
Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

317/2007. (XI.28.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A 

 

 

 

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

 döntések  végrehajtásáról 

 

 

 

1.) A Képviselő-testület elfogadja a 45, 46, 47, 48/2007. ÖK. számú rendelet,  valamint a 

86, 231, 253, 254, 266, 273, 274, 275, 276, 287, 288, 289, 290, 291, 297, 298, 299, 

300, 303, 305, 308, 311/2007. ÖK. határozatok végrehajtásáról szóló jelentést azzal, 

hogy ezen határozatok egyben  hatályukat is vesztik. 

 

      2.) A  139, 153/I., 224, 246, 270, 271, 282, 283, 304, 306, 307, 309/2007. ÖK. számú 

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést azzal fogadja el, hogy a végrehajtást 

követően a polgármester ismételten adjon  tájékoztatást.  

 

 

 

 Felelős:  polgármester  

 Határidő:  azonnal és folyamatos 

 

 

 

 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.     Tállai András sk. 

  jegyző       polgármester 

 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 Csiger Lajos sk.       Csirmaz József sk. 

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

49/2007. (XI.28.) ÖK. számú  

R E N D E L E T E  

 

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás szabályainak  

és díjának meghatározásáról szóló 56/2001. (XII. 27.) ÖK. számú rendelet módosításáról 

 

 

1. §  

 

Az 56/2001. (XII. 27..) ÖK számú rendeletének 1. § (6) bekezdése az alábbiakra változik: 

 

(6) A település közigazgatási területén a szilárd települési hulladékkal kapcsolatos kötelező 

helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató a Remondis 

Tisza Kft  (Tiszafüred Kossuth tér 1.) (a továbbiakban: Szolgáltató). 

 

2. § 

 

Az 56/2001. (XII. 27..) ÖK számú rendeletének 1. § (7) (8) (9) bekezdése törlésre kerül. 

 

3.§ 

Az 56/2001. (XII. 27..) ÖK számú rendeletének 3. § (1) b) alpontjából az „autóabroncs” szó 

törlésre kerül. 

4.§ 

Az 56/2001. (XII. 27..) ÖK számú rendeletének 3.§ (9) bekezdése az alábbiakra változik: 

9. szolgáltató: a Remondis Tisza Kft. (Tiszafüred, Kossuth tér 1.) a település közigazgatási 

területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátására az e 

rendelet szerint kizárólagosan feljogosított hulladékkezelő; 

5. § 

Az 56/2001. (XII. 27..) ÖK számú rendeletének 5. § (1) bekezdése e) pontja az alábbiakra 

változik: 

e.) Szállítási napon a gyűjtőedényt az ingatlan elé 6 óráig kihelyezni. 

6. § 

Az 56/2001. (XII. 27..) ÖK számú rendeletének 8.§ (4) bekezdése a./ pontja az alábbiakra 

változik: 

(4) a./ A településen – a Zsóry üdülőterület kivételével – az ingatlantulajdonosoknak 

ingatlanonként minimum 1 db rendszeresített 60 liter űrtartalmú gyűjtőedényt kell a hulladék 

gyűjtéséhez, illetve két ürítési időszak közötti tároláshoz biztosítani. 
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Kiegészítő alkalmi szállításhoz a szolgáltató jelzésével ellátott 120 literes műanyag zsákja 

vehető igénybe.  

7. § 

Az 56/2001. (XII. 27..) ÖK számú rendeletének 8.§ (4) bekezdése b./ pontja az alábbiakra 

változik: 

b./A Zsóry üdülőterületen  ugyanezen célra és időtartamra rendszeresített gyűjtőedény a 60 

literes űrtartalmú gyűjtőedény, valamint a szolgáltató azonosító jelével ellátott 120 literes 

zsákja vehető igénybe azzal, hogy a szolgáltató azonosító jelével ellátott 120 l-es zsák 

igénybe vétele estén az ingatlan tulajdonos köteles tárgy év május 31-ig minimum 13 db a 

szolgáltató azonosító jelével ellátott 120 l-es zsákot megvásárolni.  

Társasházi, szövetkezeti és 4-nél több lakásos ingatlanok esetén a szilárd hulladékkal 

kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételének minimális mértéke lakásonként 60 liter 

az adott ingatlanra vonatkozóan. 

8. § 

Az 56/2001. (XII. 27..) ÖK számú rendeletének 11. § (1) bekezdése az alábbiakra változik: 

(1) A gyűjtőedényben elhelyezhető települési szilárd hulladék súlya: 

a. 120 literes zsákban elhelyezhető legfeljebb 20 kg 

b. 60 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 14 kg   

c. 110 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 25 kg, 

d. 120 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 30 kg 

e. 240 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 50 kg,  

f. 1100 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 250 kg 

9. § 

Az 56/2001. (XII. 27..) ÖK számú rendeletének 12. § (2) bekezdése az alábbiakra változik: 

(2) A Mezőkövesd közigazgatási területén keletkező és összegyűjtött települési szilárd 

hulladék Tiszafüred Regionális Hulladéklerakójában helyezhető el, illetve építési, bontási 

törmelék Mezőkövesd külterületén, a szentistváni úttól keletre (a Határlápa dűlőben) lévő volt 

városi szilárd hulladéklerakóhelyen helyezhető el. 

10. § 

Az 56/2001. (XII. 27..) ÖK számú rendeletének 12. § (4), (5) bekezdése törlésre kerül. 

11. § 

Az 56/2001. (XII. 27..) ÖK számú rendeletének 13. § (2) bekezdése az alábbiakra változik: 
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(2)  Gazdasági szervezetek az általuk kiszállított és lerakott hulladék teljes mennyisége után a 

2. sz. mellékletben meghatározott térítési díjat kötelesek megfizetni. 

 

12. § 

Az 56/2001. (XII. 27.) ÖK számú rendeletének 14. § (2) bekezdése az alábbiakra változik: 

2) A Szolgáltató Mezőkövesd közigazgatási területére (ide értve a Zsóry üdülőterületet és 

Klementína telepet is) kiterjedően, egyéni képviselői körzetenként, egy héttel előre 

meghirdetetten – időpont és hely meghatározásával – évente két alkalommal lomtalanítási 

akciót köteles szervezni  A két lomtalanítási alkalom közül az első (tavaszi) lomtalanítás 

költségét a szolgáltató viseli.  

 

13. § 

Az 56/2001. (XII. 27..) ÖK számú rendeletének 16. § (2) bekezdése törlésre kerül. 

 

14. § 

Az 56/2001. (XII.27.) ÖK. sz. rendeletének 1. számú melléklete az alábbiakra változik:  

       

 

 

   1.sz. melléklet 

A SZOLGÁLTATÓ SZÁLLÍTÓ ESZKÖZÉHEZ, SZILÁRD HULLADÉK 

ELSZÁLLÍTÁSÁHOZ RENDSZERESÍTETT GYŰJTŐEDÉNYEK JEGYZÉKE 

 

I. Rendszeres szilárd hulladékszállításhoz rendszeresített gyűjtőedények: 

 

1.   60 literes gyűjtőedény 

2.  110 literes gyűjtőedény 

3. 120 literes gyűjtőedény 

4. 120 literes, szolgáltatói jelzéssel ellátott műanyag zsák 

5. 240 literes gyűjtőedény 

6.  1100 literes gyűjtőedény /gurulós konténer/ 

7. 5 m
3
 zárt konténer 
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II. Alkalmi szilárd hulladék szállításához rendszeresített gyűjtőedény a város 

belterületén és a Zsóry üdülőterületen egységesen: 

 

 

1. 5 m
3 

zárt konténer 

2. 3 m
3
 nyitott konténer 

3. 4 m
3
 nyitott konténer 

4. 5 m
3
 nyitott konténer 

5. 120 literes, szolgáltatói jelzéssel ellátott műanyag zsák 

 

15. § 

A jelen rendelet 2008. január 1. napjával lép hatályba. 

 

 

         Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

  jegyző            polgármester 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 Csiger Lajos sk.       Csirmaz József sk. 

 települési képviselő       települési képviselő 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

318/2007. (XI.28.) ÖK. számú 

H A T Á R O Z A T A 

 

Tájékoztató a Mezőkövesdi Hulladéklerakó rekultivációs tervéről 

 

 

 

A Képviselőtestület megtárgyalta a Mezőkövesdi Hulladéklerakó rekultivációs 

tervéről szóló tájékoztatót.  

 

A tájékoztatóban foglaltakat elfogadja, és felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 

előterjesztés mellékletét képező Nyilatkozatot aláírja. 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.     Tállai András sk. 

  jegyző       polgármester 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 Csiger Lajos sk.       Csirmaz József sk. 

 települési képviselő       települési képviselő 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

319/2007. (XI.28.) ÖK. számú 

H A T Á R O Z A T A 

 

Beszámoló Mezőkövesd Város közrend- és közbiztonságának helyzetéről 

 

 

 

A Képviselő-testület a Mezőkövesd város közrend- és közbiztonságának helyzetéről 

szóló beszámolót elfogadja és megköszöni a kapitányság valamennyi dolgozójának 

munkáját. 

 

 

 

 

Felelős: polgármester, városi rendőrkapitányság vezetője 

Határidő: azonnal, illetve értelem szerint 

 

 

 

 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.     Tállai András sk. 

  jegyző       polgármester 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 Csiger Lajos sk.       Csirmaz József sk. 

 települési képviselő       települési képviselő 

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

320/2007. (XI.28.) ÖK. számú 

H A T Á R O Z A T A 

Helyi járatú autóbusz közlekedési ágazaton belüli veszteség csökkentésére 

intézkedési terv elkészítése 

 

1. 

A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és felkéri a Mezőkövesdi 

Városgazdálkodási ZRt-t a helyi járatú autóbusz közlekedési ágazaton belüli veszteség 

csökkentésére vonatkozó intézkedési terv elkészítésére, továbbá a helyi járatú 

autóbusz menetrend és a MÁV ZRt 2008-as menetrendje közötti kapcsolat 

felülvizsgálatára annak érdekében, hogy a két menetrend közötti összhang biztosított 

legyen. 

Az intézkedési terv és a felülvizsgálat alapján a Mezőkövesdi Városgazdálkodási ZRt 

készítsen előterjesztést a Képviselő-testület 2007. decemberi ülésére. 

 

Felelős:     Mezőkövesdi Városgazdálkodási ZRt vezérigazgatója 

Határidő:  értelem szerint 

 

2. 

A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és kéri annak megvizsgálását, hogy 

milyen módon biztosítható a Mezőkövesden oktatási intézménybe járó nappali 

tagozatosok részére közlekedési támogatás (helyi járatú autóbusz bérlet) juttatása az 

igénylő lakóhelyétől függetlenül. 

A vizsgálat alapján készüljön előterjesztés a Képviselő-testület 2007. decemberi 

ülésére. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő:  értelem szerint 

 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.     Tállai András sk. 

  jegyző       polgármester 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 Csiger Lajos sk.       Csirmaz József sk. 

 települési képviselő       települési képviselő 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 



 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

50/2007. (XI.29.) ÖK. számú  

R E N D E L E T E  

 

a helyi autóbusz közlekedés díjának megállapításáról szóló 27/1997. (IX.25.) ÖK 

rendelet módosításáról 

 

 

A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § 

(1) bekezdésében, valamint az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. 

törvény 7. §-ban foglalt felhatalmazás alapján, a helyi autóbusz közlekedés díjának 

megállapításáról szóló 27/1997. (IX.25.) ÖK rendeletét (a továbbiakban: R) az 

alábbiak szerint módosítja: 

 

1.§ 

 

A R. 3.§ (1) bekezdése az alábbiakra módosul:  

                                            

a./ Vonaljegy 100.-Ft 

b./ Havi teljesárú összvonalas bérlet 2875.-Ft 

c./ Félhavi teljesárú összvonalas bérlet 1905.-Ft 

d./ Havi teljesárú egyvonalas bérlet 1955.-Ft 

e./ Félhavi teljesárú egyvonalas bérlet 1285.-Ft 

f./ Havi kedvezményes bérlet 930.-Ft 

 

2.§ 

 

Jelen rendelet 2008. január 1-én lép hatályba.  

 

 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.     Tállai András sk. 

  jegyző       polgármester 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 Csiger Lajos sk.       Csirmaz József sk. 

 települési képviselő       települési képviselő 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 



 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

51/2007. (XI.29.) ÖK. számú  

R E N D E L E T E  

 

 

a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról 

 szóló 34/1998.(XI. 26.) ÖK számú rendeletének módosítása. 

  

 

1. § 

A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról szóló 

34/1998.(XI. 26.) ÖK számú rendeletének 1 sz. melléklete az alábbiakra változik. 

 

2. § 

 

A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról szóló 

34/1998.(XI. 26.) ÖK számú rendeletének 2 sz. melléklete az alábbiakra változik. 

 

3. § 

 

A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról szóló 

34/1998.(XI. 26.) ÖK számú rendeletének 3 sz. melléklete az alábbiakra változik. 

 

Záró rendelkezés 

 

Jelen rendelet 2008. január 1.-én lép hatályba. 

 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.     Tállai András sk. 

  jegyző       polgármester 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 Csiger Lajos sk.       Csirmaz József sk. 

 települési képviselő       települési képviselő 

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

321/2007. (XI.28.) ÖK. számú 

H A T Á R O Z A T A 

 

Viziközmű üzemeltetésére létrejött üzemeltetési szerződésről szóló  

354/2003. (XI.26.) ÖK. sz. határozat módosítása 

 

 

A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és az Önkormányzat és a 

Mezőkövesdi VG ZRt. között a víziközmű üzemeltetésére létrejött üzemeltetési 

szerződésről szóló 354/2003.(XI.26.)ÖK számú határozatát az alábbiak szerint 

módosítja: 

 

Az üzemeltetési szerződés IV. fejezete (Az üzemeltetési tevékenység végzésének 

pénzügyi feltételei) 3./ pontja kibővül az alábbiak szerint: 

 

3./a.) A szolgáltató a lakosság részére 2008. évben a víz szolgáltatási árából 156,- 

Ft/m
3
 kedvezményt, a csatorna szolgáltatási árából 149,- Ft/m

3
 kedvezményt nyújt. A 

kedvezményt a számlában a nettó árban érvényesíti a szolgáltató. A számla ÁFA 

tartalma is csökken a kedvezményre eső ÁFA-val. 

 

3./b.) a Mezőkövesd város Önkormányzata által finanszírozott fenntartású 

intézmények közületi vízdíjából az elfogyasztott víz m
3
 után 36,- Ft kedvezményt, a 

csatornadíjból 77,- Ft a m
3
-kénti kedvezményt nyújt a szolgáltató,. A kedvezményt a 

nettó árra, a számlában nyújtja a szolgáltató, a számla ÁFA tartalma is csökken a 

kedvezményre eső ÁFA-val. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a víziközmű üzemeltetési szerződés 

módosításának aláírására. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.     Tállai András sk. 

  jegyző       polgármester 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 Csiger Lajos sk.       Csirmaz József sk. 

 települési képviselő       települési képviselő 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 



Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

52/2007. (XI.29.) ÖK. számú  

R E N D E L E T E  

az önkormányzati tulajdonú víziközművön szolgáltatott ivóvíz, valamint 

szennyvíztisztítás, kezelés legmagasabb hatósági árának  megállapításáról szóló  

51/2001. (XI.29.) ÖK rendelet módosításáról 

 

1. § 

 

A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

A legmagasabb hatósági ár 2008. évre: 

a.) ivóvíz   463  Ft/m3 + ÁFA 

b.) csatornaszolgáltatás 328  Ft/m3 + ÁFA 

 

A csatornaszolgáltatás díja nem tartalmazza a vízterhelési díjat. 

 

2. § 

 

A rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

Az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás számlázása alapját képező díjat – figyelemmel az 

üzemeltetési szerződés IV/3. pontjában foglaltakra – jelen rendelet 1. sz. melléklete 

tartalmazza. 

1.sz.melléklet 

Az üzemeltetési szerződés IV/3. pontja szerinti 

kedvezményes szolgáltatási díj 

 

  1.) Ivóvíz szolgáltatás 

  lakossági díj    428 Ft/m
3 

+ ÁFA 

  nem lakossági díj   428 Ft/m
3 

+ ÁFA 

 2.) Csatornaszolgáltatás 

lakossági díj    328 Ft/m
3 

+ ÁFA 

   nem lakossági díj   328 Ft/m
3
 + ÁFA 

A csatornaszolgáltatás díja nem tartalmazza a vízterhelési díjat. 

 

3. § 

 

Jelen rendelet 2008. január 1. napjával lép hatályba.  

A hatályba lépéssel egyidejűleg a 32/2006.(XI.30.) ÖK. számú rendelet hatályát veszti. 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.     Tállai András sk. 

  jegyző       polgármester 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 Csiger Lajos sk.       Csirmaz József sk. 

 települési képviselő       települési képviselő 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 



Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

53/2007. (XI.29.) ÖK. számú  

R E N D E L E T E  

 

a városi piac és vásár fenntartásának, használatának és rendjének szabályozásáról 

szóló 39/2005.(XII. 01.) ÖK számú rendeletének módosítása. 

  

 

1. § 

 

 a városi piac és vásár fenntartásának, használatának és rendjének szabályozásáról 

 szóló 39/2005.(XII. 01.) ÖK számú rendeletének 2 sz. melléklete az alábbiakra változik. 

 

2.sz. Melléklet 

 

Piaci bérleti díjak és napi helyjegyek díjtételei 

 

I.Napi élelmiszerpiac:(Zöldséges piac) 

1./ asztal-és helybérleti díjak      

                  a./ 1 év időtartamra 2 m-enként     4.990.-Ft 

                  b./ fél év időtartamra 2 m-enként     3.860.-Ft 

                   c./ 1/4   év időtartamra 2 m-enként    2.720.-Ft 

d./ 1 év időtartamra gépkocsiról történő 

árusítás m
2
-ként       2.270.-Ft 

2./ napi helyjegyek 

a./ asztalról történő árusítás általában           95.-Ft/fm 

b./ földről történő árusítás általában      
       

85.-Ft/m
2 

c./ ha az áru mértéke megkívánja 

 (zsák, batyu, láda)             30.-Ft/db 

d./ tojás              30.-Ft/30 db 

e./ liba, pulyka, egyéb szárnyas baromfi, nyúl          40.-Ft/db 

f./ napos és előnevelt szárnyas             30.-Ft/5 db 

g./ kézi kocsiról történő árusítás         200.-Ft 

h./ gépkocsi és utánfutó 1 t-ig db-onként       590.-Ft 

i./ gépkocsi és pótkocsi 1-5 t-ig    2.650.-Ft 

 

3./ telepített pavilon (éves) 

a./ zöldséges pavilon havi(napi jegyváltás nélkül)   
     

450.-Ft/m
2 

b./ vendéglátó pavilon havi(napi jegyváltás nélkül)   
     

680.-Ft/m
2 

 

II. Használtcikk piac és heti vásár, valamint búcsú vásár 

1./ terület bérleti díj        
a./ félév időtartamra      3.520.-Ft/m

2
 

b./ ¼ negyedév időtartamra       1.850.-Ft/m
2 

 
  

 

2./ napi helyjegyek 

a./ asztalról történő árusítás       400.-Ft/fm 

b./ földről, saját asztalról, sátorból    275.- Ft/m
2 

  

történő árusítás esetén      
      

 

    c./ gépkocsiról történő árusítás esetén  1.600.-Ft+900.-Ft/alk parkolási díj 



2 

 

3./ telepített pavilon 

(félévre előre fizetve, napi jegyváltás nélkül)      1.600.-Ft/m
2
/hó 

          

4./ mozgóárusítás          1.300.-Ft/alkalom 

 

5./ ünnepi vásár(ideiglenes vásár)   
        

275.-Ft/m
2 

 

6./ Búcsú terület díj         200.-Ft/m
2
/3 nap 

3 napot meghaladóan a díj:                      50.-Ft/m
2 

naponta 

7./ Cirkusz terület díj         125.-Ft/m
2
/3 nap 

3 napot meghaladóan a díj:           50.-Ft/m
2
 naponta 

 

 

2. § 

 

Záró rendelkezés 

 

 

Jelen rendelet 2008. január 1.-én lép hatályba. 

