
 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

351/2007. (XII.19.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A 

 

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

döntések  végrehajtásáról 

 

 

 

1.) A Képviselő-testület elfogadja a 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56/2007. ÖK. számú 

rendelet, valamint a 139, 145, 246, 270, 271, 282, 283, 294, 304, 309, 315, 316, 

318, 322, 325, 329, 330, 333, 334, 335, 337, 336/2007. ÖK. határozatok 

végrehajtásáról szóló jelentést azzal, hogy ezen határozatok egyben  hatályukat is 

vesztik. 

 

      2.) A  153/I., 224,292, 293, 326, 327, 328, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 345/2007. 

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 

 

 

 Dr. Heéger Lászlóné sk.      Kaló Gyula sk. 

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

 

Kiadmány hiteléül. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

57/2007. (XII.20.) ÖK számú 

R E N D E L E T E 

 

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

rendeletének módosítása 

 

A Képviselő-testület az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörű 

előirányzat módosításait engedélyezi és a város 2007. évi költségvetését az alábbiak 

szerint módosítja:  

1.§ 

 

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

főösszegeket a következők szerint módosítja: 

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének 

a./    Bevételi főösszegét                                                                                                    

        - a 3.§ szerinti hitelfelvételből származó bevételek nélkül        4.419.606  eFt-ban 

b./    Kiadási főösszegét 

        - a 4.§ szerinti hiteltörlesztési kiadások nélkül                          4.646.805 eFt-ban  

c./    Hiányát                                                                                         227.199 eFt-ban  

        állapítja meg. 

2.§ 

 

A 3/2007.(III.01.) ÖK. sz. rendelet 3.§-ban foglalt hitelfelvétel összegét 441.251 eFt-

ra módosítja.  

3.§ 

 

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

eFt-ra módosítja.  

4.§ 

 

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

összege 27.164.- eFt, céltartalék 4.323.- eFt. 

 

5.§ 

 

Az 1.§-ban meghatározottaknak megfelelően a Képviselő-testület módosítja a 

3/2007.(III.01.) ÖK. számú rendelet 1., 1/a., 1/b., 1/c., 1/d., 1/e.,1/f,  2., 2/a, 2/b, 2/c, 

2/d.,  2/f., 2/h., 2/i, 2/k., 2/l., 4., 5., 6., 7., 11., 12.,., számú mellékleteit. 

 

6.§ 

 

A többszörösen módosított 3/2007. (III.01.) ÖK. számú rendelet 19. §. (11) 

bekezdésének helyébe az alábbi szövegrész lép: 

 

„(11) Az önkormányzati intézmények a munkavállalóik részére az étkezőhelyi 

vendéglátás, munkahelyi étkeztetés, közétkeztetés igénybevételére havi 7.000 Ft-ot, 

vagy a kizárólag fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító havi 4.000 Ft-os utalványt  
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biztosíthatnak. 2007. július és augusztus hónapban a hideg illetve a meleg étkeztetésre 

vonatkozó étkezési utalványokat a Városi Rendelőintézet és a Hivatásos 

Önkormányzati Tűzoltóságnál lehet felhasználni a 4000,- illetve a 7000 Ft-os 

összegben, a többi önkormányzati intézménynél erre a két hónapra 5.000 Ft-os 

kizárólag fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító utalványt lehet biztosítani.” 

 

7.§. 

 

Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.  

 

 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

  jegyző       polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 Dr. Heéger Lászlóné sk.      Kaló Gyula sk. 

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

 

 

Kiadmány hiteléül. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

58/2007. (XII.20.) ÖK számú 

R E N D E L E T E 

 

Mezőkövesd város Önkormányzatának a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 6/2007.(III.1.) ÖK.számú Rendeletének módosítására 

 

1.§ 

  

A rendelet 3. §-a az alábbiakra változik: 

  

(1) A rendelet hatálya kiterjed: 

 

       a)  Mezőkövesd város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező magyar    

           állampolgárokra, az állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező            

           bevándoroltakra, a letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre, valamint a    

           magyar hatóságok által menekültként elismert személyekre, 

 

       b) Mezőkövesd Város Önkormányzatának illetékességi területén tartózkodó hajléktalan  

           személyekre, amennyiben a hajléktalan személy az ellátás igénybevételekor  

           nyilatkozatában Mezőkövesd Város közigazgatási területét tartózkodási helyként     

           megjelölte. 

 

       c)  A rendelet 8.§ (2) bekezdése esetében a rendelet hatálya kiterjed a Mezőkövesd Város   

           közigazgatási területén működő alap- és középfokú oktatási intézményben tanuló  

           nappali tagozatos hallgatókra is.    

                   

2.§ 

A rendelet 8. §-a az alábbiakra változik: 

 

(1)   A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás e rendelet 7.§ (6) bekezdése a polgármester     

      döntésétől függően pénzbeli és természetbeni ellátás formájában is nyújtható. 

 

(2) Az önkormányzat a Mezőkövesd város közigazgatási területén lakóhellyel 

rendelkező alap-, közép-, és felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatos 

hallgatója, valamint  Mezőkövesd Város közigazgatási területén működő alap- és 

középfokú oktatási intézményben tanuló nappali tagozatos hallgatója kérelmére – 

térítésmentesen – korlátlan utazásra jogosító mezőkövesdi helyi buszbérletet biztosít 

annak a tanulónak, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg 

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötszörösét. 

 

      a./ A bérlet iránti igény a tanuló részéről az oktatási intézménybe jelenthető be. Az 

 oktatási intézmény a kérelmet minden év szeptember 30. napjáig a Polgármesteri 

 Hivatal Szociális Osztályához továbbítja. 

      b./ A nem mezőkövesdi oktatási intézmény hallgatója az ingyenes utazási bérlet iránti 

 igényt a Polgármester Hivatal Szociális Osztályánál terjesztheti elő.  

          (3) A bérletre való jogosultságot a polgármester a tanévet követő hónap utolsó napjáig  

           állapítja meg.          
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           Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya a jogosultságot -szükség szerint- de legalább  

           évente egy alkalommal felülvizsgálja. 

 

 

3.§ 
 

 

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

  jegyző       polgármester  

 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 Dr. Heéger Lászlóné sk.      Kaló Gyula sk. 

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

 

Kiadmány hiteléül. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

352/2007. (XII.19.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A 

 

 

 

Gyermekvédelmi rendelet végrehajtására intézkedés 

 

 

 

A Képviselő-testület a mezőkövesdi oktatási intézményekbe járó diákok anyagi 

terheinek csökkentése érdekében az alábbi határozatot hozza: 

 

A Képviselő-testület felkéri a mezőkövesdi oktatási intézmények igazgatóit, hogy az 

intézménybe járó nappali tagozatos diákok buszbérlettel való ellátását a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 6/2007. ( III.1.) ÖK. számú rendeletének 

megfelelően segítsék elő. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: oktatási intézmények igazgatói 

 

 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

  jegyző       polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 Dr. Heéger Lászlóné sk.      Kaló Gyula sk. 

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

 

Kiadmány hiteléül. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

59/2007. (XII.20.) 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. §. 

 

A rendelet 2.számú melléklete az alábbira változik: 

 

 

2. sz. melléklet  

 

A SZOLGÁLTATÓ SZÁLLÍTÓESZKÖZÉHEZ, SZILÁRD HULLADÉK 

ELSZÁLLÍTÁSÁHOZ RENDSZERESÍTETT GYŰJTŐEDÉNYEK 

2008. ÉVI DÍJSZABÁSA 

 

 

Edényzet megnevezése Ürítési díj 

Ft / alkalom 

60 literes gyűjtőedény     223,-  

110 literes gyűjtőedény    250,- 

120 literes gyűjtőedény    260,- 

120 literes, szolgáltatói jelzéssel ellátott műanyag zsák (Ft/db) 275 

240 literes gyűjtőedény  540 

1100 literes gyűjtőedény (gurulós konténer) 2430 

5 m
3
 zárt konténer 8580 

 

A díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! 

 

          -Hulladék átrakó telepen  a települési szilárd hulladék közvetlen átadásának díja:  

 (térítési díj)               

 -lakosság részére                            7.200,-Ft/tonna 

 -gazdálkodó szervezetek részére                    8.000,-Ft/tonna 

-Építési, bontási törmelék és zöldhulladék közvetlen átadásának díja (térítési 

díj): 

 -lakosság részére:                                1.070,-Ft/tonna 

          -gazdálkodó szervezetek részére                    1.840,-Ft/tonna 

          -Tiszta föld díj nélkül lerakható! 

A díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! 
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                                                                  2. §. 

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

 

 

 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

  jegyző       polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 Dr. Heéger Lászlóné sk.      Kaló Gyula sk. 

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

Kiadmány hiteléül. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

60/2007. (XII.20.) ÖK számú 

R E N D E L E T E 

 

Mezőkövesd Önkormányzat intézményeinél biztosított 

gyermekétkeztetési intézményi térítési díjának megállapításáról 

 

 

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.Tv. 146 -

151. §-a a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és szakellátások 

térítési díjáról szóló 133/1997. (VII.29.) Kormányrendelet, valamint a 80/1999. 

(XII.28.) GM-EüM-FVM együttes rendelet alapján a Képviselő-testület a 

gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért 

fizetendő intézményi térítési díjat az alábbiakban állapítja meg. 

