény 

(sportcsarnok, stadion, strand, uszoda stb.), emlékhely stb.]; 

b) hajóállomásokhoz a következők szerint 

ba) 30 000 fő lakosig 1 db, 

bb) 30 000-100 000 fő lakosig 2 db, 

bc) 100 000 fő lakos fölött 4 db. 

Az ilyen építmények főbejáratánál biztosítani kell legalább egy, mozgáskorlátozottakat is szállító autóbuszból történő 

biztonságos ki- és beszállás lehetőségét. 

(5) Kerékpártárolót kell létesíteni minden olyan építményhez, ahol ilyen rendszeres forgalomra számítani kell [pl. 

egyéb közösségi szórakoztató, kulturális épület (szabadidő-központ, állatkert, arborétum stb.) kereskedelmi 

bevásárlóközpont, sportépítmény (stadion, strand, uszoda stb.) emlékhely stb.]. 

(6) A telken a járműtárolókat - a 103. § előírásai szerint - elsődlegesen épületben vagy terepszint alatti építményben 

kell megvalósítani. 

(7) A 10 gépjárműnél nagyobb befogadóképességű felszíni várakozó-(parkoló) helyet fásítani kell. A fásítást minden 

megkezdett 4 db várakozó-(parkoló) hely után 1 db, nagy lombkoronát növelő, környezettűrő, túlkoros lombos fa 

telepítésével kell megoldani. 

(8) Tehergépkocsi-rakodóhelyről kell gondoskodni minden olyan építmény részére, ahol rendszeres teheráruszállítás 

szükséges. A rakodóhelyek számát és helyét úgy kell meghatározni, hogy a rakodás a közterület forgalmát és az 

építmény rendeltetésszerű használatát ne akadályozza. 

(9) Felszíni gépjármű-várakozóhely (parkoló), rakodóhely és autóbusz megálló 

a) huzamos tartózkodás céljára szolgáló földszinti helyiség homlokzati nyílászárójához - a saját tulajdonú gépjármű 

kivételével - 5,0 m-nél, 

b) nevelési-oktatási, gyógykezelés, regenerálódás célját szolgáló helyiségek nyílászáróihoz - 20 gépjárműnél 

nagyobb befogadóképesség esetén - 10,0 m-nél 

közelebb nem lehet. 

(10) A (2) bekezdés szerint számított gépjármű elhelyezési kötelezettségtől - az a) pont alattiak kivételével - a 

település sajátosságaira figyelemmel, közlekedési vizsgálat alapján megállapított helyi önkormányzati parkolási 

rendelet - legfeljebb ±50%-os eltéréssel - eltérő értékeket is megállapíthat. A közlekedési vizsgálatnak ki kell terjednie a 

szabályozott terület településen belüli elhelyezkedésére, a használati sajátosságaira, a tömegközlekedési ellátottságára 

és a terület forgalmi terheltségére. 

(11) Ha a település adottságai lehetővé vagy szükségessé teszik, a települési önkormányzat a település egész vagy 

rész területén - a helyi parkolási rendeletben szabályozva - a (2) bekezdés szerinti gépjármű-várakozóhelyek (parkolók) 

kialakítását a legfeljebb 500 m-en belüli parkolóházban vagy a közterületek közlekedésre szánt területe egy részének, 

illetőleg a közforgalom céljára átadott magánút területe egy részének felhasználásával az út kezelőjének 

hozzájárulásával megengedheti. Ilyen esetekben a várakozóhelyek (parkolók) megépítése, továbbá azok használata és 

fenntartása a parkolási rendeletben rögzített feltételekhez köthetők. 

A feltételek ellenértékeként a várakozóhelyek (parkolók) kiépítését, illetőleg a meglévők használhatóságát és 

fenntartását: 

- parkolóház esetében legkésőbb öt éven belül, 

- közlekedési területen megvalósuló várakozóhelyek (parkolók) esetében legkésőbb egy éven belül biztosítani kell. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

46/2007. (XI. 1.) ÖK. számú   

R E N D E L E T E  

 

a közterület-felügyelet szervezetéről és működésének rendjéről 

  

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

törvény 16.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a közterület-felügyeletről szóló 

1999. évi LXIII. törvény előírásait figyelembe véve az alábbi rendeletet alkotja abból a 

célból, hogy meghatározza a közterület-felügyelet szervezeti formáját, jogállását, feladatait 

és hatáskörét.  

A szervezet elnevezése, jogállása 

1. § 

(1) Mezőkövesd Város Önkormányzata a közterületek rendjének és tisztaságának védelme, 

valamint annak rendjét megbontó jogsértések hatékonyabb megelőzése, 

megakadályozása, szankcionálása és az önkormányzati vagyon védelme érdekében 

közterület-felügyeletet működtet. 

(2) A szervezet neve: Mezőkövesd Város Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyelete (a 

továbbiakban: Felügyelet) 

(3) A Felügyelet Mezőkövesd Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és 

Városüzemeltetési Osztályán belül a Városüzemeltetési és közterületi csoport részeként 

működik. 

(4) A Felügyelet illetékessége Mezőkövesd Város közigazgatási területére terjed ki. 

 

2. § 

(1) A Felügyelet a tevékenységét közterület-felügyelők (a továbbiakban: felügyelők) útján 

látja el. 

(2) A felügyelőket Mezőkövesd Város Aljegyzője, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója 

nevezi ki határozatlan időre. 

(3) A felügyelők szolgálati feladataikat a jelen rendelet, a munkaköri leírás és a vezetői 

rendelkezésekben meghatározottak szerint látják el. 

 

A Felügyelet feladata 

3. § 

(1) A Felügyelet feladatát a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény és a 

végrehajtására kiadott jogszabályok, valamint az önkormányzati rendeletekben előírtak 

határozzák meg. 
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(2) A Felügyelet köteles a Mezőkövesd Város belterületén lévő közterületek állapotát 

folyamatosan figyelemmel kísérni és szabálytalanság észlelése esetén intézkedést 

kezdeményezni. 

(3) A Felügyelet feladatai különösen: 

a) a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve 

útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése, 

b) a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabályok által tiltott tevékenység 

megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszűntetése, illetve szankcionálása, 

c) a közhasználatú zöldterületek rongálásának megakadályozása, 

d) a közterületen történő szeszesital-fogyasztásra vonatkozó szabályok betartásának 

ellenőrzése, 

e) a vásárokról és piacokról szóló önkormányzati rendeletben foglalt hatósági feladatok 

ellátása, 

f) közreműködés állategészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában, 

g) közreműködés a közrend, a közbiztonság védelmében, 

h) közreműködés az épített és természeti környezet védelmében, 

i) közreműködés Mezőkövesd Város Önkormányzata vagyonának védelmében, 

j) a műemléki védelem alá eső épületek és területek fokozott felügyelete, 

k) a Zsóry-fürdő, mint idegenforgalmilag kiemelt övezet közlekedési, köztisztasági, 

közbiztonsági rendjének ellenőrzése,  

l) a városi rendezvények zavartalan lebonyolításának biztosítása, 

m) vezetői utasítás alapján időszaki felmérések elvégzése, 

n) a jogellenes állapot jelzése az ügyben eljárni jogosult hatóság (szerv) felé. 

(4) A Felügyelet közlekedésrendészeti feladatai különösen: 

a) a megállási tilalommal jelölt útszakaszokon és a korlátozott várakozási övezetekben a 

szabálytalanul várakozó járművek vezetőivel szemben figyelmeztetés alkalmazása, 

helyszíni bírság kiszabása vagy szabálysértési eljárás kezdeményezése. 

b) a táblával jelzett behajtási és korlátozási tilalmak ellenőrzése, szükség esetén 

szabálysértési eljárás lefolytatása, 

c) a városi díszburkolatra gépjárművel történő felhajtás megakadályozása és szükség 

esetén szabálysértési eljárás lefolytatása, 
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d) a 3500 kg legnagyobb össztömeget meghaladó gépjárművek közterületen történő 

tárolásának megakadályozása és szükség esetén szabálysértési eljárás lefolytatása, 

 e) a közút kezelőjének megbízása alapján a közterületen tárolt üzemképtelen járművek 

eltávolításával kapcsolatos intézkedés. 

(5) A Felügyelet állattartással kapcsolatos feladatai különösen: 

a) a város belterületén gazdátlanul kóborló ebek jelzése a gyepmesternek, 

b) a közterületen elhullott állatok eltávolíttatása a gyepmesterrel, 

c) az eb-sétáltatásra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése és szükség szerint 

szabálysértési eljárás lefolytatása, 

d) eb- és macskazárlat ellenőrzése, 

e) a közterületi legeltetésre vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése . 

A Felügyelet együttműködése 

4. § 

A Felügyelet feladatai ellátása érdekében együttműködik: 

a) a fegyveres rendvédelmi szervekkel, 

b) az egyéb állami ellenőrző szervekkel (ÁNTSZ, APEH, Fogyasztóvédelmi 

Főfelügyelőség) 

c) a B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megyei és városi szerveivel, 

d) a hivatásos önkormányzati tűzoltósággal, 

e) a városi polgárőr egyesülettel, 

f) a vásárok és piacok szervezőjével, üzemeltetőjével, 

g) a közterületek fenntartóival, 

i) a feladatai ellátásához segítséget nyújtó egyéb szervekkel, társadalmi 

szervezetekkel. 

A felügyelő jogai, kötelezettségei és feladatai 

5. § 

(1) A feladatkörében eljáró felügyelő hivatalos személynek minősül és ennek megfelelő 

büntetőjogi védelem illeti meg.  
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(2) A felügyelőt intézkedési kötelezettség terheli a hatáskörébe tartozó szabálysértés, 

továbbá bűncselekmény vagy a közrendet, az állampolgárok személyét, illetve javait 

fenyegető veszélyhelyzet észlelése esetén. 

(3) A felügyelő köteles a Felügyelet hatáskörébe nem tartozó jogsértés esetén a hatáskörrel 

rendelkező szervet értesíteni. 

(4) A felügyelő feladatát járőrszolgálat vagy őrszolgálat keretében országosan egységes 

egyenruhában látja el. 

(5) A felügyelő szolgálata teljesítésekor egyenruhája baloldali mellrészén viseli az 

országosan egységes, egyedi azonosítószámmal ellátott felügyelői jelvényt, a jobboldali 

mellrészén lévő zsebfedőn pedig a névkitűzőt. 

(6) A felügyelő az egyenruha bal felső karján Mezőkövesd Város címerével ellátott 

karjelzést visel. 

(7) A felügyelőt szolgálati igazolvánnyal kell ellátni. Amennyiben az intézkedés alá vont 

személy kéri, az igazolványt fel kell mutatni, átadni azonban tilos. 

(8) A felügyelő vagyonvédelmi feladatainak teljesítése során az önkormányzat tulajdonában, 

vagy használatában lévő épületet, építményt lezárhatja, megakadályozhatja, hogy oda 

illetéktelen személy belépjen, és az illetéktelenül ott tartózkodókat eltávolíthatja. 

(9) A felügyelő feladatának jogszerű ellátása során az életét, testi épségét veszélyeztető vagy 

személyes szabadsága ellen irányuló támadás, illetve az ilyen támadással közvetlenül 

fenyegető magatartás elhárítása érdekében önvédelmi eszközként és jogszerű 

intézkedésével szembeni ellenállás megtörése érdekében testi erőt és könnygázszóró 

palackot alkalmazhat. Tilos ezen eszközök alkalmazása támadásra, illetve védekezésre 

képtelen állapotban lévő személlyel, gyermeket váró nővel és 14 éven aluli gyermekkel 

szemben. 

(10) A felügyelő szolgálati feladatát Mezőkövesd közigazgatási területén, közterületen látja 

el. A munkavégzés a járőrszolgálati vezénylés alapján – a mindenkori hivatali 

munkarendtől eltérően – történik. 

 

A felügyelőt megillető juttatások 

6. § 

(1) A kinevezett felügyelő egyszeri egyenruha alapellátásra, a későbbiekben – évenként – 

utánpótlási ellátásra jogosult. Az utánpótlási egyenruhapénz mértéke a mindenkori 

köztisztviselői illetményalap kétszerese. 

(2) A felügyelők szolgálati feladataik ellátásához segédmotoros kerékpárt vehetnek igénybe. 

A járművek üzemeltetéséhez a felügyelők motoronként havonta 20 liter üzemanyag és az 

ehhez szükséges motorolaj felhasználására jogosultak. 
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Záró rendelkezések 

 

7. § 

 

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

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 15/2000.(III.30.) ÖK számú rendelete. 

 

 

 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.      Tállai András sk. 

  aljegyző       polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

 

 Nyeste László sk.       Vámos Zoltán sk. 

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

47/2007. (XI. 1.) ÖK. számú   

R E N D E L E T E  

 

 

a közterületek tisztántartásáról és a közhasználatú zöldterületek fenntartásáról, védelméről 

szóló 27/2007.(V.31.) ÖK sz. rendelet módosítása 

 

 

1.§ 

 

 

A rendelet 11.§-a – mely tiltásokat fogalmaz meg a közhasználatú zöldfelületekre - a 

következő i) ponttal egészül ki: 

 

i) a Kavicsos tóban fürdeni, a befagyott tó jegére rámenni, azon tartózkodni, a tóban halászni 

és horgászni.  

 

 

2.§ 
 

Jelen rendelet 2007. november 1. napján lép hatályba, a 27/2007.(V.31.) ÖK számú rendelet 

módosítással nem érintett része változatlan módon marad hatályban. 

 

 

 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.      Tállai András sk. 

  aljegyző       polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

 

 Nyeste László sk.       Vámos Zoltán sk. 

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

48/2007. (XI. 1.) ÖK. számú   

R E N D E L E T E  

 

 

Mezőkövesd város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodás 

 szabályairól szóló 12/2007.(III.29) ÖK. számú rendelet módosításáról. 

 

 

Mezőkövesd város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-

testület) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdése alapján, a 

79. § (2) bekezdése, a 80. § (1) bekezdésében és a 80/B. §-ában a helyi önkormányzatok és 

szervei, köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat 

és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. tv. 138. § (1) bekezdés j/ pontjában, valamint az 

államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 108. §-ban foglaltak alapján a 

12/2007.(III.29.9 számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja. 

1. § 

 

A rendelet az alábbi 7/A §-al egészül ki. 

 

7/A § A vagyonkezelés szabályai 

 

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonában lévő korlátozottan forgalomképes és 

forgalomképes vagyonának rendeletben meghatározott körére az önkormányzati közfeladat 

átadásához kapcsolódva vagyonkezelői jogot létesíthet.  

(2) Vagyonkezelő jog nem létesíthető önkormányzati lakóépületre és vegyes rendeltetésű 

épületre, illetve társasházban lévő önkormányzati lakásra és nem lakás céljára szolgáló 

helyiségre. 

(3) A Képviselő-testület a vagyonkezelői jogot vagyonkezelési szerződéssel ruházhatja át jogi 

személyre, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, határozott vagy határozatlan 

időtartamra. A vagyonkezelői szerződés megkötésének tartalmi meghatározása és az arról 

történő érdemi döntés a képviselő-testület kizárólagos hatásköre. A pályázat kiírása előtt az 

önkormányzat köteles vagyonértékelést végeztetni. A vagyonkezelői jogot valós értéken – a 

közfeladat ellátásának garanciáit is figyelembe véve - a legelőnyösebb ajánlattevő részére 

lehet átruházni. A nyilvános pályázati kiírás minimális tartalmi követelményét az Áht. 105/A 

§ (2) bekezdése tartalmazza. 

(4) Az vagyonkezelői jogot kijelöléssel szerezheti meg az önkormányzati feladatot átvállaló: 

a) más helyi önkormányzat, a helyi önkormányzatok társulása  

b) az önkormányzat, vagy több önkormányzat, illetve kisebbségi önkormányzat 

többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság és közhasznú társaság illetőleg állam 

és önkormányzat közös alapításában működő gazdasági társaság, vagy az állam 

többségi részesedésével létrehozott gazdasági társaság, közhasznú társaság, ha ezek a 

szervezetek a közfeladat ellátását az önkormányzat számára nem üzletszerű 

vállalkozási tevékenységként végzik, azzal a feltétellel, hogy az önkormányzati 

többségi tulajdon a vagyonkezelői szerződés megszűnéséig fennáll.  

(5)  A vagyonkezelői jog kijelöléssel, kizárólag ingyenesen szerezhető meg 

(6) A vagyonkezelési jog átadása nem érinti az önkormányzati közfeladatok ellátásának 

kötelezettségét. A vagyonkezelői jog átadása az önkormányzati feladatellátás feltételeinek  
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           hatékonyabb biztosítása, a vagyon állagának és értékének megőrzése, védelme, továbbá  

          értékének növelése érdekében történhet. 