 

 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.     Tállai András sk. 

  jegyző       polgármester 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 Csiger Lajos sk.       Csirmaz József sk. 

 települési képviselő       települési képviselő 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

54/2007. (XI.29.) ÖK. számú  

R E N D E L E T E  

 

a fizető parkolási rendszerről szóló 46/2004.(XII. 02.) ÖK számú rendeletének 

módosítása. 

 

1. § 

 

a fizető parkolási rendszerről szóló 46/2004. (XII. 02.) ÖK számú rendeletének 2. sz. 

melléklete az alábbiakra változik: 

2.sz. melléklet 

ÁRJEGYZÉK 

(az árak forintban vannak meghatározva, és az ÁFA-t is tartalmazzák) 

 

Az automatával ellátott parkolókban a jegyárak: 

 

Minimális parkolási díj 60 

1 órai parkolási díj 120 

1 napi parkolójegy (5 órai parkolást meghaladóan) 600 

 

Bérletek árai: 

Havi bérlet 2.890 

Negyed éves bérlet 5.780 

Éves bérlet I. (kivétel akik az éves bérlet II. kategóriás bérletre 

jogosultak) 

 

15.040 

Éves bérlet II. Azon gépjárművek után, amelyeknek okmánnyal igazolt  

üzembentartója mezőkövesdi lakos magánszemély                9.960

   

A Zsóry területén: 

Személygépkocsik esetén: 

1 napi parkolójegy 600 

14 óra utáni parkolójegy  300 

Autóbuszok esetén:  

1 napi parkolójegy 1 800 

14 óra utáni parkolójegy  900 

 

Lakcímváltozás, forgalmi rendszámváltozás, illetve megrongálódott 

bérlet pótlásának kezelési költsége 

370 

Utólag bemutatatott bérlet vagy igazolvány kezelési költsége 350 

Elveszett, megsemmisült bérlet pótlásának kezelési költsége 600 

 

2. § 

 

A rendelet 1. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul és egészül ki: 

 

A Mezőkövesd illetékességi területén fizető parkolóként működő területekről (táblával 

jelzett parkolók)  

 

4./ Szent László téri parkoló (Ipartestület székháza előtt és a patak mellett a garázsoknál) 



2 

 

 

 

A R. hatálya alá tartozó fizető parkolóhelyek közül az alábbiaknál a parkolás parkoló 

bérlettel vagy az ott elhelyezett, parkolószelvény kiadó automaták (parkoló órák) 

igénybevételével történhet.  

 

Széchenyi u. (Mátyás kir. u. - Ady úti csomópontnál, ÉMÁSZ, Földhivatal és 

Cukrászüzem előtti parkoló) 

 

 

 

3.  § 

Záró rendelkezés 

 

(1) Jelen rendelet 2008. január 1.-én lép hatályba. 

 

 

 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.     Tállai András sk. 

  jegyző       polgármester 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 Csiger Lajos sk.       Csirmaz József sk. 

 települési képviselő       települési képviselő 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

55/2007. (XI.29.) ÖK. számú  

R E N D E L E T E  

 

Mezőkövesd város Önkormányzatának a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 

4/2007.(III.01.) ÖK. számú rendeletének módosítására 

 

1.§ 

 

A 4/2007.(III.1.) ÖK. számú rendelet 16.§ (1) bekezdése az alábbiakra változik: 

 

(1)   Az önkormányzat azon mezőkövesdi lakóhellyel rendelkező személyek 

háztartásának 60 literes űrtartalmú hulladékgyűjtő edényének hetenkénti 

gyakorisággal történő ürítésének szemétszállítási díját vállalja át, ahol kizárólag 62 év 

feletti, vagy kizárólag rokkantsági járadékos, kizárólag I.-II. csoportú rokkantsága 

alapján nyugellátásban , baleseti nyugellátásban részesülő, vagy kizárólag 62 év feletti 

és rokkantsági járadékos, I.-II. csoportú rokkantsága alapján nyugellátásban, baleseti 

ellátásban részesülő személyek élnek, illetve ezen személyek háztartásában élő, 

gyámság, vagy gondnokság alatt álló mezőkövesdi lakosok laknak és az egy főre eső 

jövedelem nem haladja meg a (2) bekezdésben foglaltakat. 

 

2.§ 

 

A 4/2007. (III.1.) ÖK. számú rendelet (5) bekezdése az alábbiakra változik: 

 

(5) A szemétszállítási támogatásban részesülők adatait minden év március 15. 

napjáig meg kell küldeni a közszolgáltatást végző Remondis Tisza Kft. részére, amely 

alapján a közszolgáltató a számlát minden negyedévet követő hónap 15. napjáig 

benyújtja az önkormányzat részére. Az évközben megállapított jogosultságról szóló 

határozatokat havonta egy alkalommal meg kell küldeni a Remondis Tisza Kft. 

részére. 

 

3.§ 

 

E rendelet 2008. január 1-én  lép hatályba. 

 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.     Tállai András sk. 

  jegyző       polgármester 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 Csiger Lajos sk.       Csirmaz József sk. 

 települési képviselő       települési képviselő 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 



 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

56/2007.(XI.28.) 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 rendeletének módosítására 

 

 

 

Mezőkövesd város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 

szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdése alapján, a 12/2007.(III.29.) ÖK számú 

rendeletét (továbbiakban: rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 

 

1. § 

 

A rendelet 1. sz. melléklete az alábbi  III. ponttal egészül ki: 

 

III. 

 

VAGYONKEZELÉSBE ÁTVETT INGATLANOK 

 

Településfejlesztés és foglalkoztatás elősegítésére szolgáló ingatlanok: 

 

Mezőkövesd külterület 0220, 0243, 0248, 0449, 0312/2 hrsz-ú (volt repülőtér) 

vagyonkezelői joga, mint vagyoni értékű jog. 

 

2.§ 

 

Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, a  12/2007.(III.29.) ÖK. számú  rendelet  

módosítással nem érintett részei változatlan formában maradnak. 

 

 

 

Tállai András sk.       Dr. Kerékgyártó Judit sk. 

Polgármester         jegyző 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő: 

 

Csiger Lajos sk.       Csirmaz József sk. 

települési képviselő       települési képviselő 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 



 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

322/2007. (XI.28.) ÖK. számú 

H A T Á R O Z A T A 

 

Mezőkövesd közigazgatási területén lévő repülőtér tulajdonba kérése 

 

1./ Mezőkövesd Város Önkormányzata a Mezőkövesd külterületén található 0220 

hrsz. alatt felvett repülőtér megnevezésű, 0449. hrsz. alatt felvett repülőtér belső 

irányfény megnevezésű, 0248. hrsz. alatt felvett repülőtér belső irányfény 

megnevezésű, a 0243. hrsz. alatt felvett saját használatú út, valamint 0312/2. hrsz. alatt 

felvett repülőtér megnevezésű ingatlanokat az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. 

tv. 36. § (1) bekezdés c./ pontja alapján ingyenes tulajdonjog átruházás jogcímén kéri 

az Államtól. 

Felhasználási cél: a fenti ingatlanokat Mezőkövesd logisztikai, turisztikai, valamint 

légi közlekedési (pld. nemzetközi kereskedelmi repülőtér), és gazdaságfejlesztési 

célból kéri. A felhasználási célt segítő feladat: a fenti felhasználási célokat a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében, Mezőkövesd 

Város Önkormányzatának vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 56/2007. 

(XI.28.) ÖK. sz. rendelet 1. §-ában foglalt településfejlesztési és a helyi foglalkoztatás 

megoldásában történő közreműködés önkormányzati feladatok segítenék elő. 

 

2./ Mezőkövesd Város Önkormányzata vállalja, hogy az 1./ pontban meghatározott 

ingatlanok tulajdonba adása esetén és érdekében a felmerülő költségeket megtéríti. 

 

3./ Mezőkövesd Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. 

sz. pontban meghatározott ingatlanok Mezőkövesd Város Önkormányzata részére 

történő ingyenes átruházása érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg.  

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

Tállai András sk.      Dr. Kerékgyártó Judit sk. 

Polgármester        jegyző 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő: 

 

Csiger Lajos sk.      Csirmaz József sk. 

települési képviselő      települési képviselő 

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 



 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

323/2007. (XI.28.) ÖK. számú 

H A T Á R O Z A T A 

 

 

Tájékoztató a Polgárőr Egyesület tevékenységéről, terveiről 

 

 

 

 

A Képviselő-testület a Polgárőr Egyesület tájékoztatóját elfogadja és megköszöni az 

egyesület tagjainak a munkáját. 

 

 

 

Felelős: polgármester, Egyesület elnöke 

Határidő: azonnal, illetve értelem szerint 
 

 

 
 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.     Tállai András sk. 

  jegyző       polgármester 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 Csiger Lajos sk.       Csirmaz József sk. 

 települési képviselő       települési képviselő 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

324/2007. (XI.28.) ÖK. számú 

H A T Á R O Z A T A 

 
Máltai Szeretetszolgálat beszámolója tevékenységéről és  

ellátási szerződés megkötése 

 

 

 

 

1. A Képviselő-testület elfogadja a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Mezőkövesdi 

Gondozóház  2007. évi önkormányzattól átvállalt szociális feladatok ellátásáról szóló 

beszámolót. 

 

2. A Képviselő-testület a 2004. december 15-én kötött Ellátási Szerződést változatlan 

tartalommal 2008. évre elfogadja. 

 

3. A Képviselő-testület vállalja, hogy 2008. évre normatíva kiegészítést nyújt az 

MMSZ részére az Ellátási Szerződésben foglalt feladatok ellátására,  melynek pontos 

összegét az Önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletében határozza meg. 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.     Tállai András sk. 

  jegyző       polgármester 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 Csiger Lajos sk.       Csirmaz József sk. 

 települési képviselő       települési képviselő 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

325/2007. (XI.28.) ÖK. számú 

H A T Á R O Z A T A 

 

 
A városi ifjúsági koncepció felülvizsgálata 

 

 

 

1./ A Képviselő-testület  városi ifjúsági 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. Kerékgyártó Judit sk.     Tállai András sk. 

  jegyző       polgármester 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 Csiger Lajos sk.       Csirmaz József sk. 

 települési képviselő       települési képviselő 

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bevezetés 
 

 

A mai világ teljesítmény centrikusságával, magas követelményrendszerével szemben sokszor 

nem ad elég védettséget a szűkebb környezet-család, baráti társaság, iskola, munkahely. Az 

értékrendszerek változásával sajnos olyan nem kívánt tendenciák is megindultak, mely igen 

káros hatással vannak a mai fiatalokra. Mindezek következtében igen nehéz feladat hárul 

azokra, akik fiatalokkal foglalkoznak, illetve azokra akik arra vállalkoznak hogy 

ifjúságpolitikai irányelveket határozzanak meg akár hazai, akár nemzetközi szinten egyaránt.  

Mindezek pontos elkészítéséhez elengedhetetlen, hogy helyzetelemzés készítése, melyet az 

Ifjúságkutató Intézet végez el négyévente. 

 

A 2004-ben készült utolsó „Ifjúság 2004” elnevezésű országos nagyszabású kutatás 

tanulmánya országos szinten elemezte a fiatalok helyzetét, melyben számos területen 

jelentkező kedvezőtlen társadalmi folyamatokra mutatott rá, mely az ifjúságra is kihatnak, 

így: 

 a társadalom alapvető közössége, a család szerepe elbizonytalanodott, 

 az ifjúsági szervezetek, közösségek, a fiatalság kis részét érik csak el, bár sok fiatalban 

megfogalmazódik a közösségben való részvételi igény, 

 növekvő méretű a dohányzás, az alkoholfogyasztás, s már a drogfogyasztás is 

országos szinten, 

 a középiskolások többsége számára ismeretlenek a jogaikat és a kötelességeiket 

tartalmazó, az állampolgári illetve diákjogok gyakorlásához szükséges 

dokumentumok. 

 

Az ifjúságpolitika a fiatalokra, mint a változások hordozóira, a jövő valódi erőforrásaira 

tekint, és arra kell, hogy koncentrálja forrásait, intézményeit, hogy felkészülhessenek az 

egyéni és közösségi felelősségvállalásra. Nagyon fontos, hogy a helyi ifjúság társadalommal 

szembeni igényei érvényesülhessenek, szükségleteik kielégüljenek. Ehhez elengedhetetlen, 

hogy megerősödjenek az ifjúsági és ifjúságot segítő civil szervezetek, rendszeres segítséget 

kapjanak  az önkormányzattól és azok intézményeitől, s e mellett minél több kortárssegítő 

kapcsolódjon be a helyi ifjúsági életbe. 

 

E koncepció felülvizsgálatakor arra törekszünk, hogy figyelembe véve a fiatalok igényeit a 

lehetőségekhez mérten mindent megtegyünk azért, hogy jól érezzék magukat 

szülővárosukban, hosszú távon itt telepedjenek le és kapcsolódjanak be a város életébe, 

magukénak érezzék Mezőkövesdet, s egyben felkészült magyar és európai állampolgárokká 

váljanak. 

 

II. Jogszabályi hátterek 
 

2.1.Nemzetközi szabályozás 

 

Az oktatás, a szakképzés és az ifjúságpolitika azon területekhez tartozik, ahol az Európai Unió 

nem alkot a tagállamok számára kötelező jogszabályokat. E területek szabályozása a 

tagállamok kizárólagos hatásköre, az Európai Unió csak olyan célokat és elveket fogalmaz 

meg, amelyeket a tagállamoknak a nemzeti jogszabályaik megalkotásakor figyelembe kell 

venniük. Ezektől az elvektől eltérni nem szabad, de a célok megvalósításába és az eszközök 

megválasztásába nem szól bele az Unió. 



 

A Maastrichti és Amszterdami Szerződésekkel módosított Római Szerződés 149-150. cikke 

rendelkezik az ifjúságpolitikáról. A tagállamok közötti együttműködés és koordináció kereteit 

az Európai Bizottság által 2001-ben kiadott Zöld Könyv ("Új lendület Európa fiataljai 

számára") jelölte ki, amely négy terület fejlesztésével javasolta az ifjúságpolitikák és végső 

soron az ifjúság helyzetének javítását. Ez a négy terület az ifjúsági részvétel, információ, 

önkéntes tevékenység és a fiatalok jobb megértése (ifjúságkutatás). A kiemelt területekkel 

kapcsolatos teendőket az Ifjúsági miniszterek Tanácsa határozatok formájában konkretizálta, 

amelyek közös célkitűzéseket tartalmaznak. A 2002-ben megindult folyamat az ifjúság 

területén kialakított európai együttműködés általános kerete, amelyet az Ifjúsági miniszterek 

Tanácsa 2009-ben fog kiértékelni. 

 

Az ifjúsági szervezetek közötti együttműködést, az ifjúsági cseréket, valamint az 

ifjúságsegítők képzését támogató közösségi akcióprogram-sorozat már több mint tíz éves 

múltra tekint vissza és folytatódik a 2007-2013. közötti költségvetési ciklusban is (Fiatalok 

Európáért - Youth for Europe, Ifjúság 2000-2006 -YOUTH 2000-2006 és a jelenleg futó 

Fiatalok Lendületben - Youth in Action közösségi akcióprogramok). 

A Lisszaboni Folyamat végrehajtásával összefüggésben kiemelt jelentősége van az Európai 

Ifjúsági Paktumnak, amely a fiatalokkal kapcsolatosan a foglalkoztatás, az integráció és a 

társadalmi felemelkedés, az oktatás, a képzés és a mobilitás, valamint a munka és a magán-, 

családi élet összeegyeztetésének elősegítése érdekében kitűzött célokat tartalmazza. Ezt a 

dokumentumot az Európai Tanács 2005. tavaszi ülésén fogadták el a tagállamok állam-, és 

kormányfői. 

 

A gyermekekkel  és az ifjúsággal kapcsolatos jogszabályok bemutatásánál kell megemlíteni a 

Gyermekek jogairól szóló egyezményt, melyet az ENSZ Közgyűlése fogadott el 1989-ben, 

Magyarországon pedig 1991-ben ratifikálta LXIV. sz törvényében. 

 
2.2.Hazai  jogszabályi alapok 

 

Alkotmányunk, az 1949. évi XX. törvény kimondja – különösen annak 66., 67. és 70/d. §-ai 

–, hogy a Magyar Köztársaság különös gondot fordít az ifjúság létbiztonságára, oktatására és 

nevelésére, továbbá védelmezi a gyermekek és az ifjúság érdekeit. Az ifjúságpolitikára 

vonatkozó, jelenleg is hatályban lévő joganyag részben elavult és mindenképpen felújításra 

szorul. Ezt az elmúlt kormányzatok is felismerték, és megindult a próbálkozás egy új, az 

ifjúság élethelyzetét leíró, illetve az ifjúsági szolgáltató rendszerről szóló törvény 

megalkotására.  

 

A rendszerváltás óta várt, évtizede folyamatosan ígért dokumentum először 2000-ben, majd 

többszöri próbálkozás után 2006-ban öltött konkrét formát, de a Parlamentnek elfogadni eddig 

egyetlen alkalommal sem sikerült. 

Az 1995. évi CLVI törvény idejétmúlt, s az ifjúsági szolgáltatási környezet csak igen kis 

szeletét szabályozza, hovatovább az ifjúsági szolgáltatások, intézmények léte, működése nem 

jogszabályi legitimáción alapul. 

Jelenleg elkészült az a  törvényjavaslat, mely  az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról 

szól, s a Gyermek és Ifjúsági Konferencia tett javaslatot annak elfogadására. Az ifjúsági civil 

szektor által elkészített anyag talán segítheti a régóta várt törvény megszületését.  

 



A kormányprogram „Program a fiataloknak” című fejezete jelzi, hogy a kormányzat 

elsődleges célként a fiatalok társadalmi integrációját tűzte ki, ez alapján dolgozza ki a 

Nemzeti Ifjúsági stratégiát illetve a Nemzeti Ifjúsági Programot, melynek 

kormányprogramban deklarált célja „a tanulás, a munkavállalás, az otthonteremtés és a 

családalapítás területein egyenlő esélyeket teremteni a fiatalok számára a sikeres felnőtté 

váláshoz”. Mindezek megvalósításához jó eszköz a  Nemzeti Információs és Dokumentációs 

Adattár(NIIDA), amelyben egy on-line adatbázist hoztak létre, ahol az ifjúságsegítő 

szakemberek, civil szervezetek munkáját támogatja és segíti jó példák, kutatási eredmények 

és dokumentumok elérhetővé tételével. 