 

1.§ 

 

Bölcsődei gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának napi összege 

 

  2008. január 1-től  267 Ft egy ellátottra 

 

2.§ 

 

Napköziotthonos óvodai gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának napi összege 

 

  2008. január 1-től  300 Ft egy ellátottra 

 

3.§ 

 

Általános iskolai napköziotthonos gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának napi 

összege 

  2008. január 1-től  napközis ellátottak 375 Ft egy ellátottra 

     menzás étkezők 217 Ft egy ellátottra 

 

4.§ 

 

Kollégiumi étkeztetés intézményi térítési díjának napi összege 

 

  2008. január 1-től  559 Ft egy ellátottra 

 

5.§ 

 

Középfokú (egyéb) oktatási intézmények menzás gyermekétkeztetés térítési díjának 

napi összege 

  2008. január 1-től  242 Ft egy ellátottra 
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6.§ 

 

A személyi térítési díjat az intézményvezető az intézményi térítési díj szerinti napi 

összeg általános forgalmi adóval növelt összegének, az igénybe vett étkezések 

számának, valamint az 1997. évi XXXI. Tv (Gyvt.) 148.§-ában megjelölt és egyéb 

kedvezmények figyelembevételével állapítja meg. 

 

7.§ 

 

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

(2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 34/2006.(XI.30.) ÖK. számú rendelet. 

 
 

 

 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

  jegyző       polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 Dr. Heéger Lászlóné sk.      Kaló Gyula sk. 

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

 

Kiadmány hiteléül. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

353/2007. (XII.18.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A 

 

 Mezőkövesd Önkormányzat intézményeinél biztosított étkezés 

nyersanyagnormájának megállapítása 

 

 

 

1./ A képviselő-testület a gyermekétkeztetés szabályai alá nem tartozó étkezés 

nyersanyagnormáját az alábbiakban határozza meg: 

 

2008. január 1-től 

 

  Reggeli 125 Ft/nap 

  Tízórai    87 Ft/nap 

  Ebéd  242 Ft/nap 

  Uzsonna   95 Ft/nap 

  Vacsora 192 Ft/nap 

 

2.) Az étkezésnél a napi fizetendő térítési díjat a nyersanyagköltség általános forgalmi 

adóval növelt összegével és az ételkészítés rezsi költségének felszámításával kell 

meghatározni. 

 

Felelős: érintett intézmények vezetői 

Határidő: 2008. január 1. 

 

 

 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

  jegyző       polgármester  

 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 Dr. Heéger Lászlóné sk.      Kaló Gyula sk. 

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

Kiadmány hiteléül. 

 

 

 

 

 



 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

354/2007. (XII.19.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A 

 

 

Tájékoztató a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 

tevékenységéről, terveiről 

 

 

 

 

A Képviselő-testület a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete tevékenységéről, 

terveiről szóló tájékoztatót elfogadja és megköszöni az egyesület valamennyi tagjának 

munkáját. 

 

 

 

 

Felelős: polgármester, egyesület elnöke 

Határidő: azonnal, illetve értelem szerint 

 

 

 

 

 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

  jegyző       polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 Dr. Heéger Lászlóné sk.      Kaló Gyula sk. 

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

 

Kiadmány hiteléül. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

355/2007. (XII.19.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A 

 

 

Főzőkonyhák összevonása az Élelmezési Központban  

 

 

 

1. A Képviselő-testület egyetért a Mező Ferenc tagiskolában működő főzőkonyha a 

Damjanich út 1. szám alatt működő konyhába való összevonásával. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Damjanich u 1. szám alatti 

konyha átalakításával kapcsolatos költségeket a 2008. évi költségvetésbe terveztesse 

be. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a Bayer Róbert Városi Kollégium és Élelmezési 

Központ igazgatóját, hogy a konyha átalakítását a főzési igények figyelembe vétele 

mellett ütemezze és arról tájékoztassa a Képviselő-testületet.  

 

4. A képviselő-testület a konyhák összevonásának határidejét 2008. július 31-ben 

állapítja meg. 

 

Felelős: polgármester, intézmény igazgatója 

Határidő: értelem szerint 
 

 

 
Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

  jegyző       polgármester  

 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 Dr. Heéger Lászlóné sk.      Kaló Gyula sk. 

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

Kiadmány hiteléül. 

 

 

 

 

 

 

 



 
Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

356/2007. (XII.19.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A 

 
az Önkormányzat könyvelési rendszerének átalakítása  

 

 

A Képviselő-testület az önkormányzat könyvelési rendszerének átalakítására vonatkozó 

előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 

 

1. Mezőkövesd Város Önkormányzata 2008. július 1. hatállyal önkormányzati 

kincstárat hoz létre, mely szervezetet a Polgármesteri Hivatal szervezeti 

egységeként kell kialakítani.  

 

2. A kincstári rendszer bevezetésével az Önkormányzat minden költségvetési szerve 

részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként a Polgármesteri Hivatalhoz, 

mint önállóan gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódik, kivéve a Városi 

Önkormányzat Rendelőintézetét és a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságot és a 

Polgári Védelmet. 

 

3. A Képviselő-testület az integrált számviteli szoftver beszerzését a Közigazgatási 

Fejlesztési RT-től engedélyezi azzal, hogy a  fizetési kedvezményre, ill. lízingdíjra 

vonatkozóan további egyeztetés szükséges. A  szoftver beszerzésére a fedezetet a 

2008. évi költségvetésben biztosítja. 

 

4. A Képviselő-testület a kincstári rendszer bevezetéséhez kapcsolódó 

számítástechnikai eszközökre, valamint az iroda kialakítására a fedezetet a 2008. 

évi költségvetésben biztosítja. 

 

5. Az önkormányzati kincstári rendszer bevezetésével kapcsolatos további 

feladatokat a mellékelt ütemterv szerint, az abban megjelölt határidőkre végre kell 

hajtani. 

 

 

Felelős: Polgármester, Intézményvezetők 

Határidő: értelem szerint 

 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

  jegyző       polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 Dr. Heéger Lászlóné sk.      Kaló Gyula sk. 

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

Kiadmány hiteléül. 

 



 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

357/2007. (XII.19.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A 

 

 

Javaslat a helyi autóbusz közlekedés ágazati veszteségének csökkentésére 

 

 

 

 

A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és a helyi járatú autóbusz 

közlekedés gazdaságosabbá tétele érdekében – az előterjesztésnek megfelelően - a 

járatritkításokat ill. útvonal-módosításokat jóvá hagyja. 

 

 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Mezőkövesdi Városgazdálkodási 

Zrt felé a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

  

 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

  jegyző       polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 Dr. Heéger Lászlóné sk.      Kaló Gyula sk. 

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

 

Kiadmány hiteléül. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

358/2007. (XII.19.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A 

 

 

A Szociális és Gondozási Központ megszüntető okirata  

 

 

Megszüntető okirat 

 

 

1. Az Önkormányzati Képviselő-testület jelen határozatával az 585334 

törzsszámú, 585334208 PIR azonosítószám alatt bejegyzett Szociális és 

Gondozási Központot (3400. Mezőkövesd, Mátyás király u. 90. sz.) 2007. 

december 31. napjával megszünteti. 

 

2. A megszűnő költségvetési szerv felügyeletét Mezőkövesd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete látta el.  

 

3. A Szociális és Gondozási Központ megszüntetésére az államháztartásról szóló 

1992. évi XXXVIII. törvény 90.§. (1) bek. c) pontja alapján kerül sor. 

 

4. A megszüntetésre kerülő költségvetési szerv vagyongazdálkodási 

tevékenysége vonatkozásában jogutód nélkül szünik meg.  

 

5. Megszüntető szerv: Mezőkövesd Város Önkormányzata 

 

6. Jelen megszüntető okirat a kihirdetés napján lép hatályba, a költségvetési szerv 

megszűnésével kapcsolatos feladatokat 2007. december 31-ig kell 

végrehajtani. 

 

Felelős: polgármester, intézményvezető 

Határidő: értelem szerint 

 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

  jegyző       polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 Dr. Heéger Lászlóné sk.      Kaló Gyula sk. 

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

 

Kiadmány hiteléül. 

 



 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

359/2007. (XII.19.) ÖK. számú  

 

H A T Á R O Z A T A 

 

 

Városi Bölcsőde átalakításáról szóló 265/2007. (IX.26.) ÖK. sz. határozat  

6,7,8,9,10. pontjainak visszavonása, ill. módosítása 

 

 

 

1.) A Képviselő-testület a 265/2007. (IX.26.) ÖK. sz. határozatának 6., 8., 9., 10. 

pontját visszavonja. 

2.) A Képviselő-testület a 329/2007. (XI.28.) ÖK. sz. határozatát visszavonja. 

3.) A Képviselő-testület a 265/2007. (IX.26.) ÖK. sz. határozat 7.) pontját az alábbiak 

szerint módosítja:  

 

A Képviselő-testület a részben önállóan gazdálkodó Szociális és Gondozási 

Központot 2007. december 31. napjával jogutód nélkül megszünteti. 

 

4.) A Képviselő-testület a szociális étkeztetést és a házi segítségnyújtás ellátási módot 

a Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat keretén belül 

kívánja ellátni 2008. január 1-től külön megállapodás alapján. 