(7) A vagyonkezelő a kezelt vagyonnal semminemű olyan tevékenységet nem gyakorolhat és 

gyakoroltathat - ide nem értve az önkormányzati közfeladat ellátásából fakadó működését-, és 

a kezelt vagyonba tartozó vagyontárgyak tekintetében semminemű olyan kötelezettséget nem 

vállalhat, amely annak forgalmi értékét negatívan befolyásolhatja.  

(8) A vagyonkezelő a vagyonkezelői szerződés megkötésének folyamatában, majd a megkötést 

követően köteles az Önkormányzattal folyamatosan együttműködni a szerződés teljesítése 

érdekében. A vagyonkezelőt a szerződés megszűnését követően az elszámolás időszakában is 

együttműködési kötelezettség terheli.  

(9)  Vagyonkezelői jogot az önkormányzati közfeladat átadásához kapcsolva, a közfeladatot 

szabályozó külön törvényben meghatározott feltételek és rend szerint, ezek hiányában – jelen 

rendelet 7/A § (4-5) bekezdésében meghatározott esetek kivételével  – nyilvános pályázat 

útján, ellenérték fejében lehet megszerezni és gyakorolni.  

(10) A pályázati eljárásban a kizáró okra vonatkozó rendelkezéseket az Áht. 105/A § (3) 

bekezdése ill. az önkormányzati közfeladat megszervezésére vonatkozó külön törvény 

tartalmazza. 

(11) A pályázat tartalmát a Képviselő-testület hagyja jóvá és a pályázat elbírálásáról, a 

Képviselő-testület dönt. A pályázati eljárás szabályait jelen rendelet 5. sz. melléklete 

tartalmazza. 

(12)  Ingatlanra vonatkozó vagyonkezelői jog megszerzéséhez az ingatlan-nyilvántartásba történő 

bejegyzés is szükséges. A vagyonkezelői jog jogosultja köteles gondoskodni az őt megillető 

vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetéséről. 

(13) A vagyonkezelői jog megszerzésének feltétele, hogy a vagyonkezelő a feladat ellátással 

összefüggő jogokat, kötelezettségeket átvegye, ugyanakkor - az Áht 105/B (5) bekezdésében 

foglaltak alapján - a jog átadása nem keletkeztethet a közfeladat ellátásával összefüggésben 

többlet központi költségvetési támogatási igényt.  

(14) Az önkormányzat az alábbi közfeladatokhoz kapcsolódva tartja lehetségesnek a 

vagyonkezelői jog létesítését 

- a közösségi tér biztosítása 

- közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása 

- egészségügyi és szabadidős tevékenység 

 

(15)  A (14) bekezdésben meghatározott közszolgáltatások ellátásához szükséges, önkormányzati 

tulajdonban lévő korlátozottan forgalomképes és forgalomképes ingó- és ingatlanvagyon 

kezelésbe adása vagyonkezelői szerződéssel történik. 

(16) A vagyonkezelői jog ellenértékét az illetékről szóló 1990. évi XCII tv. vagyoni értékű 

jogokra vonatkozó előírása és az ingatlan forgalmi értékének alapulvételével kell 

meghatározni. Vagyonkezelő által - a jelen rendelet 7/C § (12), (13) bekezdésében foglaltak 

szerint – a tulajdonos hozzájárulásával a kezelt vagyonon elvégzett értéknövelő beruházások 

számlával igazolt összege, a vagyonkezelési szerződésben külön meghatározottak szerint 

beszámítható. 

 

 



 

 

 

 

3 

 

2 §  

 

A rendelet az alábbi 7/B §-al egészül ki. 

 

7/B §  A vagyonkezelési szerződés részletes szabályai 

 

 

(1) A vagyonkezelési szerződés kötelező tartalmi elemeit az Ötv. 80/A. §-a, az Áht. 

vagyonkezelésre vonatkozó szabályai, az önkormányzati közfeladatot szabályozó külön 

törvény és jelen rendelet határozza meg. 

 

(2) A vagyonkezelési szerződésnek – figyelemmel az önkormányzati közfeladatra és az ahhoz 

kapcsolódó önkormányzati vagyon sajátos jellegére – különösen tartalmazni kell: 

a) a vagyonkezelő által kötelezően ellátandó önkormányzati közfeladat és az ellátható egyéb 

tevékenységek meghatározását, kikötve, hogy a vagyonkezelő a közfeladaton kívüli egyéb 

tevékenységet csak olyan módon és mértékben láthat el, hogy az ne veszélyeztesse az 

átadott közfeladat ellátását 

b) vagyonkezelő által a feladatai ellátásához alvállalkozók, illetőleg közreműködők 

igénybevételére, és ezzel összhangban a vagyonkezelésbe adott vagyon birtoklására, 

használatára vonatkozó korlátozó rendelkezéseket, 

c) a közfeladat ellátása érdekében a vagyonkezelésbe adott eszközöknek a helyi önkormányzat 

számviteli nyilvántartási adataival megegyező tételes jegyzékét értékével együtt, azon belül 

a kötelező önkormányzati feladathoz kapcsolódó vagyon megjelölését,  

d) a vagyonkezelésbe adott vagyonnal való gazdálkodásra vonatkozó rendelkezéseket, és a 

vagyonnal való vállalkozás feltételeit, 

e) a vagyonkezelői jog megszerzésének ellenértékét, illetve kijelölés esetén az ingyenesség 

tényét, a vagyonkezelésbe vett vagyon tekintetében az önkormányzati vagyonnal 

kapcsolatos nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésének módját és 

formáját, 

f) az önkormányzat költségvetését megillető – a vagyonkezelésbe adott vagyon kezeléséből 

származó – befizetések teljesítésére, a vagyonkezelésbe adott vagyonnal történő 

elszámolásra vonatkozó rendelkezéseket, 

g) a szerződés teljesítésének biztosítására vonatkozó rendelkezéseket, 

h) a teljesítés biztosítására szolgáló mellék-kötelezettségeket és egyéb biztosítékokat, 

i) a vagyonkezelésbe adott vagyonnal való mérhetően eredményes gazdálkodásra vonatkozó 

előírásokat, 

j) a vagyonkezelési szerződés időtartamát 

k) A vagyonkezelő köteles az azonnali hatályú felmondás esetén a kezelt vagyon azonnali 

birtokba adására, oly módon, hogy szükség esetén biztosítsa az Önkormányzat részére a 

közfeladat folyamatos ellátásához a saját személyi és tárgyi infrastruktúráját. 
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3 §  

 

A rendelet az alábbi 7/C §-al egészül ki. 

 

7/C § A vagyonkezelő jogai, kötelezettségei: 

 

(1)A vagyonkezelőt – ha jogszabály másként nem rendelkezik – megilletik a tulajdonos jogai, és 

terhelik a tulajdonos kötelezettségei – ideértve a számvitelről szóló törvény szerinti 

könyvvezetési és beszámoló készítési kötelezettséget is – azzal, hogy a vagyont nem 

idegenítheti el, továbbá nem terhelheti meg – pld. Zálogjogot, haszonélvezeti jogot nem 

alapíthat - és a vagyonkezelői jogot harmadik személyre nem ruházhatja át. 

 

(2) Jelen rendelet 7/C § (1) bekezdésében foglaltak alapján a vagyonkezelő birtoklási/használati 

jogánál fogva a tulajdonostól elvárható gondossággal jogosult és köteles a vagyon rendeltetésszerű 

használatára, a szerződésben vállalt közfeladat elvégzésére, ennek érdekében a vagyon 

működtetésére, fenntartására, a vagyonhoz fűződő közterhek viselésére. 

(3) A vagyonkezelő jogosult az Önkormányzat hozzájárulása esetén – a kezelésbe átadott vagyon 

használatát a feladatai ellátásához igénybe vett alvállalkozónak, közreműködőnek kizárólag a 

vagyonkezelési szerződésben meghatározott célra átadni. A hozzájárulásáról a képviselő-

testület dönt. 

 

(4) Vagyonkezelő a kezelt vagyon bérbe- vagy használatba adása esetén a jelen rendelet 7/C § (3) 

bekezdésben foglaltak valamint a mindenkori jogszabályi rendelkezések alapján, a vagyonkezelési 

szerződésben foglalt jogok és kötelezettségek figyelembevételével, külön szerződés keretében 

állapodhat meg a bérlővel. 

(5) A bérbeadás során bérbeadó a bérbevevő részére elővásárlási és előbérleti jogot nem engedhet. 

A Vagyonkezelő köteles a bérbe/használatba adásra vonatkozó versenyeztetés lebonyolítására és a 

bérleti/használatbavételi szerződés megkötésére – a 1 évet meg nem haladó határozott idejű 

szerződések kivételével – az önkormányzattól előzetesen írásban hozzájárulást kérni. 

(6) Vagyonkezelő a már megkötött 1 éves bérleti/használati szerződést meghosszabbító bérleti vagy 

használati szerződést csak az önkormányzat előzetes írásbeli engedélye alapján köthet. Amennyiben 

vagyonkezelő a vagyont az önkormányzat engedélye nélkül, a bérbe/használatba adja a szerződés 

megszűnését eredményezi. 

(7) A használat tényleges átadásáról a vagyonkezelő köteles a tulajdonos Önkormányzatot 15 napon 

belül értesíteni. A vagyonkezelő köteles a birtokából kikerült vagyon használatának 

ellenőrzésére. 

A használó jogainak és kötelezettségeinek gyakorlásáért a vagyonkezelő sajátjaként felel. 

 

(8) A vagyonkezelő köteles évente egyszer a tárgyévet követő év február 15-éig a 

vagyonkezelésébe adott ingatlanvagyon tárgyévi változásairól az Önkormányzat 

ingatlanvagyon-kataszter vezetésével megbízott szervezeti egységnek a megfelelő 

bizonylatokat, dokumentumokat átadni. 
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(9) Amennyiben a vagyonkezelésbe átadott vagyon, illetve annak meghatározott eleme bármely 

okból alkalmatlanná válik a vagyonkezelő által vállalt közfeladat ellátására, illetve a feladat 

ellátására való szükségessége megszűnik, a vagyonkezelő köteles a polgármestert 8 napon belül 

értesíteni. 

 

(10) A vagyonkezelőnek azonnali, vagy legkésőbb a tény vagy körülmény felmerülésétől számított 

5 munkanapon belül írásbeli bejelentési kötelezettsége áll fenn az Önkormányzat felé,  

a.) ha vele szemben adósságrendezési eljárás indul, 

b.) köztartozása esedékessége több mint 6 hónapja lejárt,  

c.) a kezelt vagyon összértékében bekövetkezett 15%-os mértéket meghaladó csökkenéséről 

tudomást szerez, 

d.) a kezelt vagyont súlyos környezeti károsodás veszélye fenyegeti, 

e.) a kezelt vagyonnal kapcsolatban az Önkormányzat beavatkozását igénylő természeti és 

környezeti károkozás történt, vagy egyéb – a kezelt vagyont érintő – veszélyhelyzet 

következett be, 

f.) ha az Önkormányzatnál nyilvántartott adataiban változás következik be.  

 

(11) A vagyonkezelésből való kivonásról, a szerződés módosításáról a képviselő-testület dönt. 

 

(12) A vagyonkezelő a vagyon felújításáról, pótlólagos beruházásáról legalább a vagyoni eszközök 

elszámolt értékcsökkenésének megfelelő mértékben köteles gondoskodni, illetőleg e célokra az 

értékcsökkenésnek megfelelő mértékben tartalékot képezni. E kötelezettség, illetve a tartalék 

elszámolásának és felhasználásának rendjét, részletes tartalmát a vagyonkezelési szerződésben 

kell meghatározni.  

 

(13) Amennyiben a vagyonkezelő a (12) pontban felsorolt felújításokon, illetve beruházási 

munkákon felül további felújítási és beruházási munkákat a vagyonkezelő csak az 

Önkormányzat erre vonatkozó kérelemre kiadott külön előzetes írásbeli engedélyével végezhet, 

az elvégzett beruházások, felújítások tekintetében a vagyonkezelői szerződésben 

szabályozottak alapján számolnak el.  

 

(14) Vagyonkezelőnek a kezelt vagyont érintő amortizációt meghaladó vagyonvesztés esetén 

értékbecsléssel megállapított összegű pótlási kötelezettsége van, melynek időtartamát külön 

.szerződésben határozzák meg.  

 

(15) Vagyonkezelő az értéknövelő beruházást kizárólag a Képviselő-testület előzetes 

hozzájárulásával végezhet. A vagyonkezelőnek tudomásul kell vennie, hogy  

a.) amennyiben az önkormányzat hozzájárulását nem kérte  

b.)vagy annak hiányában járt el, illetőleg az abban foglaltaknak nem tett eleget,  

c.) vagy amennyiben az általa végzett értéknövelő beruházás forrása az Önkormányzat 

költségvetéséből származó pénzösszeg volt,  

d.) vagy amennyiben a vagyonkezelési szerződés a vagyonkezelőnek felróható okból rendkívüli 

vagy azonnali hatályú felmondással szűnt meg 

az általa kezelt vagyonon végzett értéknövelő beruházások értékének megtérítése iránt az 

Önkormányzat felé semminemű igényét nem érvényesítheti.  

 

(16) A vagyonkezelő a vagyonkezelésbe vett vagyon használatából, működéséből származó 

bevételeit, illetve közvetlen költségeit és ráfordításait elkülönítetten köteles nyilvántartani. 
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(17) A vagyonkezelő köteles az Önkormányzat által a vagyonkezelésbe átadott vagyonra az 

Önkormányzat által meghatározott biztosítási kategóriákra biztosítási szerződést kötni, és az 

ellenértéket megfizetni. 

 

(18) A vagyonkezelő köteles teljesíteni a vagyonkezelési szerződésben vállalt kötelezettségeket, 

illetve a kezelt vagyont érintő vonatkozó jogszabályokat, jelen rendeletet, szabványokat, 

hatósági, szakhatósági és műszaki előírásokat betartani.  

 

(19) A vagyonkezelő köteles valamennyi közérdekű adatszolgáltatásra (statisztikai jelentés, stb.), 

melyet vagy közvetlenül, vagy az Önkormányzat rendelkezésére bocsátásával tesz meg.  

 

(20) A vagyonkezelői szerződésnek tartalmaznia kell a számviteli adatszolgáltatás tartalmát, 

formáját és határidejét. 

 

(21) A vagyonkezelő kötelezettségeinek megszegésével okozott kárért a Magyar Államnak a 

polgári jog általános szabályai szerint tartozik felelősséggel.  

 

(22) A vagyonkezelő köteles viselni a kezelt vagyonhoz kapcsolódó közterheket, teljesíteni az 

államháztartás alrendszereivel szemben fennálló, a kezelt vagyonhoz kapcsolódó fizetési 

kötelezettségeit.  

4 §  

 

A rendelet az alábbi 7/D §-al egészül ki. 

 

7/D§ A vagyonkezelésbe átadott vagyon birtokba adására – vételére vonatkozó szabályok: 

(1) A birtokba adás előtt: 

- az önkormányzatnak rendeznie kell az ingatlanra fennálló közterheket és az általa 

létesített jogviszonyból származó és esedékes kifizetéseket, vagy teljesítéseket, 

- a folyamatban lévő befejezetlen beruházások kivételével el kell végeznie a 

megkezdett, de még be nem fejezett, őt terhelő feladatokat, 

- vagyonleltárt kell készítenie 

(2) A birtokba adási- és vételi eljárás során aljegyzőkönyvet kell felvenni, melyet az Önkormányzat 

ingatlanvagyon-kataszter vezetésével megbízott szervezeti egység részére 15 napon belül meg kell 

küldeni. 

 

5 §  

 

A rendelet az alábbi 7/E §-al egészül ki. 

 

7/E § A vagyonkezelési feladatokhoz kapcsolódóan szükségessé váló  

engedélyeztetési eljárás szabályai 

 

(1) A vagyonkezelőnek a tulajdonosi hozzájárulást kell beszereznie a vagyonkezelési tevékenység 

körében felmerülő bármely hatósági engedélyhez kötött tevékenységhez. 

(2) A tulajdonosi hozzájárulást a képviselő-testület jogosult megadni 
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(3) Nem terjed ki a tulajdonosi hozzájárulás beszerzésének kötelezettsége az azonnali 

veszélyelhárítást szolgáló, de egyébként hozzájáruláshoz kötött tevékenységre. 

(4) Az így elvégzett tevékenységet és annak indoklását a tulajdonosnak 15 napon belül jelenteni 

kell. 

(5) A vagyonkezelő tulajdonosi hozzájárulás nélkül adhat be kérelmet elvi hatósági engedély, 

szakhatósági hozzájárulás, állásfoglalás iránt. 

6 §  

 

A rendelet az alábbi 7/F §-al egészül ki. 