 

További közvetett és közvetlen törvények, melyek összefüggnek az ifjúságpolitikával: 

 

 Gyermek és Ifjúsági Törvény 

 Közoktatási Törvény 

 Szakképzési Törvény 

 Szociális ellátásról szóló törvény 

 Munka törvénykönyve 

 Polgári törvénykönyve  

 Közalkalmazotti, köztisztviselői törvény 

 Egyesületi jogról szóló törvény 

 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról és kulturális javakról szóló 

törvény 

 Nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvény 

 

A magyar ifjúságpolitikával 2004-2006 között az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és 

Esélyegyenlőségi Minisztérium, 2006-tól a Szociális és Munkaügyi Minisztérium 

Esélyegyenlőségi Szakállamtitkárságon belül működő Gyermek és Ifjúsági Osztály 

foglalkozik. 

A 17/2006 (VII.28.) kormányrendelet szabályozza  a szociális és munkaügyi miniszter 

feladatát és hatáskörét, aki e területért felelős. 

 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény szerint a települési 

önkormányzat feladata a gyermek és ifjúsági feladatokról szóló gondoskodás. A települési 

önkormányzat határozza meg, hogy anyagi lehetőségeitől függően milyen mértékben és 

módon látja el ezt a feladatát, annak megfogalmazása településenként a legkülönbözőbb 

tartalommal bírhat. 

III. Önkormányzati ifjúságpolitikai célok 
 

A helyi ifjúságpolitikai irányelvek kidolgozásakor a nemzetközi és a nemzeti alapelvek 

figyelembevételével kerül kialakításra. Komplex módon kell kezelni a problémát, minden 

oldalról elemezve a jelenlegi állapotokat, s a lehetőségek mérlegelésével- elsősorban humán 

és gazdasági erőforrások ismeretében- kell a haladást biztosítva meghatározni a célokat. 

Ezek kialakításában valamennyi érintett bevonásával, konszenzusos alapokon, megfelelő 

szervezeti és szakmai háttér biztosításával  lehet megfelelő módszereket, eszközöket találni az 

egyes területeken adódó problémák megoldására,és a fejlesztések kialakítására, 

megvalósítására. 

A koncepció a gyermek és ifjúsági korosztályokra úgy tekint, mint jelentős humán 

erőforrásaira. Ők a jövő erőforrásai, a társadalom alapértékei. A változó értékek, a 

multikulturális hatások tekintetében-informatika, nyelvismeret, globalizáció, médiahatások-az 



újdonságok befogadásában a fiatalok általában nyitottak, felkészültebbek. Sajnos azonban ez 

nem hoz mindig jó hatást, s ezek szűrése, a torzulások megakadályozása nagyon fontos 

feladata a társadalomnak. 

 

Mindezek figyelembe vételével az alábbiakban fogalmazhatóak meg a helyi önkormányzat 

céljai: 

 A helyi ifjúságpolitika kialakításában partnernek tekint az önkormányzat minden 

intézményt, szervezetet, egyházat, informális csoportot, mely a fiatalokkal foglalkozik 

helyi, regionális és országos szinten egyaránt. Velük együttműködik, munkáját 

megismeri és segíti, megfelelő kapcsolatot épít ki. 

 Minden ismeret, információ továbbítását vállalja, s ehhez a megfelelő módszereket, 

eszközöket biztosítani, valamint az infrastrukturális fejlesztések megvalósítására 

törekszik. 

 A kötelezően ellátandó feladatok mellett a kistérség központjaként segít koordinatív 

munkával, szakmai és módszertani segítséggel a szükségletek kielégítését biztosító 

szolgáltatások elérésére. 

 Törekedni kell olyan feltételrendszer kialakítására és működtetésére, amelyben a fiatal 

korosztály megismerheti, gyakorolhatja és alkalmazhatja környezete aktív 

befolyásolásának módszereit, érdekérvényesítését. 

 Szorgalmazza az önszervező csoportok létrejöttét, informális csoportok működését. 

 A városban élő fiatalok részére olyan környezet kialakítására törekszik, ahol jól érzik 

magukat, otthonra találhatnak, s lehetőségeihez mérten az elvándorlást 

megakadályozza, lokálpatriótává, a helyi közélet aktív polgáraivá váljanak. 

 



 Helyzetelemzés-feladatmeghatározás 
 

4.1.SWOT  elemzés az ifjúság helyzetéről városunkban 

 
ERŐSSÉG GYENGESÉG 

 Létezik egy egységes koncepció, 

gondolkodásmód Mezőkövesd városában 

 Az önkormányzatban csatolt 

munkakörben ifjúsági referens 

foglalkozik a fiatalokat érintő 

kérdésekkel 

 Ifjúsági Információs Pont működik a 

városban 

 A nemzetközi ifjúsági és szakmai 

ifjúsági cseréket, kapcsolatokat 

támogatja az önkormányzat 

 Számos kulturális civil szervezet, 

sportegyesület kínál változatos 

szórakozási alternatívákat városunkban 

 Széleskörű az oktatási kínálat 

 Sajátos nevelési igényű gyermekek 

részére a Pedagógiai Szakszolgálat 

tevékenysége elérhető 

 Családsegítő és gyermekjóléti Szolgálat 

működik 

 Az önkormányzat kiemelten kezeli a 

családalapítók első lakáshoz jutását 

 A diákok, a diákönkormányzatok 

nincsenek tisztában maximálisan 

jogaikkal, lehetőségeikkel, 

kötelezettségeikkel 

 A diákönkormányzat működése önállóan 

nem elég hatékony, aktív 

 A város nem rendelkezik önálló 

felsőoktatási intézménnyel 

 Nagy az elvándorlás a városból ennél a 

korosztálynál 

 Az információs végpontok nincsenek 

széles körben kiépülve 

 Nincs aktuális, naprakész diákoknak 

szóló honlapja az információs pontnak, 

illetve a DÖK-nek 

 Nem rendelkeznek megfelelő 

információval, illetve a meglévőket nem 

veszik igénybe, a pályázatokról, hazai és 

külföldi lehetőségekről (oktatás, képzés, 

munka, szórakozás, ösztöndíj 

területeken) 

 Kevés az olyan civil szervezet, melynek 

kiemelt célcsoportjai a fiatalok, 

önkormányzatnak még nagyobb szerepet 

kell vállalni bizonyos területeken (pl. 

anyagi források felkutatása) 

 Kevés az  önkéntes, ifjúságsegítő, aki  

aktivizálja az ifjúságot  

 Hiányzik egy olyan Ifjúsági Klub, ahol 

kultúrált körülmények között tölthetik el 

szabadidejüket a fiatalok 

LEHETŐSÉG VESZÉLY 

 A fiatalok mobilak, rugalmasak, 

könnyebben képezhetőek 

 Pályázati források lehetővé teszik 

intenzív nemzetközi kapcsolatok 

kialakítását  

 A szabadidős tevékenység technikai 

feltételeinek javítása – pályázatok 

segítségével ( Kavicsos –tó sportpálya, 

triál pálya, játszóterek) 

 Helyi népművészet ápolása, erősítése 

nemzetközi szinten speciális lehetőséget 

kínál 

 A társadalom elöregedése 

 Fiatalok elvándorlása nagyobb városokba 

 A generációk közti szakadék elmélyülése 

 A város a pályakezdő fiatalok számára 

nem tud kielégítő számú állást kínálni 

 Értékrendek és igények változása, 

átstruktúrálódásának negatív hatása 

 Média és az informatika fejlődés sajátos 

irányával  a közösségi lét háttérbe 

szorulása 

 Matyó népművészet ápolásában, 

hagyományőrzésébe egyre nehezebb a 

fiatalokat bevonni 
 

 



 

4.2. Demográfiai adatok, ifjúsági élet: életmód, szokások 
 

Az országos mutatók ismeretében sajnos megállapítható, hogy Magyarország 

lakossága csökkenő tendenciát mutat, öregszik a társadalom. Mezőkövesd 

lakosságának számát vizsgálva hasonló folyamatnak lehetünk tanúi, melynek 

következményeként több területre, intézményre, szolgáltatásra is kihatással van. 

 

Gyermekek, fiatalok létszámának alakulása
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A táblázat mutatja, hogy szinte valamennyi korosztályban csökkent a gyermekek 

száma. 2004-2007 között eddig összesen 562 gyermek született. 

 

 Összlakosság száma 0-34 éves korosztály 

aránya 

2003 18.146fő 39% 

2006 17.520 fő 42% 
 

A mezőkövesdi lakosság száma csökkenő tendenciát mutat, ugyanakkor a fiatalok 

számának aránya nő. Ennek hátterében a nagycsaládosok számának növekedése áll. 

 

A középiskolások körében az év első felében kérdőíves módszerrel végzett 

felmérésben 340 diák vett részt, csaknem fele arányban helyi, illetve fele arányban 

bejárós diákok., a gimnáziumból és a szakképzőből egyforma arányban. A végzett 

felmérés nem reprezentatív,  hiszen kitöltése nem volt kötelező. 

Ebben elsősorban a szabadidejük eltöltésére, információs csatornákról, illetve a 

Mezőkövesdre vonatkozó szolgáltatásokról, elhelyezkedésre vonatkozó kérdések 

szerepeltek. 

A fiatalok 29,8%-a az internetről, (56 %-a rendelkezik otthon is internetes 

hozzáféréssel) 32,2 %-a pedig a médiákon keresztül szerzi be a számára szükséges 

információkat Ezek jól mutatják, hogy ezeket a csatornák használatát kell a 

lehetőségekhez mérten minél jobban kihasználni ahhoz, hogy valóban a lehető legtöbb 

helyi és speciálisan az ifjúság számára hasznos információt tudjuk eljuttatni hozzájuk. 

 

 

Érdeklődési körüket az alábbi kördiagram mutatja: 
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Jól látható, hogy a zene, a sport és a szórakozás, mely leginkább érdekli a mai 

fiatalokat. Minimálisnak mondható, aki más területtel is foglalkozik(tanulás, közélet, 

politika, kultúra). 

 

A megkérdezettek 45 %-a sportol valamit, de egyesületi keretek nagyon kevesen. 

Igényüket mutatja, hogy többen jelezték, hogy megfelelő sportlétesítmények megléte 

esetén még többen töltenék szabadidejüket sporttal (pl. extrém sportok). 

Sajnos ez arányában (hasonlóan az ország többi fiataljához képest) azért igen 

kevés,hiszen pont ez az életkor az, amely számára a legfontosabb lenne a mozgás az 

egészséges élethez. 

 

Civil szervezetekben összességében sajnos csak a megkérdezettek 13 %-a ténykedik, 

ezek közül is legnagyobb arányban inkább sportegyesületekben, s csak néhányan 

kulturális területen (színészeti egyesületben). Az indoklásban a leterheltséget 31%, 

érdektelenséget 26% jelölte meg. 

 

A városban található szórakozási, kulturális rendezvényekről, színvonalukról alkotott 

véleményt a következő táblázat mutatja. (Sajnos nem minden kérdőív kitöltő válaszolt a 

kérdésekre.) 

 

 

 Sportolási 

lehetőség 

Szórakozási 

lehetőség 

Kulturális 

programok 

mennyisége 

Kulturális 

programok 

színvonala 

Válaszadók 

száma 

261 266 265 264 

Kiváló 12,6% 16,2% 6,8% 9,8% 

Jó 30,7% 27,1% 27,9% 32,6% 

Közepes 34,5% 34,2% 43% 40,9% 

Rossz 16.9% 16,9% 18,1% 13,3% 

Nagyon rossz 3% 5,6% 4,2% 3,4% 
 

 

Arra, hogy milyen ötletek lennének, mellyel bővülhetne a kínálat, azok színvonala, 

milyen igényeik lennének, érdemben nem válaszoltak. Így azonban az együttműködés 



hiányában sajnos igen nehéz feladatot kell megoldania az önkormányzatnak, illetve a 

különböző szervezeteknek. 

Arra a kérdésre azonban, hogy szükséges-e a mozi, a válaszadók 91 %-a igennel 

válaszolt.  

 

A városban folyó oktatás színvonaláról a 264 válaszadóból 54 %-a volt megelégedve. 

37 %-a közepesnek ítélte meg. Érdekes azonban ezt összevetni azzal, hogy az 

iskolákban a továbbtanuláshoz szükséges alapot mennyire gondolják megfelelőnek. Itt 

már 78 % jónak illetve kiválónak minősítette, s csak 19 %-a közepesnek. 

A megszerzett végzettséggel való elhelyezkedési esélyt Mezőkövesden a következő 

grafikon mutatja: 

 

Elhelyezkedési esélyek Mezőkövesden
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4.3. Önkormányzati szerepvállalás 
  

 

 Mezőkövesd városában 1999 óta foglalkoztat ifjúsági referens, kezdetben 

önálló, majd csatolt munkakörben. Ez is mutatja, hogy mennyire fontos 

számára, hogy megfelelő szinten tudjon a település a fiatalok problémáival 

foglalkozni, s azokat próbálja megoldani, segítse és koordinálja igényeiket, s 

ezáltal egy összekötő láncszemként közreműködik a fiatalok és az 

önkormányzat között. Az ifjúsági referens feladatai igen szerteágazó és 

sokrétű. Ezen feladatok közül néhány fontos feladatot kiemelve munkájához 

tartozik az ifjúságpolitikai célokhoz kapcsolódó feladatok megoldása, 

kapcsolattartás a fiatalokkal, a diákönkormányzatokkal, oktatási és nevelési 

intézményekkel, az öntevékeny csoportok segítése, pályázati lehetőségek 

felkutatásával szélesíteni és bővíteni a fiatalok számára programok, képzések, a 

közösségi és ifjúságfejlesztési módszerek bővítése. 

 

E koncepció összefoglalva tartalmazza azokat a  célokat és feladatokat, mely a 

fiatalokkal kapcsolatosak, de több városi koncepció is tartalmaz olyan részleteket, 

utalásokat, mely kiegészíti és bővebben taglalja azokat (sport, közművelődési, város 

fejlesztési koncepciók,ciklusterv) 

 



 Az ifjúsági területen bizonyos feladatok elvégzését segítette pályázati forrás 

bevonásával foglalkoztatott ifjúságsegítő. Feladatainak pontos 

meghatározásával széles körben lehetne a későbbiekben is kidolgozni azokat a 

módszereket, eszközöket, mellyel a fiatalok szabadidejüket hasznosan 

tölthetik. 

 

 Nagy előrelépésként könyvelhető el, hogy sikerült 2006-ban a Közösségi Ház 

aulájában létrehozni az Ifjúsági Információs Pontot, mely elsőssorban a 

térség fiataljai számára nyújt információs segítséget igen széles körben. Ezt 

erősíti, hogy EURODESK partnerként állandó on-line kapcsolatunk van 

valamennyi európai információs irodával, s így a leggyorsabban szerezhető be 

minden információ bármely országból, legyen az szórakozás, utazás vagy akár 

oktatással kapcsolatos. 

 

 Minden év júniusában kerül megrendezésre a „Város Napja” nevet viselő 

rendezvény. Ezen a napon városi elismerésben, kitüntetésben részesülnek 

azok a fiatalok (10-30 év közöttiek), akik tanulmányi, sport eredményeikkel, 

kulturális tevékenységükkel öregbítik városunk hírnevét. Az elismerések 

átadására a civil szervezetek, oktatási és egyéb városi intézmények javaslatai 

alapján kerül sor.  

 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat által szervezett Roma Ki Mit Tud révén 

lehetőség nyílik minden évben fiatalok bemutatkozására, mely egyben tehetségek 

kutatását is segíti. E mellett rendszeresen szerveznek nyári táborokat, kirándulásokat a 

fiatalok részére. Bekapcsolódtak a közéleti szakember képzésbe, amely a helyi roma 

vezetők hatékonyabb munkavégzését segíti, a törvények még jobb megismerésével, 

széles körű kapcsolatkiépítésével. 

 

 Feladatok:  

 Ifjúsági Információs Pont folyamatos működtetése, erre 

forráslehetőségek keresése, pályázati lehetőségek kihasználása, 

megfelelő szakember biztosítása 

 Megfelelő információs csatornák kiépítése és működtetése a fiatalok 

számára (Hírlevél, web-lap, szóróanyagok) 

 Nemzetközi kapcsolatok szélesítése uniós lehetőségek kiaknázásával 

 ÖTLET program népszerűsítése önkormányzati és egyéb városi 

intézményekben, szervezetekben 

 Az ifjúság érdeklődési körének megfelelő városi rendezvények 

számának növelése, a meglévők programkínálatának szélesítése pl. 

sporttevékenységgel, könnyűzenei koncertekkel , Fiatalok Napjának 

rendezése 

 A Városi Diákönkormányzat szélesebb körű bevonása a helyi 

rendezvényekbe, érdekérvényesítésének erősítése 

 Tehetségkutatás és gondozás segítése 

 Továbbra is a városért tevékenykedő fiatalok elismerésének  

 

4.3. Közművelődés 

Közművelődési intézmények  

 

 



 

Városi Könyvtár 

Napjainkban a könyvtárak információs központtá történő átalakulásának 

lehetünk tanúi, ahol a hagyományos papír alapú információhordozók mellett 

egyre nagyobb szerepet kapnak az elektronikus dokumentumok elérhetősége. 

Egyre bővül azon könyvtárak száma, melyek részt vesznek a könyvtárközi 

kölcsönzésbe- így a mezőkövesdi is-, mely még elérhetőbbé válnak speciális 

szakanyagok, szépirodalmi és ismeretterjesztő könyvek egyaránt, nem 

szükséges nagyvárosokba, illetve a fővárosba utazni ezekért a 

dokumentumokért. 

Mindezek megteremtésének infrastrukturális hátterének megteremtése külső 

anyagi források bevonásával válhat azonban csak az uniós elvárásoknak 

megfelelő színvonalúvá. 

Pályázati források és normatívás támogatásnak köszönhetően a könyvtár 

gyűjtőkörét figyelembe véve igen színvonalas könyv és CD-ROM állománnyal 

rendelkezik, mely igen jól kiegészíti az iskolai könyvtárak állományát. 

A gyermekek és fiatalok rendszeres olvasóvá nevelésének legfontosabb 

módszerese a rendszeres könyvtárlátogatás, mely egy hosszú beszoktatási 

folyamat eredménye. Az érdeklődés felkeltéséhez a családi indíttatás mellett a 

pedagógusoknak és a könyvtárosoknak van a legnagyobb felelőssége. Közös 

együttműködésük eredményezhet csak pozitív hatást. 

A Városi Könyvtár munkatársai igen felkészültek, sokrétű, színes 

programokkal, kézműves foglalkozásokkal, író-olvasó találkozókkal, 

vetélkedőkkel, rendhagyó irodalom- és könyvtárhasználati órák szervezésével 

próbálják az ifjú olvasókat becsalogatni a könyvtárba, illetve felkeresik a 

kulturális és oktatási intézményeket, s ott helyben tartanak foglalkozásokat. 