5.) A Városi Bölcsőde engedélyezett létszámát 22 főben határozza meg. 

6.) Az SZGK házi segítségnyújtásban dolgozó 2 dolgozója az 1992. évi 33. tv. 25. § 

alapján áthelyezésre kerül a Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti 

Szolgálathoz. 

7.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  

 

Felelős:  Polgármester  

Határidő:  azonnal 

 

 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

  jegyző       polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 Dr. Heéger Lászlóné sk.      Kaló Gyula sk. 

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

Kiadmány hiteléül. 

 

 



 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

360/2007. (XII.19.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata és az Egri Főegyházmegyei 

Hatóság közoktatási megállapodásának jóváhagyása  

 

 

 

 

A Képviselő-testület az Önkormányzat és az Egri Főegyházmegyei Hatóság közötti – 

mellékelt - közoktatási megállapodást jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert 

annak aláírására. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:   azonnal 

 

 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.     Tállai András sk. 

 jegyző       polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 Dr. Heéger Lászlóné sk.      Kaló Gyula sk. 

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

MEGÁLLAPODÁS 

 

Amely létrejött Mezőkövesd Város Önkormányzata 3400 Mezőkövesd, Mátyás király u.112. 

(Képviseli: Tállai András polgármester) valamint az Egri Főegyházmegyei Hatóság 3300 Eger, 

Széchenyi u. 1. (Képviseli: Dr. Ternyák Csaba érsek) között a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 

törvény (továbbiakban Kt.) 82. § (6)-(8) bekezdésében foglalt kötelező önkormányzati feladatok 

ellátásában való részvételre az alábbi feltételekkel, valamint a Kt. 4. §. (1), és a 81.§ (1) a) figyelembe 

vételével.  

 

1. Az Egri Főegyházmegye a fenntartásában működő Szent István Katolikus Általános Iskola által 

(3400 Mezőkövesd, Mátyás király u. 44.) részt vesz a kötelező felvételt biztosító általános iskola 

feladatának ellátásában.  

 

2. A Szent István Katolikus Általános Iskola felvéti körzete Mezőkövesd Város közigazgatási területe. 

 

3. Az Egri Főegyházmegye vállalja, hogy az alapító okiratban meghatározott mindenkori maximális 

gyermeklétszám 50 %-ig, helyet biztosít a mezőkövesdi lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási 

hellyel rendelkező gyermekek számára a mindenkori statisztikai adatszolgáltatás időpontjában.  

 

4. Az iskolai felvételi kérelmek teljesítésénél előnybe kell részesíteni a (Kt. 121.§ (1) 14. pontja szerint 

meghatározott) halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket.  

 

5. A Szent István Katolikus Általános Iskola a mezőkövesdi lakhellyel, ennek hiányában tartózkodási 

hellyel rendelkező gyermekek felvétele során együttműködik Mezőkövesd Város Jegyzőjével (3400 

Mezőkövesd, Mátyás király u.112.). 

 

6. Ezen megállapodás 4 eredeti példányban készült, melyből mindkét felet 2-2 példány illeti meg.  

 

7. Jelen megállapodás 2008. január 1. napján lép hatályba.  

 

8. Megállapodó felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 

aláírták azzal, hogy az abban nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok rendelkezései az 

irányadók.  

 

 

Dátum: Mezőkövesd, 2007. december 19. 

 

 

………………………………..     …………………………… 

         Tállai András                             Dr. Ternyák Csaba 

         polgármester                          érsek 

 

 

Ellenjegyezte: 

……………………… 
            Dr. Kerékgyártó Judit 
                                                                                  jegyző 

 

 

 

 

 

 



 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

361/2007. (XII.19.) ÖK. számú  

 

H A T Á R O Z A T A 

 

Helyi víziközművek üzemeltetési szerződés módosítása 

 

A 2003. december hónapban az Önkormányzat és a Városgazdálkodási Rt. között létrejött, 

és többszörösen módosított víziközművek üzemeltetésére vonatkozó szerződés az 

alábbiak szerint módosul: 

 

 

1.)    A szerződés IV/4. pontjának első két mondata az alábbiak szerint változik: 

 

„Az ivóvízvezeték hálózat és közművei használati díj mértéke 11.500.000 Ft + ÁFA, 

azaz: Tizenegymillió-ötszázezer-forint + ÁFA. A szennyvíztelep, valamint a 

szennyvízvezeték hálózat és közművei használati díj mértéke 41.000.000 Ft + ÁFA, 

azaz: Negyvenegymillió forint + ÁFA.”  

 

2.)  Az üzemeltetési szerződés egyéb pontjai változatlan formában maradnak. 

 

3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. 

 

Felelős:      polgármester 

Határidő:  azonnal                      

 

 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

  jegyző       polgármester  

 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 Dr. Heéger Lászlóné sk.      Kaló Gyula sk. 

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

 

Kiadmány hiteléül. 

 

 

 

 

 



 

 

ÜZEMELTETÉSI  SZERZŐDÉS  MÓDOSÍTÁS 

 

 

Amely létrejött egyrészről Mezőkövesd Város Önkormányzata - (képviseli: Tállai 

András polgármester)  3400. Mezőkövesd, Mátyás király út 112. – mint üzemeltetésbe 

adó, másrészről a Mezőkövesdi Városgazdálkodási ZRt. - (képviseli: Kovács József 

vezérigazgató) 3400. Mezőkövesd, Dózsa Gy. út 2. – mint üzemeltetésbe vevő között 

az alulírott napon, az alábbi feltételekkel: 

 

A 2003. december hónapban az Önkormányzat és a Városgazdálkodási Rt. között 

létrejött, és többszörösen módosított víziközművek üzemeltetésére vonatkozó 

szerződés a Képviselő-testület 349/2005. (X.26.) ÖK. számú határozata alapján az 

alábbiak szerint módosul: 

 

1.)     A szerződés IV/4. pontjának első két mondata az alábbiak szerint változik: 

 

„Az ivóvízvezeték hálózat és közművei használati díj mértéke 11.500.000 Ft + 

ÁFA, azaz: Tizenegymillió-ötszázezer-forint + ÁFA. A szennyvíztelep, valamint a 

szennyvízvezeték hálózat és közművei használati díj mértéke 41.000.000 Ft + 

ÁFA, azaz: Negyvenegymillió forint + ÁFA.”  

 

2.)  Az üzemeltetési szerződés egyéb pontjai változatlan formában maradnak. 

 

 

 

 

 

M e z ő k ö v e s d, 2007. december 20. 

 

 

……………………………………..                                   …………………………….. 

              Tállai  András                                                                      Kovács   József 

Mezőkövesd Város Polgármestere                            Mezőkövesdi Városgazdálkodási ZRt. 

                                                                                                             Vezérigazgatója 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

362/2007. (XII.19.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A 

 

Zsóry Gyógy- és Strandfürdő bérüzemeltetésére vonatkozó 

szerződés módosítása 

 

 

A 2001. szeptemberében a Mezőkövesd Város Önkormányzata és a 

Városgazdálkodási Rt. között létrejött, és többszörösen módosított Zsóry Gyógy- és 

Strandfürdő bérüzemeltetésére vonatkozó szerződés 4. pontjában meghatározott bérleti 

díj mértéke az alábbiak szerint módosul: 

 

1.)       A szerződés 4. pontja az alábbiak szerint változik: 

 

„A bérüzemeltetés ideje alatt az üzemeltetésbe vevő bérleti díjat köteles fizetni, 

melynek mértéke 50.000.000 Ft + ÁFA, azaz: Ötvenmillió forint + ÁFA.” 

 

2.)      A bérüzemeltetési szerződés egyéb pontjai változatlan formában maradnak. 

 

3.)   A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás 

aláírására. 

 

 

Felelős:      polgármester 

Határidő:    azonnal                      

 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

  jegyző       polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 Dr. Heéger Lászlóné sk.      Kaló Gyula sk. 

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

Kiadmány hiteléül. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MEGÁLLAPODÁS   MÓDOSÍTÁS 

 

 

 

 

 

Amely létrejött egyrészről Mezőkövesd Város Önkormányzata - (képviseli: Tállai 

András polgármester)  3400. Mezőkövesd, Mátyás király út 112. – mint üzemeltetésbe 

adó,  másrészről a Mezőkövesdi Városgazdálkodási ZRt. - (képviseli: Kovács József 

vezérigazgató) 3400. Mezőkövesd, Dózsa Gy. út 2. – mint üzemeltetésbe vevő között 

az alulírott napon, az alábbi feltételekkel: 

 

 

A 2001. szeptemberében a Mezőkövesd Város Önkormányzata és a 

Városgazdálkodási Rt. között létrejött, és többszörösen módosított Zsóry Gyógy- és 

Strandfürdő bérüzemeltetésére vonatkozó szerződés 4. pontjában meghatározott bérleti 

díj mértéke a 349/2005.(X. 26.) ÖK számú határozata alapján az alábbiak szerint 

változik: 

 

1.) „A bérüzemeltetés ideje alatt az üzemeltetésbe vevő bérleti díjat köteles 

fizetni,  

melynek mértéke 50.000.000 Ft + ÁFA, azaz: Ötvenmillió forint + ÁFA.” 

 

2.)      A bérüzemeltetési szerződés egyéb pontjai változatlan formában maradnak. 