 

7/F § A kezelt vagyon nyilvántartása: 

(1) A vagyonkezelő a vagyonkezelésbe vett vagyon eszközeiről olyan elkülönített nyilvántartást 

köteles vezetni, amely tételesen tartalmazza azok könyv szerinti bruttó és nettó értékét, az elszámolt 

értékcsökkenés összegét, az azokban bekövetkezett változásokat. 

 

(2) A vagyonkezelő a vagyonkezelésbe vett vagyon használatából, működtetéséből származó 

bevételeit, illetve közvetlen költségeit és ráfordításait elkülönítetten köteles nyilvántartani oly 

módon, hogy az a saját vagyonnal folytatott vállalkozási tevékenységéből származó 

bevételeitől, illetve költségeitől és ráfordításaitól egyértelműen elhatárolható legyen. 

(3) Ha a vagyonkezelő a tevékenységét a vagyonkezelésébe vett és saját eszközökkel együttesen 

végzi, akkor a használatból, működtetésből származó bevételeit, közvetlen költségeit és ráfordításait 

köteles elkülöníteni. 

 

7 §  

 

A rendelet az alábbi 7/G §-al egészül ki. 

 

7/G § A vagyonkezelői jog megszűnése 

(1) A vagyonkezelői jog megszűnik: 

a.) határozott időtartamú vagyonkezelési szerződésben meghatározott időtartam elteltével, 

b.) határozatlan időtartamú vagyonkezelési szerződés esetén a szerződés felmondásával,  

c.) a (3)-(4) bekezdés szerinti rendkívüli felmondással,  

d.) az adott vagyontárgyra vonatkozóan a vagyontárgy megsemmisülésével, illetve  

e.) a vagyonkezelő jogutód nélküli megszűnésével, valamint 

f.) a szerződésben meghatározott egyéb ok vagy feltétel bekövetkezése esetén. 

 

(2) A felmondási idő jogszabály, vagy a felek eltérő rendelkezése hiányában: 

a.) rendes felmondás esetén hat hónap, 

b.) rendkívüli felmondás esetén két hónap, ide nem értve a (4)- (5) bekezdések szerinti azonnali 

hatályú felmondás eseteit. 

 

(3) A helyi önkormányzat a határozatlan idejű, illetve határozott idejű vagyonkezelési szerződést 

rendkívüli felmondással akkor szüntetheti meg, ha  

a.) a vagyonkezelői az Áht. 105/A-105/B. §-aiban foglalt kötelezettségét a helyi önkormányzati 

költségvetési és vagyongazdálkodási érdekeket hátrányosan érintő módon megszegi, 
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b.) a vagyonkezelő az ellene a szerződéskötés előtt megindult, csőd – vagy felszámolási eljárásról 

a helyi önkormányzatot nem tájékoztatta, vagy nem tájékoztatja, illetőleg a vagyonkezelő 

ellen a vagyonkezelési szerződés tartama alatt csőd-, vagy felszámolási eljárás indul, 

c.) a vagyonkezelő adó-, illeték-, vám- vagy társadalombiztosítási járulék tartozása több mint hat 

hónapja lejárt, és ennek megfizetésére halasztást nem kapott. 

 

(4) Azonnali felmondásnak van helye, ha a vagyonkezelő a kezelésbe adott önkormányzati 

vagyonnal a vállalt önkormányzati feladatot nem látja el, vagy a vagyonban kárt okoz. 

 

(5) Az önkormányzati közfeladatot szabályozó külön törvény a vagyonkezelési szerződés rendkívüli 

és azonnali felmondásának további eseteit határozhatja meg. 

 

(6) A helyi önkormányzatnak vagyonkezelői jog megszűnésekor gondoskodni kell az ingatlan – 

nyilvántartásból való törlésről. 

 

(7) A vagyonkezelési szerződés hatálya alá tartozó vagyontárgyak körének megváltozása esetén a 

vagyonkezelő a változás bekövetkezésétől számított 8 napon  belül köteles kezdeményezni a 

szerződés módosítását. 

 

8 §  

 

A rendelet az alábbi 7/H §-al egészül ki. 

 

7/H § A vagyonkezelés ellenőrzése 

(1) A vagyonkezelői jogot, a vagyonkezelési szerződésben meghatározott jogok, kötelezettségek 

teljesítését az Önkormányzat a polgármester útján évente ellenőrzi.  

 

(2) A vagyonkezelő a tulajdonosi ellenőrzést köteles tűrni, az ellenőrzés érdekében kötelezhető 

minden közérdekből nyilvános adat, valamint – a személyes adatok védelméről és a közérdekű 

adatok nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezéseit nem sértő – az önkormányzati vagyonra 

és vagyonkezelésre vonatkozó adat szolgáltatására és okirat bemutatására. 

 

(3) A képviselő-testület azonnali intézkedését nem igénylő esetekben a polgármester köteles a 

képviselő-testületet évente tájékoztatni az ellenőrzés eredményéről. 

 

9 §. 

A Rendelet 1. sz. melléklet II. c./ pontjából a – mozi- megnevezés törlésre kerül  

 

10 §. 

 

A Rendelet 2. sz. mellékletében az alábbi változások kerülnek átvezetésre 

- MOZI és szolgálati lakás, Mezőkövesd, Mátyás király út  105. sz. törlésre kerül 

A Rendelet 2. sz. mellékletében az alábbi változások kerülnek átvezetésre 

 

11 § 

- Mezőkövesd, Marx Károly út 1. szám alatti 1508/ hrsz ingatlan, a társasház alapító okiratban 

meghatározott tulajdonrésszel.  

Kezelője: Polgármesteri Hivatal 
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Üzemeltetője: Polgármesteri Hivatal és külön megállapodás alapján Mezőkövesdi Kistérségi 

szociális és Gyermekjóléti Szolgáltat és a Városi Ügyészség 

- Bölcsőde Mezőkövesd, Deák Ferenc út 4., Hrsz 3432/15/A/5 

                Mezőkövesd, Dohány út 1. 

Kezelője: Mezőkövesdi Pénzügyi Iroda  

Üzemeltetője: Szociális Ellátó és Városi Bölcsőde 

- Idősek Otthona Mezőkövesd, Mátyás király út 90. Hrsz 1085  

Kezelője: Mezőkövesdi Pénzügyi Iroda  

Üzemeltetője: Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltat 

- Öregek Otthona Mezőkövesd, Bogácsi út 2., Hrsz: 2964, 2965  

Kezelője: Mezőkövesdi Pénzügyi Iroda  

Üzemeltetője: Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltat 

 

12 §. 

 

A Rendelet 3. sz. melléklete kiegészül az alábbi 9./ ponttal 

 9./ Mezőkövesd, Mátyás király út 105. szám alatti  Közösségi tér /MOZI/ és szolgálati lakás. 

Hrsz 4942/1 és 4942/2 

13 §. 

 

A Rendelet az alábbi 5. sz. melléklettel egészül  ki  

 

 

Az önkormányzati közfeladat átadásának és a hozzá kapcsolódó vagyonkezelői jog 

átruházásának pályázati eljárása 

 

 

I. A PÁLYÁZAT KIÍRÁSA 

 

1. A pályázat – tárgyalásos vagy tárgyalás nélküli – nyilvános eljárás, amelyet legalább egy 

országos és egy helyi napilapban, valamint szükség esetén a közfeladatot érintő ágazati 

közlönyben kell meghirdetni, amelyben meg kell jelölni a részletes pályázati kiírás 

rendelkezésre bocsátásának helyét, időszakát és egyéb feltételeit, továbbá az elektronikusan 

megküldhető dokumentumok körét, valamint a rendelkezésre bocsátásának esetleges pénzügyi 

ellenértékét és annak pénzügyi feltételeit 

2. A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell: 

a. A pályázatot kiíró –továbbiakban Kiíró- szervezet nevét, címét, telefon- és 

telefaxszámát (e-mail) 

b. Az átadandó közfeladat részletes leírását 

c. Az átadandó közfeladat ellátásához szükséges ingatlan és ingó vagyontárgyak 

megjelölését és valós értékét, az esetleges vagyoni terheket 

d. Az átadandó közfeladat ellátásának helyét 

e. A vagyonkezelési szerződés időtartamát és a főbb szerződéses feltételeket, valamint 

a szerződés megszűnésének eseteit és elszámolási szabályait 

f. A pályázatban szereplő vagyon felújítására, beruházására vonatkozó kötelező 

előírásokat 

g. A szerződés teljesítés éves utóellenőrzésének szabályait 
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h. Az átvételre kerülő vagyoni elemek, bevételek és ráfordításának elkülönített 

nyilvántartási módját, éves elszámolási kötelezettségét, valamint az ehhez 

kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettséget 

i. Az esetleges részteljesítés lehetőségét 

j. Az esetleges alternatív pályázat benyújtásának lehetőségét 

k. A pályázó, közös pályázók és az alvállalkozók személyi és szakmai 

felkészültségével kapcsolatos alkalmassági feltételeket és azok igazolási módját 

l. A pályázaton való részvétel kizáró okait 

m. Esetleges pályázati biztosítékot 

n. A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket 

o. A pályázat benyújtási határidejét, helyét 

p. A pályázat bontásának határidejét, helyét és a nyilvánosan ismertetendő adatokat, 

egyéb feltételeket 

q. Az ajánlati kötöttség időtartamát 

r. A pályázat benyújtásának nyelvét 

s. Annak meghatározását, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni, vagy a benyújtott 

pályázatok tárgyalás nélkül kerülnek elbírálásra 

t. Tárgyalásos eljárás esetén, a tárgyalás lefolytatásának menetét, alapvető szabályait, a 

képviseleti jog szabályait 

u. A pályázatok összességében legelőnyösebb elbírálási szempontjának 

részszempontjait és súlyszámait, az értékelési ponthatárokat és az értékelési 

módszert 

v. A pályázat kötelező tartalmi elemeit 

w. A hiánypótlás lehetőségét vagy annak tilalmát 

x. A benyújtás formai követelményeit 

y. A döntéshozó megnevezését 

z. A Kiíró azon – indokolás nélküli - jogának fenntartását, hogy egyik pályázatot 

benyújtóval sem köt szerződést, így a pályázati eljárást eredménytelennek minősítse 

 

II. PÁLYÁZATI BIZTOSÍTÉK 

 

1) A pályázaton való részvétel pályázati biztosíték adásához köthető. 

2) A biztosítékot vissza kell fizetni: 

a) A pályázók részére a pályázati felhívás visszavonását, a pályázatok érvénytelenségének 

vagy az eljárás eredménytelenségének megállapítását követő 10 napon belül. 

b) A nyertes pályázó, valamint a második legkedvezőbb pályázatot tevő részére, a 

szerződéskötést követő 10 napon belül, a többi pályázó részére az eredményhirdetést követő 

10 napon belül. 

3) Nem jár vissza a biztosíték, ha: 

a) A pályázati felhívás szerint az a megkötött szerződést biztosító mellékkötelezettséggé alakul 

át. 

b) A pályázó az ajánlati kötöttség időtartama alatt pályázatát visszavonta. 

c) A szerződés megkötése a pályázónak felróható vagy az ő érdekkörében felmerült más okból 

hiúsult meg. 

 

III. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁRA NYITVA ÁLLÓ HATÁRIDŐ, KIEGÉSZÍTŐ 

TÁJÉKOZTATÁS 

 

1. A pályázatok benyújtására a hirdetmény első megjelenésétől számított legalább 20 naptári nap 

álljon rendelkezésre. 
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2. A pályázó részére a megalapozott pályázat benyújtása érdekében, mind a pályázó, mind a Kiíró 

kezdeményezésére a Kiíró kiegészítő felvilágosítást nyújt. Ennek formája lehet: írásbeli, 

helyszíni bejárás és konzultáció. Ennek során az esélyegyenlőséget a Kiírónak biztosítani kell. 

 

IV. A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS AZ AJÁNLAT VISSZAVONÁSA, MÓDOSÍTÁSA 

 

1. Ha a Kiíró a pályázati kiírásban fenntartotta a pályázat tartalmának módosítására vonatkozó 

jogát, és azzal él, akkor az ajánlattételi határidőt legalább 10 naptári nappal meg kell 

hosszabbítani. 

2. A Kiíró jogosult a pályázati felhívást a pályázatok benyújtására megjelölt időpontig 

visszavonni. 

3. A pályázó a benyújtásra nyitva álló határidő lejártáig a pályázatát bármikor visszavonhatja, 

továbbá a formai szabályok betartása melletti csere útján azt módosíthatja. 

 

V. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA, BONTÁSA 

 

1. A pályázat összeállításának költségei a pályázót terhelik, postázási késedelem vagy egyéb a 

pályázón kívüli okból eredő késedelem kockázatát a pályázó viseli. 

2. A benyújtott pályázatok tartalmát a Kiíró alapvetően üzleti titokként kezeli, közérdekű adatnak 

minősíti a pályázat bírálati elemeit. 

3. A pályázatok bontása nyilvános, a pályázók és meghatalmazottjaik részvételének biztosításával. 

4. A pályázatok bontásáról aljegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet 5 munkanapon belül meg kell 

küldeni az összes pályázónak. 

 

VI. A PÁLYÁZATOK ÉRTÉKELÉSE, ELBÍRÁLÁSA 

 

1) A pályázat érvénytelenné nyilvánításának esetei: 

a) A részletes pályázati kiírásban meghatározott pályázat benyújtási határidejének lejárta után 

benyújtott pályázat. 

b) A pályázati biztosíték nem vagy nem az előírtaknak való teljesítése. 

c) A pályázó, a közös pályázók, alvállalkozó az előírt alkalmassági feltételeknek való meg nem 

felelése. 

d) A pályázatnak a pályázati felhívásban és a részletes pályázati kiírásban vagy a 

jogszabályokban meghatározott feltételeknek a meg nem felelése. 

e) A pályázaton való részvétel kizáró okainak teljesülése. 

f) Az eljárás időtartamának indokolatlan elnyújtása, nem egyértelmű ajánlatok megadása, 

hiányos üzleti megbízásra való hivatkozás, nem rendeltetésszerű joggyakorlás. 

2) A benyújtott pályázatokat A Kiíró által felkért Bíráló bizottság véleményezi és köteles a 

Kiírónak döntési javaslatot tenni, tagjait titoktartási kötelezettség terheli. 

3) A Bíráló Bizottság tagja, illetve közeli hozzátartozója nem lehet: 

a) A pályázó 

b) A pályázó alkalmazottja vagy más szerződéses jogviszony keretében foglalkoztatottja 

c) A pályázó tulajdonosa, résztulajdonosa vagy tagja, vezető tisztségviselője, amennyiben a 

pályázó jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság. 

d) Az, aki vezető tisztségviselője vagy tulajdonosa, résztulajdonosa olyan gazdasági 

társaságnak, amelynek a pályázó a tulajdonosa (résztulajdonosa) vagy vezető 

tisztségviselője. 

4) Az összeférhetetlenségi ok fennállását az érintett haladéktalanul köteles a kiíró felé jelezni. 
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5) A Bíráló Bizottság a pályázatok értékelése során, felvilágosítást kérhet a pályázóktól a nem 

egyértelmű pályázati kijelentések tisztázása érdekében, a többi pályázó egyidejű értesítése 

mellett. Ez nem eredményezheti a pályázat tartalmi elemeinek módosítását, csak azok 

értelmezését szolgálhatja. 

6) Érvényes az a pályázat, amely mind formai, mind pedig tartalmi szempontból megfelel a 

pályázati felhívásban és a részletes pályázati kiírásban foglalt feltételeknek, alkalmassági 

előírásoknak. 

7) A benyújtott pályázatok közül a részletes pályázati kiírásban foglalt elbírálási részszempontok 

alapján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő pályázót kell az eljárás nyertesének 

kihirdetni. 

8) Az eljárás eredményéről való döntésről a Kiíró valamennyi pályázót köteles értesíteni a döntést 

követő 15 napon belül. 

 

14 § 

Jelen rendelet kihirdetése napján - a rendelet 11. § kivételével, mely 2008. január 1. napján - lép 

hatályba. 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.      Tállai András sk. 

  aljegyző       polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

 

 Nyeste László sk.       Vámos Zoltán sk. 

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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

 

  

MEZŐKÖVESD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  

TÖRZSVAGYONA   
(vagyonkörönként) 

 

 

FORGALOMKÉPTELEN vagyontárgyak: 

 

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

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

 

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

köztéri szobrok, emlékművek stb.) 

 

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

kapcsolatban keletkezett, rendeltetésszerűen azok irattáraiba tartozó levéltári anyag. 

 

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

 

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

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

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

 

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

ingatlan. 

II. 

 

KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES vagyontárgyak: 

 

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

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

átemelő szivattyúk, nyelőrácsok stb.) 