Ebben nyújtanak segítséget pedagógusok, az intézményvezetők. E mellett 

egyéb szolgáltatásokkal is várják az oda látogatókat (video, DVD kölcsönzés, 

internetezési lehetőség), melynek következtében nőtt a beiratkozottak és a 

kölcsönzött dokumentumok száma egyaránt. Az eddigi ingyenes DVD 

kölcsönzés költségtérítésessé történő bevezetése kissé visszavetette a 

forgalmat.  

Több rendezvényüket a Matyóföldi Alkotók és Művészetpártolók 

Egyesületével és a Városszépítő Egyesülettel közösen szervezik. 

Fontos kiemelni, hogy munkájuk során az ismert hazai írók, művészet 

meghívása mellett igen nagy hangsúlyt fektetnek lokálpatriótaként a városban 

élt és élő illetve elszármazott művészek számára is. Munkáik bemutatásával, 

publikációik megjelentetésével, propagálásával fontos értékeket közvetítenek a 

fiatalok felé is. 

 

Feladatok: 

 A gyermek és felnőtt könyvtár egy helyre történő összevonásával egy 

komplex szolgáltatást nyújtó, információs központ kialakítása, mely 

megfelel a mai kor igényeinek. 

 A könyvtári szolgáltatások bővítéséhez szükséges feltételek biztosítása, 

elsősorban informatikai fejlesztésekkel. 

 Támogatni a különböző rendezvények, bemutatók, versenyek 

szervezését, mely a fiatalok olvasóvá nevelését segíti. 

 

 



 

 

Petőfi Mozi 

 

Az épület állaga és az alacsony látogatottsága miatt a mozi 2006-tól 

szünetelteti működését. A fiatalok körében végzett felmérés alapján nagy igény 

lenne arra, hogy egy kulturált szórakozó hely kialakítása során egy modern 

mozi kialakítására kerüljön sor. Az önkormányzat számára fontos, hogy az 

épület hasznosítása során ezek az igényeket szem előtt tartsa. Folyamatos 

pályázati lehetőségeket kihasználva próbált az önkormányzat épület felújítással 

egy modern mozit kialakítani, sajnos nem sikerültek ezek a lehetőségek. 

Jelenleg engedélyezett tervek alapján uniós pályázati forrásból egy Ifjúsági 

Centrum kialakítása a cél, mely egy többfunkciós kulturális szórakozó helyet 

biztosítana a fiatalok részére. 

 

Feladat: 

 A mozi épületének hasznosítása vállalkozók bevonásával a fiatalok 

igényeinek figyelembe vételével 

 

Matyó Múzeum 

 

A 2005-ben átadott új Matyó Múzeum munkatársainak köszönhetően a város 

közművelődési életébe aktívan kapcsolódtak be. Kiemelt céljuknak és 

feladatuknak érzik a fiatalok számára is fontos legyen a helyi népi kultúra 

ismerete, így annak ápolása is. A múzeumpedagógus által rendszeresen 

szervezett különböző programok, vetélkedők, rendhagyó múzeumi 

foglalkozások szervezése mellett országos programokba is bekapcsolódnak, s 

így sikerül egyre több gyermeket és fiatalt is múzeumi látogatóvá nevelni. 

 

Feladat: 

 Rendezvények összehangolásával egymás programjainak erősítése 

 A matyó kultúra széles körben történő megismertetéséhez, annak 

ápolásához szükséges tevékenységek segítése, koordinálása a 

különböző oktatási-nevelési intézményekkel 

 

Többcélú Kistérségi Társulás 

A szociális és gyermekjóléti alapellátást a társuláson belül megalapított 

Mezőkövesdi Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat végzi. 

A gyermekjóléti szolgáltatás tartalmazza többek között a gyermekek érdekeit 

védő speciális személyes szociális ellátást, amely szolgálja a testi és lelki 

egészségnek, a családban történő nevelés elősegítését, a veszélyeztetettség 

megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családból 

kiemelt gyermek visszahelyezését. 

A Családsegítő Szolgálat segítséget nyújt a személyek, családok 

kapcsolatkészségének javításához, pszichológiai, jogi és egyéb tanácsadást 

szervez. Szervezi az aktív korú, nem foglalkoztatott személyek 

együttműködési programját, üdültetést, táboroztatást, gyermekfelügyeletet 

szervez, segíti a speciális, önsegítő csoportok működését, információkat gyűjt 

és ad.  



A Gyermekjóléti Szolgálat feladata a gyermek testi-lelki egészségének 

családban történő nevelésének elősegítése érdekében:  

a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való 

tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése. 

a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a 

mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás, vagy az 

ezekhez való hozzájutás megszervezése. 

A szociális válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, 

tanácsokkal való ellátása, valamint a családok átmeneti otthonában igénybe 

vehető ellátáshoz való hozzájutás szervezése. Szabadidős programok 

szervezése.  

Hivatalos ügyek intézésének segítése. 

 

  Civil szervezetek 

 

Az öntevékeny csoportok szerveződése illetve a civil szervezetekben a fiatalok 

részvételi aránya kulturális tevékenységet folytató csoportokban jelentős. Ki 

kell emelni a Mezőkövesdi Színészeti Egyesületet, a Mezőkövesdi Amatőr 

Színjátszó kört és annak ifi csapatát,illetve a Matyó Népművészeti Egyesületet, 

mely működteti a Matyó Néptánc Együttest, és az idén megalakult 

Mezőkövesdi Hang Stúdió Egyesületet. E szervezetek rendszeresen vesznek 

részt a városi rendezvényeken, szerveznek önálló bemutatókat, amivel a város 

kulturális életét színesítik. Munkájukat egyre többen ismerik meg és ismerik el, 

bemutatóik szinte mindig teltházasok. 

 

A térségben igen kevés az a civil szervezet, amely kimondottan a fiatalok 

önszerveződését, aktív európai állampolgárságot segíteni, s lehetőségeket 

teremthetne a fiatalok számára felmerülő igények megvalósítására, az uniós 

adta lehetőségek kihasználásra. Az alapítványok nagyobb része saját 

intézményében tanuló diákok részére szervez különböző programokat, 

tevékenységeket az adott bevételekből. Továbbá az intézmény 

szolgáltatásainak bővítésére, egy-egy kisebb eszközbeszerzésre, felújításokra 

költik a pénzt. 

Az Európai Unió „Fiatalok lendületben” elnevezésű programokba való 

bekapcsolódás egy olyan felfogás és értékrendbeli változást eredményezhet, 

mely az összefogáson és az értékteremtésen, a multikulturális kapcsolatok 

bővítését célozza meg. Egyben segítheti a testvérvári kapcsolatok erősítését és 

más országok fiataljaival a kapcsolatok kiépítését. 

 

Jó kezdeményezés volt erre a Bükkalja Közhasznú Alapítvány által szervezett 

trilaterális ifjúsági csere, melynek Mezőkövesd adott otthont. A spanyol és 

francia fiatalok a matyó kultúrával ismerkedhettek meg. 

 

A Mezőkövesdi Civil Szövetség Egyesülete esernyőszervezetként több mint 20 civil 

szervezetet foglal magába, s így az összefogás ereje révén nagyobb eséllyel tudnak 

pályázati forrásokhoz jutni, különböző szolgáltatásokat nyújtani, képzéseket szerezni, 

az 1 %-os kampányban szerepet vállalni és érdekképviseleti szervezetként is az egyes 

tagszervezetek igényeit érvényesíteni. Mindez a civil szektor megerősödését 

eredményezheti, s még nagyobb súllyal tudnak részt venni a város közösségi életében, 



ismertebbekké válnak, s így a fiatalok körében is nagyobb népszerűségre tehetnek 

szert.  

Kiemelt szerepet játszik a város kulturális életében a Mezőkövesdi Művelődési 

Közalapítvány, mely a Közösségi Házat is működteti. E közösségi tér ad otthont sok 

civil szervezetnek, s egyben segíti munkájukat, működésükhöz szükséges feltételeket 

biztosítja. 

Rendszeresen szerveznek gyermek és ifjúsági rendezvényeket. Ki kell emelni a 

bábszínházi/színházi bérletes előadások szervezését, a Kamasztanya kézműves 

foglalkozásait, játszóházait, Színházi Ifjúsági Hát rendezvénysorozatát, nagyobb 

ünnepekhez kapcsolódó programokat, foglalkozásokat. 

A nyár hasznos szabadidő eltöltését segíti a különböző napközis jellegű táborok 

szervezése (képzőművészeti, moderntánc,K.É.K. tábor), illetve az Iskolatörténeti 

Gyűjteményben rendszeresen tartott foglalkozásokat. 

 

Itt kell megemlíteni a Városi Diákönkormányzatot, mely kétévente szerveződik újjá a 

diákok körében tartott választások körében. Munkáját nagyban befolyásolja mindig 

egyrészt a 12 fiatal közösségé válásának foka, kreativitásuk és a felnőttek 

segítségnyújtásának mértéke. Sajnos időegyeztetések miatt sokszor nem sikerül 

minden tagnak jelen lenni az egyes megbeszéléseken, programokon, s ez nagy gondot 

jelent. A pályázati lehetőségeket kihasználva sikerült az utóbbi időben több 

programot, rendezvényt megvalósítani, kiadványt megjelentetni. Komplex 

ifjúságfejlesztés keretén belül 2007-ben alakult meg a Térségi Ifjúsági Kerekasztal, 

melynek célja a Mezőkövesden és térségében lévő diákönkormányzatok, civil 

szervezetek, fiatalokkal foglalkozó intézmények, szervezetek összefogása, 

tevékenységük összehangolása, közös rendezvények, képzések szervezése. Ennek első 

és legfontosabb lépése, hogy meginduljon egy megfelelő kommunikáció. Ehhez egy 

széles adatbázis kiépítése és létrehozása szükséges. Hírlevél rendszeres megjelenése 

révén folyamatosan tájékoztatni valamennyi partnert az ifjúsággal kapcsolatos 

nagyobb országos, regionális és helyi hírekről, eseményekről, pályázati 

lehetőségekről, programokról és egyéb szolgáltatásokról. Természetesen ez akkor 

válik majd igazán hasznos és jó információhordozóvá, ha ebbe a kistelepülések, a 

különböző vidéki intézmények és szervezetek is bekapcsolódnak, „hallatják 

hangjukat”és az ott zajló eseményekről, problémákról is szólnak. 

 

Feladat: 

 Minél szélesebb körbe bevonni a fiatalokat a különböző civil 

szervezetek munkájába illetve a különböző rendezvényeken való 

részvételre aktivizálni. 

 Megerősíteni a helyi civil szervezeteket, anyagi lehetőségekhez mérten 

támogatni működésüket és a városi rendezvényeken való részvételüket, 

megjelenésüket segíteni. 

 Létrehozni egy olyan pénzalapot illetve szervezet, melynek fő 

tevékenységi köre a fiatalok támogatása, pályázatokhoz önerő 

biztosítása. 

 A Térségi Ifjúsági Kerekasztal működtetéséhez szükséges feltételek 

biztosítása, elsősorban pályázati forrásból. 

 Diákönkormányzat munkájának segítése, érdekképviseleti 

szervezetként való elismeréseként aktívabban bevonni az Oktatási, 

Ifjúsági, Kulturális, Sport és Idegenforgalmi Bizottság munkájába. 

 



 

  Egyházak 

 

A város vallási élete igen széles körben ismert, sokszínű programjaiba vonja be a 

fiatalokat.  

Valamennyi oktatási intézményben folytatnak hitoktatást. 

A városban a történelmi egyházak mellett kisebb vallások is jelen vannak. 

A legmeghatározóbb a katolikus vallás, két plébániában rendszeresen szerveznek 

gyermek és ifjúsági programokat. Kirándulásokat, táborozásokat,, bálokat, rendhagyó 

miséket, versenyeket szerveznek. 

Külön ki kell emelni a Szent László kórust, amelyben sok fiatal énekel, s vesznek így 

részt egyházi események mellett városi rendezvényeken, ünnepségeken. 

 

Feladatok: 

 Továbbra is fenntartani a jó kapcsolatot valamennyi egyházközösséggel 

 A fiatalok erkölcsi nevelésének szélesítése (párkapcsolati terápia, házassági 

felkészítés 

 

4.4. Sport 

 

A városi Sportkoncepció részletesen bemutatja és tárgyalja a különböző 

sportintézményeket, szervezeteket, rendezvényeket. Az alábbiakban csak néhány – a 

fiatalokat leginkább érintő- gondolatot emelnénk ki: 

 

Városi Sportcsarnok és Szabadidő Központ 

Az intézmény sportolási lehetőségek mellett kulturális rendezvényeknek, 

koncerteknek, kiállításoknak, városi nagyrendezvényeknek, fesztiváloknak is 

helyet biztosít. 

Ezeknek látogatottságát tekintve a fiatalok száma igen változó, elsősorban az 

élő koncerteket részesítik előnybe, s még többre lenne igény. 

Több fiatal is rendszeresen használja a konditermet, bérlik a sportpályákat. 

 

A Mezőkövesdi Sportegyesület számos szakosztálya (sakk, ökölvívás, úszás, 

labdarúgás, kézilabda) nyújt kiváló sportolási lehetőséget a fiatalok számára 

magas színvonalon. Emellett a Trialton Egyesület, a Kolibri kerékpáros Klub 

fiatal tagjai is számos eredményt elértek már különböző sportversenyeken. 

  

Az önkormányzat, a Városi Rendőrkapitányság, valamint két helyi vállalkozás 

összefogásával már több alkalommal megrendezésre került a Tour de 

Mezőkövesd elnevezést viselő nagyszabású sportesemény, amely 2007-ben 

több mint 600 embert mozgatott meg egy napon, kerékpáros és gyalogos 

versenyszámban egyaránt.    

 

Az önkormányzat kiemelt fontosságúnak tartja a megfelelő színtű, modern 

játszóterek kialakítását. Ezért felmérést követően megkezdte azok uniós 

elvárásoknak megfelelő fejlesztését, korszerűsítését. A 17 játszótér közül 5 

játszóteret ajánlott megszüntetésre, a többit az uniós szabványoknak és 

előírásoknak megfelelően ütemezés alapján felújítást tervez a források 

előteremtésének függvényében, külső szponzorok bevonásával illetve pályázati 

lehetőségek kihasználásával. 



 

Megoldásra vár a - fiatalok igényét figyelembe véve- egy extrém sportpálya 

kialakítása. Kiemelt cél a belvárosban előforduló illegális „kerékpár 

bemutatók” megszűntetése, a rongálások elkerülése. A helyi kerékpárosoknak 

több lehetőséget is kínált már az önkormányzat, ahol helyet biztosítva 

gyakorolhatnának, de sajnos egyik sem vált be, nem sikerült megfelelő pályát 

kialakítaniuk, s sajnos nem voltak ebben partnerek. A Kavicsos-tó  elfogadott 

fejlesztési tervében szerepel egy aszfaltos extrém pálya kialakítása, melynek 

megvalósítása uniós pályázati források függvénye.  

 

Feladat: 

 Lehetőségekhez mérten több könnyűzenei program, koncert szervezése. 

 A városi rendezvények színesítése sportelemekkel,  

 Infrastrukturális feltételek javítása pl. Kavicsos- tó, sportpálya, 

műfüves pálya. 

 Megfelelő forrás biztosításával egy extrém sportpálya kialakítása. 

 

4.5. Oktatás, képzés 

 

A városban két középiskolai , egy önkormányzati és egy egyházi fenntartású oktatási 

intézmény működik. Valamennyi megfelelő szintű oktatási színvonalon látja el 

feladatait. A három önkormányzati oktatási intézmény összevonásával sikerült 

egységesíteni a követelményeket, elvárásokat, s így törekedve az esélyegyenlőségek 

biztosítására. 

A Széchenyi István Szakképző Iskola a Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ  

partnereként végzi a szakképzési feladatait. Így pályázati források révén sikerült 

fejleszteni az intézményt. 

Infrastrukturálisan és tárgyi eszközök beszerzésével egyaránt. 

Szent László Gimnázium új érettségi utáni képzés (logisztikus, rendvédelmi képzés), 

pályaorientációt segítő fakultációs lehetőségek, továbbtanulási lehetőségek, 

elhelyezkedés révén újabb lehetőséget nyújt a fiatalok számára. 

A két középiskola által nyújtott képzés kínálat széles körű, számos szabadidős 

programokat szerveznek, közreműködnek a  városi rendezvényeken. 

 

Mezőkövesd város Polgármesteri Hivatala számos felsőoktatási intézménnyel van 

kapcsolatban, így szakmai gyakorlati helyet biztosít az oktatási intézmények által 

meghatározott időre és feladatra a felsőoktatásban részt vevő diákok számára, 

hozzájárulva ezáltal a diákok munkatapasztalat szerzéséhez, elősegítve tudatosabb 

pályaválasztásukat, pályaorientációjukat. 

 

Feladatok: 

 Folyamatos kapcsolattartással biztosítani az információáramlást 

 Halmozottan hátrányos helyzetűekkel való  kiemelt foglalkozást, 

rendezvényeken való részvételt segíteni 

 Vidékről bejáró fiatalok beilleszkedését segíteni 

 Diákönkormányzatok munkáját segíteni, koordinálni 

 Pályázati lehetősége figyelése, tájékoztatást adni az intézmények részére, 

pályázatkészítésben részt venni 

 Testvérkapcsolatok fejlesztése, újak kialakítása 

 



4.6. Munkaügy 

 

A munka világába minél zökkenőmentesen történő elhelyezkedés igen meghatározó 

minden fiatal életében. Ahhoz, hogy megfelelő döntés hozzon arról, mivel is szeretne 

foglalkozni, milyen szakmát, életpályát válasszon, a lehető legtöbb információ 

birtokában is nehéz napjainkban dönteni. 

Napjainkban a fiatalok nagyobb része törekszik arra, hogy minél tovább tanulhasson, 

felsőoktatási intézménybe sikerüljön kerülnie, s amennyire lehetősége van nemcsak 

egy diplomát szeretne szerezni. 

Ahhoz azonban, hogy valóban minden fiatal érdeklődési körének és képességeinek 

megfelelő közép illetve felsőfokú intézményben sikerüljön tanulmányait folytatni, már 

az általános iskolában nagy hangsúlyt kell fektetni a pályaválasztási tájékoztatásra, s 

ehhez a pedagógusok mellett szakemberek bevonása is szükséges. 

Sajnos a fiatalok körében végzett felmérés alapján a városban tanulók úgy érzékelik, 

hogy igen nehéz munkát találni akár középfokú, akár felsőfokú végzettséggel 

egyaránt. Ennek hátterében azonban sokszor szerepet játszik az is, hogy igen magas 

elvárásokat- elsősorban bérezéssel kapcsolatban- támasztanak a munkavállalók a 

munkáltatókkal szemben. 

További problémát jelent, hogy szakmai gyakorlat nélkül nem szívesen 

foglalkoztatnak fiatal pályakezdőket, de gyakorlati helyet igen nehéz találni. 