 

 

M e z ő k ö v e s d, 2007. december 20. 

 

 

……………………………………..                                ………………………………….. 

              Tállai  András                                                                      Kovács   József 

Mezőkövesd Város Polgármestere                           Mezőkövesdi Városgazdálkodási ZRt. 

                                                                                                        Vezérigazgatója 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

363/2007. (XII.19.) ÖK. számú  

 

H A T Á R O Z A T A 

 

 

Városi Önkormányzat Rendelőintézet fejlesztésének pályázatához  

szakorvosi órák igénylése és nappali kórházi részleg kialakítása 

 

 

1./  A Képviselőtestület egyetért azzal, hogy az alábbi szakorvosi órák kapacitás 

bővítésére kerüljenek a Városi Önkormányzat Rendelőintézeténél, valamint 8 ágyas 

nappali kórházi részleg kialakításával: 

 

Heti óraszámok: 

 

   -  Érsebészeti Szakrendelés  heti   6 óra 

   -  Diabetológia Szakrendelés   heti 12 óra 

  -  Endokrinológiai Szakrendelés heti   2 óra 

  -  Onkológia    heti   6 óra 

  -  Egy napos sebészeti ellátás  heti 20 óra 

 

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szakorvosi óraszám bővítése, valamint az 

ÉMOP 4.1.1 pályázat benyújtása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket a 

RET felé.  

 

 

Felelős:   Polgármester 

Határidő:    2008. január 15. 

 

 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

  jegyző       polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 Dr. Heéger Lászlóné sk.      Kaló Gyula sk. 

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

 

Kiadmány hiteléül. 

 

 



 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

364/2007. (XII.19.) ÖK. számú  

 

H A T Á R O Z A T A 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata és a Mezőkövesdi háziorvosok közötti  

feladatellátási szerződés módosítása  

 

 

1. A Képviselő-testület egyetért Mezőkövesd Város Önkormányzata és a mezőkövesdi 

háziorvosok között 2002. július 15-én kötött feladat-ellátási szerződés az előterjesztés 

1. számú mellékletében szereplő módosításával. 

 

2. Kivétel a mezőkövesdi 3. és 7. sz. háziorvosi körzet rendelési ideje délelőtt 8.00 – 

12.00 óráig, délután 14.00 – 18.00 óráig tart.  

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a feladat- ellátási szerződés 

módosításának az aláírására. 

 

4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és az érintett háziorvosokat, hogy a 

lakosság tájékoztatását a legszélesebb körben tegyék meg. 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2008. január 1. 

 

 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

  jegyző       polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 Dr. Heéger Lászlóné sk.      Kaló Gyula sk. 

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

Kiadmány hiteléül. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                              

1. számú melléklet: 

 

Megállapodás a feladat – ellátási szerződés módosítására 

 

 

 

Amely létrejött egyrészről Mezőkövesd Város Önkormányzata ( képviseletében eljáró Tállai 

András polgármester ) Mezőköved, Mátyás király út 112. – továbbiakban, mint Megbízó, 

másrészről………………………………vállalkozó háziorvos – Orvosok Országos 

nyilvántartási száma: ………………..szül. idő: ………… 

anyja neve:………………………………. 

lakcíme:…………………………………. 

továbbiakban, mint megbízott között a 2002. július 15-n kötött feladat-ellátási szerződés 

módosítására az alábbi feltételekkel: 

 

1. A feladat-ellátási szerződés 8. pontja az alábbiakra változik: 

 

Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a háziorvosi feladatok ellátására hetente legalább 

20 óra, de naponta 2 óra rendelési időt fordít az alábbiak szerint: 

 

       hétfő, szerda, péntek :  8.00 – 12.00 óra 

       kedd, csütörtök : 13.00 – 17.00 óra            

 

A megbízott vállalja, hogy a rendelési idő kezdete előtt 30 perccel az asszisztencia jelen van a 

rendelőben és gondoskodik a váróterem nyitva tartásáról. 

A megbízott vállalja, hogy a délelőtti rendelési idő lejártát követően 13 óráig a rendelőben 

tartózkodik. 

A megbízó a rendelési idő betartását ellenőrizheti. A rendelési idő betartásának ismételt 

megszegése jelen szerződés felbontására adhat okot. 

 

A felek jelen megállapodás elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt írták alá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

365/2007. (XII.19.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A 

 

 

                              Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2008. évi munkatervére 

 

 

 

1.)A Képviselő-testület a mellékletben foglaltak szerint fogadja el 2008. évi munkatervét 

 

2.)Felkéri a polgármestert, hogy a munkatervben meghatározott feladatok végrehajtására 

tegyen intézkedést, a munkatervbe folyamatosan vegye fel mindazokat a 

napirendeket, amelyek megtárgyalása idő közben válik aktuálissá. 

 

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

készítsék el saját munkaprogramjaikat legkésőbb 2008. január 31-ig. 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2008. január 31, illetve folyamatos 2008. december 31-ig  

 

 

  

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

  jegyző       polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 Dr. Heéger Lászlóné sk.      Kaló Gyula sk. 

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

Kiadmány hiteléül. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

MEZŐKÖVESD VÁROS 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

 

M U N K A T E R V E 
 

2008. ÉV  

 

 

  
 



 

 

2008. január 30. (szerda) 

 

1. Az önkormányzat 2008. évi költségvetése (első forduló) 

Előadó   : polgármester 

Referens:  pénzügyi osztályvezető 

 

2. Intézményvezetői pályázat kiírása és megbízás  

- Városi Könyvtár 

Előadó   : polgármester 

Referens:  személyzeti munkatárs 

 

3.Beszámoló a Városi Könyvtár 5 éves tevékenységéről 

 Előadó:  igazgató 

 

4.Társadalmi szervezetek, alapítványok, egyesületek, egyházak támogatására 

 pályázat kiírása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  jegyző 

 

5.Oktatási, Kulturális Turisztikai és Sport Bizottság tájékoztatója a Március 15-ei 

 ünnepség programjáról 

Előadó   : bizottság elnöke 

 

6.1. A 2008. évi városi ünnepségek, kulturális- és sportrendezvények tervezete 

6.2. A 2007. évi városi rendezvények értékelése 

Előadó   : polgármester 

Referens:  művelődési munkatárs 

 

7.Lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek működésének ellenőrzéséről szóló 

beszámoló és intézkedési terv készítése 

Előadó   : polgármester 

Referens:  jegyző 

 

8. Lakások és nem lakáscélú helyiségek ingatlankezelési terve 

Előadó   : polgármester 

Referens:  jegyző 

 

9. Önkormányzati ingatlanok hasznosítása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  jegyző 

 

10. Európai Uniós pályázatok 

Előadó   : polgármester 

Referens:  stratégiai referens 

 

11. Széchenyi úti jobbra kanyarodó sáv kialakítása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  városüzemeltetési munkatárs 



 

12. Kavicsos-tó rendezvény centrum kialakítása önerőből végrehajtható munkái 

Előadó   : polgármester 

Referens:  városüzemeltetési munkatárs 

 

13. Közösségi Ház – Kistérségi Kulturális Központ fejlesztési terv 

Előadó   : polgármester 

Referens:  városüzemeltetési munkatárs 

 

14.Városgazdálkodási ZRt-vel kötött üzemeltetési szerződések áttekintése 

Előadó   : polgármester 

Referens:  aljegyző 

  VG. ZRt. vezérigazgató 

 

15.Állati hullatároló üzemeltetőjének kiválasztása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  városüzemeltetési munkatárs 

 

16.A „MATYÓ” elnevezés Szabadalmi Hivatalnál történő levédésének elindítása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  művelődési referens 

 

17.Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai 

 Programjának módosítása 

 Előadó: iskola igazgató 

 Referens: oktatási referens 

 

18.MÁAMIPSZ Pedagógiai Programjának és a Helyi tantervnek a felülvizsgálata 

 Előadó: iskola igazgató 

 Referens: oktatási referens 

 

 

 

 

2008. február 27. (szerda) 

 

 

1. Az önkormányzat 2007. évi költségvetési rendeletének módosítása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  pénzügyi osztályvezető 

 

2. Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének jóváhagyása (második forduló) 

Előadó   : polgármester 

Referens:  pénzügyi osztályvezető 

 

3. Önkormányzati ingatlanok hasznosítása 

      - Közösségi Ház épületének földszintjén lévő helyiségek hasznosítása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  jegyző 

 



4. Intézmények 2008. évi karbantartási feladatainak meghatározása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  városüzemeltetési munkatárs 

 

5.Útburkolat és egyéb felújítások meghatározása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  városüzemeltetési munkatárs 

 

6. Az önkormányzati intézmények térfigyelő rendszerrel való ellátása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  városüzemeltetési munkatárs 

 

7. A szelektív hulladékgyűjtés bevezetése 

Előadó   : polgármester 

Referens:  városüzemeltetési munkatárs 

 

8. Mezőkövesdi Művelődési Közalapítvány beszámolója a 2007. évben végzett 

 tevékenységéről és a 2008. évi terveiről 

Előadó   : Művelődési Ház igazgató 

 

9. Európai Uniós pályázatok 

Előadó   : polgármester 

Referens:  stratégiai referens 

 

10. Középfokú oktatási intézmények működésének áttekintése 

Előadó   : polgármester 

Referens:  oktatási referens 

 

