
 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

29/2009. (II.25.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A 

 

Napirend megállapítása  

 

 

1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA, ELFOGADÁSA 

1./1.)Az önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletének módosítása  

Előadó   : Tállai András polgármester 

Referens:  Balog Lászlóné kincstári irodavezető 

 

1./2.)Az önkormányzat 2009. évi költségvetése 

Előadó   : Tállai András polgármester 

Referens:  Balog Lászlóné kincstári irodavezető 

 

1./3.) Mezőkövesd Város Önkormányzatának a szociális igazgatásról és ellátásokról 

szóló többször módosított 4/2007. (III.1.) ÖK számú rendeletének módosítása 

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán aljegyző 

Referens:  Dr. Galambos Ildikó irodavezető 

 

1./4.) Mezőkövesd Város Önkormányzatának a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló többször módosított 6/2007. (III.1.) ÖK. számú rendeletének 

módosítása 

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán aljegyző 

Referens:  Dr. Galambos Ildikó irodavezető 

 

2.) Önkormányzati ingatlanok hasznosítása 

Előadó   : Tállai András polgármester 

Referens: Zeleiné Tóth Piroska munkatárs 

  Pázmándi Tamás munkatárs 

 

3.) Tájékoztató a 2009 évben az önkormányzati intézményekben szükséges 

állagjavítási és karbantartási munkákról 

Előadó   : Tállai András polgármester 

Referens:  Vígh Henrik városüzemeltetési irodavezető 

  Antal Ede munkatárs 

Vinter Szilárd munkatárs 

 

4.) 2009. évi járda felújítási munkák 

Előadó   : Tállai András polgármester 

Referens:  Vígh Henrik városüzemeltetési irodavezető 

 

5.) Városi játszóterek 2009. évi fejlesztése 

Előadó   : Tállai András polgármester 

Referens:  Vígh Henrik városüzemeltetési irodavezető 

  Vinter Szilárd munkatárs 

 



 

 

6.) Mezőkövesd város ivóvíz és szennyvízhálózat 2009. évi rekonstrukciós terve 

Előadó   : Tállai András polgármester 

Referens:  Tóth Pál munkatárs 

 

7./1.)Mezőkövesdi Művelődési Közalapítvány beszámolója a 2008. évben végzett 

 tevékenységéről és a Nonprofit Kft. 2009. évi terveiről 

Előadó   : Tállai András polgármester 

Referens: Hegedűsné Majnár Márta Közösségi Ház igazgató, ügyvezető 

 

    7./2.)Pályázat benyújtása helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési    

           érdekeltségnövelő támogatására 

Előadó   : Tállai András polgármester 

Referens:  Hajnerné Tóth Ágnes munkatárs 

 

8.)Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola alapító okiratának 

módosítása  

Előadó   : Tállai András polgármester 

Referens:  Dr. Csipke Adrienn munkatárs 

  Juhász Jánosné igazgatónő 

 

9.) A Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola alapításának 100.  

     évfordulóját előkészítő bizottság létrehozása és ügyrendjének megállapítása 

Előadó   : Tállai András polgármester 

Referens:  Juhász Jánosné igazgató 

 

10.)Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola  diákjainak  

     táboroztatása Bad Salzungen testvérvárosba 

Előadó   : Tállai András polgármester 

Referens:  Bocsi Anna irodavezető 

 

11.)Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal Esélyegyenlőségi tervéről 

Előadó   : Tállai András polgármester 

Referens:  Hajnerné Tóth Ágnes munkatárs 

 

12.)Indítványok, javaslatok 

 Sűrgősségi indítvány – A MÁAMIPSZ engedélyezett költségvetési 

létszámkeretének csökkentése  

Előadó:  Gál János igazgató  

Referens:  Kiss László munkaszervezet vezető  

 

 Sűrgősségi indítvány – Infrastrukturális pályázatok  

Előadó:  Tállai András polgármester  

Referens:  Nagy István stratégiai referens  

 

 Sürgősségi indítvány – Meghívás Kézdivásárhelyről a március 15-ei 

ünnepségre  
Előadó:  Tállai András polgármester 

Referens:  Bocsi Anna irodavezető  



 