 

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

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

 

       c/
1
 Művelődési- és oktatási intézmények: 

az ingatlannyílvántartásban  

       - óvoda 

       - általános iskola 

       - kisegítő iskola 

       - napközi otthon 

       - zeneiskola 

       - gimnázium és szakközépiskola 

       - szakképző iskola 

       - kollégium 

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

       - városi galéria és házasságkötő terem 

       - alkotóházak és védett népi épületek 

       - táncpajta 

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

hasznosított  ingatlanok, a hozzájuk tartozó telekkel együtt. 

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

- volt templom /5394 hrsz/ 

- pedagógiai szakszolgálat (Mátyás út 71.) 

 

       d/ Egészségügyi és szociális intézmények: 

az ingatlannyilvántartásban  

       - orvosi rendelő  

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

       - belgyógyászati osztály  

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

otthon, stb.) 

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

hozzájuk tartozó telekkel együtt. 

 - bölcsődék 

 

       e/ Sportintézmények: 

az ingatlannyilvántartásban  

         - sportcsarnok 

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

 

         f/ Igazgatási és egyéb intézményi épületek: 

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

telekkel együtt 

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

 

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

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

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

          - kommunális hulladék-lerakóhely 

          - szennyvíztisztító telep 

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

- sportlőtér 

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

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

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

felhasználásra vannak előirányozva. 

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

ingó vagyontárgyak. 

 

 

 

 



 

 

 

 





Mezőkövesd város Önkormányzatának 

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

A oszlop B oszlop C oszlop 

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

Polgármesteri Hivatal   Hivatali „A” épület Polgármesteri Hivatal 

  

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

1510 és 1511 hrsz-ú telekkel 

  

  Igazgatási „B” épület Polgármesteri Hivatal 

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

1523 hrsz-ú telekkel   

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

társasház alapító okiratban meghatározott tulajdonrésszel 

Polgármesteri Hivatal és külön 

megállapodás Mezőkövesd, Kistérségi 

Szoc. és Gyermekjóléti Szolg. 

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

iroda 

Mezőkövesdi Média KHT 

   Önkormányzati üdülők    

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

épülettel és telekkel 

 Zsóry Camping Kft 

  Táncpajta:  Mezőkövesd, Kisjankó Bori út  Matyó Népművészeti Egyesület 

  Kommunális hulladék-lerakóhely   

  Szennyvíztisztító telep Városgazdálkodási ZRt 

  Zsóry üdülőterületén lévő díszkert   

    Hajléktalanok szállása és konyha Magyar Máltai Szeretet Szolgálat 

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

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

húzódó ivóvíz-, szennyvíz-  és csapadékvíz csatornák valamint ezek 

műtárgyai. 

Városgazdálkodási ZRt 

    Érvényben lévő Általános Rendezési Terv,  Polgármesteri Hivatal  

    Részletes Rendezési Tervek   



 

 

 

 

A oszlop B oszlop C oszlop 

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

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

megállapodás alapján a 

Városgazdálkodási ZRt 
    játszóterek, parkok, közterületek, vízfolyások 

     Parkolók 

    Alkotóházak és védett népi épületek: 

Polgármesteri Hivatal 

    Mezőkövesd, Kisjankó Bori u. 13. 

    Mezőkövesd, Mogyoró köz 6. 

    Mezőkövesd, Kisjankó Bori u. 21. 

    Mezőkövesd, László Károly u. 22. 

    Mezőkövesd, Anna köz 13. 

   

  Orvosi rendelők:      

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

  József  Attila út 3. sz. alatti Háziorvosok 

                -háziorvosi rendelő, a társasházi alapító okiratban            

„C” jelű épület 

  

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

épület 

Mezőkövesd Városi Önkormányzat 

Rendelőintézete  

  Irodák 

Polgármesteri Hivatal 
  Alkotmány út 5. 

  Abkarovits Jenő tér 1 

  Gaál István út 13. 

      

   Matyó Múzeum 
Polgármesteri Hivatal 

  Mezőkövesd, Szent László tér 8. 

  Volt Kistemplom 
Polgármesteri Hivatal 

  Mezőkövesd, Mátyás király út 



 

 

 

 

A oszlop B oszlop C oszlop 

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

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

   valamint ezen ingatlanokon lévő épületek 

  Azon önkormányzati tulajdonú földrészletek,  melyek az  érvényben 

lévő rendezési tervek szerint Polgármesteri Hivatal és külön 

megállapodás alapján Városgazdálkodási 

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

terület-felhasználásra vannak előirányozva 

     Kavicsos tó, az ezekhez  tartozó összes műtárgy Polgármesteri Hivatal 

Mezőkövesdi Pénzügyi Iroda Sportcsarnok és Szabadidő Központ 

Városi Sportcsarnok és Szabadidő 

Központ 

  Mezőkövesd, Kavicsos u.1.sz 

  Sportpálya 

  Mezőkövesd, Széchenyi u. 8. sz. 

  Óvodák:   
Mezőkövesdi Napköziotthonos  Óvoda 

 

 

 

  

Szociális Ellátó és  

Városi Bölcsöde  11. § 

      Mezőkövesd, Egri u. 1.sz. 

      Mezőkövesd,  László Károly  u. 1.sz. 

      Mezőkövesd, Dohány u. 1. sz. 

      Mezőkövesd, Móra F. u. 13. 

  Bölcsöde Mezőkövesd, Deák Ferenc út 4    3432/15/A/5 hrsz 

      Mezőkövesd, Dohány u. 1. 

   Általános iskolák:( a hozzá tartozó napközivel) 

Mezőkövesd Általános Alapfokú és 

Művészeti Iskola és Pedagógiai 

Szakszolgálat 

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

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

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

  Kisegítő Iskola:  

        Mezőkövesd, Madách I. u. 25. sz. 

    Zeneiskola: 

        Mezőkövesd, Mátyás király u. l30. sz. 

      



 

 

 

 

A oszlop B oszlop C oszlop 

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

Mezőkövesdi Pénzügyi Iroda  Gyermekkönyvtár 
Városi Könyvtár 

Mezőkövesd, Mátyás király út 114 Mezőkövesd, Szent László tér 

  Könyvtár: 

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

    alapító okirat szerinti illetőség) 

   Idősek Otthona     hrsz 1085 

Mezőkövesdi Kistérségi Szociális. és 

Gyermekjóléti Szolgálat  

11. § 

    Mátyás király u. 90. sz. alatti Öregek 

    

  Öregek Otthona:       2964. 2965 hrsz.       

    Mezőkövesd, Bogácsi u. 2.-4. 

Rendelőintézet Kórház-rendelőintézet épületei Mezőkövesd Városi Önkormányzat 

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

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

hozzá tartozó 5390 és 5391 hrsz-ú  ingatlanokkal együtt. 

Miskolc Város Önkormányzatának 

Semmelweis Kórháza 

Szent László Gimnázium és 

Szakközépiskola 

Mezőkövesd, Mátyás király út 146.  

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

hozzá tartozó lakásokkal és telekkel együtt 

Szent László Gimnázium és Szakközép 

Iskola 

Széchenyi István Szakképző Intézet és 

Szakközépiskola  

Mezőkövesd, Gr.Zichy u. 18 

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

telekkel együtt 

Széchenyi István Szakképző Iskola 

Polgármesteri Hivatal Közösségi Ház ingatlana Mezőkövesdi Művelődési Közalapítvány 

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

   Városi Galéria „C” épület Mezőkövesdi Művelődési Közalapítvány 

    Mezőkövesd, Szent László tér 7. sz..)   

    Emlékház Mezőkövesdi Művelődési Közalapítvány 

    Mezőkövesd, Kisjankó Bori u.24.sz. alatti 

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

 



 

 

 

 

   

A oszlop B oszlop C oszlop 

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

Polgármesteri Hivatal   

Mezőkövesd, Mátyás király 112.   

      

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

Matyó Népművészeti és Háziipari Szövetkezet, valamint művészek 

által a városnak adományozott hímzett  vagyon, lajstromba vett népi 

bútorok, berendezési tárgyak, ill művészeti alkotások. 

 

 

Polgármesteri Hivatal 

  

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

 

 



 

 

 

 

3.sz. melléklet 

 

MEZŐKÖVESD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  

 

VÁLLALKOZÓI VAGYONA 
(vagyonkörönként) 

 

 

 

1./    Mezőgazdasági földek 

  

2./    Építési telkek, területek 

  

3./    Gyógy. és strandfürdő 

 

4./    Portfoliók  

  

5./    Üzletrészek 

  

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

 

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

 

8./   Használtcikk piac Hrsz: 3 / 4  

 

9./ Mezőkövesd, Mátyás király 105. Hrsz. 4942/1, és 4942/2        12. § 

     Közösségi tér (MOZI) és Szolg. lakás 

 

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

 

1./ Nem lakás céljára szolgáló helyiségek, ingatlanok 

 

2./ Bérlakások 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

294/2007. (X.31.) ÖK. számú   

H A T Á R O Z A T A  

 

Folyószámla-hitelkeret összegének módosítása 

 
A Képviselő-testület egyetért a rövidlejáratú működési célú folyószámlahitel 

keretösszegének módosításával, és az alábbi kötelezettségvállalásokat teszi: 

 

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

alatt a kért hitelt és járulékait a futamidő alatt – a felhalmozási és tőke jellegű 

kiadásokat megelőzően – a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja. 

 

2.) Az önkormányzat által az OTP Bank Nyrt-vel megkötött 1-2-07-3400-0778-3sz.  

szerződés 2. pontjában szereplő folyószámla hitel összegének 300.000.000.- Ft-ra 

történő módosításához hozzájárul, és vállalja, hogy a fennálló folyószámla hitelt 2008. 

május 27-ig visszafizeti. A hitel visszafizetésének biztosítékaként az Önkormányzat 

költségvetési bevételét ajánlja fel. 

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

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

foglaltaknak. 

 

4.) A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a hitelkeret összegének 

módosításáról a Közbeszerzések Tanácsát értesítse, és a hitelszerződés módosítását 

aláírja. 

 

 Határidő: értelem szerint 

 Felelős: Polgármester 

 

 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.      Tállai András sk. 

  aljegyző       polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

 

 Nyeste László sk.       Vámos Zoltán sk. 

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

295/2007. (X.31.) ÖK. számú   

H A T Á R O Z A T A  

 

 

 

Beszámoló a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás munkájáról 

 

 

 

 

 

A képviselő-testület - a polgármester előterjesztésében - megtárgyalta a Mezőkövesdi 

Többcélú Kistérségi Társulás munkájáról szóló beszámolót és az alábbi határozatot 

hozza: 

A Képviselő-testület a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 2004-2007. évi 

munkájáról szóló szakmai beszámolót elfogadja. 

 

 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.      Tállai András sk. 

  aljegyző       polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

 

 Nyeste László sk.       Vámos Zoltán sk. 

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

296/2007. (X.31.) ÖK. számú   

H A T Á R O Z A T A  

 

 

Tájékoztató a Matyó Népművészeti Egyesület és a Százrózsás Alapfokú  

Művészeti Iskola munkájáról 

 

 

 

 

A Képviselő-testület elfogadja a Matyó Népművészeti Egyesület és a Százrózsás 

Alapfokú Művészeti Iskola munkájáról szóló tájékoztatót. 

 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal és értelem szerint   

 

 

 

 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.      Tállai András sk. 

  aljegyző       polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

 

 Nyeste László sk.       Vámos Zoltán sk. 

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

297/2007. (X.31.) ÖK. számú   

H A T Á R O Z A T A  

 

 

 

Beszámoló a Mezőkövesdi Média Közhasznú Társaság szakmai  

tevékenységéről 

 

 

 

 

A Képviselő-testület elfogadja a Mezőkövesdi Média Közhasznú Társaság szakmai 

tevékenységéről szóló beszámolót. 

 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal és értelem szerint   

 

 

 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.      Tállai András sk. 

  aljegyző       polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

 

 Nyeste László sk.       Vámos Zoltán sk. 

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

298/2007. (X.31.) ÖK. számú   

H A T Á R O Z A T A  

 

 

Bayer Róbert Kollégium és Élelmezési Központ befogadó  

képességének módosítása 

 

 

 

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

befogadó képességét 90 férőhelyben állapítja meg. 

 

2.) Felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a kollégium Szervezeti és Működési 

Szabályzatában a feledatmutatót vezesse át és gondoskodjon a közoktatási 

intézmények nyilvántartásának módosításáról. 

 

3.) A Képviselő testület a 182/2003.(VII.02.) ÖK számú határozatát hatályon kívül 

helyezi. 

 

 

 

Felelős: polgármester, intézményvezető 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.     Tállai András sk. 

  aljegyző      polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

 

 Nyeste László sk.       Vámos Zoltán sk. 

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

299/2007. (X.31.) ÖK. számú   

H A T Á R O Z A T A  

 

 

 

Bayer Róbert Kollégium és Élelmezési Központ Alapító Okirata  

 

 

 

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

okiratának módosítását a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 

Felelős: polgármester, intézményvezető 

Határidő: azonnal 

 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.      Tállai András sk. 

  aljegyző       polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

 

 Nyeste László sk.       Vámos Zoltán sk. 

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

MELLÉKLET 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

MÓDOSÍTÁS 

 

 

Az államháztartásról szóló l992. évi XXXVIII. törvény 88. §-ának /1/. bekezdésében, továbbá 

a közoktatásról szóló l993. évi LXXIX. törvény 37. §-ának /5/ bekezdésében foglaltak alapján 

Mezőkövesd Város Önkormányzata az l922. szeptember 17-én létesített Konviktus alapító 

okiratát a következők szerint határozza meg: 

 

Az intézmény neve: Bayer Róbert Városi Kollégium és Élelmezési Központ 

 

Az intézmény székhelye:  Mezőkövesd, Damjanich út 1. sz. 

 

Az intézmény telephelyei: 

 

- 1. sz. telephely  Mezőkövesd, Építők útja 1. 

- 2. sz. telephely  Mezőkövesd, Móra F. út 13. 

- 3. sz. telephely  Mezőkövesd, Hősök tere 14. 

- 4. sz. telephely  Mezőkövesd, Mátyás király út 225. 

- 5. sz. telephely  Mezőkövesd, Mátyás király út 146. 

- 6. sz. telephely  Mezőkövesd, Gróf Zichy J. út 18. 

- 7. sz. telephely  Mezőkövesd, László K. út 1. 

- 8. sz. telephely  Mezőkövesd, Dohány út 1. 

- 9. sz. telephely  Mezőkövesd, Egri út 1. 

- 10. sz. telephely  Mezőkövesd, Deák F. út 1. 

- 11. sz. telephely  Mezőkövesd, Bogácsi út 2. 

- 12. sz. telephely  Mezőkövesd, Mátyás király út 90. 

 

Az intézmény típusa: Kollégium és Élelmezési Központ 

 

Az alapításának éve: l922. 

 

Az intézmény alapító szerve: Szegény Tanulókat Segítő Egyesület, valamint a királyi 

                                                  Katholikus főgimnázium 

 

Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: Mezőkövesd Város Önkormányzata 

 

Az intézmény jogállása: Önálló jogi személyként működő költségvetési szerv 

 

Gazdálkodása: Önálló gazdálkodó, teljes jogkörű költségvetési intézmény  

 

A költségvetési szerv vezetőjének    Az intézmény igazgatóját a Képviselő-testület nevezi 

kinevezési rendje:                             ki és bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. 

 

Az intézmény feladata, tevékenységi köre:               
-     A középfokú képzésben résztvevő tanuló kollégiumi ellátása 

- A Szent László Gimnázium és Szakközépiskola, valamint a Széchenyi István Szakképző 

Iskola nevelő-oktató munkájának segítése, kiegészítése 
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- A tanulók humános légkörben folyó nevelése, személyiségének fejlesztése, 

képességeinek és érdeklődésének megfelelően tehetségének 

kibontakoztatása, iskolai tanulmányainak segítése, sportolási, művelődési 

és önképzési lehetőségeinek biztosítása, az önálló életkezdéshez szükséges 

ismeretek, képességek megszerzésének elősegítése. 

- Mezőkövesd Város Önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási 

intézményekben beiratkozott gyermekek, tanulók, valamint ezen intézmények 

dolgozóinak szervezett étkeztetése.  

- Szociális gondozásra, ellátásra jogosultak étkeztetése 

 

Az intézménybe felvehető tanulólétszám: 90 fő 

 

Kiegészítő tevékenységként végezhető: 

-  A középfokú képzésben résztvevő /nem kollégista/ tanulók és  a közép- 

                          fokú oktatási intézmények dolgozóinak szervezett étkeztetése 

                        - Szervezett és nem szervezett felnőtt étkeztetés 

                        - A Gimnázium épületének fűtése és az ezzel kapcsolatos feladatok elvégzése 

                        - A kollégium a rendelkezésére álló helyiségeket, eszközöket egy naptári 

                          évnél nem hosszabb időtartamra - vagy alkalomszerűen - bérletbe adhat- 

              ja, ha az nem akadályozza az intézményben folyó nevelő munkát, sport- 

     tevékenységet. 