11. Az OKM Közművelődési Érdekeltségnövelő pályázatára a Mezőkövesdi 

 Művelődési Közalapítvány technikai, műszaki eszközállományának, berendezési 

 tárgyainak gyarapítására vonatkozó elképzelések, az önkormányzat által 

 biztosítandó pályázati önerő megállapítása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  művelődési referens 

  KH igazgató 

12. Az idegenforgalmi adó ellenőrzésének módszere, gyakorlata a 2008-as évben 
 Előadó   : polgármester 

 Referens:  pénzügyi osztályvezető 

 

13. Kulturális intézmények szakdolgozóinak hét éves továbbképzési terve 

 Előadó   : polgármester 

 Referens:  művelődési referens 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2008. március 26. (szerda) 

 

 

1.1.Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő (működési forráshiányos) helyi 

önkormányzatok támogatási pályázatához testületi nyilatkozat 

1.2.Az önkormányzat 2007. évi zárszámadása 

1.3.Az önkormányzat 2007. évi egyszerűsített beszámolója 

Előadó   : polgármester 

Referens:  pénzügyi osztályvezető 

 

         1.4.Az önkormányzat 2008. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  jegyző 

 

2.Társadalmi szervezetek, alapítványok, egyesületek, egyházak támogatására kiírt 

pályázatok elbírálása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  jegyző 

 

3 „Rendes Matyó Porta” városszépítő program jóváhagyása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  jegyző 

 

4.A 2008. évi közvilágítás bővítési munkák meghatározása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  városüzemeltetési munkatárs 

 

5. Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Idősek Otthona, 

Idősek Gondozóháza, Idősek Klubja intézményi térítési díjának megállapítása 

Előadó   : jegyző 

Referens: intézményvezető 

 

6. Az óvoda és általános iskolai körzethatárok felülvizsgálata 

Előadó   : polgármester 

Referens:  jegyző 

  oktatási referens 

 

7. Pályázatok benyújtása 

  - ifjúsági 

  - útfelújítás és egyéb 

Előadó   : polgármester 

Referens:  ifjúsági referens 

  Városüzemeltetési munkatárs 

 

   8.Városi játszóterek állapotának felülvizsgálata, javítása, felújítása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  városüzemeltetési munkatárs 

 

 



9.Tájékoztató a Matyóföldet reprezentáló ajándéktárgy pályázat eredményeiről 

     Előadó: bírálóbizottság képviselője 

 

10. Lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  aljegyző 

 

11. Önkormányzati ingatlanok hasznosítása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  jegyző 

 

 

2008. április 30. (szerda) 

 

 

1.1.Az önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletének módosítása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  pénzügyi osztályvezető 

 

1.2. Nyilatkozat folyószámlahitel igénybevételére 

Előadó   : polgármester 

Referens:  pénzügyi osztályvezető 

 

2.1.Beszámoló a Mezőkövesdi Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

 2007. évi munkájáról 

Előadó   : intézményvezető 

 

2.2.Gyámhivatal beszámolója tevékenységéről 

Előadó   : jegyző 

Referens:  gyámhivatal vezető 

 

3.1. Tájékoztató a Mezőkövesdi VG Rt. Zsóry Gyógy- és Strandfürdő nyári 

üzemelésre való felkészüléséről 

Előadó   : VG ZRt vezérigazgató 

 

 3.2.Beszámoló a VG ZRt. 2007. évi mérlegéről és a 2008. évi tervekről 

Előadó   : VG ZRt vezérigazgató 

 

3.3. Tájékoztató a Zsóry Camping Kft. nyári üzemelésre való felkészüléséről 

Előadó   : Kft. vezető 

 

3.4. A Zsóry Camping Kft beszámolója a 2007. évi mérlegéről és a 2008. évi tervekről 

Előadó   : Kft. igazgató 

 

3.5. Média KHT beszámolója a 2007. évi mérlegéről és a 2008. évi tervekről 

 Előadó:  KHT igazgató 

 

 

 

 



 

 

 

4.Város Napja ünnepi programjának jóváhagyása 

 - Tájékoztató a Százrózsás Hímző pályázat anyagából rendezett kiállítás város 

napi ünnepségek programjába való illesztéséről 

Előadó   : polgármester 

Referens:  művelődési munkatárs 

 

5. Tájékoztató a Mátyás király Reneszánsz Hétvége programjairól 

Előadó   : Közösségi Ház igazgató 

 

6. A tájházak felkészülése a turisztikai szezonra 

Előadó   : Közösségi Ház igazgató 

 

7. Önkormányzati ingatlanok hasznosítása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  jegyző 

 

 

2008. május 28 (szerda) 

 

 

1.1Mezőkövesd Város Napköziotthonos Óvodájában indítható csoportok számának 

meghatározása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  intézményvezető 

 

1.2.Az Általános Alapfokú Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat tagiskoláiban 

indítható első osztályok számának meghatározása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  intézményvezető 

 

2. Kitüntető díjak adományozása 

„Abkarovits Jenő” és „Dr. Papp Zoltán” díjak 

„Dr. Szűcs Géza” díj 

„Mezőkövesd Város Köztisztviselője” díj 

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

   Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke 

   Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság elnöke 

 

3.Önkormányzati ingatlanok hasznosítása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  jegyző 

 

4.Intézményi karbantartások kivitelezőjének kiválasztása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  városüzemeltetési munkatárs 

 



5.Az Önkormányzat és a Mezőkövesdi Ipartestület közötti Együttműködési 

 megállapodás jóváhagyása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  jegyző 

 

6. A villamos energia megtakarítási projekt kiértékelése 

Előadó   : polgármester 

Referens:  projektvezető 

 

7.Tájékoztató a Matyóföldi Alkotók és Művészetpártolók Egyesülete munkájáról,         

 terveiről 

 Előadó: egyesület elnöke 

 

8.Tájékoztató a Mezőgazdasági Gépmúzeum tevékenységéről, terveiről 

 Előadó: igazgató 

 

9. Tájékoztató a MASZK Egyesület munkájáról, terveiről 

 Előadó: egyesület elnöke 

 

10.Beszámoló a „Közkincs pályázatok” kistérségi eredményeiről 

Előadó   : polgármester 

Referens:  művelődési referens 

 

 

2008. június 25. (szerda) 

 

 

1. Az önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletének módosítása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  pénzügyi osztályvezető 

 

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

Augusztus 20-ai ünnepség programjáról 

Előadó   : bizottság elnöke 

 

3.„Mezőkövesd Város Díszpolgára” kitüntető cím és „Mezőkövesd Városért” 

kitüntetés adományozása 

Előadó   : Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság elnöke 

 

4.A Képviselő-testület 2008. évi munkatervének felülvizsgálata, aktualizálása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  jegyző 

 

5.Önkormányzati ingatlanok hasznosítása 

 Előadó   : polgármester 

Referens:  jegyző 

 

6.Beszámoló a Városi Sportcsarnok és Szabadidő Központ 5 éves munkájáról 

Előadó   : intézményvezető 

 



 

 

7.Beszámoló a piac működéséről 

 Előadó: VG ZRt. vezérigazgató 

 

8. Tájékoztató a Mezőkövesdi Színészeti Egyesület munkájáról, terveiről 

 Előadó: egyesület elnöke 

 

9.Lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  aljegyző 

 

10.Útburkolat és egyéb felújítások kivitelezőjének kiválasztása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  városüzemeltetési munkatárs 

 

 

 

2008. augusztus 27. (szerda) 

 

 

1. Tájékoztató az önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról 

Előadó   : polgármester 

Referens:  pénzügyi osztályvezető 

 

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

Október 23-ai ünnepség programjáról 

Előadó   : bizottság elnöke 

 

3. BURSA HUNGARICA ösztöndíj pályázati rendszerhez csatlakozás 

Előadó   : polgármester 

Referens:  aljegyző 

 

4.A középiskolákban indítható kilencedik osztályok illetve kollégiumi csoportok 

számának meghatározása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  intézményvezető 

 

5.Önkormányzati ingatlanok hasznosítása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  jegyző 

 

6. Pályázat kiírása a Városi Sportcsarnok és Szabadidő Központ igazgatói állására 

Előadó   : polgármester 

Referens: személyzeti munkatárs 

 

7.Tájékoztató a Matyóföldi Idegenforgalmi Egyesület munkájáról, terveiről 

 Előadó: egyesület elnöke 

 

 



 

 

8.Tájékoztató a Városszépítő és Városvédő Egyesület munkájáról, terveiről 

 Előadó: egyesület elnöke 

 

9.Tájékoztató a Miskolci Területi Integrált Szakképző Központ KHT. Projekt 

 zárásáról 

 Előadó: MITISZK képviselő 

 

 

2008. szeptember 24. (szerda) 

 

 

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

Előadó   : polgármester 

Referens:  művelődési munkatárs 

 

2.Az önkormányzat 2007. évi költségvetési rendeletének módosítása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  pénzügyi osztályvezető 

 

3.Utazás 2009. Nemzetközi Idegenforgalmi Kiállításon történő részvétel  

Előadó   : polgármester 

Referens:  művelődési munkatárs 

 

4.Közmeghallgatás napirendjének elfogadása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  jegyző 

 

5.Tájékoztató a Matyó Nagymama Klub Egyesület tevékenységéről, terveiről 

 Előadó: egyesület elnöke 

 