 

 

12./1.) Városi Rendőrkapitány tájékoztatója a térfigyelő rendszer működéséről 

 

12./2.) Tájékoztató az interpellációkra adott válaszokról 

 

 

Z Á R T   Ü L É S 

 

13.) Lakásfenntartási támogatás ügyében hozott elutasító határozat ellen benyújtott 

fellebbezés elbírálása 

Előadó   : Tállai András polgármester 

Referens:  Dr. Galambos Ildikó irodavezető 

   Lengyel Erika munkatárs 

 

14.)ÖNKORMÁNYZATI  INGATLANOK  HASZNOSÍTÁSA  

14/1. )Abkarovits Jenő tér 1. sz. alatti irodahelyiség hasznosítása 

          Előadó   : Tállai András polgármester 

Referens:  Pázmándi Tamás munkatárs 

 

 Sűrgősségi indítvány – Mezőkövesd városának képviselete a Zempléni 

Szakképzés-szervezési Társulásban  

Előadó:  Tállai András polgármester  

Referens:  Kiss László munkaszervezet vezető  

 

 

 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.     Tállai András sk. 

          aljegyző       polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

   Csiger Lajos sk.      Csirmaz Zsolt sk.  

   települési képviselő      települési képviselő 

 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

30/2009. (II.25.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A 

 

 

 

Jelentés a 2009. január 31-ig lejárt határidejű képviselő-testületi döntések     

végrehajtásáról 

 

 

 

1.) A Képviselő-testület elfogadja a 368, 433, 437, 462, 469, 473/2008., 2, 3, 4, 5, 9, 10, 

11, 12, 20, 22/2009. ÖK. sz. határozatok végrehajtásáról szóló jelentést azzal, hogy 

ezen határozatok egyben hatályukat is vesztik. 

 

      2.) A 113, 261, 268, 356, 366, 367, 389, 460, 461/2008., 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19/2009. ÖK. számú határozatok végrehajtásáról szóló jelentést azzal fogadja el, hogy 

a végrehajtást követően a polgármester ismételten adjon tájékoztatást.  

 

 

 

  Felelős:  polgármester  

  Határidő:  azonnal és folyamatos  

 

 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.     Tállai András sk. 

          aljegyző       polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

   Csiger Lajos sk.      Csirmaz Zsolt sk.  

   települési képviselő      települési képviselő 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

1/2009. (II.26.) ÖK. számú  

R E N D E L E T E  

 

az önkormányzat 3/2008.(II.28.) ÖK. számú költségvetési rendeletének módosítása 

 

 

A Képviselő-testület az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörű előirányzat 

módosításait engedélyezi és a város 2008. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:  

 

1.§ 

 

A 3/2008.(II.28.) ÖK. számú rendelet 2.§-ában szereplő bevételi és kiadási főösszegeket a 

következők szerint módosítja: 

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének 

a./    Bevételi főösszegét                                                                                                    

        - a 3.§ szerinti hitelfelvételből származó bevételek nélkül                    8.028.031 eFt-ban 

b./    Kiadási főösszegét 

        - a 4.§ szerinti hiteltörlesztési kiadások nélkül                                       8.461.416 eFt-ban  

c./    Hiányát                                                                                                      433.385 eFt-ban  

        állapítja meg. 

2.§ 

 

A 3/2008.(II.28.) ÖK. sz. rendelet 3.§-ban foglalt hitelfelvétel összegét 841.042 eFt-ra 

módosítja.  

3.§ 

 

A 3/2008.(II.28.) ÖK. sz. rendelet 4.§-ban foglalt hiteltörlesztés összegét 407.657 eFt-ra 

módosítja.  

4.§ 

 

A 3/2008.(II.28.) ÖK. sz. rendelet 7.§ (1) bekezdésben szereplő általános tartalék összege 

3.175 eFt, céltartalék 3.590.191 eFt. 

5.§ 

 

Az 1.§-ban meghatározottaknak megfelelően a Képviselő-testület módosítja a 3/2008.(II.28.) 