Ennek a problémának a megoldásában segít az Országos Foglalkoztatási 

Közalapítvány által támogatott ÖTLET Program, melynek lényege, hogy azon fiatalok 

részére, akik munkanélküliként regisztráltatták magukat minimális támogatás fejében 

önkéntes munkát végezhetnek állami vagy civil szervezetnél, s ott gyakorlatot 

szerezhetnek bizonyos területen végzett munka során, s ezt segítheti képzéseken való 

részvétel támogatása is.  

Mezőkövesd Város Önkormányzat is bekapcsolódott e programba fogadó 

szervezetként, s a Polgármesteri Hivatalban így  5 fiatal is végzett illetve végez még 

most is önkéntes munkát ifjúságsegítőként (ebből 3 főnek sikerült rövid időn belül 

elhelyezkedni). 

 

Az Észak-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Mezőkövesdi Kirendeltsége 

regisztrálja a pályakezdő álláskeresőket, mely 2007. évben átlagosan 300 fő volt, a 30 

év alatti regisztrált munkanélküliek száma 2007 októberében 837 fő volt a 

pályakezdőkkel együtt. A pályakezdők iskolai végezettsége alapján 44 % a 

szakképzetlenek száma, 33% pedig a középfokú végzettséggel rendelkezők száma 

(szakközépiskola, gimnázium, technikum). 

A tartósan munkanélküliek mellett a fiatalok számára is adott az átképzéseken való 

részvétel, mely segíthet a könnyebb elhelyezkedésben. 

A támogatási lehetőségeket figyelembe véve a pályakezdők munkatapasztalat szerzési 

támogatásban 137 fiatal vett részt és a START kártyához kapcsolódó kedvezménnyel 

tudott munkát vállalni. 

2007-től került bevezetésre a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának támogatása, 

amely szerint a 25. életévüket be nem töltött pályakezdő álláskereső esetén egy napos 

regisztráció is elég a foglalkoztatási támogatás megállapításához. 

E lehetőséget kihasználva az idén 86 fő támogatását vállalta fel a kirendeltség.  

Az önkormányzathoz is a helyi kirendeltség segítségével sikerült 5 fiatalnak állást 

biztosítani. 

HEFOP programba  79 fő bevonásával sikerült átképzési lehetőséget biztosítani. 



Már két alkalommal került megrendezésre Pályaválasztási és álláskeresési Börze a 

Sportcsarnokba, egyre több látogatóval. E rendezvényen egyrészt továbbtanulók 

számára mutatkoznak be oktatási intézmények, másrészt helyi és az észak-

magyarországi régióból érkező munkáltatók kínáltak álláslehetőségeket. 

Észak-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Mezőkövesdi Kirendeltségének 

segítségével 5 fiatal talált munkát az önkormányzatban ill. intézményeiben a 

munkatapasztalat szerzési támogatáson keresztül. 

Az önkormányzat felsőfokú oktatásban résztvevő fiatalok számára a Bursa Hungarica 

Ösztöndíjat, illetve a középiskolások számára az Arany János Tehetséggondozó 

programban való részvételt támogatja. 

 

 

Feladatok: 

 Folyamatos jó kapcsolat biztosításával minél több pályázati lehetőség 

kihasználása, képzések, átképzések indítása 

(pl. TÁMOP 1.1. programba való bekapcsolódás) 

 Álláskeresési és pályaválasztási Börze megrendezésének támogatása 

 Foglalkoztatási Információs Pont működésének bemutatása, kommunikációs 

csatornákon keresztül minél szélesebb körben történő megismertetésének 

segítése 

 

A nyár folyamán mindig megnő az alkalmi munkavállalói könyvet kiváltók száma, 

mely mutatja, hogy a fiatalok szeretnek nyári munkát vállalni, de sajnos 

Mezőkövesden igen korlátozottak azok a munkahelyek, ahol el tudnak helyezkedni 

erre az időszakra. Nagyobb létszámban a Zsóry Gyógy- és Strandfürdő, TESCO 

foglalkoztat diákokat. 

 

4.7. Szociálpolitika 

 

Valamennyi társadalomban az egyik legérzékenyebb terület közé sorolódik a szociális 

terület, ahol a társadalmi egyenlőtlenségek megoldása a kiemelt feladat. Az egyes 

államok fejlettségét mutatja, hogy ez milyen mértékű, mennyire van szükség  szociális 

védőháló kiépítésére, s az valóban minden területet le tud-e fedni. 

Az 1997. évi XXXI.tv, mely a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szól 

hangsúlyozza, hogy  a gyermekek számára a családban történő nevelést kell segíteni és 

támogatni, s ezen szükségletekhez kell igazodni. 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 

a szociális ellátásokról szóló többszörösen módosított 1993. évi III. törvény, azok 

végrehajtására kiadott rendeletek, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében adott felhatalmazás alapján alkotta meg a 4./2007 

(II.28.).sz .önkormányzati rendeletét .  

E rendelet alapján a következő pénzbeni és természetbeni ellátásokat biztosítja a 

rászorulók részére: 

 

 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

 Ingyenes utazásra vonatkozó helyi bérlet 

 Iskolatej juttatás 



A személyes gondoskodást nyújtó alapellátások közül az Önkormányzat a követezőket 

biztosítja: 

 

 Gyermekjóléti szolgáltatás 

 A gyermekek napközbeni ellátását (bölcsődében,óvodában, napközi otthonban) 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 1/2001 (I.18.) ÖK. Számú rendelete 

lehetőséget biztosít a mezőkövesdi állandó lakcímmel rendelkező, szociálisan 

rászorult helyzetű felsőoktatásban tanuló hallgatók Bursa Hungarica ösztöndíj 

támogatására. A 2007.évben az egy főre eső jövedelemhatár öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének másfélszerese (40.695 Ft) szociális rászorultság 

vizsgálata alapján. 

A Bursa Hungarica „A” típusú felsőoktatási önkormányzati szociális ösztöndíjat 2006-

ban 235 főnek, 2007-ben 225 főnek állapítottak meg havi 1000-5000 Ft közötti 

összegben. 

A „B” típusú ösztöndíjban 2006-ban 18 fő részesült, 2007-től nem került ez 

megállapításra. 

A gyermekvédelmi rendeletben foglaltak alapján jelenleg a Mezőkövesden állandó 

lakással rendelkező diákok jogosultak kedvezményes buszbérlet vásárlására. E 

jogosultak személyi hatályának kiterjesztésével azon vidéki diákokra, akik a városban 

lévő oktatási intézményben tanulói jogviszonnyal rendelkeznek,  még több fiatal 

számára nyílik lehetőség többek között az úszásoktatásra való bejárást segíteni. 
 

Feladatok: 

 Szociálpolitikai ellátó rendszer továbbfejlesztése 

 Preventatív jellegű szolgáltatások ösztönzése, támogatása 

 A család, mint érték támogatása az ellátórendszerben 

 Kedvezményes tanulói bérlet személyi hatályának kiterjesztése 

 Ösztöndíjak támogatása a pénzügyi feltételekkel összhangban 

 Kiemelt foglalkozás a veszélyeztetett, várandós anyákkal, valamint a sérült 

gyermekek családjával 

 

4.8.Lakáspolitika 
 

A fiatalok számára az egyik legnehezebb probléma az önálló életkezdéshez az első 

lakás megszerzése. Az önkormányzat céljai között szerepel a fiatalok megtartása1és 

letelepedésének segítése. Ehhez egyrészt  egyre több munkahelyteremtő beruházást 

sikerül megvalósítani, másrészt a lakáspolitikájával is próbálja ezt a célt 

megvalósítani. Sikerült egy 16 lakásos bérházat építtetni, ahol a 35 év alatti fiatalok 

kedvező feltételekkel találhatnak otthonra.  

Az önkormányzat bérbeadásról szóló rendeletét módosításával  lehetőség nyílhat  

„Fecskeház” elnevezéssel lakások kialakítására, melynek alapvető célja a fiatalok 

lakáshoz jutásának segítése. 

Lényege, hogy a 35 év alatti fiatalok számára meghatározott bérleti díj fizetés mellett 

pénzintézettel kötött előtakarékossági szerződéssel motiválni a fiatalokat az első 

lakásuk pénzügyi alapjainak megteremtésére. 

 

Feladat: 

 Fiatalok lakáshoz jutásának támogatására lehetőségek keresése 

 



4.9.Egészségügy 

 

Az önkormányzat képviselő-testülete által elfogadott Egészségügyi Intézkedési Terve 

(116/2006. (IV.26.) ÖK. határozat)részletesen elemzi a jelenlegi egészségügyi 

állapotot, az alap- és szakellátást bemutatja, s az ehhez szükséges feladatokat. 

Legnagyobb hangsúlyt azonban a prevencióra kell fektetni, hiszen a gyermekek és 

fiatalok körében kell megalapoznzi az egészséges életmód kialakítását, segítséget 

nyújtani ahhoz, hogy saját magukkal szemben is igényesek, tiszták és egészségesek 

legyenek. 

A gyermekek és fiatalok egészségügyi állapotának felmérését, státuszvizsgálatokat, 

szűrések ellátását 2 főállású védőnő végzi, e mellett 6 körzetben dolgoznak még 

védőnők, illetve a Családvédelmi Szolgálat segíti az egészségügyi prevenciót. Fontos 

szerepet töltenek be civil szervezetek is a megelőzést segítve. Ezek közül kiemelkedik 

a Gondoskodás Alapítvány, az Egészségklub Közhasznú Egyesület illetve a 

Mezőkövesd és Környéke Lakosságának Egészségéért Alapítvány. 

 

Feladatok: 

 Egészségügyi egyenlőtlenségek csökkentése 

 Aktív egészségmegőrző programok, rendezvények szervezésének támogatása, 

közös részvétel azokba 

 A gyermek- és ifjúsági-egészségügyi prevenciós munkához a törvényben előírt 

feltételek biztosítása 

 Pályázati források keresése infrastrukturális és tárgyi eszközök fejlesztésére 

 Folyamatos együttműködés az egészségügyi intézményekkel, szervezetekkel, 

szakemberekkel 

 Mentálhigénes szemlélet és készség kialakítása, kiemelt figyelem a 

szenvedélybetegségek megelőzésére 

 

 4.10. Bűnmegelőzés 

 

A rendőrség fő bűnmegelőzési programját az elmúlt években során a D.A.D.A. 

program és az a azzal kapcsolatos rendezvények jelentették. A társadalomban 

bekövetkezett változások szükségessé tették a bűnmegelőzési koncepció átgondolását 

együttműködve az iskolákkal. Ezen egyeztetések alapján a közlekedési kultúra, a 

drogprevenció került a középpontban- elsősorban rendőrségi bemutatók, 

bűnmegelőzési előadások, rendhagyó osztályfőnöki órák formájában. Ki kell emelni a 

drogprevencióhoz kapcsolódva a 2006-ban megrendezett „Köztes átmenet- a drog” 

című interaktív kiállítást, melyet pályázati forrás felhasználásával sikerült 

megrendezni a Közösségi Házba, s több mint 1000 diák látogatta meg. 

Kortárssegítőként egy olyan fiatal is tartott előadást egy másik alkalommal, aki maga 

is átélte e folyamatot, s sikerült leszoknia a drogról. 

Több városi szintű rendezvénybe is bekapcsolódtak, részt vettek(Tour de Mezőkövesd 

2007, Zsóry - Danóbius Nap, Térségi Ifjúsági Kerekasztal, a Közterület  Egyeztető 

Fórum, Bűnmegelőzési Bizottsági Gyűlés) 

Jelenleg a „Közterület Pályázat” elnevezéssel a tárgyi eszközök, innovatív tájékoztató, 

rendhagyó előadásokhoz szükséges források előteremtéséhez nyújtanak be a 

Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulással közösen pályázatot. 

 

 

 



 

Feladatok: 

 Tovább folytatni a bűnmegelőzési előadásokat, együttműködve az oktatási 

intézményekkel, Családsegítő szolgálattal, különböző egyeztető fórumokkal 

 Városi rendezvényeken való részvétel 

 Kábítószerellenes Konferencia  megszervezése közösen a rendőrséggel 

 

  

 Összegzés 
 

A gyermekek és a fiatalok helyzete mindig és mindenütt érzékenyen tükrözi egy 

társadalom önmagáról vallott nézeteit, jövőtudatát, magabiztosságát és bizonytalanságait. 

Ezért nem mindegy, hogy hogyan viszonyulunk a felnövekvő generáció problémáihoz, 

helyzetéhez, milyen alternatívákat biztosítunk a jövőjükre nézve. A társadalom a 

generációk folytonosságában újul meg, ezért a tegnapot és holnapot összekötő fiatalság 

kérdése lényeges. 

Városunk ifjúsági helyzete minden területen feladatokat ad a családnak, az 

intézményeknek, a civil szervezeteknek, az egyházaknak és az önkormányzatnak 

egyaránt. 

A feladatok számbavétele közös célunk, megoldása összefogással, együttműködéssel, 

stratégiai tervezéssel, koordinációval, az erőforrások tudatos és tervszerű feltárásával és 

elosztásával lehetséges. 

A fiatalok egyéni és társadalmi életében kulcs fontosságú a jövőkép. Közös 

megfogalmazásával segítséget nyújthatunk, hogy fiataljaink eligazodjanak a világban. 

Minden meg kell tenni, hogy megerősítsük a közszférában szerepet vállalók 

magatartásmintáit. 

A koncepcióban foglalt feladatok megvalósítása az önkormányzat és más szervezetek 

bevonása mellett csak a fiatalok aktív közreműködésével érhető el. Szükséges, hogy 

fiataljaink bekapcsolódjanak a város közéletébe annak érdekében, hogy önmaguk 

helyzetén javítani tudjanak. Fontos, hogy a ma fiatalságát megtanítsuk a feladatok 

megoldására, ehhez azonban a képviselő-testület, a bizottságok, a város intézményeinek 

összehangolt tevékenysége szükséges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

326/2007. (XI.28.) ÖK. számú 

H A T Á R O Z A T A 

 

 

A  MÁAMIPSZ engedélyezett költségvetési létszámkeretének csökkentése 

 

 

 

1. A Képviselő-testület a MÁAMIPSZ engedélyezett költségvetési létszámkeretét, a 

pedagógusok kötelező óraszámának emelkedéséből adódó átszervezés miatt 3 fővel – 

152,2-ről 149,2-re – csökkenti. 

 

2. A Képviselő-testület felhívja a MÁAMIPSZ igazgatójának a figyelmét a szükséges 

munkajogi intézkedések megtételére, és kéri, hogy a létszámcsökkentést 

jogszerűen oldja meg. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a létszámcsökkentésből eredő 

módosítást a költségvetési rendeletben vezesse át, és azt terjessze elő. 

 

  

Felelős:  polgármester, intézményvezető 

Határidő:  értelem szerint 

 

 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.     Tállai András sk. 

  jegyző       polgármester 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 Csiger Lajos sk.       Csirmaz József sk. 

 települési képviselő       települési képviselő 

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

327/2007. (XI.28.) ÖK. számú 

H A T Á R O Z A T A 

 

 

 

A  Bayer Róbert Városi Kollégium és Élelmezési Központ engedélyezett 

 pedagógus- létszámkeretének csökkentése 

 

 

 

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

engedélyezett pedagógus-létszámkeretét, 2008. január 1-i hatállyal,  kettő fővel, 8-

ról 6 főre csökkenti. 

 

1.) A Képviselő-testület felhívja a kollégium igazgatójának a figyelmét a szükséges 

munkajogi intézkedések megtételére, és kéri, hogy a létszámcsökkentést 

jogszerűen hajtsa végre. 

 

2.)Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a létszámcsökkentésből eredő    

módosítást a költségvetési rendeletben vezesse át, és azt terjessze elő. 

 

 

Felelős:  polgármester, intézményvezető 

Határidő:  értelem szerint 

 

 

 

 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.     Tállai András sk. 

  jegyző       polgármester 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 Csiger Lajos sk.       Csirmaz József sk. 

 települési képviselő       települési képviselő 

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 



 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

328/2007. (XI.28.) ÖK. számú 

H A T Á R O Z A T A 

 

A közétkeztetés jelenlegi állapota városunkban  

 

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

díj hátralék beszedéséről szóló előterjesztést az alábbi kiegészítésekkel fogadja el:  

 

1.) Az Élelmezési Központ köteles havonta jelentést készíteni az étkezési térítési 

díj hátralék alakulásáról, melyet minden hónap 15-ig megküld a jegyzőnek. A 

jelentésnek tartalmaznia kell a hátralékos adatait, a hátralék összegét és a 

megtett intézkedést. 

 

2.) Az Élelmezési Központban dolgozók létszámát át kell tekinteni a csökkenő 

adagszámnak megfelelően és ütemtervet kell készíteni a 

létszámgazdálkodásról. 

 

3.) A Képviselő-testület utasítja az Élelmezési Központ Igazgatóját, hogy a 

főzőkonyhák összevonásáról készítsen előterjesztést a december havi 

képviselő-testületi ülésre. 

 

Felelős:  Élelmezési Központ igazgatója 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

 

 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.     Tállai András sk. 

  jegyző       polgármester 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 Csiger Lajos sk.       Csirmaz József sk. 

 települési képviselő       települési képviselő 

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 



 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

329/2007. (XI.28.) ÖK. számú 

H A T Á R O Z A T A 

 

 

Szociális Ellátó és Városi Bölcsőde Alapító Okiratának és Szakmai Programjának 

jóváhagyása 

 

 

 

 

Mezőkövesd Város Képviselő-testülete 2007. November 28-i ülésén megtárgyalta a 

Szociális Ellátó és Városi Bölcsőde Alapító Okiratának jóváhagyása tárgyában 

készített előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 

 

1./ A Képviselő-testület a Szociális Ellátó és Városi Bölcsőde Alapító Okiratát 

jóváhagyja. 

 

2./ A Képviselő-testület a Szociális Ellátó és Városi Bölcsőde Szakmai Programját 

jóváhagyja. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester 

 

 

 

 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.     Tállai András sk. 

  jegyző       polgármester 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 Csiger Lajos sk.       Csirmaz József sk. 

 települési képviselő       települési képviselő 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mezőkövesd város Önkormányzatának 329/2007. (XI.28.)ÖK.sz. 

H A T Á R O Z A T A 

A Szociális Ellátó és Városi Bölcsőde Alapító Okiratának jóváhagyására 

 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

 

Az államháztartásról szóló 1992. Évi XXXVIII. Törvény 88.§-ának (1) bekezdésében, 

továbbá a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. Évi XXXI. Törvény alapján Mezőkövesd város 

Önkormányzata a Szociális Ellátó és Városi Bölcsőde alapító okiratát a következők szerint 

határozza meg: 

 

Az intézmény neve:  Szociális Ellátó és Városi Bölcsőde 

 

Az intézmény székhelye: Mezőkövesd, Deák Ferenc út 7.sz. 

 

Telephelyei:   -     Étkeztetés Mezőkövesd, Deák Ferenc.u.7.sz. 

- Házi segítségnyújtás Mezőkövesd, Deák Ferenc.u.7.sz. 

- I.sz. Bölcsőde Mezőkövesd Deák Ferenc út 7.sz. 