6. Tájékoztató a Táncpajta épület állapotáról 

 Előadó: üzemeltető 

 

7.Önkormányzati ingatlanok hasznosítása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  jegyző 

 

8.Lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  aljegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2008. október 29. (szerda) 

 

 

1.Polgármesteri Hivatal beszámolója két éves tevékenységéről 

Előadó   : polgármester 

Referens:  jegyző 

 

2.Az Önkormányzat bizottságainak beszámolója két éves tevékenységükről 

 Előadó: bizottságok elnöke 

 

3.Önkormányzati ingatlanok hasznosítása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  jegyző 

 

4. Beszámoló a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás munkájáról 

Előadó   : polgármester 

Referens:  munkaszervezet vezető 

 

5.A „Mezőkövesd 2009.” Évi kiadványba bekerülő kiemelt események 

Előadó   : polgármester 

Referens:  TOURINFORM munkatárs 

 

6.A „Mezőkövesd 2009.” Évi kiadvány kivitelezőjének kiválasztása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  TOURINFORM munkatárs 

 

7. Az Önkormányzat 2009. évi belső ellenőrzési terve 

Előadó   : polgármester 

Referens:  belső ellenőr 

 

 

2008. november 26. (szerda) 

 

 

1. Tájékoztató az önkormányzat 2008. I-III. negyedéves gazdálkodásáról 

Előadó   : polgármester 

Referens:  pénzügyi osztályvezető 

 

2. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciója 

Előadó   : polgármester 

Referens:  pénzügyi osztályvezető 

 

3. Városi Rendőrkapitányság beszámolója a 2008. évi közrend- és közbiztonság 

helyzetéről 

Előadó: városi rendőrkapitány 

 

4. Az „Év Embere” kitüntető díj odaítélése 

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

 



 

5. 2009. évi szemétszállítási, kéményseprési, víz- és csatornadíj, helyi járatú  

     autóbusz-közlekedési díj, piaci helypénz és parkolási díj megállapítása 

Előadó   : jegyző 

Referens:  VG ZRt. vezérigazgató 

 

6. Tájékoztató a Mezőkövesdi Sportegyesület 2008. évi tevékenységéről, az egyes 

szakosztályok eredményeiről 

Előadó   : egyesület elnöke 

 

7.Máltai Szeretetszolgálat beszámolója tevékenységéről, feladat ellátási szerződés 

 felülvizsgálata 

Előadó: polgármester 

Referens: Máltai Szeretetszolgálat vezetője 

  aljegyző 

 

8.Gázvezeték építési támogatások elbírálása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  városüzemeltetési munkatárs 

 

9.Lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása 

 Előadó: polgármester 

 Referens: aljegyző 

 

10.Önkormányzati ingatlanok hasznosítása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  jegyző 
 

 

 

2008. december 10. (szerda) 

vagy 

2008. december 17. (szerda) 

 

 

1.Az önkormányzat 2007. évi költségvetési rendeletének módosítása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  pénzügyi osztályvezető 

 

2.Helyi adórendeletek módosítása 

Előadó   : jegyző 

Referens:  pénzügyi osztályvezető 

 

3.Önkormányzat intézményeinél biztosított gyermekétkeztetési térítési díjak 

megállapítása 2009. évre 

Előadó   : jegyző 

Referens:  Élelmezési Központ igazgató 

 

4.Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. évi munkaterve 

Előadó   : polgármester 

Referens:  jegyző 



 

5.A Kisebbségi Önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások 

felülvizsgálata  
Előadó   : polgármester 

Referens: jegyző  

 

6.Önkormányzati ingatlanok hasznosítása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  jegyző 

 

 

 

VÁROSPOLITIKAI FÓRUMOK, ÉVFORDULÓK TERVE 

 

 

 

1. Közmeghallgatás: 2008. november 13. (csütörtök) 17.00 óra 

 

2. Állami és nemzeti ünnepeink programja 

Március 15. 

Augusztus 20. 

Október 23. 

 

 

A fenti ünnepeken az Önkormányzat városi ünnepséget szervez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

366/2007. (XII.19.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A 

 

 

 

Cigány Kisebbségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás 

felülvizsgálata 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának képviselő-testülete felülvizsgálta a Cigány 

Kisebbségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást az alábbi 

kiegészítéssel fogadja el: „szakképzésben bekapcsolódó fiatalok szakképzésének 

biztosítása, felzárkóztatás szervezése”  és megerősíti a 311/2006. (XII.15.)ÖK 

számú határozatát, egyben felhatalmazza a polgármestert annak ismételt aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2007. december 31. 

 

 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

  jegyző       polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 Dr. Heéger Lászlóné sk.      Kaló Gyula sk. 

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

 

Kiadmány hiteléül. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Együttműködési megállapodás 

 

 

Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. Törvény 68. § /3/ 

bekezdése alapján Mezőkövesd város Önkormányzata és Mezőkövesd város Cigány 

Települési Kisebbségi Önkormányzata együttműködésük szabályait az alábbi 

megállapodásban rögzítik: 

 

A költségvetési koncepció elkészítése 

 

A helyi Önkormányzat és a Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között a kapcsolatot 

a Települési Kisebbségi Önkormányzat elnöke tartja. 

A polgármester és a Kisebbségi Önkormányzat elnöke minden év október 15. napjáig – a 

költségvetési koncepció összeállítását megelőzően – áttekinti a Kisebbségi Önkormányzat 

következő költségvetési évre vonatkozó  feladatait, bevételi forrásait. 

Az elkészített költségvetési koncepciót – mely a Kisebbségi Önkormányzat koncepcióját is 

tartalmazza, a Kisebbségi Önkormányzat november 15-ig véleményezi. 

A Kisebbségi Önkormányzatnak a költségvetési koncepcióról alkotott véleményét a 

koncepció-tervezethez csatolni kell. 

 

A tervezetet a Képviselő-testület megtárgyalja és határozatot hoz a költségvetés-készítés 

további  munkálatairól. 

 

A Kisebbségi Önkormányzat költségvetési határozatának, az Önkormányzat költségvetési 

rendelet-tervezetének elkészítése 

 

A polgármester tájékoztatja a Kisebbségi Önkormányzat elnökét a helyi Önkormányzat 

költségvetési koncepciójának a Települési Kisebbségi Önkormányzatra vonatkozó részéről, 

valamint a Kisebbségi Önkormányzat költségvetés készítésére vonatkozó határidőről. 

A költségvetési törvény kihirdetését követően, a költségvetésre vonatkozó részletes 

információk megismerése után a polgármester folytatja az egyeztetést az elnökkel, ennek 

keretében az elnök rendelkezésére bocsátja a helyi kisebbségi önkormányzatra vonatkozó 

adatokat. Az egyeztetést a követségvetési törvény kihirdetését követő 5 napon belül kell 

lefolytatni. 

 

A Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat kérésére a jegyző készíti elő a Kisebbségi 

Önkormányzat költségvetési határozat-tervezetét. A Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalja és határozatában kezdeményezi a helyi Önkormányzat Képviselő-

testületénél a feladatainak ellátásához szükséges költségvetési előirányzatainak elfogadását, 

illetve befogadását. Ezt a költségvetési törvény kihirdetésétől számított 12 napon belül a 

Kisebbségi Önkormányzat elnöke a polgármester útján juttatja el az Önkormányzat 

Képviselő-testületéhez. 

 

A helyi önkormányzat  költségvetési rendeletébe a Cigány Települési Kisebbségi 

Önkormányzat költségvetése a Települési Kisebbségi Önkormányzat költségvetési határozata 

alapján, elkülönítetten épül be. A helyi Önkormányzat Képviselő-testülete a Települési 

Kisebbségi Önkormányzat költségvetésére vonatkozóan nem rendelkezik döntési 

jogosultsággal. 

 



A helyi Önkormányzat rendelete tartalmazza a nemzetiségi, etnikai feladatok 

finanszírozásának együttes összegét, legalább a következő tételekre kiterjedően: 

 

- az állami támogatás jogcímenként, 

- a helyi Önkormányzat támogatása az átvállalt feladatok szerint, illetve általánosan, 

továbbá 

- az egyéb, államháztartáson belülről származó bevételeket. 

 

A helyi Önkormányzat költségvetési rendeletében foglalt előirányzatokról – különös 

tekintettel a helyi Önkormányzat által nyújtott támogatásokra – a polgármester tájékoztatja az 

elnököt. 

 

A Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat ezek alapján határoz a költségvetésről. A 

költségvetési határozatnak tartalmaznia kell a működési és felhalmozási célú bevételeket és 

kiadásokat egymástól elkülönítetten, az államháztartási törvény 69. § /2/ bekezdésében 

foglaltak szerint. 

 

A költségvetési előirányzatok módosításának rendje 

 

Ha  a Cigány  Települési Kisebbségi Önkormányzat az eredeti előirányzatán felül 

többletbevételt ér el, bevétel-kiesése van, illetve kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást 

hajt végre a Települési Kisebbségi Önkormányzat módosítja a költségvetésről szóló 

határozatát. 

E határozatnak megfelelően a helyi Önkormányzat Képviselő-testülete minden év június 30-

ig, illetve december 31-ig módosítja a költségvetési rendeletét. 

A helyi Önkormányzat Képviselő-testülete a Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat 

előirányzatain egyéb módosítást nem hajthat végre. 