ÖK. számú rendelet 1., 1/a., 1/b., 1/c., 1/d., 1/f.,1/h,  2., 2/a, 2/b, 2/d., 2/e., 2/f., 2/g., 2/h., 2/i, 

2/k., 2/l.,  3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., számú mellékleteit. 

 

6.§ 

 

A költségvetési rendelet 18. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

18.§ A Képviselő-testület - az önkormányzati bevételek növelése érdekében - felhatalmazza a 

polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy 

államilag garantált értékpapírt, vagy optima nyílt végű befektetési jegyet, illetve 

tőkegarantált pénzpiaci befektetési jegyet vásároljon, illetve deviza ügyleteket 

bonyolítson. 

 



7. § 

 

A 27. §. (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

(5) A támogatott szervezetek elszámolását (amely szöveges beszámolóból, a 

felhasználást igazoló számlamásolatokból és a támogatási szerződés mellékletét képező 

számadásból áll) a Polgármesteri Hivatal revizori feladatainak ellátásával megbízott 

ellenőrzi. 

 

8. § 

 

Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2008. december 15-től 

alkalmazni kell.  

 

 

 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.     Tállai András sk. 

          aljegyző       polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

   Csiger Lajos sk.      Csirmaz Zsolt sk.  

   települési képviselő      települési képviselő 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

2/2009. (II.26.) ÖK. számú  

R E N D E L E T E  

 

az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről 

 

 

Az Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 

1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló, többször 

módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 

2009. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. 

 

A rendelet hatálya 

 

1.§ A rendelet hatálya Mezőkövesd város Képviselő-testületére, bizottságaira, a Képviselő-

testület hivatalára (polgármesteri hivatal), a Kisebbségi Önkormányzataira és az 

Önkormányzat költségvetési szerveire (intézményeire) terjed ki. 

 

 

A költségvetés bevételei és kiadásai 

 

2.§  A képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének 

 

a.) bevételi főösszegét  
- a 3. § szerinti hitelfelvételből származó bevételek nélkül -     4.212.528   EFt-ban 

b.) kiadási főösszegét 
- a  4. § szerinti hiteltörlesztési kiadások nélkül -                      4.458.008   EFt-ban 

c.) hiányát                                                                            245.480   EFt-ban 

  

állapítja meg.  

 

3.§  A 2.§ a.) pontjában meghatározott költségvetési bevételeken felül az Önkormányzat 

2009.-ban 259.208 EFt hitelfelvételből származó bevétellel számol, a 8.§.(3) 

bekezdésében megfogalmazottak figyelembevételével. 

 

4.§  A 2.§ b.) pontjában meghatározott költségvetési kiadásokon felül az Önkormányzatot 

2009.-ban  13.728 EFt hiteltörlesztési kiadás terheli.                    

 

5.§ (1) A 2.§ a.) pontjában megállapított költségvetési bevételi főösszeg  költségvetési címek 

és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e rendelet 1, valamint a 2, 2/a., 2/b és a 2/c, 

2/d, a 2/e, 2/f, 2/g, 2/h, 2/i, 2/j, 2/k, 2/l, 2/m számú melléklete tartalmazza. 

 

(2) A 2.§ b.) pontjában megállapított költségvetési kiadási főösszeg költségvetési címek 

és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e rendelet 1., valamint az 1/a, 1/b, 1/c, 1/d, 

1/e, 1/f, 1/g, 1/h  számú melléklete tartalmazza. 

 

6.§ (1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadási előirányzat 

feladatonkénti részletezését e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza. 

 



(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadási előirányzat 

célonkénti részletezését e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. 

 

7.§  (1) A képviselő testület a költségvetési kiadási főösszegen belül  

a.)        15.000   EFt összegű általános-, 

b.)      257.114   EFt összegű céltartalékot állapít meg.  

 

(2) A céltartalék összege e rendelet 5. számú mellékletében megjelölt célokhoz 

kapcsolódik. Az általános és a céltartalék felhasználását esetenkénti 1 millió Ft-ig a 

polgármester engedélyezheti, melyről a képviselő-testületet a költségvetési rendelet 

módosításakor tájékoztatja, az 1 millió Ft feletti felhasználásra csak a képviselő-testület 

döntését követően kerülhet sor. 