   

A feladatellátást szolgáló vagyon:  A fenntartó által a kollégium és élelmezési központ  

rendelkezésére bocsátott ingatlan, a feladat ellátásához szükséges 

eszközök, berendezések, felszerelések leltár szerint. A kollégium a 

rendelkezésére bocsátott vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg 

biztosítékként felhasználni. 

 

A vagyon feletti rendelkezési jog:  

       A rendelkezés jogát Mezőkövesd Város Önkormányzata gyakorolja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

300/2007. (X.31.) ÖK. számú   

H A T Á R O Z A T A 

 

 

A városi közművelődési koncepció felülvizsgálata 

 

 

 

1./ A Képviselő-testület  városi közművelődési koncepció felülvizsgálatát elfogadja. 

 

2./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármester Urat, hogy a koncepció végrehajtása 

érdekében tegye meg a  szükséges intézkedéseket és az érintettek részére küldje el a 

koncepciót.   

 

 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.      Tállai András sk. 

  aljegyző       polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

 

 Nyeste László sk.       Vámos Zoltán sk. 

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

I. Bevezetés 
 

Az önkormányzat feladata a közművelődés támogatása, a közösségi tér támogatása, s egyben 

célja erősíteni a közösségi tudatot. Ehhez lehetőségeihez mérten minden támogatást megad. 

Kötelezően ellátandó feladatai mellett szabadon választott feladatok ellátását is vállalja. 

Kiemelt célja, hogy olyan közösségi teret sikerüljön kialakítani, ahol a városlakó polgárok 

otthonosa és biztonságban érzik magukat, s olyan értékrendet sikerüljön megerősíteni, 

melyben a hagyományokra támaszkodva, egymás és az ősök tisztelete mellett a mai kor 

követelményeinek is meg tudjon felelni. 

A törvényi változások az Európai Uniós tagság által előírt kötelezettségek figyelembe 

vételével kell a meglévő lehetőségeket kihasználni úgy, hogy egyrészt költség hatékony, 

másrészt az előírásoknak megfelelő legyen. 

Mindezek alapján a 2003-ban elfogadott koncepció alapelveinek szellemében, annak 

aktualizálásával készült el a felülvizsgálat. 

 

II. Közművelődési alapelvek 

 
A közművelődési koncepcióban megfogalmazott alapelveket a város ciklustervével, 

fejlesztési, idegenforgalmi, sport és ifjúsági koncepcióival összhangban kell meghatározni. 

Legfontosabb elvként a város adottságait, kulturális és természeti és földrajzi adottságait kell 

figyelembe venni. A közművelődés területén az alapellátáson túl is vállal az önkormányzat 

feladatokat, mellyel erősíti a kultúra fontosságát a város életében. 

A koncepció felülvizsgálata során a társadalmi és elvárások figyelembe vételével fokozott 

hangsúlyt kell kapnia a törvényi változásoknak.  

A jogi intézkedések alapján kettős szemlélet szerint kell megközelítenünk a közművelődési 

feladatok megoldását, melynek hátterében a financiális tényezők a meghatározóak.  

A kettősség ott jelenik meg, hogy a törvényi háttér lehetőséget nyújt arra, hogy a 

döntéshozatali területen decentralizáljunk, s ehhez kapcsolódóan az intézményrendszert, 

feladatokat, pályázati kiírásokat nem országos, illetve megyei, hanem regionális szintre 

hozzuk. Másrészt centralizációt is meg lehet valósítani térségi és helyi szinten, intézmények 

összevonásával, komplex, többfunkciós, modern központok létrehozásával, amelyek 

működéséhez pénzügyi feltételek is biztosítva vannak. 

 

Továbbra is alapelvként fogalmazódik meg a város arculatának kialakításának meghatározói 

tényezői, a kulturális és közösségi szolgáltatások magas szintű emelését biztosító elvek és 

tevékenységek. 

Mindezek alapján a következőkben foglalhatók össze a közművelődési koncepció alapelvei: 

 

1. A kulturális sokszínűség biztosításához támogatás és ösztönzés biztosítása. 

 

2. A gyermek és ifjúsági korosztály számára a művelődés minél szélesebb skálájának 

megismertetése, kiemelten a népi hagyományok ápolása, megőrzésének megerősítése. 

 

3.A matyó hagyományok súlypontjának erősítéséért a felnövekvő generáció számára olyan 

tevékenységek megismertetése, mely kapcsán a hagyományos népi kismesterségek, népi 

hagyományok értékteremtőek, s azok megismerése, gyakorlása belső indíttatásból egyéni és 

közösségi szinten egyaránt fontossá váljék. 

 

3.A helyi kötődés erősítéséhez pozitív hagyományok megteremtése, közösségi szellem 

erősítése, s az elvándorlás megakadályozása. 
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4.Az alulról jövő kezdeményezések támogatása, civil szervezetek és öntevékeny csoportok 

működéséhez szükséges feltételek biztosítása, s minél szélesebb körben történő bekapcsolása 

a város kulturális életébe. 

 

5. A közművelődési intézményekben értékhordozó tevékenységek megvalósításának 

szorgalmazása, mely a polgárok számára életminőség, a közösségi szellem és közhangulat 

javítását szolgálja is egyben. 

 

6.A kultúra szponzorálásának elismerésével, a kulturális eseményeken való részvétel 

presztízzsé válásával, minél több gazdasági szereplőt bevonni a kulturális eseményekbe. 

 

7. Mezőkövesd kistérségi szerepének erősítése, széles tevékenységi körben történő 

alkalmazása. 

 

8.A helyi adottságok figyelembe vételével, s annak előtérbe helyezésével a városban 

súlypontozni az egyes rendezvényeket, s a kulturális életet színesíteni, vonzóvá tenni. a város 

vonzerejét, imázsát növelni. 

 

9.A városban megrendezésre kerülő hagyományos rendezvények, fesztiválok és más 

programok összehangolása, mely során azok erősítik egymás, költséghatékonyabbá válnak, s 

pályázati pénzek központosításával nagyobb lehetőségek nyílhatnak meg a szervezők előtt. 

 

III. Megvalósítandó célok, feladatok 
 

1. Kistérségi szerepvállalás 

 

A Mezőkövesdi kistérség központja Mezőkövesd városa, ahova 20 település tartozik. Ebből 

adódóan feladatköre is igen széleskörű, szerteágazó és egyre bővülő. Ezeknek a kihívásoknak 

eleget téve sikerült már több területen is előre lépni. 

 

 A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 2007. április 20-i ülésén 

alaptevékenységei közé sorolta a közművelődési feladatellátást. A társulás célja 

ezzel a döntéssel a kistérségi közoktatási, közgyűjteményi és közművelődési 

együttműködés eddigi kapcsolatrendszerének és tapasztalatainak kiterjesztése a 

közösségi művelődés minden területére.  

 

 A térségi jelleget erősíti továbbá a decentrumok kialakítása. 

Az önkormányzat jóváhagyásával a Borsod Abaúj Zemplén Megyei 

Közművelődési és Idegenforgalmi Intézet megbízásából a közalapítvány 2007. 

februárjától a mezőkövesdi közművelődési decentrum működtetését irányítja. E 

feladat részeként információgyűjtést és továbbítást végez, a területén működő 

amatőr művészeti tevékenységről naprakész adatbázist készít. A területi 

hatókörökön belüli közművelődési rendezvények számontartását és adatbázisba 

rendezését ellátja, szakmai találkozókat szervez a térségben dolgozó népművelők 

számára. Önállóan vagy más decentrummal közös szervezésben a praktikus 

gyakorlatot érintő továbbképzéseket bonyolít le ill. folyamatos szakmai 

tanácsadást biztosít.  
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 Mindezek mellett a Tourinform Iroda, mely a 2006-tól a Mezőkövesdi Művelődési 

Közalapítványhoz tartozik, térségi szinten gyűjti össze az információkat a 

rendezvényekről. Azokat minden hónapban továbbítja, több helyen is elérhetővé 

teszi hagyományos és elektronikus úton egyaránt (hírlevél, plakát). 

 

Feladatok: 

A társulás a kistérségi közművelődési feladatellátást a Közalapítványon keresztül kívánja 

biztosítani, ennek teljesítésére célszerű a két szervezet közötti közművelődési megállapodás 

előkészítése. 

A kistérségi közművelődési feladatellátással kapcsolatos célkitűzések:  

 A kistérségi kulturális tervezés alapjainak megteremtése. Általában a területi kulturális 

tervezés fontosságának népszerűsítése, a kultúrában és a területfejlesztésben érdekelt 

szakemberek együttműködésének erősítése kistérségi szinten. 

 A különböző kulturális területeken dolgozó szakemberek együttműködésének 

erősítése szakmai és szervezeti megközelítésben. 

 A kultúra és a kulturális fejlesztések fontosságának hangsúlyozása a kistérségi döntés 

előkészítők és döntéshozók felé. 

 A kistérségi kulturális tervezés jelentőségének erősítése. 

 A kistérségi kulturális stratégia elkészültének elősegítése a következő eszközökkel: 

 Általános és kulturális helyzet felmérés és elemzés, 

 adatgyűjtés és rendszerezés, 

 szakértői fórumok, és együttműködés megszervezése, 

 döntéshozói és előkészítői fórumok megszervezése, 

 lakossági tájékoztatás és fórum megszervezése, 

 népszerűsítő kampány a helyi sajtóban, 

 a kistérségi kulturális stratégia anyagának elkészítése. 

 

2. Közművelődési feladatok finanszírozása 

 

A ciklustervben és a feladattervben egyaránt fontos szerepet kaptak és kapnak most is a civil 

szervezetek, melyeknek támogatása révén sikerült új alapokra helyezni a kulturális életet, 

melyben színes és látványos rendezvények széles skáláját találhatják meg az ide látogatók. E 

mellett számos városi rendezvénybe és nemzeti ünnep lebonyolításában is aktív szerepet 

játszanak. 

Az önkormányzat költségvetésében a közművelődési feladatokra (rendezvényszervezés, civil 

szervezetek támogatása) minden évben a teljes költségvetés 2-3% közötti összeget  különít el. 

rendelkezésre. 

A költségvetési finanszírozáson túl a civil szervezetek, magán emberek és gazdasági 

szervezetek egyaránt anyagi, személyi és dologi eszközökkel támogatják rendszeresen a 

megrendezésre kerülő rendezvényeket. E mellett megragad minden lehetőséget az 

önkormányzat, hogy pályázatok útján újabb pénzforrásokat kutasson fel. 

 

Feladatok: 
 

 Továbbra is a civil szervezetek számára kiírt önkormányzati pályázat keretében 

alkalmat adni minden évben a működésükhöz, illetve állami ünnepek, nagyszabású 

rendezvények szervezéséhez, lebonyolításához támogatás igénylésére. 

 



 

 

 

 

4 

 

 Folyamatos pályázatfigyeléssel és pályázatkészítéssel, civil szervezetek bevonásával 

adott feladatok, rendezvények összehangolásával újabb pénzforrások felkutatása. 

 Az önkormányzat költségvetésében garantáltan biztosítani kell a közművelődési 

feladatra elkülönített pénzösszeget, melynek minimuma az előző évi keret összege. 

 Szponzorok, mecénások felkutatása rendezvények támogatásához. Törekedni kell, 

hogy egy-egy rendezvénynek állandó főszponzorai legyenek, s így könnyebb a 

rendezvény pénzügyi hátterének biztosítása., s a helyi gazdálkodókkal  állandó 

együttműködés kialakítása.  

 

Önkormányzati intézmények feladatellátása 

 

Közösségi Ház 

A Közösségi Házat a Mezőkövesdi Művelődési Közalapítvány működteti, melynek 

alapítója az önkormányzat. Így mind önálló szervező mind befogadó intézményként 

rendezvényeikkel, programjaikkal egyre bővülő skáláját nyújtja azok számára, akik 

meglátogatják az intézményt. Munkájuk sikerét meghatározza, milyen külső forrásokat 

sikerül szerezni. A folyamatos pályázatfigyelésnek köszönhetően több sikeres 

pályázatot készítettek az elmúlt években.  

A 2006-2007. évben ennek köszönhetően sikerült a C. épületet részlegesen felújítani, 

itt két tantermet és egy tanulószobát kialakítani, felszerelni számítógépekkel, s a 

tánctermet kifestetni. Így barátságosabb, hangulatosabb és szebb környezetben várják 

a látogatókat, akik száma egyre nő. Sokszínű és színvonalas tevékenységüknek 

köszönhetően a város közművelődésében kiemelt szerepet játszanak.  

Folyamatosan szerveznek kiállításokat, ahol előtérbe helyezik a Mezőkövesden és 

környékén élő művészeket. nyári főszezonban lebonyolításra kerülő 

nagyrendezvények(Mátyás király Reneszánsz Hétvége, Jazz est, Hagyományőrző 

csoportok regionális találkozója)és a nemzeti ünnepek mellett több városi 

rendezvénynek is hagyományosan otthont ad az intézmény( Pedagógusnap, Ünnepi 

könyvhét, Semmelweis nap, Idősek világnapja, Hátrányos helyzetűek valamint Idősek 

karácsonya) 

A hagyományosnak mondható helyi felnőtt és ifjúsági amatőrcsoportok színvonalas 

előadásai mellett vidéki színházak bemutatói is csaknem telt házat vonzanak. 

Ezt mutatja az is, hogy az eladott gyermek és színházi bérletek száma is növekedett, s 

egyre nagyobb igény van ilyen előadásokra. 

A helyi művészeti iskolák növendékeinek bemutatkozásai, gálaműsorai mellett élő 

hangszeres előadásokra illetve kisebb koncertekre is sor kerül. 

 

A Mezőkövesdi Művelődési Közalapítvány kuratóriuma felkarolta a városban működő 

civil szervezeteket, mára már a Közösségi Ház e szervezeteknek a bázisa lett.24 civil 

szervezettel kötött együttműködési keret-megállapodás, e mellett 10 önszervező 

csoport részére biztosít infrastrukturális feltételeket működésükhöz, próbáikhoz. Az 

ún. civil szoba (ingyenes internet hozzáférés, kedvezményes fénymásolási lehetőség) 

is hozzájárul ahhoz, hogy valamennyi csoport hatékonyabban működhessen, 

naprakész információkhoz jusson. 

 

2006. márciusától a Közösségi Ház aulájában működik az Ifjúsági Információs Pont. 

A pályázati forrásból sikerült kialakítása és fejlesztése. Az új szolgáltatást az 

önkormányzat felügyelet mellett működik, elsősorban a fiatalok számára próbál  
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minden olyan információt, szolgáltatást összegyűjteni az itt dolgozó kolléga, amelyre 

az érintett korosztálynak szüksége lehet Ennek a köztudatba történő széles körű 

elterjesztése folyamatban van. Külön szolgáltatást nyújthat azzal, hogy EURODESK 

partnerként Európa valamennyi információs irodájával online kapcsolatban áll. 

Az információs pont folyamatos működtetéséhez szükséges humánerőforrás 

biztosítása nem megoldott, pályázati forrás függvénye. 

 

A Közösségi Ház Közalapítványként történő eddigi működtetése bizonyítja, hogy 

képes így az intézmény a széles körben, a társadalom valamennyi rétege számára 

szervezni programokat, képzéseket, foglalkozásokat, előadásokat, melyet más források 

bevonása segít. 

Mindezek alapján elmondható, hogy az épület kihasználtsága- adott lehetőségeknek 

megfelelően- igen magas fokú. A közalapítvány létrehozása és működtetése az 

elvárásoknak megfelelő, a város életében olyan változást és pezsgést hozott, mely a 

közművelődési koncepcióban meghatározott célokat megvalósította. 

 

Feladatok: 

 A közalapítvány átalakítása, mely révén további tevékenységi körökkel bővülhetnek 

feladatai. Ennek alapja, hogy a közalapítványok működését egyre jobban korlátozzák, 

s új jogi keretek létrehozására ösztönzik a törvények az alapítókat, mert hosszú távon a 

pályázati kiírásoknál a közalapítványok  teljesen háttérbe fognak szorulni Ez 

különösen igaz a Nemzeti Fejlesztési Terv II.. pályázatainál, ahol a klasszikus civil 

szervezetek mellett a közhasznú nonprofit gazdasági társaságok  nyújthatnak majd 

csak pályázatokat.    

A közalapítvány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján 

tevékenysége újabb közfeladattal nem bővülhet, a közalapítvány alapító jogainak 

gyakorlására más személy nem jelölhető ki. 

Így a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény alapján a közhasznú 

nonprofit gazdasági társasággá történő átszervezése intézmény kialakításának 

mindenképp találni kell olyan új gazdasági formát, melyet a törvény engedélyez, s 

minden feladat ellátását és bővítését továbbra is biztosítani tudja az adott szervezet. 