- II.sz. Bölcsőde Mezőkövesd, Dohány u.1.sz. 

 

Alapításának éve:  2008. Január 01. 

 

Alapító:   Mezőkövesd Város Önkormányzata 

 

Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: Mezőkövesd Város Önkormányzata 

                Mezőkövesd, Mátyás király út 112. 

 

Az intézmény jogállása: Önálló jogi személyként működő költségvetési szerv. 

 

Gazdálkodása:  Részben önállóan gazdálkodó, részjogkörrel rendelkező  

    költségvetési intézmény. 

 

Gazdálkodási jogkör: Pénzügyi gazdálkodási feladatait a Mezőkövesdi Pénzügyi 

Iroda.(3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 114.), mint önállóan gazdálkodó költségvetési 

szerv látja el. A részjogkörű intézmény a gazdálkodásra kijelölt önálló költségvetési szerv 

éves költségvetésében jóváhagyott előirányzatok közül a részjogkörű intézményre 

vonatkozóan a személyi jellegű kiadások és járulékai, valamint a szakmai eszköz beszerzés, 

mint előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkezik. 

 

A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: Az intézmény vezetőjét a 

képviselőtestület nevezi ki és bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. 

 

Az intézmény feladata, tevékenységi köre: 

Alaptevékenysége:  
Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg 

étkeztetéséről gondoskodik, akik azt önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottjaik részére 

tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.  



 

Házi segítségnyújtás keretében gondoskodik azon személyekről, akik otthonukban, önmaguk 

ellátásáról saját erőből nem képesek, és róluk senki nem gondoskodik. 

 

Bölcsődei ellátás keretében biztosítja a családban nevelkedő gyermekek napközbeni ellátását, 

szakszerű gondozását és nevelését a gyermek 3 éves korának betöltéséig, ill. annak a nevelési 

évnek a végéig, amelyben a gyermek a 3. életévét betölti.  

Orvosi szakvélemény alapján biztosítja továbbá: 

 -  az óvodai nevelésre még nem érett gyermekek gondozását és nevelését, a gyermek 4. 

életévének betöltését követő augusztus 31. napjáig. 

-  a fogyatékkal élő gyermekek napközbeni ellátását, a gyermek 6. életéve betöltését követő 

augusztus 31-ig. 

 

Az intézmény kiegészítő tevékenysége: A bölcsőde térítés ellenében Gyermekhotelt 

működtet, mely az alaptevékenység működését segíti elő. 

 

Vállalkozási tevékenység: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 

 

Feladatellátást szolgáló vagyon: A fenntartó által az intézmény rendelkezésére bocsátott 

ingatlanok, a feladat ellátásához szükséges eszközök, berendezések, felszerelések leltár 

szerint. Az intézmény a rendelkezésére bocsátott vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetve 

biztosítékként felhasználni. 

 

A vagyon feletti rendelkezés: A rendelkezés jogát Mezőkövesd Város Önkormányzata – a 

hatályos vagyongazdálkodási rendelet előírásainak megfelelően gyakorolja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SZOCIÁLIS ELLÁTÓ ÉS VÁROSI BÖLCSŐDE 

S Z A K M A I    P R O G R A M 
 

 

 

 

 

 

 

Intézményi egység neve:  VÁROSI BÖLCSŐDE 

 

 

 

Intézményi egységek címe:  3400 Mezőkövesd 

Deák Ferenc u.7.sz. 

     Dohány u.1.sz. 
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2. Házi továbbképzés ütemterve 

3. Ellenőrzési ütemterv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGPOLITIKÁJA 

 

 

„Csak akkor biztosíthatunk minden egyes gyermek számára boldog gyermekkort, a 

képességek optimális fejlődését, ha figyelembe vesszük a gyermek fejlődésének 

törvényszerűségeit, az egyes gyermekek különböző adottságait, természetes igényeit, s ehhez 

igazítjuk pedagógiai magatartásunkat" 

         /Mária Montessori/ 

 

A bölcsődei nevelés Országos Alapprogramja iránymutatója a bölcsődénkben folyó 

pedagógiai munkának. 

Feladatunk a három éven aluli gyermekek szakszerű gondozása-nevelése, harmonikus testi-

szellemi fejlődésének segítése, figyelembe véve az életkori és egyéni sajátosságokat. 

Igényünk, hogy a gyermekek számára a legkorszerűbb gondozás-nevelés feltételeit 

megteremtsük. 

Átlátható gondozási-nevelési célokat tűztünk ki magunk elé. 

Támogatjuk, becsüljük a gyermekek egyéniségét. Odafigyelünk a speciális igényekre is. 

Figyelemmel kísérjük a gyermekek fejlődését, magas szintű ellátásukról gondoskodunk. 

A családdal, a szülőkkel való együttműködés, jó kapcsolat kialakítása elengedhetetlenül 

fontos feladat. 

A gondozónők szakmai képzettségének emelése, szintentartása a magas szintű munka 

feltétele. 

A gyermekek számára biztonságos, védelmet nyújtó, családias környezetet, meleg, 

szeretetteljes légkört alakítunk ki. 

Nagyon fontos számunkra, hogy minden bölcsődés kisgyermeknek biztosítsuk az örömteli 

bölcsődés éveket. 

 

AZ INTÉZMÉNY KÜLDETÉSE, MISSZIÓJA, MISSZIÓS NYILATKOZATA: 

 

A bölcsőde - mint szolgáltató intézmény – az alapellátás keretében alaptevékenységként 

napközbeni ellátást nyújt a gyermekek számára. 

 

Bölcsődénkbe felveszünk minden olyan kisgyermeket, aki  

 családban nevelkedik,  

 betöltötte a20 hetes kort és nem érte el a harmadik életévét,  



 akiknek szülei munkavégzésük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról 

nem tudnak gondoskodni. 

 

Külön odafigyelünk a felvételnél a következő szempontokra: 

 akiknek a testi és szellemi fejlődésük érdekében állandó napközbeni ellátásra van 

szüksége, 

 akit egyedülálló szülő nevel, 

 akivel együtt három, vagy több gyermek nevelkedik, 

 akinek a szülője, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud gondoskodni. 

 

Ha a gyermek betöltötte a 3. életévét, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még 

nem érett az óvodai nevelésre, lehetőség van arra, hogy a 4. életévének betöltését követő 

augusztus 31-ig nevelhető, gondozható legyen a bölcsődében.  

 

Sérült gyermekek gondozását, nevelését is vállaljuk. Fejlesztésüket, rehabilitációjukat a 

helyben működő Nevelési Tanácsadó látja el. 

 

Célunk, hogy a ránk bízott gyermekek, egészséges érzelmi-értelmi fejlődését biztosítsuk, 

figyelembe véve a 0-3 éves korosztály életkori, fejlődési sajátosságait. 

 

Célunk: szeretetteljes, biztonságérzetet adó bölcsődei élet megteremtése. 

 

AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 

 

Mezőkövesd városában a Bölcsőde két telephelyen működik, 65 férőhellyel.  

A Deák Ferenc 7. sz. alatti telephely 50 férőhelyes, a Dohány u.1.sz. alatti telephely 15 

férőhelyes. 

A két telephely jól megközelíthető helyen, kertvárosi környezetben, a város két különböző, 

egymástól távol eső pontján helyezkedik el, így a szülőknek nem kell nagy távolságot 

megtenni gyermekükkel. 

A Deák Ferenc úti Bölcsőde 1984. Szeptember 1-én 40 férőhellyel, a Dohány úti egység 

1988. Augusztus 15-én  15 férőhellyel került átadásra.  

2007. szeptember 01. Napjától a Deák Ferenc úti egység egy 20 férőhelyes csoporttal bővült. 



A két telephelyen 6 csoportban (Deák út: 5 csoport, Dohány út 1 csoport) fogadjuk a 

gyermekeket. 

 

Mindkét telephelyen a helyiségek mérete, alapterülete, kapcsolódása a gondozási 

helyiségekhez – előírásnak megfelelő. 

A játszóudvarokon a szabványban előírt mászókák, homokozók vannak, jó időben folyamatos 

vízcserés pancsolási lehetőség is van. 

A nagymozgásos tevékenységre (motorozás, biciklizés) 2 m széles 20 m hosszú betonozott 

úton van lehetőség. 

Napi nyitvatartási idő: 12 óra. 

 

SZEMÉLYI FELTÉTELEK 

 

 

Intézményvezető:  1 fő 

 

Szakmai vezető:  1 fő – szakgondozónői képzettségű 

 

Gondozónők:   16 fő – szakképzettek 

 

Egyéb technikai dolgozó: 6 fő kisegítő 

     

Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak: 

 

Az élelmezés - kor és egyéni igény szerint - a Bayer Róbert Kollégium és Élelmezési Központ 

által működtetett konyháról történik. Az étel kiosztására az Élelmezési Központ 1 fő kisegítőt 

biztosít.  

Az udvar rendbentartására, a Mezőkövesdi Pénzügyi Iroda alkalmazásában álló 1 fő 

részmunkaidős (napi 4 óra) fűtő-udvaros dolgozó áll rendelkezésre. 

Az intézménnyel megbízási szerződéses jogviszonyban álló 2 fő orvos rendszeresen 

figyelemmel kíséri a gyermekek fejlődését, segíti, ellenőrzi az étlap összeállítását. 

 

KÉPZÉSI, TOVÁBBKÉPZÉSI FELADATOK 

 

 

A gondozónők továbbképzését a szakmai képzettség szintentartása, emelése érdekében 

elengedhetetlenül fontos feladatnak tartjuk. 

 

Szakmai beszélgetések: 

Mindennaposak a bölcsődénkben. Aktuális kérdésekkel, előttünk álló feladatokkal, 

programokkal, a gyermekek fejlődésével, gondozásával, nevelésével, napi eseményekkel 

kapcsolatosak a beszélgetések. 

 

 

 



 

Házi továbbképzés: 

Havonta egy alkalommal tartunk házi továbbképzést, melynek témáját a gondozónők igénye, 

érdeklődése alapján, valamint aktuális szakmai kérdésekkel kapcsolatban választjuk ki. A 

továbbképzéseket kutató munka előzi meg: szakmai könyvek, folyóiratok, kiadványok 

olvasása, szakmai videó filmek vetítése. 

 

Szakmai nap: 

Minden évben részt veszünk a Módszertani Bölcsőde által szervezett szakmai napon, melyre a 

megadott témakörben tanulmányokat, dolgozatokat készítünk. 

 

Bölcsődelátogatás: 

Tapasztalatszerzés céljából szakmai látogatást teszünk a többi bölcsődében évente három 

alkalommal. Tapasztalatainkat megbeszéljük. 

 

Egyéb képzések: 

Módszertani Bölcsőde által szervezett továbbképzések, szakmai képzettséget szinten tartó 

továbbképzések: 

Gondozónők számára II. fokú szakosító képzés. 

Bölcsődevezetői továbbképzés évente (pontszerző) 

Személyiségfejlesztő tanfolyam gondozónők részére évente. 

 

 

KAPCSOLATTARTÁS TERÜLETEI 

 

Szülőkkel, családdal való kapcsolattartás formái: 

Célunk a szülőkkel, a családdal való együttműködés, a partneri jó kapcsolat kialkítása. Ez 

erősíti az eredményességünket, a színvonalas munkát. 

 

Ennek érdekében az alábbiakat tesszük: 

 

„Bölcsődekóstolgató”: 

A bölcsődei felvételt megelőzően szívesen látjuk a szülőket gyermekeikkel együtt a 

bölcsődével való ismerkedés, a bölcsődébe való beilleszkedés megkönnyítése céljából. 

 

Szülői értekezlet: 

Meghívjuk az új szülőket még a bölcsődébe járás előtt, ahol megbeszélünk minden fontos 

kérdést a bölcsődei élettel kapcsolatban. 

 

Családlátogatás:  

Célja a családdal való kapcsolatfelvétel, a gyermekkel ill. otthoni körülményeivel való 

megismerkedés. 

 

Szülővel történő fokozatos beszoktatás: 

A szülő részese lehet a beszoktatási folyamatnak. Bepillantást nyerhet a szülő a bölcsődei élet 

folyamatába, a gondozónő munkájába. Megkönnyíti a kisgyermek számára az 

alkalmazkodást, a környezet megismerését. 

 

 

 



 

Beszélgető szülőcsoport: 

Negyedévenként meghívjuk a szülőket egy beszélgetésre, melynek témáját a szülők 

érdeklődése alapján különféle nevelési, gondozási kérdésekkel kapcsolatban választjuk ki. 

Célunk a meleg, intim partneri viszony kialakítása, a szülők kompetenciájának megerősítése 

szülői szerepükben. 

 

Üzenőfüzet: 

Rendszeres tájékoztatást adnak a gondozónők az üzenőfüzetben a szülők számára gyermekük 

fejlődésével, szokásaival, tevékenységükkel, bölcsődei életükkel kapcsolatban. 

 

Napi találkozás:  

Információ átadás a szülővel való napi találkozás során a gyermekkel kapcsolatban. Ez 

nagyon fontos a szülő és a gondozónő számára. 

 

Faliújság: 

Szakmai újságcikkek, ismeretterjesztő folyóiratok; Tájékoztatás az aktuális eseményekről; 

Ünnepekről való megemlékezések, ennek megfelelő dekorációk, a gyermekek alkotásai: pl. a 

rajzok, festmények - külön kis színfoltjai a szülőknek nyújtott információknak. 

 

Szülői Fórum: 

Érdekképviseleti Fórum, mely intézményünkben nagyon jól működik. 

 

Bölcsődénk nyitottsága: 

Bepillantást nyerhetnek a szülők a bölcsőde életében, közös programokat rendezünk, pl. 

Gyermeknap, Farsang, karácsonyi mézeskalácssütés. 

 

Kapcsolattartás egyéb formái: 

 

 Módszertani Bölcsőde: rendszeres kapcsolattartás, ahonnan szakmai irányelveket, 

útmutatókat kapunk, és a továbbképzések nagy része is itt zajlik. 

 

 Védőnői Szolgálat: nagyon fontosnak tartjuk a védőnőkkel való folyamatos 

kapcsolattartást. Ez a mi bölcsődénkben nagyon jól működik. 

 

 Óvodákkal való kapcsolattartás: nagy gondot fordítunk a gyerekek óvodába való 

átkerülésének előkészítésére. Meghívjuk az óvónőket az óvodába menő gyermekekhez, 

így amikor mi is meglátogatjuk az Óvodát, az óvónők már ismerősként fogadják a 

gyermekeket. Ez jól működik és megkönnyíti a gyermekek számára az óvodába való 

beilleszkedést. „Beszélgető szülőcsoportra is meghívjuk az óvónőket, ahol az óvodai 

életről beszélgethetnek a szülők és óvónők. 

 

 Folyamatosan kapcsolatot tartunk még a 
 

 Polgármesteri Hivatallal, ill. annak Szociális Osztályával, 

 Mezőkövesdi Pénzügyi Irodával, 

 Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálattal, 

 Gyámhatósággal, 

 Bölcsődei Egyesülettel (Miskolc) 

 Egri Regionális Módszertani Központtal. 



A BÖLCSŐDEI GONDOZÁS-NEVELÉS MEGVALÓSÍTÁSA 

INTÉZMÉNYÜNKBEN 
 

 

Intézményünk a következő szakmai elvek szerint működik: 

 

 A gondozás-nevelés egysége; egyéni bánásmód 

 Személyi állandóság, a „saját gondozónő” rendszer 

 Az önállóság és aktivitás segítésének biztosítása 

 Az egységes nevelői hatások megteremtése 

 A rendszeresség kialakítása 

 A fokozatosság elvének biztosítása. 

 

Legfontosabb feladataink: 

 

-    A fizikai és érzelmi biztonság megteremtése: a biztonságos, meleg, szeretetteljes, elfogadó 

környezet biztosítása az alapja annak, hogy a kisgyermek érdeklődéssel forduljon környezete 

felé, kedve legyen ismerkedni az őt körülvevő világgal, tevékenykedni abban. 

 

- Az optimálisan ingergazdag környezet kialakítása: a gyermek által biztonsággal 

használható, próbálkozásra, ismerkedésre csábító, az önállósodást és a 

kompetenciaélményeket segítő, kellemes élettér kialakítása. 

A csoportszobákat úgy rendeztük be, hogy a lehető legcélszerűbben szolgálja a gondozás, a 

játszás és a „tanulás” folyamatát. Fő szempont, hogy a gondozónő rálátása a szoba minden 

pontjára, minden helyzetben biztosított legyen. Olyan játszósarkokat alakítottunk ki, melyek 

jól elkülönülnek, biztosítják az egyéni ill. kiscsoportos játszási lehetőségek különböző 

formáit. Pl. babasarok, építősarok, fodrászsarok, konyha, puha sarok, alkotósarok. Ez 

utóbbinál készülnek a gyermekek alkotásai, melyek a szobát és átadót díszítik. A 

csoportszobában megtalálhatók a gyermekek számára jól látható helyen a gyermekek 

fényképei is, mely az „én tudat” fejlődését segíti. 

 

-  A játékkészlet összeállítása pedagógiai szempontból kiemelten fontos feladat. 

 

-  Nagyon fontos az egészséges életmód megteremtése.  

 

- A jól szervezett, folyamatos és rugalmas napirend kialakítása kiszámíthatóvá teszi a 

mindennapokat, elég időt biztosít a próbálkozásra, a tapasztalatszerzésre. 

 

- A gyermekek fejlettségének megfelelő élelmezés az egészséges testi fejlődés alapvető 

feltétele. Az élelmezés a HCCP rendszer előírásainak megfelelően történik. 

 

- Az érzelmi fejlődés és a szocializáció elősegítése.  

 

- Kompetenciaélmény elősegítése (választhat, dönthet, érezze, hogy fontos számunkra). 

  

-    A bizalomra épülő kapcsolat kialakítása: A gondozónő és a gyerek között bizalomnak 

kell kialakulni. A bánásmód az amivel megnyerhetjük a gyermek bizalmát, ezért nagy 

hangsúlyt fektetünk a gondozás minőségére. A gondozás jelentősége a nevelésben nagy 

szerepet játszik. Gondozás közben megkülönböztetett figyelmet nyújthat a gondozónő a 

kisgyermeknek, mely talaja a jó kapcsolatnak. Személyhez szólóan beszélhet a gondozónő a 



gyermekkel, figyel jelzéseire, annak figyelembevételével gondozza. Fontos, hogy a gyermek 

kompetenciaélményekhez jusson, érezze, fontos számunkra. Mindez nagyban elősegíti a 

kisgyermek kiegyensúlyozott érzelmi állapotát, szociális kapcsolatát. 

 

-  A nyugodt, elmélyült játék biztosítása. A jó testi, lelki állapotban lévő gyermek, a jól 

szervezett napirend, a békés nyugodt hangulat lehetővé teszi a nyugodt játékot. 

 

-  A megismerési folyamatok fejlődésének segítése:  

Az első három év idegrendszeri fejlődése meghatározó a későbbi évek során is, ezért nagy a 

jelentősége annak, hogy a bölcsőde hogyan biztosítja a tanulás feltételeit. A kisgyermekkori 

tanulás folyamatos. Színterei a természetes élethelyzetek: a gondozás, a játék, a felnőttel való 

együttes tevékenység és kommunikáció. A tanulás formái: utánzás, spontán játékos 

tapasztalatszerzés, a gondozónő-gyermek interakcióra épülő ismeretszerzés, szokáskialakítás. 