 

8.§  (1) A 2.§ c.) pontjában foglalt költségvetési hiány fedezetének megteremtése érdekében a 

Képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármesteri hivatal készítse elő az önhibáján kívül 

hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatása iránti 

igénybejelentést.   

 

(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény 

kimunkálásáról, valamint annak határidőben történő benyújtásáról a polgármester köteles 

gondoskodni.   

 

(3) A 2.§ c.) pontjában foglalt költségvetési hiány fedezetének megteremtése érdekében 

működési célú hitelfelvételről a Képviselő-testület az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe 

került önkormányzatok pályázatának elbírálását követően, az önkormányzat tényleges 

bevételeinek és kiadásainak alakulását figyelembe véve dönt. 

 

 9.§ A Képviselő-testület a költségvetési szervek létszámkeretét e rendelet 6. számú 

melléklete szerint határozza meg.  

 

10.§ (1) Az önkormányzati szintű működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási 

előirányzatokat - tájékoztató jelleggel - mérlegszerűen e rendelet 7. számú melléklete 

tartalmazza. 

 

         (2) Az önkormányzat a magánszemélyek által befizetett építményadó és telekadó, 

valamint a luxusadó 20%-át, illetve a magánszemélyek kommunális adójának 100 %-át 

felhalmozási bevételként veszi számba, azt a felhalmozási feladatok finanszírozására 

hagyja jóvá.  

        

  (3) Az önkormányzat felhalmozási bevételként veszi számba az önkormányzati vagyon 

bérbeadásából származó bérleti díjbevételeket (pl: vízi-közmű, önkormányzati üdülők, 

Zsóry fürdő stb.), tekintettel arra, hogy azt a bevételt ugyanazon vagyontárgyak 

felhalmozási és felújítási célú felhasználására fordítja.  

 

11.§ A Képviselő-testület a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait éves 

bontásban e rendelet 8. számú melléklete szerint hagyja jóvá. 

 

12.§  A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban e rendelet 20. 

számú melléklete tartalmazza.  

 



13.§  A Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetését az általuk elfogadott határozat 

alapján - figyelemmel  a  .../2009.  (II…...) CKÖH. számú  határozatban  foglaltakra - e 

rendelet 10./a számú melléklete tartalmazza. Az Örmény Kisebbségi Önkormányzat 

költségvetését az általuk elfogadott határozat alapján - figyelemmel  a  1./2009.  (I. 23.) 

ÖÖH.  számú  határozatban  foglaltakra - e rendelet 10./b számú melléklete tartalmazza. 

Az önkormányzat által nyújtott - a központi támogatáson felüli - támogatás 

felhasználására, csak a Polgármesterrel történt előzetes egyeztetést követően, az 

önkormányzat pénzügyi lehetőségének függvényében kerülhet sor.  

 

14.§ A 2009. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülésére vonatkozó 

előirányzat-felhasználási ütemtervet e rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.  

 

A költségvetés címrendje 

 

15.§ (1) Az államháztartásról szóló törvény 67.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján az 

Önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.  

 

(2) A Polgármesteri hivatal, valamint az önállóan, és a részben önállóan gazdálkodó 

költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet. 

 

A költségvetés végrehajtásának szabályai 

 

16.§ (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirányzatok és létszámkeretek közötti 

átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának. 

 

         (2) Évközben felmerülő kötelezettségvállalásra csak a költségvetési rendelet egyidejű 

módosításával és a fedezet megjelölésével kerülhet sor.  

 

17.§ A jogszabályokon, központi intézkedéseken alapuló előirányzat változások miatt 

szükségessé váló költségvetési rendeletmódosításról a képviselő-testület negyedévente, 

de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeletei 

szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, 

december 31-i hatállyal dönt, és költségvetési rendeletét ennek megfelelően módosítja.  

  

18.§ A Képviselő-testület - az önkormányzati bevételek növelése érdekében - felhatalmazza a 

polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy 

államilag garantált értékpapírt, vagy optima nyílt végű befektetési jegyet, illetve 

tőkegarantált pénzpiaci befektetési jegyet vásároljon, illetve deviza ügyleteket 

bonyolítson. 