 Kulturális és művészeti központ létrehozása, amely megfelel a mai kor elvárásainak, 

és a jogi feltételeknek egyaránt. Ennek megvalósításához a jelenlegi Közösségi Ház 

bővítésére és fejlesztésére van szükség, Európai Uniós pályázati forrásokból. A kiírt 

uniós pályázatok között szerepel olyan, amely lehetőséget ad a Közösségi Ház 

épületének bővítésére, korszerűsítésére, mellyel olyan kulturális központ valósulna 

meg, mely minden korosztály, társadalmi réteg számára, valamennyi civil szervezet 

igényét kielégítené egy helyen.  

 Civil szervezetek számára bővíteni a szolgáltatási lehetőségeket. 

 Ifjúsági Információs Pont szolgáltatásainak bővítése, működtetési feltételeinek 

biztosítása 

 Közösségfejlesztés a fiatalok részére, melynek alapja az ifjúsági koncepció, 

megvalósításában pedig az ifjúsági referens mellett pályázati forrásokból ifjúságsegítő 

és önkéntes bevonásával. 

 A régi Matyó Múzeum épületének felújítása, s annak hasznosítása közösségi terek 

bővítésére (kamara mozi, mozgásos tevékenységek  gyakorlására alkalmas helyiség 

kialakítása-gyógytorna, táncklub) 
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 Telephelyei 

1.Tájházak 

 

a.)A Közalapítvány használatában két tájház van jelenleg. A Kis Jankó Bori 

emlékházban a „Tengertánc” elnevezésű pályázati forrásból sikerült az épület 

elektromos fűtését, ill. vagyon- és tűzvédelmi rendszerét kiépíteni, s 

önkormányzati támogatással a tönkrement nádszerkezetet kicserélni, E mellett 

lehetőség nyílt összecsukható székek vásárlására a szabadtéri 

rendezvényekhez. Az emlékház immár egész éves folyamatos nyitva tartással 

fogadja a látogatókat. 

Itt kell megemlíteni, hogy ismét kapható a Tájak Korok Múzeumok 

sorozatában a tájházról szép színes kiadvány ill. a vendégek a Hadas 

Városrészt bemutató képeslapokat is vásárolhatnak itt. 

b.) 2006. márciusában költözött át az Iskolatörténeti Gyűjtemény a Mátyás 

király u. 52. sz alatti tájházba, ahol méltó környezetben talált otthonra. Az ott 

foglalkoztatott munkatárs a tárlatvezetés mellett kézműves foglalkozásokat is 

rendszeresen szervez, elsősorban a nyári időszakban. (A közalapítvány ez idáig 

munkaügyi központos támogatással oldotta meg a múzeumpedagógiai 

feladatokat ellátó kolléga foglalkoztatását, ez azonban azt jelenti, hogy évről-

évre más személy végzi ezt a tevékenységet.) 

Feladatok: 

 Működő tájházak működési engedélyének felülvizsgálata 

 Folyamatos karbantartási munkák végzésével állagmegóvás 

 Éves nyitva tartás biztosításához személyi és működési költségek biztosítása 

 

  2. Tourinform Iroda 

 Az iroda térségi információs adatgyűjtés és szolgáltatás mellett a nyári 

időszakban működteti a Zsóry Fürdő területén Touris Police-t, ahol elsősorban 

az ott pihenő vendégek részére nyújtanak széleskörű tájékoztatást. 

Munkájukkal nagyban hozzájárulnak a sikeres idegenforgalmi marketing 

munkához, de e mellett a 2007. évben már még nagyobb aktivitással vettek 

részt a Matyó Húsvét rendezvény sikeres lebonyolításához, s valamennyi 

városi nagyrendezvényen külső helyszínre való kitelepüléssel is sikerült még 

közelebb kerülni az érdeklődőkhöz. 

A város honlapjának arculat kialakítását pályázati források bevonásával 

sikerült megoldani.  

Feladat: 

 A Tourinform Iroda városközpontban, feladatához méltó helyre, információs 

központban való elhelyezése. 

 

  3.Városi Galéria 

Az épület műszaki állapota miatt 2006. januárjától szünetelnek a kiállítások. 

Az emeleti részen átmenetileg a Mezőkövesdi Városi Fúvószenekar kapott 

lehetőséget próbáik megtartására, illetve a Városi Televízió egyik stúdiója 

található itt meg. 

Mezőkövesd Város Önkormányzata a Városi Galéria épületét helyi egyedi 

védelem alá helyezte. 
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Feladatok: 

4. A Városi Galéria épületének felújítása, a szükséges rekonstrukciós tervek 

elkészültek, belső funkciók nem változnak, így engedélyeztetésre nincs 

szükség 

5. pályázati források keresése 

6. Dala-Takács állandó kiállítás megvalósítása.  

 

 

 

Városi Könyvtár 

 

Középfokú ellátást biztosító, általános gyűjtőkörű, nyilvános, részben önálló 

közművelődési intézmény. Így a hagyományos dokumentumok mellett elektronikus 

dokumentumok is elérhetőek, folyamatosan működik a könyvtárközi kölcsönzés. 

Beiratkozottak és a látogatók létszáma folyamatosan nő, köszönhetően a kihelyezett 

könyvtár óráknak, könyvbemutatóknak, előadásoknak, író-olvasó találkozóknak és 

egyéb kiegészítő programoknak(pl. kézműves foglalkozások, vetélkedők, 

megemlékezések), szolgáltatások (e-ügyintézés, adóügyintézés, jogszabálykeresés, fax 

küldés-fogadás). 

Több rendezvényüket a Matyóföldi Alkotók és Művészetpártolók Egyesületével és a 

Városszépítő Egyesülettel szervezik, s egyben két nyugdíjas klubnak is otthont adnak. 

Új feladatként jelent meg a mozgókönyvtári ellátás, melyet a Többcélú Kistérségi 

Társulás megbízásából végzi az intézmény, melyet 16 községben vesznek igénybe. Az 

így kapott állami támogatásból sikerült kisebb településen fejleszteni, felújítani a 

könyvtárakat, melynek koordinálását is a könyvtár dolgozói végzik. 

Jelenleg két telephelyen működik a könyvtár. A gyermekkönyvtár mellett –egy 

épületen belül- található még raktárhelyiség, internet hozzáférés, s a matyó 

népművészeti anyagok raktározására, annak feldolgozásához, dokumentáláshoz egy 

kutatóhelyiség. Gyermekek részére valamennyi oktatási intézményben található 

iskolai könyvtár, melynek gyűjtőköre megegyezik a gyermekkönyvtár anyagával, 

ezért érdemes átgondolni, hogy ugyanolyan funkcióval rendelkező intézményekből 

ennyit érdemes-e fenntartani. 

A könyvállomány mennyisége, raktározása egyre nagyobb problémákat okoz. 

Az intézmény több ezer darab könyvet ajándékozott a Berettyószéplak-Dója 

partnervárosban kialakítandó könyvtár kiinduló állományának. 

Napjainkban a könyvtárak multifunkciós feladatokkal bővülnek, s így egyre nagyobb 

igényű szolgáltatásokat tudnak nyújtani a különböző társadalmi rétegeknek. A 

hagyományosan könyvre, folyóiratra épülő könyvtártartalom és szolgáltatás 

sokhordozós-multimédiás dokumentum- és információszolgáltatássá változik. A 

könyvtárak átalakulnak az információs erőforrások évszázados tárolóhelyeiből 

dinamikus információs központokká. 

Ez az átalakuló szerep magával hozza, hogy olyan körülmények között működjenek 

ezek az intézmények, mely eleget tud tenni ezeknek.  

 

Feladatok: 

 Állománycsökkentés, folyamatos selejtezéssel, állományátadással oktatási 

intézmények könyvtárai számára, 
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 Két könyvtári egység egy épületben történő helyezése. A Közösségi Ház bővítése 

és felújítását követően e komplexum részeként működne a könyvtár, mely így a 

modern, a mai kor elvárásainak megfelelő szellemi, információs, tudományos 

műhely, s egyben helyi tájékoztatási központ is lehetne. 

 Átgondolandó a gyermekkönyvtár fenntartásának szükségessége, esetleges 

átszervezése. 

 Az esetlegesen megüresedő régi könyvtár épületének hasznosításra szükséges terv 

annak  hasznos funkciójára egy terv  kidolgozása. 

 Multifunkciós feladatok tovább bővítése, szükséges technikai felszereltségek 

biztosítása 

 Jogtiszta szoftverek beszerzése 

 Mozgókönyvtári szolgáltatás folytatása 

 könyvkiadással összefüggő feladatok ellátása testületi határozatban 

meghatározottak alapján 

 

Városi Sportcsarnok 

 

A Városi Sportcsarnok alaptevékenysége mellett egyre szélesebb körben sikerült 

bekapcsolódnia a város kulturális életébe, különböző rendezvényeknek ad helyszínt, 

(fesztiválok, bálok, színházi jellegű előadások, táncversenyek) s emellett ő maga is 

szervez hasonló eseményeket, elsősorban koncerteket. 

Új elemként kell megemlíteni kiállítások szervezését (Állásbörze, Mező Expo), mely 

során vállalkozók, intézmények számára teremt bemutatkozási lehetőséget, amelyet 

kulturális programok is színesítenek. 

Nagyobb nyári koncertek, programok esetében belépőjegyes rendezvények 

lebonyolításához megfelelő helyszínt nyújthat a Sporttelep salakpályája. 

Folyamatos karbantartási felújítások történet az intézményben. (öltözők, vizes 

blokkok). A további fejlesztéseket a sportkoncepcióval összhangban kell elvégezni. 

 

Feladatok: 

 Technikai berendezések, minőségi feltételek biztosítása, pályázati lehetőség adta 

lehetőségek kihasználása 

 Állandó szabadtéri színpad felállítása 

 Szabadidő park kialakítása, kulturális programok helyszínének biztosítása 

 Sportkoncepcióval összhangban lévő fejlesztések 

 Szabadtéri, zártkörű, belépőjegyes rendezvények helyszíneként a sporttelep 

salakpályájának használatának engedélyezése. 

 A Sportcsarnok egyéb tevékenységeiből származó bevételek intézményi 

fejlesztésre történő használata. 

 

Petőfi Mozi 

Az épület moziként való működtetése műszaki állaga és kihasználatlansága miatt 

jelenleg szünetel. Az önkormányzat az ingatlan hasznosításának több lehetséges 

módját is kidolgozta. 
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Feladatok: 

 Ifjúsági Centrum létrehozása, mely régi hiányosságot és igényt elégítene ki. Fontos 

a fiatalok számára olyan kulturált szórakozó hely biztosítása, mely igazodik a 

fiatalok igényéhez, s egyben modern körülményeket biztosít a szabadidő hasznos 

eltöltésére. A megvalósításhoz szükséges tervek elkészültek, annak 

megvalósításához szükséges forrását uniós pályázattal valósítható meg, mely 

folyamatban van. A tervekben egy  multifunkciós konferencia-,színház- illetve 

mozi terem kialakítása mellett egy internetes szoba, ifjúsági információs központ 

létesítése és több kisebb szekció terem található.  

 Az ingatlan eladása esetén vagy vagyonkezelésbe történő átadás során olyan 

befektetők keresése, melynek révén új funkciót kaphat az épület, s a város 

központjába új és hasznos tevékenység végzésére lenne alkalmas ez az ingatlan. 

 

Oktatási intézmények 

 

Az alap és középfokú iskoláknak oktató és nevelési feladataik mellett az 

értékközvetítés, a kultúra iránti fogékonyság, közművelődési szerepvállalásra való 

ösztönzés is feladat, mely egyre nagyobb terhet ró az intézményekre. Így az ott 

dolgozó pedagógusok számára a mai világban ez igen nagy kihívást jelent, amikor a 

diákok értékrendje megváltozott, a közösségi és a kulturális értékek, hagyományőrzés 

háttérbe szorult. 

Az önkormányzati fenntartású alapfokú iskolák összevonására került sor 2005-ben. 

Pedagógiai munkájuk összehangolásával a városi kulturális életben való részvételt is 

könnyebb megszervezni és összehangolni. Jó példa erre, hogy összevont énekkar 

kezdte meg működését, mely elsősorban iskolai rendezvényeken lép fel. 

Valamennyi tagiskolában, középfokú intézményben könyvtár működik, melyet a 

törvényi előírásoknak megfelelő végzettségű szakember vezet. 

 

A képviselő-testület 272/2007. (XI.29.) határozata alapján nincs megfelelő helyen a 

művészeti iskola. Az épület korszerűtlen, sem városszerkezetileg sem városképileg 

sem illeszkedik a városfejlesztési koncepcióba, illetve a rendezési tervhez. 

Így ennek méltó helyre történő áthelyezése elengedhetelen.  

A tagintézményként működő   művészeti iskola minősítése a jogszabályi előírásoknak 

jelenleg folyamatban van.,melynek akkreditálásnak elfogadása esetén a igényelhető 

meg a teljes normatíva. Jelenleg 3 művészeti ágban ( zene, tánc-, képző- és 

iparművészet) zajlanak képzések. Rendszeres szereplőik a városi ünnepségeknek, 

kulturális programoknak.  

 

A tagintézmények arculatuk megtartására törekedve továbbra is szerveznek önálló 

kulturális rendezvényeket (PL. Bárdos Lajos Tagintézmény névadójához kapcsolódó 

programok, Gálaműsor, koncertek a Zeneiskolában tanulók részvételével, 

kórustalálkozókon való részvétel), rendszeresen járnak a környező városok 

színházaiba, a Közösségi Ház által szervezett előadásokra. 

A Mező Ferenc Tagintézményben rendszeresen jelenik meg diákújság, mely országos 

elismerésben is részesült. 

Valamennyi oktatási intézményben a kötelező óraszámok változásának köszönhetően 

átstruktúrálódtak a délutáni foglalkozások. Kevesebb idő jut szakkörökre, inkább az 

egyéni tehetséggondozás kap nagyobb hangsúlyt. 
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Ki kell emelni, hogy mindkét középfokú oktatási intézmény élő testvériskolai 

kapcsolatot tart fenn németországi illetve lengyelországi középfokú 

intézménnyel,melyben a kulturális kapcsolatok építésére is sort kerítenek. 

 

A Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolát 100 éve alapították 

meg, melynek méltó megünneplése méltán kiemelt szerepet játszik majd a város 

közművelődési életében. 

 

Bár nem önkormányzati fenntartású intézmény Szent István Katolikus Általános 

Iskola, de itt kell megemlíteni, hogy közművelődés több területén is aktív munkát 

végeznek. (néptánc-  és hangszeres zeneoktatás önálló énekkarral, iskolarádió). Új 

elemként jelenik- hagyományteremtő szándékkal- várostörténeti verseny szervezése, 

melyben a település kulturális értékeinek ismerete is fontos szerepet kap. 

 

Feladatok: 

 A MÁAMIPSZ Zeneiskola Tagintézményének minősítésének megszerzése, mely által 

akkreditálást szerez, s így jogosulttá válik  a teljes normatíva igénylésére. 

 A kultúrának meghatározó szegmense a művészet, a művészeti oktatás. A korszerű 

oktatási módszereknek és igényeknek megfelelő művészeti oktatás méltó helyet 

kaphat a  Közösségi Ház bővítése révén kialakítandó modern kulturális 

komplexumban. 

 Művésztanárok és növendékek számára még szélesebb körben történő bemutatkozási 

lehetőségek biztosítása különböző civil szervezetek által szervezett programokon. 

 A művészeti képzéshez szükséges anyagi és tárgyi feltételek biztosítása. 

 A 100 éves iskolaalapítási ünnepséghez szükséges előkészületek megtétele, kiemelve 

az évkönyv megjelentetésének támogatása. 

 

Egyéb kulturális intézmények, szervezeteket 

 

 Mezőgazdasági Gépmúzeum 

 

A Hermann Ottó Múzeum működteti és látja el a szakmai felügyeletét a  gyűjteménynek. 

Gyűjti, megőrzi és bemutatja a múlt emlékeit hordozó tárgyi és dokumentációs hagyatékot. 

Felhívja a társadalom tagjainak figyelmét, a történelmi értékeket hordozó, használatból 

kivont, elavult, egyre ritkábban látható termelőeszközök értékelésére, megbecsülésére. 

Hagyományos nagyrendezvényük (Mezőgazdasági Gépésztalálkozó) mellett számos más 

rendezvényt szerveznek, s vesznek azokon rész.. 

A gyűjtemény fejlesztését, pályázati lehetőségek biztosítását segíti a Mezőgazdasági 

Gépmúzeumért Közhasznú Alapítvány. E civil szervezet segítségével sikerült a múzeum 

melletti területet 2000 m2 alapterületű ingatlant megvásárolni, amely lehetőséget teremt az 

európai hírű gyűjtemény bővítésére. Ennek hasznosítására az EGT és Norvég Finanszírozási 

Alaphoz nyújtott be  pályázati projektet, melynek célja e területen egy 515 m2 hasznos 

alapterületű kiállító és előadóterem kialakítása, korszerű műhely a gépek karbantartására és 

restaurálásra.   