 

Költségvetési információszolgáltatás rendje, beszámolási kötelezettség teljesítése 

 

A Cigány  Települési Kisebbségi Önkormányzat költségvetési határozatát, költségvetési 

beszámolóját úgy fogadja el, és erről információt az Önkormányzatnak úgy szolgáltat, hogy 

az államháztartás működési rendjéről szóló Kormány rendeletben foglaltaknak megfelelően 

eleget tudjon tenni tájékoztatási kötelezettségének. 

 

A Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat elnöke a polgármester útján a helyi 

Önkormányzatnak a beszámolási kötelezettsége teljesítéséhez információt szolgáltat a 

költségvetési határozat féléves és három negyedéves teljesítéséről. 

Az adatszolgáltatás során szolgáltatott adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a 

statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségért a Települési Kisebbségi Önkormányzat 

tekintetében a Települési Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének elnöke a felelős. 

 

A kötelezettségvállalás rendje 

 

A kötelezettségvállalás rendjét külön szabályzat tartalmazza. 

 

A Települési Önkormányzat által nyújtott, pénzbeni és természetbeni támogatás  

 

A Települési Önkormányzat biztosítja a Kisebbségi Önkormányzat működéséhez szükséges 

alábbi  feltételeket: 



 

- a települési Önkormányzat minden évben a saját költségvetésében határozza meg azon 

összeg nagyságát, mellyel az adott évben támogatja a Kisebbségi Önkormányzat 

működését, 

- a pénzösszeg felhasználási kötöttséggel kerül átadásra, amennyiben ezen pénzösszeg 

átcsoportosítása válik szükségessé, úgy az csak a helyi önkormányzat előzetes 

jóváhagyásával történhet meg, 

- évente legalább négy alkalommal biztosítja, hogy a testület ülései kultúrált 

körülmények között, Mezőkövesd, Mátyás király út 112.sz. alatt a fsz. 13.sz. 

tanácskozó teremben folyjanak le, 

- a testületi ülésre minden esetben jegyzőkönyvvezetőt biztosít, aki a jegyzőkönyvet 

elkészíti az ülésről,  

- a Kisebbségi Önkormányzat részére Mezőkövesd, Alkotmány út 5.szám alatt 20 m2 

irodahelyiséget biztosít térítésmentesen: a közüzemi díjakat a Kisebbségi 

Önkormányzat egyenlíti ki saját költségvetéséből, 

- az irodahelyiségben a Kisebbségi Önkormányzat ügyfélfogadást tart, ennek időpontját 

az iroda ajtaján előre egy hónapra ki kell függeszteni, 

- az irodahelyiség bútorzatát a Kisebbségi Önkormányzat szerzi be, saját 

költségvetéséből. 

 

A Kisebbségi Önkormányzat által felvállalt feladatok: 

 

a./ Cigány oktatásfejlesztési program:  

Stratégiai célja az, hogy a közoktatás teljes tartalmában biztosítsa a cigány tanulókat sújtó 

hátrányok kiegyenlítéséhez és iskolai sikerességük biztosításához szükséges feltételeket. 

Szükséges az esélynövelő intézkedések rendszerét kialakítani, 

 

- Óvodai, iskolai – előkészítő és alapfokú felzárkóztató programok fejlesztésével és 

támogatásával biztosítani kell a cigány tanulók iskolai beilleszkedését, 

- Felzárkóztató programok fejlesztésével és működtetésével biztosítani kell, hogy a 

cigány tanulók a jelenleginél jóval nagyobb arányban a tankötelezettség ideje alatt 

teljes értékű általános iskolai végzettséget szerezzenek, megismerjék a roma nép 

eredetét, történelmét, nyelvét. 

- szakképzésben bekapcsolódó fiatalok szakképzésének biztosítása, felzárkóztatás 

szervezése.  

 

b./ Egészségügyi program  - éves feladatainkat a következő területeken igyekszünk 

megvalósítani: 

- testi, lelki tisztaság, egészség megőrzése, ennek keretében felvilágosítás a 

testhigiéniáról, öltözködésről, étkezésről, betegségekről, a drog-fogyasztásról stb. 

mind a felnőtt lakosság mind pedig a gyermekek részére. 

 

c./ Kulturális és sport program:  a programjainkkal az egész cigány lakosságot átfogóan 

kívánjuk bevonni. Rendezvényeinkkel szeretnénk a kultúrált viselkedést, a tájékozottságot, a 

szabadidő helyes és hasznos eltöltését megismertetni és megszerettetni. 

d./ A város közbiztonságának javításában  részt kívánunk vállalni, első sikeres lépésünk, hogy 

a Polgárőrség keretein belül 6 fővel roma-csoportot állítottunk fel. 

e./ A Városi Rendőrkapitánysággal  közösen bűnmegelőzési tájékoztató, ismeretterjesztő 

előadások megszervezését tervezzük. 



f./ Az önkormányzati intézményekkel /elsősorban oktatási intézményekkel/ együttműködési 

megállapodást kívánunk kötni. 

 

Partnerek vagyunk abban is, ha az önkormányzat nem kötelezően ellátandó feladatait áttekinti 

és ebből valamint a kisebbségi önkormányzatnak átad – természetesen a megfelelő 

pénzeszközök mellérendelésével -, azt legjobb tudomásunk szerint ellássuk. 

 

Közösen felvállalt feladatok 

 

A települési Önkormányzat és a Kisebbségi Önkormányzat feladatok közös megoldását 

határozhatják el, melyhez mindkét testület egyetértő határozata szükséges. A feladatok sikeres 

ellátása érdekében a polgármester és a Kisebbségi Önkormányzat elnöke folyamatosan 

tájékoztatják egymást és információkat nyújtanak egymásnak. 

A Kisebbségi Önkormányzat január hónapban  - a települési Önkormányzat jóváhagyott 

munkaprogramja alapján – elkészíti saját munkatervét, ügyelve arra, hogy véleményezési 

jogát gyakorolni tudja. 

 

Záró rendelkezések 

Az együttműködési megállapodást évenként, a költségvetési zárszámadást követően kell 

felülvizsgálni és szükség szerint módosítani. A jegyző a megállapodásra vonatkozó 

jogszabályok változása miatti módosítás szükségességét a helyi és a Cigány Települési 

Kisebbségi Önkormányzatnak jelzi, a helyi és a Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-

testülete a megállapodást szükség esetén határozatával módosítja. 

Az együttműködési megállapodást Mezőkövesd Város Önkormányzata …………..sz. 

határozatával a Cigány  Települési Kisebbségi Önkormányzat……………….sz. határozatával 

hagyta jóvá. 

 

Mezőkövesd,…………év………………hó…….nap 

 

 

……………………………….    ………………………….. 

Farkas Félix                                                                               Tállai András 

Cigány  Kisebbségi Önkormányzat                        Mezőkövesd Város Polgármestere 

Elnöke   

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

367/2007. (XII.19.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A 

 

 

Az Örmény Kisebbségi Önkormányzattal kötött együttműködési 

 megállapodás felülvizsgálata 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának képviselő-testülete felülvizsgálta az Örmény 

Kisebbségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást és azt változatlan 

tartalommal elfogadja és megerősíti a 310/2006. (XII.15.)ÖK számú határozatát, 

egyben felhatalmazza a polgármestert annak ismételt aláírására. 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2007. december 31. 

 

 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

  jegyző       polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 Dr. Heéger Lászlóné sk.      Kaló Gyula sk. 

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

Kiadmány hiteléül. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Együttműködési megállapodás 

 

 

Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. Törvény 68. § /3/ 

bekezdése alapján Mezőkövesd város Önkormányzata és Mezőkövesd város Örmény 

Települési Kisebbségi Önkormányzata együttműködésük szabályait az alábbi 

megállapodásban rögzítik: 

 

A költségvetési koncepció elkészítése 

 

A helyi Önkormányzat és az Örmény Települési Kisebbségi Önkormányzat között a 

kapcsolatot a Települési Kisebbségi Önkormányzat elnöke tartja. 

A polgármester és a Kisebbségi Önkormányzat elnöke minden év október 15. napjáig – a 

költségvetési koncepció összeállítását megelőzően – áttekinti a Kisebbségi Önkormányzat 

következő költségvetési évre vonatkozó  feladatait, bevételi forrásait. 

Az elkészített költségvetési koncepciót – mely a Kisebbségi Önkormányzat koncepcióját is 

tartalmazza, a Kisebbségi Önkormányzat november 15-ig véleményezi. 

A Kisebbségi Önkormányzatnak a költségvetési koncepcióról alkotott véleményét a 

koncepció-tervezethez csatolni kell. 

 

A tervezetet a Képviselő-testület megtárgyalja és határozatot hoz a költségvetés-készítés 

további  munkálatairól. 

 

A Kisebbségi Önkormányzat költségvetési határozatának, az Önkormányzat költségvetési 

rendelet-tervezetének elkészítése 

 

A polgármester tájékoztatja a Kisebbségi Önkormányzat elnökét a helyi Önkormányzat 

költségvetési koncepciójának a Települési Kisebbségi Önkormányzatra vonatkozó részéről, 

valamint a Kisebbségi Önkormányzat költségvetés készítésére vonatkozó határidőről. 