 

19.§(1) A költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében az önállóan 

gazdálkodó, a részben-önállóan gazdálkodó teljes-jogkörű, költségvetési szervek 

vezetői teljes jogkörrel rendelkeznek.  

 

         (2) A karbantartási feladatokat döntően a II. félévben kell elvégezni - kivéve a közvetlen 

életveszély, balesetveszély elhárítására vonatkozó kiadásokat -, melyet az 

intézményvezetőknek a kötelezettségvállalást megelőzően a polgármesterrel, illetve a 

jegyzővel egyeztetni szükséges. 

    



        (3) A költségvetési szerv szakmai alapfeladata keretében szellemi tevékenység 

szolgáltatási szerződéssel, vállalkozóval, számla ellenében történő igénybevételére – 

dologi kiadások között tervezett és elszámolt kiadások terhére-, csak jogszabály vagy a 

felügyeleti szerv által szabályozott feltételek szerinti feladatok elvégzésére köthető.   

 

(4) A 2009. szeptember 1-jétől esedékes túlórák kiadási előirányzatát, csak a 

jóváhagyott tantárgyfelosztás alapján, használhatják fel az intézmények.  

 

(5)  A költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzatán belül – a rendszeres 

személyi juttatások, a munkavégzéshez kapcsolódó juttatások előirányzat-maradványát 

használhatja fel év közben, jutalom kifizetésre. E kifizetés valamennyi forrásból – 

figyelemmel az államháztartás működési rendjéről szóló többszörösen módosított 

217/1998.(XII.30.) évi kormányrendelet 59.§.(2) bekezdésében foglaltakra - az 

Ámr.58.§(5) bekezdésében említett mértéken felül összesen a rendszeres személyi 

juttatási előirányzat 10 %-os mértékéig terjedhet, a felügyeleti szerv vezetőjével történt 

egyeztetést követően.  

 

(6) Az intézményen belüli jutalmazás feltételeit (differenciálás szabályait) a 

költségvetési szerv vezetője határozza meg.  

 

(7) A nem rendszeres személyi juttatások között kell megtervezni az Áht. 93/A. §-ában 

foglalt kereset-kiegészítést, melynek alapja a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis 

előirányzata. Az előirányzat felhasználására a felügyeleti szerv vezetőjével történt 

egyeztetést követően kerülhet sor. 

 

(8) Illetményelőleg engedélyezhető évente egy alkalommal, annak a 

közalkalmazottnak, illetve köztisztviselőnek, akinek családi, egészségügyi, illetve más 

szociális ok alapozza meg kérelmét, és munkaviszonya legalább 1 éve fennáll. 

 

(9) Az illetményelőleg összege maximum 60 ezer Ft-ig terjedhet, melyet 6 havi egyenlő 

részletben kell visszatéríteni. Az illetményelőleg még vissza nem fizetett része egy 

összegben és azonnal esedékessé válik, ha a közalkalmazott, illetve köztisztviselő 

munkaviszonya a törlesztési idő alatt megszűnik. 

 

(10) Önkormányzati intézményenként az ilyen jogcímen folyósított támogatás mértéke 

nem lehet magasabb az alkalmazotti létszám 10%-ára számított maximum 

illetményelőleg szorzataként meghatározott összegnél. 

 

Rendkívül indokolt esetben, egyedi elbírálás alapján van lehetőség az intézményi 

keretösszeg túllépésére, melyet az intézményvezető javaslata alapján a polgármester 

engedélyez. 

 

(11) Az önkormányzati intézmények a munkavállalóik részére az étkezőhelyi 

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

vagy a kizárólag fogyasztásra készétel vásárlására jogosító havi 4.000 Ft-os utalványt 

biztosíthatnak.  

 

20.§ (1) A költségvetési szervek a saját működési bevételük eredeti, illetve módosított 

előirányzatot meghaladó többletbevétel 50 %-át - a képviselő-testület döntését követően 

-  saját hatáskörben felhasználhatják, míg a másik 50 % az önkormányzat bevételét 



képezi, melyet a hitelállomány csökkentésére kell fordítani. A saját bevételek 

felhasználását a felügyeleti szerv vezetőjével engedélyeztetni szükséges. 