 

Feladatok:  
 Az alapítvány és a múzeum által szervezett rendezvények támogatása, bevonása a 

városi programokba. 
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 A múzeum területi adottságainak kihasználásával rendezvények helyszínének   

 Az elkövetkező időszak feladatai közé tartozik biztonsági kerítés, kialakítása az északi 

oldalon, kamerás megfigyelőrendszer kiépítése. 

 A múzeum további fejlesztésére pályázati források keresése. 

 

Matyó Múzeum 

 

A Matyó Múzeum, mely a Korona Szálló épületében talált otthonra, a közgyűjteményi 

intézmények közül  szintén a Hermann Ottó Múzeum működtetése és szakmai felügyelete 

mellett igen nagy sikerrel, magas látogatói számmal és színvonalas kiállításokkal, kiegészítő 

rendezvényekkel gazdagítja város értékeit. 

Ennek elismeréseként 2006-ban az  „Az Év Múzeuma ” elismerésben részesült.  

Korlátozott anyagi lehetőségeik miatt országos nagyrendezvényekhez, kampányokhoz 

kapcsolódó látványos programokat szerveznek (Múzeumok éjszakája,  Múzeumok 

Világnapja, Kulturális Örökség Napja), amelyeket az időszakos kiállításaik mellett egyéb 

múzeumi foglalkozások egészítenek ki. 

 

Feladatok: 

 

 A helyi  népi tárgyi és szellemi kultúrájának bemutatásához közös együttműködés 

révén a Matyó Népművészeti Egyesülettel, egymás programjainak erősítése. 

 Időszaki kiállítások során minél több Mezőköved és környéki népművész, népi 

iparművész által készített tárgyak, eszközök bemutatásával a helyi honismeret és 

lokálpatriotizmus erősítése. 

 Múzeumbarát intézmény kialakítása, alkalmazkodva a látogatók igényeihez, ehhez 

kapcsolódóan családi hétvégék szervezése. 

 Város Napi rendezvényekhez való kapcsolódás révén komplex, sokrétű és színes 

programsorozat összeállítása más kiegészítő rendezvényekkel (pl. gasztronómia 

bemutatók) 

 

 Tájházak 

 

A ciklusterv és fejlesztés tervben és az idegenforgalmi koncepcióban kiemelt kiemelt célként 

fogalmazódik meg a Hadas skanzen jellegű város kialakításának folytatása. A város egyedi 

arculat kialakításához szükségesek a területi rekonstrukciók,  területvédelem biztosítása. Ezek 

megvalósításában nagy szerepet játszhat „Élő-múlt” projekt megvalósítása, melynek célja a 

néphagyományok megőrzése, működő tájházak, azok funkcióinak megtartása, népi művészeti 

érték megőrzése, idegenforgalmi látványosság kialakítása, látogatottság növelése, épületek 

jelenlegi műszaki színvonalának megőrzése mellett új tevékenységekkel bővíteni a kínálatot 

(hagyományos paraszti ételkészítési technikák bemutatása, interaktív technikák bevezetése) 

Így az egyik legfontosabb cél a matyó hagyományok ápolása, bemutatása és élővé tétele.  a 

Matyó Népművészeti Egyesület, mely élen jár rendezvényeivel, kiállításaival, képzéseivel 

abban, hogy széles körben ismerhessék meg hazai és nemzetközi szinten is a gyönyörű 

népszokásokat, a népi kultúrának a különféle ágait. 

Sajnos azonban meg kell jegyezni, hogy az ősök szellemiségének továbbhagyományozása 

egyre nehezebb, s ebben emberi és anyagi tényezők egyaránt szerepet játszanak. 
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E területen az önkormányzat tulajdonában lévő tájházak működésének felülvizsgálatára 2007. 

áprilisában került sor, mely alapján elmondható, hogy a bérlőkkel kötött megállapodásban 

foglaltak szerint  működnek a tájházak, s a városunkba megforduló turisták fogadására 

alkalmas valamennyi. 

Nem sikerült a mai napig bérleti szerződést kötni (László Károly u. 20.-„volt üvegcsiszoló 

műhely”, Mogyoró köz 6.- „Baba ház”, Anna köz 13.), így azok állaga rohamosan romlik. Az 

önkormányzat folyamatos pályázatok benyújtásával próbálta eddig is megoldást találni e 

problémákra. 

 

 

Feladatok:  

 

 A Hadas Városrész fejlesztésére pályázati források felkutatása és benyújtása 

 A Táncpajta felújításához szükséges terv elkészítése 

 Hadas úthálózatának rekonstrukciója, közművesítési hálózat kiépítése 

 Védett épületek karbantartása 

 Múzeumi működési engedéllyel rendelkező tájházak tevékenységének  

felülvizsgálata,működési engedély aktualizálása. 

  Tájházak látogathatóságának biztosítása az év minden szakában  

 A területen található egyes magántulajdon lévő tájházak tulajdonjogának rendezése 

 Azon tájházak, melyre nem sikerült a mai napig bérleti szerződést kötni, felújítását 

pályázati források bevonásával megoldani.  

 

Egyházak 

A város életében mindig meghatározó szerepet játszott a a katolikus egyház, s az itt élő 

emberek számára a hitélet gyakorlása több generációs gyökerekig nyúlik vissza. A városban 

található katolikus templomok száma is ezt jelzi. Igen nagy érdeklődésre tart számot a Jézus 

szíve búcsú és körmenet,illetve a Szent László búcsú.  

Az egyházak vezetőivel kialakított jó kapcsolat alapján a városi rendezvények aktív szereplői 

az egyház képviselői, s több kulturális  rendezvénynek is állandó otthont biztosítanak.(pl. 

orgonahangverseny, kórustalálkozó). 

Ki kell emelni a Szent László Templomnak új orgona építésére nyílt lehetőség. Az elkészült 

hangszer az eddig a templom művészettörténeti és egyháztörténeti értékét még jobban 

megnövelte. 

 

Feladatok: 

 A fejlesztési tervben a volt Kistemplom épületében Orgonamúzeum kiállítása 

szerepel, melynek megvalósítása a pénzügyi források függvénye.  

 

Társadalmi és civil szervezetek 

 

A Mezőkövesden kulturális területen működő valamennyi civil szervezet, öntevékeny csoport  

aktívan kapcsolódik be a város kulturális életébe, önálló rendezvények, fesztiválok 

szervezésével, nemzeti ünnepek, megemlékezések tartásával. 

 

2006. decemberében jegyezte be a cégbíróság a Mezőkövesd és kistérsége civil szervezeteit 

segítő és összefogásukat erősítő önszerveződés formát, a Mezőkövesdi Civil Egyesületek 

Szövetség, melynek jelenleg 20 civil szervezet a tagja: 
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1. Biztatás Gyermek és Iskolafejlesztési Alapítvány 

2. Bükkalja Közhasznú Alapítvány 

3. Délborsodi Falusi és Agroturizmus Egyesület 

4. Egészség Klub Közhasznú Egyesület 

5. Gondoskodás Alapítvány 

6. Jatari Indián Népművészeti Egyesület 

7. Matyó Nagymama Klub Egyesület 

8. Matyóföldi Alkotók és Művészetpártolók Egyesülete 

9. Matyóföldi Foltvarró Klub 

10. Matyóföldi Idegenforgalmi Egyesület 

11. Matyó Népművészeti Egyesület 

12. Mezőgazdasági Gépmúzeumért Közhasznú Alapítvány 

13. Mezőkövesdi Amatőr Színjátszó Kör Egyesület 

14. Mezőkövesdi Fúvós és Mazsorett Együttesért Alapítvány 

15. Mezőkövesdi Művelődési Közalapítvány 

16. Mezőkövesdi Színészeti Egyesület 

17. Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 

18. Reuma Klub 

19. Takács István Kulturális Alapítvány 

20. Mezőkövesdi Városszépítő és Városvédő Egyesület 

 

Pályázati források segítségével sikerült beindítani az aktív működést. Sikerült bekapcsolódni a 

megyei civil munkába,  hírlevelet kiadni. E szervezet céljai között az  érdekérvényesítés és 

érdekképviselet mellett az összefogáson alapuló közös pályázati lehetőségek kiaknázása, 

képzések, tréningek, egymás munkájának segítése szerepel, jogi és egyéb tanácsadási 

szolgálat biztosítása. 

Különböző rendezvényeken való megjelenés segítheti a civil szervezetek megerősödése, a 

sikeresebb 1 %-os kampány. 

Pályázatok és rendezvények során partnerként segíti a szövetség a tagjait, s a különböző 

városi  rendezvény szervezőit programokon való részvétellel.. 

 

Feladatok:  
 Hosszú távon az egyesület-mint ernyőszervezet- a civil szervezetek és az 

önkormányzat között annak közművelődési feladatának ellátásának biztosításában 

kaphat jelentősebb szerepet.  

 Erősíteni a tagok szakmai és pénzügyi területeken való ismereteit. Ezáltal felkészült 

szakemberek irányíthatják az egyes civil szervezeteket. 

 Pályázatok készítésekor, újszerű rendezvények szervezésekor az összefogás erejével új 

lehetőségek nyílhatnak meg. Ennek egyik kezdeményezése volt a 2007. május 1-én 

megrendezett Civil Expo nevű rendezvény. 

 Érdekérvényesítő és érdekvédelmi szervezetként az önkormányzati civil szervezeti  

pályázatok elbírásában szerepvállalás. 

 

Kulturális szerepet vállaló vállalkozások 

 

A kulturális értékek mellett fontos kiemelni a természet adta kincset, a hőforrást, mely szintén 

nagy vonzerőt jelent elsősorban a turisták számára. 
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A Zsóry-Fürdőben megkezdett fejlesztések, felújítások( új főbejárat, medence felújítások, 

technikai fejlesztések, gyógyászati részleg fejlesztése) azt mutatják, hogy egyre nagyobb a 

fürdő látogatottsága. Ezt befolyásolja, hogy megjelentek olyan befektetők, melyek e terület 

modern üdülőövezetté válását segítheti elő( új szálloda beruházás, vendéglátó egységek 

számának növekedése). A fürdő marketingtevékenysége sok esetben összecseng a 

közművelődési alapelvekkel és feladatokkal. Így a rendszeresen szervezett Zsóry Fesztivál 

résztvevőinek száma minden évben nő,  ahol elsősorban könnyűzenei és szórakoztató 

programokon vehetnek részt a fürdőlátogatók. Több fesztivál kihelyezett programjával is 

színesítik a fürdő programjainak kínálatát. 

  

E mellett  már hagyományosnak mondható rendezvényeket szerveznek egyes gazdasági 

társaságok, mely mindenki számára nyilvános és ingyenes szórakozást biztosít. (Hungária 

utcabál, Remy Piknik, Rózsa Napok) 

 

Feladatok: 

 A városi rendezvények szervezésekor törekedni kell minél több gazdasági vállalkozó 

bevonására, közös rendezvények szervezésére (pl. Város Napja  Remy Piknikkel 

közösen) 

 

Média 

 
Mezőkövesd Város Önkormányzata 2006. febr. 1-jén hozott 20/2006. ÖK határozatában 

megalapította a Mezőkövesdi Média Közhasznú Társaságot.  

Célja, hogy komplex médiaszolgáltatást nyújtson hogy a helyi újságnak, a televíziónak, 

valamint rádiónak minden korosztály számára legyen mondanivalója, tájékoztassanak, 

szórakoztassanak, és változatosan, minőségi keretek között elégítsék ki a település 

lakosságának a helyi médiával szemben támasztott igényeit. 

A társaság öt területen működik: kiadja a Mezőkövesdi Újságot, a Matyóföld című periodikát, 

működteti a Mezőkövesdi Televíziót, műsorokat gyárt és szakmai segítséget nyújt az Európai 

Rádió Mezőkövesd részére, valamint ellátja az Önkormányzat sajtóreferensi feladatait.  

A Társaság munkatársaiknak többsége a három médium mindegyikében részt vállal, ami 

szakmailag és gazdaságilag egyaránt komoly előnyt jelent..  

A város kulturális életéről, az egyes szervezetek, intézmények munkáiról naprakészen 

tájékoztatja nézőket, hallgatókat magazin műsoraiban, közvetítései révén. A 

stúdióbeszélgetések keretében többek között olyan személyiségeket hívnak meg, amelyek 

munkájuk, szervezetük kapcsán közérdeklődésre tarthatnak számot, s így aktuális 

közművelődési, kulturális eseményekről, feladatokról, elképzelésekről is beszámolnak.  

Féléves működés után több fejlesztést hajtott végre, mely során az ORTT döntése alapján nem 

nyereségérdekelt műsorszolgáltatóvá nyilvánította. 

Technikai felszereléseiket részben pályázati, részben önkormányzati támogatásból kezdte 

fejleszteni, s napjainkra sikerült egy modern stúdiót berendezni, illetve megfelelő technikai 

eszközöket beszerezni. 

Az új szervezet bővülő kapcsolatrendszerével országos és regionális médiában való 

megjelenésével erősíti a város imázsát, turisztikai vonzerejét. 
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Feladatok: 

 

 Az egész város területén fogható legyen a Mezőkövesdi Televízió adása, a kábel TV 

hálózat bővítésével, illetve szerepet játszhat a digitális televíziózásra való áttérés . 

 A városi televízió adásának elérhetősége a  városi honlapról. 

 Mezőkövesdi Újság folyóirat jellegűvé történő átalakítása (szerkezeti, hangsúlybeli 

váltások- egy téma mélyebb, részletesebb kifejtéssel). Az újság a tájékoztatás területén 

a rádió és a televízió kiegészítője, lenne és egyben szórakoztató és véleményformáló 

funkciója erősödne. További korszerű gépek beszerzése folyamatos pályázati források 

bevonásával.  

 
Önkormányzati koordináció, városi rendezvények 

 
1.A  Polgármesteri Hivatalban megfelelő végzettségű szakember foglalkozik a 

közművelődési, oktatási intézményekkel, civil szervezetekkel történő kapcsolattartással, a 

rendezvények koordinálásával. 

 

2.Kulturális és közművelődési céllal működő civil szerveztek pályázati rendszer működtetése, 

adminisztratív feladatok elvégzése és  koordinálása. Ehhez kapcsolódva az önkormányzati 

támogatás pénzügyi kereteinek évenkénti meghatározása. 

 

3.A rendezvényekhez kapcsolódó hirdetések, információk kihelyezésének biztosítása  

esztétikus és korszerű hirdetési felületeken, médiában, sajtóban. 

 

4.Éves rendezvény naptár összeállítása,  rendezvények, fesztiválok idejének  koordinálása. 

A koncepció alapelveit figyelembe vételével a szervezőkkel közös  egyeztetés alapján 

rendezvények átcsoportosításával egy nagyobb szabású , egymást erősítő rendezvények  

szervezése, melynek alapja a nyári idényben egy-egy fesztivál tartása, s minden hétvégére 

kiegészítő rendezvények szervezése. Hasonló témájú rendezvények tömbösítése. 

Ennek elkerülésére minden évben az összes szervező részére az év utolsó negyedében a 

következő év programjának egyeztetésére kerül sor, ahol egyrészt a tapasztalatok 

megbeszélése alapján kerül kidolgozásra a következő évi naptár összeállítása.  

 

5. Önkormányzat által megszervezendő rendezvények 

 

 Város Napja 

 

Mezőkövesd Városának hagyományos nagyrendezvénye a Város Napja, amely 

egyrészt alkalmat ad arra, hogy a város elismerje legjobb diákjait, köztisztviselőjét 

ünnepi keretek között, másrészt szórakozási lehetőséget biztosítson a város lakói 

számára. 

A 2007. évben először ünnepelt közösen a város egy gazdasági szervezettel. A jól 

sikerült rendezvényt sokan meglátogatták, s mindkét szervező számára kölcsönös 

előnyökkel járt. Így a továbbiakban érdemes lenne ezt a továbbiakban is így szervezni. 
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Zsóry Lovas Napok 

 

Most már hagyományosnak mondható lovasverseny kiegészítő programjai között több 

kulturális esemény is szerepel. Törekedni kell arra, hogy olyan programok 

szerepeljenek e rendezvényen, amely látványossá, különlegesé varázsolja a sportnapot, 

s egyben minél szélesebb körbe bevon olyan partnereket, akik más rendezvényeken 

nem kapnak lehetőséget a bemutatkozásra. 

 

 Nemzeti ünnepek 

 

A nemzeti ünnepek megszervezésének koordinálása, a protokolláris feladatok ellátása 

továbbra is az önkormányzat feladata, függetlenül attól, mely civil szervezet is a 

felelős az adott ünnepségért. 