A fejlődés, a tanulás folyamatos, egyéni ütemnek megfelelő. Nem a végeredmény gyors 

elérése a cél, hanem az, hogy minden gyermek örömteli tevékenységek során jusson előbbre. 

A személyes kíváncsiság, az érdeklődés a legfontosabb irányítója a tanulásnak. A gondozónő 

az élményszerzés lehetőségének biztosításával, a tapasztalatok feldolgozásának segítésével, az 

egyes viselkedésformákkal való próbálkozások bátorításával, közös tevékenységekkel, 

konkrét ötlet- vagy segítségadással segíti a tanulást. A kompetenciaélmény átélésének segítése 

kiemelten fontos feladat. 

 

A gondozónők fejlődési naplót vezetnek a gyermekről. A naplóban található bejegyzések 

jellemzik, de semmiféleképpen nem minősítik a gyermeket. A gondozónők számára segítséget 

jelent ahhoz, hogy a gyermek egyéniségéhez, pillanatnyi fejlettségéhez, a helyzethez 

igazítottan a továbblépés, a megerősítés irányába mutatóan tudják alkalmazni. 

 

 

A BÖLCSŐDEI ÉLET FŐ TEVÉKENYSÉGFORMÁI: 

 

 Játék: 

A gyermek fejlődésében alapvető jelentőségű. A játék mással nem helyettesíthető, magáért a 

tevékenység öröméért végzett, önként választott gyermeki tevékenység, önkifejezési forma. A 

gyermek játéka a személyiségének tükrözője. Megfigyelése által képet ad a gyermek 

ismereteiről, élményeiről, szociális és értelmi fejlettségéről, mozgásigényéről. A játék révén 

fejlődnek a kognitív és pszichikus képességei, személyiségének jellemző vonásai, ezáltal a 

játék a fejlesztés eszköze is. Nagy gondot fordítunk a következő szempontok 

figyelembevételére: biztonságos tárgyi környezet kialakítása, védettség, nyugalom biztosítása, 

testi jó közérzet meglegyen (öltözék, hőmérséklet), játszóhely megfelelő biztosítása, 

játékidővel való gazdálkodás (napirend), játékszerek tárolása, esztétikus elrendezése, cseréje. 

 

 Vers, mese:  

Nagy hatással van a kisgyermek érzelmi, értelmi fejlődésére. Ezáltal fejlődik a képzelete, 

gondolkodása, emlékezete, beszéde. Szociális fejlődésére is hatással van. A képeskönyv 

nézegetés, verselés, mesélés bensőséges kommunikációs helyzet, így a kisgyermek számára 

alapvető érzelmi biztonság; egyszerre feltétel és eredmény. Spontán jelenik meg a bölcsődei 

életben, a gyermeki igénynek megfelelően. A motiválást segítik a bölcsődei korosztálynak 

megfelelő könyvek, melyek a gyermekek számára elérhető helyen vannak elhelyezve a puha 

sarkok, kuckók. 

 

 



 

 Alkotó tevékenységek: 

Fontos, hogy nem az eredmény számít, hanem az önkifejezés, az alkotás. Az öröm forrása: 

maga a tevékenység, az anyaggal való ismerkedés. A gondozónő a gyermek spontán 

kezdeményezésére építve segítse az alkotókedv, készség kibontakozását. A gyerekek az erre a 

célra kialakított alkotósarokban tevékenykedhetnek, ahol különböző alkotások készülnek, 

melyek a szobát, átadóhelységet díszítik. 

 

 Környezet-természet tevékeny megismerése: 

A gyermekben a külső világ, a környezet megismerésének vágya él. Gyermeki jellemzők a 

rácsodálkozás, a kommunikációra való nyitottság, az erős közlési vágy, az érzelmi 

fogékonyság a természet szépségeire, a személy kipróbálási vágy. Mindezek kedveznek a 

tevékenységeken keresztül történő tapasztalatszerzésben. (A csoportszobába beviszünk 

különböző zöldségeket, gyümölcsöket  – burgonya, dísztök, répa, alma, körte -, nem 

veszélyes terméseket  - gesztenye -, amivel a gyermekek ismerkedhetnek.) 

 

 Egyéb tevékenységek: 

Ezek a tevékenységek valamilyen élethelyzet közös megoldásához, előkészítéséhez, a 

környezet szépségéről való gondoskodáshoz kapcsolódnak. Ilyen pl. a magocskák (búza 

elültetése, locsolása. Az öröm forrása az együttesség, a közös munkálkodás. Fontos az 

önkéntesség, az, hogy bármikor bekapcsolódhatnak és kiléphetnek. 

 

MIT SZERETNÉNK ELÉRNI A BÖLCSŐDÉS KOR VÉGÉRE? 

 

 Szeretnénk elérni az önállóságot nagyon sok területen: a gyermek önállóan étkezzen, 

tisztálkodjon, öltözködjön, legfeljebb csak apró segítséget igényeljen. 

 

 Szeretnénk, hogy jól tájékozódjon környezetében, ismerje a napi eseményeket, a 

csoportban kialakított szokásokat, szabályokat. Az ezekhez való alkalmazkodás ne 

jelentsen nehézséget számára. 

 

 Szívesen játsszon társaival. Ne csak a szoros felnőtt-gyerek kapcsolatban érezze magát 

biztonságban. 

 

Mezőkövesd, 2007. November 15. 

 

         Jacsó Andrásné 

          bölcsődevezető 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

M E L L É K L E T E K 

 

 

TOVÁBBKÉPZÉSI ÜTEMTERV 

 

 

 A gondozónők évente részt vesznek szakmai tudásukat szintentartó továbbképzésen. 

 Évente egy alkalommal bölcsődevezetői (pontszerző) tanfolyamon vesz részt a 

bölcsődevezető. 

 Szakmai napon való részvétel. 

 

HÁZI TOVÁBBKÉPZÉS ÜTEMTERVE 

 

Január: Társaskapcsolatok fejlődése. A kortársak szerepe a kisgyermek szocializációjában. 

Február: A gondozás minősége. A gondozás szerepe a nevelésben. 

Március: Az önállósági törekvések támogatásának jelentősége a kisgyermek szocializációja 

szempontjából 

Április: A szobatisztaság kialakulása. A szobatisztaság alakulása és összefüggése a gyermek 

érzelmi, szociális és „én fejlődésére”. 

Május: Értelmi fejlődés kisgyermekkorban. A megismerési folyamatok fejlődése. 

Június: A Szocializáció. 

Augusztus: A gyermeki világkép kialakulása. 

Szeptember: A Családlátogatás és beszoktatás jelentősége, menete, szervezési kérdései. A 

gyermek beilleszkedését elősegítő tapintatos gondozónői magatartás ismérvei. 

Október: Az egészséges életmód megteremtése a bölcsődében (folyamatos napirend 

kialakítása). 

November: A gondozónő feladata az alkotó és szimbólikus játékkal kapcsolatban. 

December: A kisgyermek beszédfejlődése. A kommunikáció, kommunikációs csatornák. A 

gyermek kommunikációs jelzései. 

 

ELLENŐRZÉSI ÜTEMTERV 

Ellenőrzési feladatok havonta: 

Gyermekekről vezetett dokumentációk elolvasása (fejlődési napló, csoportnapló, üzenőfizet, 

egészségügyi törzslap). 

 

Ellenőrzési feladatok naponta:  

Az étel minősége, mennyisége, tálalás módja, higiénés rendszabályok betartása. 



 

 

Január: A kommunikáció (verbális, nonverbális) megfigyelése. 

Február: Az udvarra való kimenetel (sorrend, folyamatosság, öltözködés) megfigyelése. 

Március: Az étkezések megfigyelése. 

Április: Kintaltatás folyamata. 

Május: A társaskapcsolatok megfigyelése. Konfliktusok kezelése. 

Június: A gondozónő hogyan segíti a gyermek önállósági törekvéseit? A gondozás minősége. 

Augusztus: Udvari játéktevékenység 

Szeptember: A családlátogatások, beszoktatások folyamatának figyelemmel kísérése. 

Október: A gyermekek beilleszkedését miképpen tudják a gondozónők segíteni? 

November: A folyamatos napirend kialakításának megfigyelése. 

December: A játéktevékenység megfigyelése. 

 

SZAKMAI PROGRAM 

É T K E Z T E T É S 

 

 

Az intézmény megnevezése: Szociális Ellátó és Városi Bölcsőde Étkeztetés 

Címe:     3400 Mezőkövesd, Deák Ferenc út 7. 

Működési területe:   Mezőkövesd város közigazgatási területe 

 

Az étkeztetés célja, feladata: 

 

Az étkeztetés keretében főétkezésként legalább napi egyszeri meleg ételt kell biztosítani. Ha 

az étkezésben részesülő személy egészségi állapota indokolja, a háziorvos javaslatára – a 

népkonyha kivételével – az ellátást igénybe vevő részére diétás étkeztetést kell biztosítani.  

 

Az ellátottak köre: 

Mezőkövesd város közigazgatási területén állandó lakhellyel rendelkező személyek és 

családok. 

Az étkeztetés keretében azoknak a szociális rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg 

étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguknak, ill. önmaguknak és eltartottjaik részére 

tartósan vagy átmeneti jeleggel nem képesek biztosítani. 

Étkeztetésben kell részesíteni azt az igénylőt, ill. általa eltartottat is, aki kora vagy egészségi 

állapota miatt nem képes az étkezéséről más módon gondoskodni. 

A településen élő fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek, hajléktalan személyek vagy 

szenvedélybetegek részére lehetőséget kell biztosítani az étkeztetés igénybevételére, ill. 

segítséget kell nyújtani a saját lakóhelyükön történő étkezés biztosítására. 

 

 

 

 

 



 

Az ellátottak köre, demográfiai mutatói, szociális jellemzői, ellátási szükségletei: 

 

Település Lakosságszám 18-39 évesek 40-59 évesek 60 éven felüliek 

Mezőkövesd 17 603 5 453 4 974 3 999 

 

Település Lakosságszám 
18-39 éves 40-59 éves 60 éven felüli Összes 

férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő 

Mezőkövesd 17 603 2892 2561 2377 2597 1472 2527 6741 7685 

 

Település neve 

Rendsz.szoc 

segélyben 

részesül 

Közgyógyell 

részesül 

Átmeneti 

segélyezett 

Időskorúak 

járadé-kát 

kapja 

Idősek Klubja 

ellátásban 

részesül 

Szoc. 

Étkeztetés-

ben része-

sül 

Házi segít-ség-

nyújtás-ban része-

sül 

Mezőkövesd 785 325 463 3 30 152 18 

 

A feladatellátás szakmai tartalma: 

Az étkeztetéssel kapcsolatos adminisztratív feladatok elvégzése a Szociális Ellátó és Városi 

Bölcsődénél történik míg az étel kiadása a Bayer Róbert Városi Kollégium és Élelmezési 

Központ által működtetett konyhából. 

Az ellátást igénybevevő részére az ellátási formákat (házhoz szállítás, ill. saját elvitel) igénye, 

ill. az intézményi kapacitás figyelembevételével állapítja meg az intézmény.  

 

Az étkeztetés a lakosság szükségleteinek megfelelően megszervezhető az étel 

- kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással 

- elvitelének lehetővé tételével és 

lakásra szállításával. 

A Szociális Ellátó és Városi Bölcsőde az étkeztetést a Bayer Róbert Városi Kollégium és 

Élelmezési Központtal kötött szerződés keretein belül biztosítja.  A házhozsszállítás 

gépkocsival és kerékpárral történik. Ezt a feladatot tiszteletdíjban részesülő, valamint közcélú 

foglalkoztatottakkal látjuk el. 

A szerződésben foglaltaknak megfelelően a Városi Kollégium és Élelmezési Központ készíti 

el az élelmezési szabályoknak megfelelő minőségű időskori étkeztetést, valamint az ehhez 

szükséges élelmiszer- nyersanyagok energia- és tápanyagtartalom alsó értékeit szabályozó 

nyilvántartást. 

Az étkeztetésről igénybevételi napló folyamatos vezetése a Szociális Ellátó és Városi 

Bölcsődénél történik. 

 

Az ellátás igénybevételének módja: 

Az ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, ill. törvényes képviselője kérelmére, 

indítványára történik. 

Ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet, ill. indítványt – az érintett 

személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve – a törvényes képviselője terjeszti elő. 

A korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét, indítványát a törvényes képviselőjének 

beleegyezésével vagy – ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta – 

önállóan terjesztheti elő. 

A szociális rászorultságot a fenntartó önkormányzat rendeletben szabályozza, a kérelmek 

elbírálását ennek megfelelően az intézményvezető végzi. 



Az intézményvezető az ellátás igénybevételének megkezdésekor az ellátást igénylővel, ill. 

törvényes képviselőjével megállapodást köt, melyet az intézményvezető 15 napon belül 

megküld a fenntartónak.  

 

A szolgáltató és az igénybevevő közötti kapcsolattartás módja: 

A kérelem benyújtásakor valamint az egyszerűsített előgondozás elvégzésekor személyes 

kapcsolatteremtés jön létre az igénybevevő és a szolgáltatást nyújtó intézmény között. 

A kapcsolattartás történhet még telefon igénybevételével, írásban, üzenetátadás révén. 

 

Más intézményekkel történő együttműködés módja: 

- szakmai értekezletek, konferenciák 

- esetmegbeszélések 

- intézménylátogatások 

 

Az ellátottak és a szociális szolgáltatást végzők jogainak védelme: 

Ellátottak jogainak védelme: 

Az étkezést igénybevevő ellátottnak joga van vagy korára, vagy szociális- anyagi helyzetére, 

vagy egészségi állapotára tekintettel az ellátásra. 

Az étkeztetés biztosítása során tilos a hátrányos megkülönböztetés bármilyen okból, így 

különösen az ellátott neme, vallása, nemzeti, etnikai hovatartozása, politikai vagy más 

véleménye, kora, cselekvőképességének hiánya vagy korlátozottsága, fogyatékossága, 

születési vagy egyéb helyzete miatt.  

Az ellátást igénybevevő jövedelmi helyzetét csak a törvényben ill. a törvény felhatalmazása 

alapján készült kormányrendeletben meghatározott esetekben és feltételek mellett lehet 

vizsgálni.  

Az ellátást igénybevevőnek joga van az intézmény működésével, gazdálkodásával 

kapcsolatos legfontosabb adatok megismeréséhez. Ennek érdekében az intézmény vezetője 

évente tájékoztatót készít az intézmény gazdálkodásáról, azt az intézményben jól látható 

helyen kifüggeszti, ill. szükség esetén szóbeli tájékoztatást is ad. 

Az ellátást nyújtó intézmény az étkeztetés végzése során figyelemmel van az ellátást igénybe 

vevőket megillető alkotmányos jogok maradéktalan és teljes körű tiszteletben tartására, 

különös figyelemmel az élethez, emberi méltósághoz, testi épséghez, testi-lelki egészséghez 

való jogra. 

Az ellátást igénybevevőt megilleti személyes adatainak védelme, valamint a magánéletével 

kapcsolatos titokvédelem. 

Az igénybevételi eljárás során az igénybevevő adataihoz csak az arra jogosult személyek 

férhetnek hozzá.  

Az ellátott egészségi állapotával, személyes körülményeivel, jövedelmi viszonyaival 

kapcsolatos információkról más ellátást igénybevevő, valamint arra illetéktelen személy nem 

szerezhet tudomást. 

A szociális szolgáltatást végzők jogai: 

A munkavállalók esetében a munkáltató biztosítja, hogy a munkavégzéshez kapcsolódó 

megbecsülést megkapják, tiszteletben tartsák emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat, 

munkájukat elismerjék, valamint a megfelelő munkavégzési körülményeket. 

 

Az intézmény szervezeti egysége, feladatköreinek megjelölése 

 

Az étkeztetést – más alap- és szakosított ellátási formákkal együtt – a mezőkövesdi Városi 

Önkormányzat fenntartásában lévő Szociális Ellátó és Városi Bölcsőde működteti. A 

Szociális Ellátó és Városi Bölcsőde részben önálló költségvetési szerv, melynek vezetőjét a 



fenntartó önkormányzat Képviselő-testülete nevezi ki, aki fölött a munkáltatói jogokat 

Mezőkövesd város polgármestere gyakorolja. 

A Szociális Ellátó és Városi Bölcsőde vezetőjének feladatköre: 

- az intézményi egységek közvetlen szakmai irányítása; 

- az intézmény egészére vonatkozóan kizárólagos munkáltatói jogok gyakorlása; 

 

A Szociális Ellátó és Városi Bölcsőde szervezeti felépítése: 

 

A Szociális Ellátó és Városi Bölcsőde integrált intézmény, mely a következő ellátási formákat 

biztosítja: 

 

ALAPSZOLGÁLTATÁS: 

- Gyermekek napközbeni ellátása (Bölcsőde) 

(I.sz. telephely: Mezőkövesd, Deák F.u.7. II.sz.telephely: Mezőkövesd, Dohány u.1.) 

- Szociális étkeztetés (Mezőkövesd, Deák Ferenc.u.7.) 

- Házi segítségnyújtás (Mezőkövesd, Deák Ferenc.u.7.) 

 

Az intézményi egységek egymással mellérendeltségi viszonyban állnak. A házi 

segítségnyújtás és étkeztetés szakmai irányítását az intézményvezető látja el, míg a bölcsődéét 

a bölcsőde szakmai vezetője. 

 

A szakmai program 

megvalósításának várható 

következményei, eredményessége, az ellátó rendszerben 

betöltött szerepének és hatásának értékelése:  

 

Az étkeztetés az alapszolgáltatások közül kiemelten fontos alapellátási forma, amely a 

rászorulók részére a napi meleg ételt biztosítja. Jelentősége abban is megmutatkozik, hogy a 

települési önkormányzat intézményesített szinten, ennek megfelelő garanciákkal kell, hogy 

biztosítsa ezt az ellátást az igénylőknek. 

Eredményessége abban áll, hogy a kérelmező az adott időpontban naponta ezt a szolgáltatást 

megkaphassa, melyhez a szolgáltatást nyújtó intézmény rendelkezik a szükséges tárgyi és 

személyi feltételekkel. 

 

A szolgáltatás megkezdése előtt megtett előkészítések leírása: 

 

- Tájékoztatás a jelenlegi ellátottak, hozzátartozók, várakozók, valamint a város lakosainak 

körében sajtó, helyi újság, helyi televízió útján. Egészségügyi intézményekben - kórház, 

szakrendelő, háziorvosok – szórólapok kifüggesztésével. 

- Intézmény névváltozása miatt táblák, nyomtatványok, bélyegzők kicserélése. 

 

 

Mezőkövesd, 2007. November 15.    

 

         Jacsó Andrásné 

         intézményvezető 

   

 

 

 

INTÉZMÉNYVEZETŐ 
Bölcsőde szakmai 

vezetője 

étkeztetés Házi segítségnyújtás 

gondozónők csecsemőgondozónők 



 

 

SZAKMAI PROGRAM 

HÁZI  SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 

 

Az intézmény megnevezése: Szociális Ellátó és Városi Bölcsőde Házi segítségnyújtás 

Címe:     3400 Mezőkövesd, Deák Ferenc út 7. 