 

(2) A költségvetési szervek az (1) bekezdés szerinti saját működési bevételek eredeti, 

illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeikből az éves személyi 

juttatások és az azzal összefüggő munkaadót terhelő járulékok előirányzatát az 

államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 217/1998. (XII.30.) 

Korm. rendelet 48. § (2),(3),(4) bekezdésének valamint az Áht. 93. §-ának (4) 

bekezdése figyelembevételével változtathatják. 

 

(3) A költségvetési szervek az átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről, illetve a 

támogatásértékű bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó 

többletbevételeket intézményi hatáskörben felhasználhatják.  

 

(4) A szakképzési hozzájárulásként átvett összeg - intézményi többletbevételként - a 

szakképzést szolgáló tárgyi eszköz- és készletbeszerzésre intézményi hatáskörben 

felhasználható.  

 

(5) A költségvetési szervek által - az (1)-(4) bekezdés szerint - saját hatáskörben 

végrehajtott előirányzat-változtatása során a többszörösen módosított 

217/1998.(XII.30.)  az  Államháztartás  működési rendjéről szóló kormányrendelet 53. 

§-a alapján kell eljárni.  

 

21.§ A feladat elmaradásból származó - kiemelt - kiadási előirányzat megtakarítások 

felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.  

 

22.§ A Képviselő-testület a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 

illetményalapját a Költségvetési törvényben meghatározott mértékben, (38.650 

forintban) határozza meg. A Polgármesteri Hivatalban a szervezeti egységek vezetői 

részére a 32/2003.(X.30.) ÖK. sz. rendelet alapján vezetői pótlékot állapít meg.  

 

23.§ Az önkormányzat Képviselő-testülete - amennyiben a helyi önkormányzatok 

adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 4. §-a szerinti 

adósságrendezési eljárást az önkormányzat vagy hitelezői nem kezdeményezték - 

önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha az 

önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállományának 

mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át, vagy a 100 millió forintot és e 

tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.  

 

24.§ (1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a 

tartozásállományukról e rendelet 9. számú melléklete szerinti formában és tartalommal 

kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni. 

 

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a költségvetési szervnek az általa elismert 

tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is - havonta, a tárgyhó utolsó 

naptári napjának megfelelően a tárgyhót követő hó 5-ig kell az önkormányzat jegyzője 

részére teljesíteni.   

 

25.§ (1) A Képviselő-testület elrendeli a költségvetési szervei részére minden hónap 27-éig a 

számlaegyenlegek közlését, és havi finanszírozási tervek készítését. A költségvetési 



szervek részére a jegyző vagy az általa megbízott személy által felülvizsgált 

finanszírozás folyósítható. A havi finanszírozás mértéke a likviditás kezelhetősége 

érdekében az ÖNHIKI-s pályázat elbírálásáig illetve a féléves beszámolóig az 

intézmények részére biztosított éves működési kiadási előirányzat 1/12-ed részének 

95%-áig terjedhet. 

 

         (2) A jóváhagyott kiemelt előirányzatok felhasználásra, a rendszeresen jelentkező 

személyi jellegű kiadásokat, azok járulékait, és a közüzemi díjakat kivéve – az 

önkormányzat likviditásának biztosítása érdekében -, csak a felügyeleti szerv 

vezetőjével történt előzetes egyeztetést követően kerülhet sor. 

 

(3) A jóváhagyott felhalmozási előirányzatokra csak a II. félévben lehet kötelezettséget 

vállalni, kivéve a folyamatban lévő, már megkezdett felújításokat, beruházásokat. 

 

26.§. Az önkormányzat által nyújtandó lakásépítési és lakásvásárlási támogatást, valamint a 

lakóövezetbe sorolt területek közművesítésére biztosított összeget az elkülönített 

lakásalap-számlán kezelt pénzeszköz terhére elszámolja. 