 

Föld Napja 

 

Új elemként szerepel e rendezvény az éves naptárban. Fontossága és súlya azonban 

szükségessé teszi, hogy széles összefogásban a város minél nagyobb területén, a 

polgárok minél szélesebb rétegének bevonásával szerveződjön e program. Bár a 

klasszikus értelemben nem mondható ez közművelődési programnak, de 

környezetünkért érzett felelősség, s a kultúra szélesebb értelmezéséhez hozzá tartozik 

e terület is. 

 

6. Mezőkövesd Város honlapjának frissítését a Tourinform Iroda illetve a Polgármesteri 

Hivatal informatikusa végzi. A jelenlegi honlap új arculatot kap,melynek során élőbbé válik 

Az aktuális események, hírek megjelenése még hangsúlyozottabbá válik, szembeöltik minden 

oda látogató számára.. A folyamatos frissítéshez szükséges információk begyűjtése és 

továbbítása kiemelt feladat. 

 

7. Civil és gazdasági szervezetek valamin intézményvezetőkkel való folyamatos, napi 

kapcsolattartás biztosítása, s a folyamatos információcserének a biztosítása. 

 

8. A testvér és partnervárosokkal bővíteni az együttműködést, s még aktívabbá, élőbbé 

tételének erősítése Újabb partnerek felkutatása, kapcsolatfelvétel más uniós ország 

településével. 

 

9.Kulturált lakókörnyezet kialakításának elismerésére „Rendes matyó porta” néven pályázat 

kiírása, annak értékelésének koordinálása. 

 

10.Művészeti oktatási intézmények működését és fejlesztésének , pályázatok készítésében 

segítségnyújtás. 

IV. Összegzés 
 

A város fejlesztését, kulturális és természeti értékeinek megőrzését és ápolását valamennyi itt 

élő polgár számára fontossá kell tenni. Ehhez az együttgondolkodás mellett a közös 

cselekedet, a belső indíttatás szükséges. Napjaink  értékrendi válságában a kultúra, a művészet 

olyan alappilléreket jelenthet, mely a közösségi érzést erősítheti és egy belső tartást ad. 

A leírt elképzelések megvalósításában minden partnernek sikerül a maga tudását, tehetségét 

adni, úgy Mezőkövesd városa egy kulturális és szellemi központja lehet e térségnek. 



 

 

 

 

   

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

301/2007. (X.31.) ÖK. számú   

H A T Á R O Z A T A 

 

 

Az önkormányzat 2008. évi ellenőrzési tervének jóváhagyása 

 

 

 

 

 

1.) A Képviselő-testület a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja az Önkormányzat 

2008. évi ellenőrzési tevét. 

 

2.) Felkéri a Aljegyzőt, hogy az ellenőrzési program realizálásához szükséges 

intézkedéseket tegye meg a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Elnöke felé. 

 

 

Felelős:  Aljegyző 

Határidő:  értelemszerűen 

 

 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.      Tállai András sk. 

  aljegyző       polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

 

 Nyeste László sk.       Vámos Zoltán sk. 

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

302/2007. (X.31.) ÖK. számú   

H A T Á R O Z A T A 

 

A települési szilárd hulladékgyűjtés közszolgáltatás ellátása Mezőkövesden 

 

1.) A Képviselő-testület kifejezi azon határozott szándékát, hogy 2007. november 1-

től a települési szilárd hulladék közszolgáltatást a Tiszafüredi Regionális 

Hulladéklerakó igénybevételével fogja ellátni. 

 

2.) A Képviselő-testület Mezőkövesd települési szilárd hulladék közszolgáltatás 

ellátását 2007. november 1-2007. december 31. napja között továbbra is a 

hatályban lévő  56/2001. (XII.20.) ÖK rendeletben és az Önkormányzat és a 

VGZrt között érvényben lévő közszolgáltatási szerződés alapján kívánja ellátni, 

azzal a változtatással, hogy tudomással veszi és egyetért azzal, hogy a 

Mezőkövesden begyűjtött települési szilárd hulladék, tömörítést követően a 

Remondis Tisza Kft. által üzemeltetett Tiszafüredi Regionális Hulladéklerakóba 

kerül elszállításra, amelyért a VGZrt. – saját bevételei terhére - elhelyezési díjat 

fizet a Remodis Tisza Kft-nek.   

 

3.) A Képviselő-testület kifejezi azon határozott szándékát, hogy 2008. január 1-től  a 

települési szilárd hulladék közszolgáltatást a közvetlenül a Remondis Tisza Kft. 

útján és az általa üzemeltetett Tiszafüredi Regionális Hulladéklerakó 

igénybevételével kívánja ellátni. 

 

4.) A Képviselő-testület a 2. pontban foglaltak akadálymentes végrehajtása érdekében 

felkéri a Aljegyzőt, és a Polgármestert  az 56/2001. (XII.20.) Ök rendelet 

módosításának, valamint a közszolgáltatási szerződés tervezet előkészítésére, 

valamint a VgZrt. igazgatóját, hogy valamennyi a feladatálláshoz szükséges adatot 

szolgáltasson a Remondis Kft . részére.  

 

5.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármester, hogy a csatlakozás érdekében 

szükséges intézkedéseket tegye meg.  

 

Határidő: 1. pont értelem szerint,  

      2. 2008.január 1., 

        3. ,4. pont 2007. novemberi testületi ülés, és értelem szerint 

Felelős: polgármester, VG ZRt  igazgatója, 3. pont vonatkozásában aljegyző, 

 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.     Tállai András sk. 

  aljegyző      polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

 Nyeste László sk.       Vámos Zoltán sk. 

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

Kiadmány hiteléül: 



 

 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

303/2007. (X.31.) ÖK. számú   

H A T Á R O Z A T A 

 

Qick Tánc-Sport Egyesület támogatási kérelme 

 

 

1./ A Képviselő-testület a Quick Tánc-Sport Egyesület kérelmét támogatja és a 

„Junior, Ifjúsági valamint Felnőtt Tíztánc Országos Ranglista Versenyhez””a 

Városi Sportcsarnok és Szabadidőközpont helyiségeit 2007. december 9-én 

térítésmentesen biztosítja.                                                                                   

 

A támogatás ellentételezéseként az egyesület az Önkormányzat részére 100 db. 

belépőjegyet biztosít, melyből 4o db. a 2007 évi kulturális rendezvények 

megvalósításában kimagasló teljesítményt nyújtó civil szervezetek, 60 db pedig az 

önkormányzati intézmények részére kerüljön elosztásra. A tiszteletjegyek elosztásáról 

a polgármester útján a civil szervezetek esetében a Oktatási, Ifjúsági, Kulturális, Sport 

és Idegenforgalmi Bizottság, az önkormányzati intézmények vonatkozásában pedig 

szintén a polgármester útján az intézmények vezetői gondoskodjanak. 

 

2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről kérelmezőt, 

valamint a  Városi Sportcsarnok és Szabadidőközpont vezetőjét tájékoztassa. 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és értelem szerint 

  

 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.     Tállai András sk. 

  aljegyző      polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

 

 Nyeste László sk.       Vámos Zoltán sk. 

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

304/2007. (X.31.) ÖK. számú   

H A T Á R O Z A T A 

 

 

 

A „Mezőkövesd 2008” turisztikai kiadványban megjelentetni kívánt városi 

rendezvények 

 

1./ A Képviselő-testület egyetért a „Mezőkövesd 2008” című turisztikai kiadványban 

megjelentetni kívánt városi rendezvények tervezett tematikájával és időpontjaival.  

 

2./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletét 

képező városi kiemelt rendezvények jelenjenek meg a „Mezőkövesd 2008” városi 

turisztikai kiadványban. 

 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.     Tállai András sk. 

  aljegyző      polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

 

 Nyeste László sk.       Vámos Zoltán sk. 

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MEZŐKÖVESD - KIEMELT RENDEZVÉNYEK 2008 

 

Március 

15.         Nemzeti Ünnep - Hősök tere 

22-24 MATYÓ HÚSVÉT 

A nagyszombati szertartást követően másnap a Hór-völgyi víztározónál horgászverseny, este 

egyik étteremben bál vacsorával. Húsvét hétfőn a régi településszerkezetet megőrző Hadas 

városrészben húsvéti ételszentelés, kóstolás, húsvéti szokások (locsolás, tojásfestés, írókázás) 

és népi mesterségek bemutatója; folklórprogramok szórakoztatják majd az ünneplőket. A 

vendégek húsvéti ínyencségek és bükkaljai borok közül válogathatnak. 

- Hadas, Hór- völgyi víztározó 

 

Május 

1-4.  Majális - Zsóry-fürdő 

Vidám szabadtéri programok, koncert. 

25. Gyermeknap  

- Iskolatörténeti Gyűjtemény 

 

Június 

1. Jézus Szíve Búcsú és Körmenet 

 Egyházi ünnep népviseletbe öltözött résztvevőkkel. 

 - Jézus Szíve templom 

21. Százrózsás Hímzőpályázat kiállításának megnyitója  

- Matyó Múzeum 

21-22. (tervezett) A Város Napja és Remy Piknik 

 - Közösségi Ház, Sportpálya, Remy Park 

27.    Szent László búcsú és körmenet  

- Szent László templom 

27-29. MÁTYÁS KIRÁLY RENESZÁNSZ HÉTVÉGE  

A hagyománytisztelő mezőkövesdiek erős kötődést éreznek Mátyás király iránt, aki 

1464-ben városi rangot adományozott a településnek. A művészetkedvelő uralkodóra 

emlékezve színes, látványos reneszánsz fesztivál várja az érdeklődőket, kézműves 

vásárral, lovagi tornákkal, tűznyelőkkel, gólyalábasokkal és sok-sok maskarással. A 

rendezvény hétvégéjén a helyi éttermek reneszánsz ételkülönlegességekkel fogadják 

vendégeiket. 

 - Kavicsos-tó és Szabadidő Park  

 

Július 

12-13. Zsóry-Fesztivál  

Könnyűzenei koncertek, táncbemutatók, gyermek -és sportprogramok 

- Zsóry-fürdő 

18-20      FÚVÓSZENEKAROK ÉS MAZSORETT CSOPORTOK XV. NEMZETKÖZI  

FESZTIVÁLJA ÉS JAZZ EST 
Két, egymást kiegészítő műfaj találkozik ezen a hétvégén városunkban.  Különböző 

helyszíneken zenés ébresztők, térzene és 500-600 résztvevővel látványos felvonulás 

szórakoztatja a nézőket. A gálaműsor keretében értékes díjak  - köztük a Legjobb 

Fúvószenekar” és a „Mazsorett Szépe” díj -  átadására kerül sor.  

 - Főtér, Kavicsos-tó, Zsóry-fürdő 

26-27.  Zsóry-Fesztivál  

Könnyűzenei koncertek, táncbemutatók, gyermek -és sportprogramok 

- Zsóry-fürdő 

25. Hungária utcabál  

- Hungária étterem 
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Augusztus 

1-3. MATYÓFÖLDI FOLKLÓRFESZTIVÁL 

Pompás népművészetéről ismert városunk ad otthont számos távoli országból és hazai tájakról 

érkező együttesnek a fesztivál idején. Több száz táncos mellett zenekarok, pávakörök, 

hagyományőrző színjátszók gondoskodnak a remek hangulatról. A kézművesek utcájában 

vásári forgatag, szebbnél szebb kézműves portéka csalogatja a vendégeket. A programokat 

nemzeti estek, táncház, néptánc- és kézműves bemutatók, gálaműsorok, zenés-táncos 

felvonulás gazdagítja. A fesztivál keretein belül zajlanak a Bükkaljai Bormustra eseményei 

is. 

- Hadas, Táncpajta, Kavicsos-tó, Zsóry-fürdő 

16. Sörfesztivál - Zsóry-fürdő 

20.  Államalapító Szent István király ünnepe   

- Szent László tér, Jézus Szíve templom, Kavicsos-tó 

23-24. ZSÓRY LOVAS NAPOK - kemping 

Negyedik alkalommal mérkőznek meg egymással a legügyesebb lovasok. Többek között lovas, 

hintós felvonulás, huszáréletképek, csikós bemutató és kirakodó vásár színesítik a programot, 

melynek leglátványosabb eleme a díjugratás lesz.  

 

Szeptember 

6. X. Országos Mezőgazdasági Gépésztalálkozó - Gépmúzeum 

20-21.    Kulturális Örökség Napjai  -  több helyszínen  

 

Október 

23. Nemzeti Ünnep - Hősök tere 

 

December 

eleje  XIX. KER-COOP. Matyóföld Kupa Táncverseny - Városi Sportcsarnok 

13. (tervezett) Remy Karácsonyi Koncert - Szent László templom 

13-14. (tervezett) Advent a Hadasban - Hadas városrész 

24. Orgonakoncert - Szent László templom 

 

GARANTÁLT PROGRAMOK: 

Június 

Szombat 10:00-15:00 : Mézeskalács sütés 

Szakmai kulisszatitkok a mézeskalács készítésről. Közös formázás, sütés, díszítés.  

- Hadas, Mézeskalács Ház 

 

Július - Augusztus 
kedd, csütörtök 10:00 : Kézműves foglalkozás  

Alkalmanként más-más alapanyagból szép és hasznos ajándékok, díszek készíthetők segítséggel. 

- Iskolatörténeti Gyűjtemény 

szombat 10:00-15:00 : Mézeskalács sütés  
- Hadas, Mézeskalács Ház 

vasárnap 10:00 : Orgonakoncert 

A keleti országrész második legnagyobb teljesítményű orgonáján csendülnek fel ismert zeneművek. 

 - Szent László templom 

szerda július 16.,23., augusztus 13. 20:00: Matyó lakodalmas  
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A Matyó Néptáncegyüttes tagjai a vendégek tevékeny részvételével elevenítik fel a l00 éve híressé vált 

lakodalmas szokásokat. 

 

 
- Táncpajta 

 

Szerkesztés lezárva: 2007 október.       Időpont és műsorváltoztatás joga fenntartva. 

További rendezvények, információk: www.mezokovesd.hu,  vagy Tourinform - Mezőkövesd  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

305/2007. (X.31.) ÖK. számú   

H A T Á R O Z A T A 

 

 

Pályázat kiírása a Mezőkövesdi Városgazdálkodási ZRt  

vezérigazgatói állására 

 

 

 

 

1./ A Képviselő-testület a VG.Zrt. vezérigazgatói állására  meghirdetett pályázati 

kiírást elfogadja. 

 

2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati kiírást a 

Mezőkövesdi Újságban és  egy országos napilapban tegye közzé. 

 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.     Tállai András sk. 

  aljegyző      polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

 

 Nyeste László sk.       Vámos Zoltán sk. 

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete mint többségi 

tulajdonos pályázatot ír ki a Városgazdálkodási Zrt. (Mezőkövesd, Dózsa Gy. út 

2.sz.) vezérigazgatói munkakörére 

 

A vezérigazgató felelős:  A Városgazdálkodási Zrt. gazdaságos és eredményes 

működtetéséért.  

 

Feladata:  
 

- A VG.Zrt. valamennyi részlegének általános ellenőrzése, koordinálása. 

- Gazdálkodási és költségtervek előkészítése. 

- A VG.Zrt. feladatainak irányítása és összehangolása. 

- A VG.Zrt. árbevételeinek növelése. 

- VG ZRt vezetői tisztségviselői feladatok ellátása 

 

Pályázati feltételek: 

 

- Felsőfokú műszaki végzettség 

- Városüzemeltetési tevékenységet ellátó jogi személyiségű társaságnál szerzett 

5 éves szakmai, vagy   3 éves vezetői gyakorlat 

 

Előnyt jelent: 
 

- Felsőfokú közgazdasági végzettség 

- Városüzemeltetés során szerzett szakmai gyakorlat 

- Idegen nyelv ismeret 

 

A vezérigazgatói kinevezés időtartama: VG Zrt. Alapszabálya szerint 

 

Jövedelem:    megegyezés szerint 

 

Pályázat benyújtási határideje:2007. november 30. 

 

A pályázatot benyújtani: Tállai András polgármesterhez címzett zárt borítékban az 

alábbi címre: 3400. Mezőkövesd, Mátyás király út 112.sz. 

 

A borítékon fel kell tüntetni: „ VG.Zrt. pályázat” 

 

A pályázathoz csatolni szükséges: 
- önéletrajz 

- iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát 

- szakmai és vezetői tapasztalat igazolását 

- erkölcsi bizonyítványt  

- vezetői elképzelést 

-    nyelvismeretet igazoló okiratmásolatot 

 

A vezérigazgatói állás betölthető: 2008. január 4. napjával. 

 

A pályázatokról a Városgazdálkodási Zrt. Közgyűlése fog dönteni. 

A kiíró fenntartja a jogot, a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. 