Működési területe:   Mezőkövesd város közigazgatási területe 

 

A Házi segítségnyújtás célja, feladata: 

A házi segítségnyújtás megszervezésével a települési önkormányzat segítséget nyújt a 

szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük 

fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból 

származó problémáik megoldásában. 

 

A Házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybevevő önálló életvitelének 

fenntartását – szükségleteinek megfelelően – lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. 

Feladatainak ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, 

mentális és szociális szükséglete  

- saját környezetében  

- életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően 

- meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen. 

 

Az ellátottak köre, demográfiai mutatói, szociális jellemzői, ellátási szükségletei: 

 

Település Lakosságszám 18-39 évesek 40-59 évesek 60 éven felüliek 

Mezőkövesd 17 603 5 453 4 974 3 999 

 

Település Lakosságszám 
18-39 éves 40-59 éves 60 éven felüli Összes 

férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő 

Mezőkövesd 17 603 2892 2561 2377 2597 1472 2527 6741 7685 

 

Település neve 

Rendsz.szoc 

segélyben 

részesül 

Közgyógyell 

részesül 

Átmeneti 

segélyezett 

Időskorúak 

járadé-kát 

kapja 

Idősek Klubja 

ellátásban 

részesül 

Szoc. 

Étkeztetés-

ben része-

sül 

Házi segít-ség-

nyújtás-ban része-

sül 

Mezőkövesd 785 325 463 3 30 152 18 

 

Az ellátottak köre: 

Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni azokról a Mezőkövesd város közigazgatási 

területén állandó lakhellyel rendelkező, napi maximum 4 órás gondozási szükségletet igénylő 

- időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és 

      róluk nem gondoskodnak, 

- pszichiátriai betegekről, fogyatékos személyekről valamint szenvedélybetegekről, akik 

állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget 

igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek, 

- egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási formát igénylik, ill. 

bentlakásos intézményi elhelyezésre várakoznak. 

 

 



 

 

A feladatellátás szakmai tartalma: 

A házi segítségnyújtást Mezőkövesd város Önkormányzata által fenntartott Szociális Ellátó és 

Városi Bölcsőde működteti a város központjában lévő telephelyről, így megközelíthetősége a 

lakosság részére biztosítva van. 

 

A Házi segítségnyújtás keretébe tartozó gondozási tevékenység 

Fizikai gondozási tevékenységek: 

- a segítségnyújtás a higiénia megtartásával (fürdetés, napi tisztálkodás)  

- közreműködés az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében (bevásárlás, takarítás, 

mosás, meleg étel biztosítás) 

Mentális gondozási tevékenység: 

- az ellátást igénybevevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása 

- segítségnyújtás az ellátást igénybevevőnek a környezetével való kapcsolattartásban 

- segítségnyújtás az ellátást igénybevevőt érintő veszélyhelyzet kialakulásának 

megelőzésében, a kialakult veszélyhelyzet elhárításában 

- az ellátást igénybevevő segítése a számukra szükséges szociális ellátásokhoz való 

hozzájutásban 

- az előgondozást végző személlyel való együttműködés 

Egészségügyi tevékenység 

- az orvos előírása szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása (gyógyszerelés, 

vérnyomásmérés) 

- egészségügyi szakdolgozó irányítása melletti feladatok végzése 

Foglalkoztatási tevékenység: 

- részvétel az egyéni és csoportos szabadidős, foglalkoztató rehabilitációs programok 

szervezésében 

- kulturális foglalkoztatás (felolvasás, könyvek, folyóiratok beszerzése, elektronikus sajtó 

témáinak megtárgyalása) 

 

A vezető gondozó vagy a gondozás irányítója az ellátást igénybevevő egészségi állapota, 

szociális helyzete valamint a háziorvos javaslatának figyelembe vételével az egyéni 

szükségleteknek megfelelően határozza meg a Házi segítségnyújtás tartalmát, módját, 

formáját és gyakoriságát. Ennek részletes kimunkálását a gondozónő egyéni gondozási terven 

dokumentálja. (gondozási terv formája lsd. 1/2000.(I.7.) SZCSM.rendelet melléklete) 

A házigondozói tevékenységet hivatásos gondozónő végzi. A házigondozó napi gondozási 

tevékenységéről a jogszabályi előírásoknak megfelelő gondozási naplót vezet. 

Az ellátást igénybevevők fizikai és egészségi állapotáról felmérést kell készíteni, amelyet az 

1/2000.(I.7.) SZCSM.r. 8.sz. mellékletében felsorolt szempontok szerint kell dokumentálni. 

 

Létrejövő kapacitások: 

A jogszabályi előírásoknak megfelelően 1 fő házigondozó 5-6 fő ellátottat gondozhat. 

 

Az ellátás igénybevételének módja: 

Az ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, ill. törvényes képviselője kérelmére, 

indítványára történik. 

Ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet, ill. indítványt – az érintett 

személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve – a törvényes képviselője terjeszti elő. 

A korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét, indítványát a törvényes képviselőjének 



beleegyezésével vagy – ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta – 

önállóan terjesztheti elő. 

A kérelmet a Szociális Ellátó és Városi Bölcsőde intézményvezetőjéhez kell benyújtani. 

A szociális rászorultságot a jogszabálynak megfelelően igazolni kell, a kérelmek elbírálását 

ennek megfelelően az intézményvezető végzi. 

 

Ezt követően a vezető egyszerűsített előgondozást végez az ellátást kérő lakásán, és 

megállapítja a gondozás formáját, rendszerességét ill. az ellátást végző gondozó személyét.  

 

Az intézményvezető az ellátás igénybevételének megkezdésekor az ellátást igénylővel, ill. 

törvényes képviselőjével megállapodást köt, melyet az intézményvezető 15 napon belül 

megküld a fenntartónak.  

 

A szolgáltató és az igénybevevő közötti kapcsolattartás módja: 

A kapcsolattartás kétféle módon működik: közvetve és közvetlenül. Közvetett módon az 

ellátást igénylőnek ügyei intézése történik, közvetlenül pedig otthonában az ápolása, 

gondozása. 

A kérelem benyújtásakor ill. az egyszerűsített előgondozás végzésekor személyes 

kapcsolatteremtés jön létre a kérelmező és a szolgáltatást nyújtó intézmény között. 

A kapcsolattartás történhet még telefon igénybevételével, írásban, üzenetátadás révén. 

 

Más intézményekkel történő együttműködés módja: 

- szakmai értekezletek, konferenciák 

- esetmegbeszélések 

- intézménylátogatások 

 

Az ellátottak és a szociális szolgáltatást végzők jogainak védelme: 

 

Ellátottak jogainak védelme: 

Az ellátottnak joga van vagy korára, vagy szociális- anyagi helyzetére, vagy egészségi 

állapotára tekintettel az ellátásra. 

A házi segítségnyújtás biztosítása során tilos a hátrányos megkülönböztetés bármilyen okból, 

így különösen az ellátott neme, vallása, nemzeti, etnikai hovatartozása, politikai vagy más 

véleménye, kora, cselekvőképességének hiánya vagy korlátozottsága, fogyatékossága, 

születési vagy egyéb helyzete miatt.  

Az ellátást igénybevevő jövedelmi helyzetét csak a törvényben ill. a törvény felhatalmazása 

alapján készült kormányrendeletben meghatározott esetekben és feltételek mellett lehet 

vizsgálni.  

Az ellátást igénybevevőnek joga van az intézmény működésével, gazdálkodásával 

kapcsolatos legfontosabb adatok megismeréséhez. Ennek érdekében az intézmény vezetője 

évente tájékoztatót készít az intézmény gazdálkodásáról, azt az intézményben jól látható 

helyen kifüggeszti, ill. szükség esetén szóbeli tájékoztatást is ad. 

Az ellátást nyújtó intézmény a gondozási tevékenység végzése során figyelemmel van az 

ellátást igénybe vevőket megillető alkotmányos jogok maradéktalan és teljes körű tiszteletben 

tartására, különös figyelemmel az élethez, emberi méltósághoz, testi épséghez, testi-lelki 

egészséghez való jogra. 

Az ellátást igénybevevőt megilleti személyes adatainak védelme, valamint a magánéletével 

kapcsolatos titokvédelem. 

Az igénybevételi eljárás során az igénybevevő adataihoz csak az arra jogosult személyek 

férhetnek hozzá.  



Az ellátott egészségi állapotával, személyes körülményeivel, jövedelmi viszonyaival 

kapcsolatos információkról más ellátást igénybevevő, valamint arra illetéktelen személy nem 

szerezhet tudomást. 

 

A szociális szolgáltatást végzők jogai: 

A munkavállalók esetében a munkáltató biztosítja, hogy a munkavégzéshez kapcsolódó 

megbecsülést megkapják, tiszteletben tartsák emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat, 

munkájukat elismerjék, valamint a megfelelő munkavégzési körülményeket. 

 

Az intézmény szervezeti egysége, feladatköreinek megjelölése, létszáma, szakképzettség 

szerinti megoszlása: 

A házi segítségnyújtást  a mezőkövesdi Városi Önkormányzat fenntartásában lévő Szociális 

Ellátó és Városi Bölcsőde működteti. A Szociális Ellátó és Városi Bölcsőde részben önálló 

költségvetési szerv, melynek vezetőjét a fenntartó önkormányzat Képviselő-testülete nevezi 

ki, aki fölött a munkáltatói jogokat Mezőkövesd város polgármestere gyakorolja. 

 

A Szociális Ellátó és Városi Bölcsőde vezetőjének feladatköre: 

- az intézményi egységek közvetlen szakmai irányítása a csoportvezetők bevonásával; 

- az intézmény egészére vonatkozóan kizárólagos munkáltatói jogok gyakorlása; 

- folyamatosan figyelemmel kíséri a lakosság körében felmerülő alapellátási igényeket, 

- koordinálja az intézmény által biztosított szolgáltatások, gondozási feladatok ellátását, 

- összehangolja a szakmai munkavégzést, szervezési, vezetési feladatokat lát el, 

- elősegíti a szociális munka gyakorlati hatékonyságát, hatásosságát, 

- érvényre juttatja a szolgáltatásokra és a gondozási munkára vonatkozó jogszabályokat, 

szakmai jogszabályokat, 

- kapcsolatot tart fenn más szociális ill. egészségügyi intézményekkel, 

- elősegíti az intézmény és a szociálpolitikai eszközrendszer fejlesztését, 

- szükség esetén kezdeményezi más típusú ellátás igénybevételét 

 

A Házi segítségnyújtás a Szociális Ellátó és Városi Bölcsőde integrált egysége. A dolgozói 

létszám 2 fő. Szakképesítésük szerint 1 fő általános ápoló és általános asszisztens, 1 fő 

szociális gondozó és ápoló. 

Gondozónők feladatköre: 

- segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális 

szükséglete saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának 

megfelelően, a meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével 

biztosított legyen.  

Ennek érdekében feladatai különösen: 

- az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása, 

- az orvos előírása szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása, 

- a segítségnyújtás a higiénia megtartásában, 

- közreműködés az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében (különösen bevásárlás, 

takarítás, mosás, meleg étel biztosítása), 

- segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőnek a környezetével való kapcsolattartásában, 

- segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőt érintő veszélyhelyzet kialakulásának 

megelőzésében, a kialakult veszélyhelyzet elhárításában, 

- részvétel az egyéni és csoportos szabadidős, foglalkoztató és rehabilitációs programok 

szervezésében, 

- az ellátást igénybe vevő segítése a számukra szükséges szociális ellátásokhoz való 

hozzájutásban, 



- együttműködés az előgondozást végző személlyel, a háziorvosi szolgálattal, körzeti 

védőnővel, kórházi szociális nővérrel, valamint egyéb egészségügyi ellátást vagy 

személyes gondoskodást nyújtó szociális intézménnyel. 

 

 

A Szociális Ellátó és Városi Bölcsőde szervezeti felépítése: 

A Szociális Ellátó és Városi Bölcsőde integrált intézmény, mely a következő ellátási formákat 

biztosítja: 

 

ALAPSZOLGÁLTATÁS: 

- Gyermekek napközbeni ellátása (Bölcsőde) 

(I.sz. Telephely Mezőkövesd, Deák F.u.7. II.sz. telephely: Mezőkövesd, Dohány u.1.) 

- Étkeztetés (Mezőkövesd, Deák F. u. 7.) 

- Házi segítségnyújtás (Mezőkövesd. Deák F.u.7.) 

 

Az intézményi egységek egymással mellérendeltségi viszonyban állnak. A házi 

segítségnyújtás és étkeztetés szakmai irányítását az intézményvezető látja el, míg a bölcsődéét 

a bölcsőde szakmai vezetője. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az ellátási tipusok együttműködési rendje: 

A kapcsolattartás személyes, ill. amennyiben hatósági eljárás szükséges, akkor az írásban 

történik. 

 

 

A szakmai program megvalósításának várható következményei, eredményessége, az 

ellátó rendszerben betöltött szerepének és hatásának értékelése:  

 

 

A házi segítségnyújtás az ellátott lakásában történő gondoskodást, ápolást biztosít az igénylő 

részére. Így saját környezetében nyújt humánusabb, emberközelibb, biztonságosabb 

gondoskodást. Ez az ellátási forma kiváltja a kórházakban történő ápolást és gondozást, a 

beteg nem foglalja az aktív gyógykezelésre szorulók helyét. 

A feladatellátás eredményessége függ a házi gondozást végzők magas színvonalú szakmai 

hozzáértésüktől, lelkiismeretes, minden irányban kiterjedő munkájuktól.  

A gondoskodás eredményeképpen javulhat a házi gondozott egészségi állapota, részben 

önellátóból teljes önellátóvá válhat. 

 

 

 

INTÉZMÉNYVEZETŐ 

Bölcsőde szakmai 

vezetője 

étkeztetés Házi segítségnyújtás 

gondozónők 

csecsemőgondozónők 



 

 

A szolgáltatás megkezdése előtt megtett előkészítések leírása: 

 

- Tájékoztatás a jelenlegi ellátottak, hozzátartozók, várakozók, valamint a város lakosainak 

körében sajtó, helyi újság, helyi televízió útján. Egészségügyi intézményekben - kórház, 

szakrendelő, háziorvosok – szórólapok kifüggesztésével. 

- Intézmény névváltozása miatt táblák, nyomtatványok, bélyegzők kicserélése. 

 

Mezőkövesd, 2007. November 15.       

 

 

 

        Jacsó Andrásné 

        intézményvezető   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

330/2007. (XI.28.) ÖK. számú 

H A T Á R O Z A T A 

 

 

Szociális és Gondozási Központ Idősek Gondozóházának dolgozói létszáma 

 

 

 

Mezőkövesd Város Képviselő-testülete 2007. november 28-i ülésén megtárgyalta a 

Szociális és Gondozási Központ Idősek Gondozóháza létszáma tárgyában készült 

előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 

 

1./ A Szociális és Gondozási Központ dolgozói létszámát 2007. December 01. napjától 

1 fővel növeli, s engedélyezett létszámát 21 főben határozza meg. 

 

2./ Utasítja a Szociális és Gondozási Központ vezetőjét a szükséges munkajogi 

intézkedések megtételére. 

 

 

 

Felelős: polgármester, SZGK intézményvezető,  

Határidő: értelemszerűen 

 

 

 

 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.     Tállai András sk. 

  jegyző       polgármester 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 Csiger Lajos sk.       Csirmaz József sk. 

 települési képviselő       települési képviselő 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

331/2007. (XI.28.) ÖK. számú 

H A T Á R O Z A T A 

 

 

 

Tájékoztató az önkormányzat 2007. I-III. negyedévi gazdálkodásról 

 

 

 

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2007. I-III. negyedévi gazdálkodásáról 

készült tájékoztatót elfogadja.  

 

 

Felelős: polgármester 
Határidő: értelem szerint 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.     Tállai András sk. 

  jegyző       polgármester 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 Csiger Lajos sk.       Csirmaz József sk. 

 települési képviselő       települési képviselő 

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

332/2007. (XI.28.) ÖK. számú 

H A T Á R O Z A T A 

 

Az önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciója 

 

Mezőkövesd város Önkormányzatának Képviselő-testület a város 2008.évi 

költségvetési koncepcióját megtárgyalta és az alábbiakat tartja szükségesnek: 

 

1. A város 2008. évi költségvetésének kidolgozására vonatkozó költségvetési 

koncepciót elfogadja 

 

2. A költségvetési egyensúly biztosítása érdekében elengedhetetlenül fontosnak 

tartja a mértéktartó, alapvető szükségleteken alapuló igények kidolgozását, a 

kiadások reális számbavételét. A működési hiány mértéke maximum a kiadási 

előirányzat 10 %-ig terjedhet 

 

3. A fejlesztési, felújítási feladatok tekintetében indokoltnak tartja a műszaki 

szempontokon alapuló fontossági sorrend felállítását. Fejlesztési, felújítási 

kiadások a 2008. évi költségvetésben csak a fejlesztési források erejéig 

tervezhetők. 

 

4. A tervezés során az alábbiak szerint kell eljárni: 

 

- a fejlesztési, felújítási feladatok fedezetét szolgáló bevételek 

megteremtése érdekében a pályázati lehetőségeket maximálisan ki 

kell használni 

- a bevételi lehetőségeket teljes körűen számba kell venni. 

- az intézményhálózat üzemeltetését biztosítani kell 

- a megkezdett beruházások befejezését biztosítani kell 

- a legszükségesebb állagmegóvási feladatokat el kell végezni. 

 

5. A megkezdett takarékossági intézkedések folytatása szükséges a feladatok 

hatékonyabb ellátása érdekében 

 

Felelős: polgármester, intézmények vezetői 

Határidő: értelem szerint 

 
Dr. Kerékgyártó Judit sk.     Tállai András sk. 

  jegyző       polgármester 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 Csiger Lajos sk.       Csirmaz József sk. 

 települési képviselő       települési képviselő 

 

 

Kiadmány hiteléül: 



 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

333/2007. (XI.28.) ÖK. számú 

H A T Á R O Z A T A 

 

Könyvkiadás támogatása 

 

 

A Képviselő-testület kiadvány típusonként 50.000 Ft értékben történő megvásárlásával 

az alábbi könyvek támogatását fogadja el: 

- Kiss József: „Gari Takács Margit” élete c. kiadvány 

- Dr.Szabó Endréné: „Egy kazár lány” c. könyv 

- Marozsán Zsolt: „Ki kicsoda a B.A.Z. megyei honismereti mozgalomban” 

c. köny 

 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármester Urat, hogy a szükséges intézkedéseket 

tegye meg és az érintetteket értesítse. 

 

Felelős. Polgármester Úr, Könyvtár vezetője 

Határidő: értelem szerint 

 

 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.     Tállai András sk. 

  jegyző       polgármester 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 Csiger Lajos sk.       Csirmaz József sk. 

 települési képviselő       települési képviselő 

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