 

Egyéb rendelkezések 

 

27.§ (1) A Képviselő-testület a társadalmi szervezeteket a költségvetésben meghatározott 

keretösszeg mértékéig támogatja.  A támogatás folyósításának feltétele, hogy a 

szervezet az önkormányzat által meghatározott pályázati kiírásban rögzítetteket vállalja.  

 

     (2)  A Képviselő-testület a helyi iparűzési adókedvezmény megszűnését követően, a 

költségvetésben meghatározott keretösszeg mértékéig, továbbra is támogatni kívánja 

azon társadalmi szervezeteket, akik az iparűzési adófizetésre kötelezettek által 

támogatásra javasolt tevékenységet végeznek, és 2009. március 31-éig regisztrálják 

magukat az önkormányzatnál. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a regisztrált 

szervezet rendelkezzen az iparűzési adófizetésre kötelezett adóalany támogató 

nyilatkozatával.  

 

(3) Azok a szervezetek kérhetik regisztrációjukat, akik a tárgyévet megelőző évben 

bejegyzett és működő szervezetek voltak, és az alábbi célok megvalósítására kívánják a 

támogatás összegét felhasználni:  

- betegség-megelőző és gyógyító, 

- szociális és egészségügyi, 

- oktatási, kulturális, sport, turisztikai, hagyományőrző  

- gyermek és ifjúságvédelem, 

- közrend, közbiztonság-védelem, 

- környezetvédelmi, műemlékvédelmi, természetvédelmi,  

- öregek, hátrányos helyzetűek, támogatása. 

A regisztrációs kérelemhez mellékelni szükséges a szervezeteknek az előző évi 

gazdálkodásukról szóló beszámolót. 

 

Új szervezet év közbeni alapítása esetén, a szervezet támogatás igénybevételére jogosító 

évközi regisztrációjára csak kiemelt városi érdekből és rendkívül indokolt esetben 

kerülhet sor.  

 



     (4) A támogatás folyósítását a támogatási szerződésben rögzítettek alapján a 

Polgármesteri Hivatal biztosítja. 

 

(5) A kapott támogatással a társadalmi szervezet a pályázatában megfogalmazott cél, 

illetve a támogató nyilatkozatban megfogalmazott tevékenység megvalósulását 

követően 30 napon belül, de legkésőbb a következő költségvetési év január 31-éig 

köteles elszámolni. 

 

(6) A támogatott szervezetek elszámolását (amely szöveges beszámolóból, a 

felhasználást igazoló számlamásolatokból és a támogatási szerződés mellékletét képező 

számadásból áll) a Polgármesteri Hivatal revizori feladatainak ellátásával megbízott 

ellenőrzi. 

 

(7) Újabb támogatási igény benyújtásának előfeltétele, hogy a támogatott szervezet 

hiánytalanul eleget tett számadási kötelezettségének és a beszámoló ellenőrzésével 

megbízott nem talált szabálytalanságot. 

 

(8) A Képviselő-testület által nyújtott, nem normatív, céljellegű működési és fejlesztési 

támogatások kedvezményezettjeinek nevét, a támogatás célját, összegét - a 

kettőszázezer forint alatti támogatások kivételével - az önkormányzat honlapján kell 

közzétenni.  

 

28.§ (1) Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 

előírásai alapján  

 

a.) az önkormányzat 2009. év január 1-ji hitelállományát - lejárat szerinti bontásban -  

e rendelet 12. szám melléklete, 

b.) az önkormányzat által nyújtott hitelek (kölcsönök) 2009. év január 1-ji 

állományát - lejárat szerinti bontásban - e rendelet 13. számú melléklete,   

c.) a közvetett támogatások 2009. évre tervezett összegét e rendelet 14. számú 

melléklete, 

d.) az önkormányzat - tervezett - pénzeszköz változását e rendelet 15. számú 

melléklete tartalmazza tájékoztató jelleggel. 

 

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt és tájékoztató jelleggel a képviselő-testület részére 

bemutatott mellékleteket ugyanilyen szerkezetben - az adott évre vonatkozó 

tartalommal - kell benyújtani a következő évek költségvetésének előterjesztésekor is. 

 

(3) A tárgyévben képződött pénzmaradvány felhasználásáról a képviselő-testület az 

adott évről készült zárszámadási rendeletében rendelkezik.  