A költségvetési törvény kihirdetését követően, a költségvetésre vonatkozó részletes 

információk megismerése után a polgármester folytatja az egyeztetést az elnökkel, ennek 

keretében az elnök rendelkezésére bocsátja a helyi kisebbségi önkormányzatra vonatkozó 

adatokat. Az egyeztetést a követségvetési törvény kihirdetését követő 5 napon belül kell 

lefolytatni. 

 

Az Örmény Települési Kisebbségi Önkormányzat kérésére a jegyző készíti elő a Kisebbségi 

Önkormányzat költségvetési határozat-tervezetét. A Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalja és határozatában kezdeményezi a helyi Önkormányzat Képviselő-

testületénél a feladatainak ellátásához szükséges költségvetési előirányzatainak elfogadását, 

illetve befogadását. Ezt a költségvetési törvény kihirdetésétől számított 12 napon belül a 

Kisebbségi Önkormányzat elnöke a polgármester útján juttatja el az Önkormányzat 

Képviselő-testületéhez. 

 

A helyi önkormányzat  költségvetési rendeletébe az Örmény Települési Kisebbségi 

Önkormányzat költségvetése a Települési Kisebbségi Önkormányzat költségvetési határozata 

alapján, elkülönítetten épül be. A helyi Önkormányzat Képviselő-testülete a Települési 

Kisebbségi Önkormányzat költségvetésére vonatkozóan nem rendelkezik döntési 

jogosultsággal. 

 



A helyi Önkormányzat rendelete tartalmazza a nemzetiségi, etnikai feladatok 

finanszírozásának együttes összegét, legalább a következő tételekre kiterjedően: 

- az állami támogatás jogcímenként, 

- a helyi Önkormányzat támogatása az átvállalt feladatok szerint, illetve általánosan, 

továbbá 

- az egyéb, államháztartáson belülről származó bevételeket. 

 

A helyi Önkormányzat költségvetési rendeletében foglalt előirányzatokról – különös 

tekintettel a helyi Önkormányzat által nyújtott támogatásokra – a polgármester tájékoztatja az 

elnököt. 

 

Az Örmény Települési Kisebbségi Önkormányzat ezek alapján határoz a költségvetésről. A 

költségvetési határozatnak tartalmaznia kell a működési és felhalmozási célú bevételeket és 

kiadásokat egymástól elkülönítetten, az államháztartási törvény 69. § /2/ bekezdésében 

foglaltak szerint. 

 

A költségvetési előirányzatok módosításának rendje 
Ha az Örmény Települési Kisebbségi Önkormányzat az eredeti előirányzatán felül 

többletbevételt ér el, bevétel-kiesése van, illetve kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást 

hajt végre a Települési Kisebbségi Önkormányzat módosítja a költségvetésről szóló 

határozatát. 

E határozatnak megfelelően a helyi Önkormányzat Képviselő-testülete minden év június 30-

ig, illetve december 31-ig módosítja a költségvetési rendeletét. 

A helyi Önkormányzat Képviselő-testülete az Örmény Települési Kisebbségi Önkormányzat 

előirányzatain egyéb módosítást nem hajthat végre. 

 

Költségvetési információszolgáltatás rendje, beszámolási kötelezettség teljesítése 

 

Az Örmény Települési Kisebbségi Önkormányzat költségvetési határozatát, költségvetési 

beszámolóját úgy fogadja el, és erről információt az Önkormányzatnak úgy szolgáltat, hogy 

az államháztartás működési rendjéről szóló Kormány rendeletben foglaltaknak megfelelően 

eleget tudjon tenni tájékoztatási kötelezettségének. 

 

Az Örmény Települési Kisebbségi Önkormányzat elnöke a polgármester útján a helyi 

Önkormányzatnak a beszámolási kötelezettsége teljesítéséhez információt szolgáltat a 

költségvetési határozat féléves és három negyedéves teljesítéséről. 

Az adatszolgáltatás során szolgáltatott adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a 

statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségért a Települési Kisebbségi Önkormányzat 

tekintetében a Települési Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének elnöke a felelős. 

 

A kötelezettségvállalás rendje 

 

A kötelezettségvállalás rendjét külön szabályzat tartalmazza. 

 

A Települési Önkormányzat által nyújtott, pénzbeni és természetbeni támogatás  

 

A Települési Önkormányzat biztosítja a Kisebbségi Önkormányzat működéséhez 

szükséges alábbi  feltételeket: 



- a települési Önkormányzat minden évben a saját költségvetésében határozza meg azon 

összeg nagyságát, mellyel az adott évben támogatja a Kisebbségi Önkormányzat 

működését, 

- a pénzösszeg felhasználási kötöttséggel kerül átadásra, amennyiben ezen pénzösszeg 

átcsoportosítása válik szükségessé, úgy az csak a helyi önkormányzat előzetes 

jóváhagyásával történhet meg, 

- évente legalább négy alkalommal biztosítja, hogy a testület ülései kultúrált 

körülmények között, Mezőkövesd, Mátyás király út 112.sz. alatt a fsz. 13.sz. 

tanácskozó teremben folyjanak le, 

- a testületi ülésre minden esetben jegyzőkönyvvezetőt biztosít, aki a jegyzőkönyvet 

elkészíti az ülésről,  

 

A Kisebbségi Önkormányzat által felvállalt feladatok: 

 

- Kulturális és sport  programjainkba az egész lakosságot átfogóan kívánjuk bevonni. 

Rendezvényeinkkel szeretnénk az örmény kultúrát megismertetni és megszerettetni. 

- Partnerek vagyunk abban is, hogy az Önkormányzat nem kötelezően ellátandó 

feladatait áttekinti és ebből valamit a kisebbségi önkormányzatnak átad – 

természetesen a megfelelő pénzeszközök mellérendelésével -, azt legjobb tudásunk 

szerint ellássuk. 

 

Közösen felvállalt feladatok 

 

A települési Önkormányzat és a Kisebbségi Önkormányzat feladatok közös megoldását 

határozhatják el, melyhez mindkét testület egyetértő határozata szükséges. A feladatok sikeres 

ellátása érdekében a polgármester és a Kisebbségi Önkormányzat elnöke folyamatosan 

tájékoztatják egymást és információkat nyújtanak egymásnak. 

A Kisebbségi Önkormányzat január hónapban  - a települési Önkormányzat jóváhagyott 

munkaprogramja alapján – elkészíti saját munkatervét, ügyelve arra, hogy véleményezési 

jogát gyakorolni tudja. 

 

Záró rendelkezések 

 

Az együttműködési megállapodást évenként, a költségvetési zárszámadást követően kell 

felülvizsgálni és szükség szerint módosítani. A jegyző a megállapodásra vonatkozó 

jogszabályok változása miatti módosítás szükségességét a helyi és az Örmény Települési 

Kisebbségi Önkormányzatnak jelzi, a helyi és a Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-

testülete a megállapodást szükség esetén határozatával módosítja. 

 

Az együttműködési megállapodást Mezőkövesd Város Önkormányzata …………..sz. 

határozatával az Örmény Települési Kisebbségi Önkormányzat……………….sz. 

határozatával hagyta jóvá. 

 

Mezőkövesd,…………év………………hó…….nap 

 

 

……………………………….    ………………………….. 

Dr.Vurom Gábor                                                        Tállai András 

Örmény Kisebbségi Önkormányzat                        Mezőkövesd Város Polgármestere 

Elnöke   
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Európai Uniós pályázatok benyújtása – Mező Ferenc tagiskola 

kazáncseréje  

 

 

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

Mező Ferenc tagiskola kazáncseréje” előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, s az 

alábbi döntéseket hozza: 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a Környezet és 

Energia Operatív Program kiírása keretében, az Energetikai hatékonyság fokozása 

konstrukciójának ((KEOP-2007-5.1.) pályázati felhívására. A pályázat keretében a 

„Mező Ferenc általános iskola kazáncseréje” tárgyú projekt megvalósítására 

kíván támogatást igényelni az önkormányzat. 

A kazáncsere megvalósításához köthető projekt bekerülési költsége bruttó 

33.955.200  Ft, melyből az Önkormányzat 14,5% támogatást, azaz bruttó 

4.923.504 Ft összeget kíván elnyerni KEOP támogatásként, valamint további 

11.612.678  MFt támogatást az EU Önerő Alapból.  

A pályázathoz szükséges 17.419.018 MFt-os saját forrás összege Mezőkövesd 

város költségvetésében az „Általános céltartalék” sorban áll rendelkezésre. 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy a pályázathoz szükséges nyilatkozatokat megtegye és a 

pályázatot benyújtsa. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2008. január 

 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

  jegyző       polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 Dr. Heéger Lászlóné sk.      Kaló Gyula sk. 

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

Kiadmány hiteléül. 
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Matyóföldet reprezentáló ajándéktárgyak készítésére pályázat kiírása. 

 

 

 

 

A Képviselő-testület egyetért a Matyó Népművészeti Egyesülettel közös pályázat 

ismételt kiírásával 2008. évre, a Matyóföldet reprezentáló ajándéktárgyak készítésére.  

 

A mellékelt pályázati kiírást a Mezőkövesdi Újságban, a helyi hirdetőújságban kell 

közzétenni. 

 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal és értelem szerint 

 

 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

  jegyző       polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

  

 Dr. Heéger Lászlóné sk.     Kaló Gyula sk.  

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

 

 

 