 

(4) Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 

előírásai alapján az évenkénti zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor  

 

a.) az önkormányzat hitelállományát e rendelet 16. számú melléklete, 

b.) az önkormányzat által nyújtott hitelek (kölcsönök) állományát e rendelet 17. 

számú melléklete, 

c.) a közvetett támogatások összegét - szöveges indokolással - e rendelet  18. számú 

melléklete, 



d.) az önkormányzat pénzeszközeinek változását e rendelet 19. számú melléklete 

szerinti táblázatokban, míg 

e.) az államháztartásról szóló, többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 

118. §-ának (2) bekezdésében meghatározott, az Önkormányzat képviselő-

testülete részére a zárszámadáshoz csatolt vagyonkimutatást az államháztartás 

szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 

többszörösen módosított 249/2000.(XII.24.)Kormány rendelet 44/A. § szerint 

meghatározott szerkezetű és tartalmú mérlegséma szerint kell bemutatni - 

tájékoztató jelleggel -, azt tovább nem kell részletezni; 

f.) a költségvetési évről, december 31-ei fordulónappal készített könyvviteli 

mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív 

pénzügyi elszámolásokat is – leltározni kell. A leltározást – az Önkormányzat 

valamennyi önállóan és részben-önállóan gazdálkodó költségvetési szervénél – 

kétévenként kell végrehajtani. 

g.) a költségvetési szervek elemi beszámolóikat a MÁK által közölt átvételi határidőt 

megelőző 15 nappal kötelesek a jegyző részére megküldeni. A jegyző a 

beszámoló elfogadásáról a beküldést követő 10 napon belül értesíti a költségvetési 

szervek vezetőit. 

 

Záró rendelkezés 
 

29.§. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2009. január 1-től kell 

alkalmazni. 

  

 

Dr. Fekete Zoltán sk.     Tállai András sk. 

          aljegyző       polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

   Csiger Lajos sk.      Csirmaz Zsolt sk.  

   települési képviselő      települési képviselő 

 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

3/2009. (II.26.) ÖK. számú  

R E N D E L E T E  

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának a szociális igazgatásról és  

ellátásokról szóló többször módosított 4/2007.(III.1.) ÖK. számú  

rendeletének  módosítása 

 

 

1. § 

A Bevezető rész az alábbi felhatalmazó rendelkezéssel egészül ki:  

 

… a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többszörösen módosított 

1993. évi III. törvény 132. §. (4) bekezdése …...   

 

2. § 

 

A rendelet 2. §  mely a rendeletalkotásnál figyelembe vett jogszabályokat, és azok 

rövidített megjelölését tartalmazza, kiegészül az alábbi jogszabállyal: 

 

Eszft: Az egyes szociális és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 

2008. évi CVII.  törvény 

 

3.§ 

A rendelet 4. § (2) bekezdése az alábbi i/ ponttal egészül ki: 

 

i./ rendelkezésre állási támogatás  

 

4. § 

 A rendelet 10. §. (1) bekezdése az alábbi i./ ponttal egészül ki:   

   

i./ együttműködési megállapodást köt a rendszeres szociális segélyben részesülő 

személlyel, arra, hogy egy év határozott időtartamban közfoglalkoztatásban részt vesz. 

  

5. § 

 

A rendelet 11. § (1) bekezdésében a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya 

helyett az alábbi megnevezés lép:  

 

Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Iroda és Gyámhivatal 

 

6. § 

 

A rendelet  12. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint egészül ki:  

 

és a rendelkezésre állási támogatásnak (a kifizetése minden hónap 5. napjáig lakossági 

folyószámlára utalással történik.) 

  



7.§ 

 

A rendelet  15. §. (6) bekezdésben a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya 

helyett az alábbi megnevezés lép:  

 

Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Iroda és Gyámhivatal 

 

8. § 

 

A rendelet  16. §. (4) bekezdésében a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya 

helyett az alábbi megnevezés lép:  

 

Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Iroda és Gyámhivatal 

 

           9. § 

 

A rendelet 21.§-a az alábbiakra változik: 

 

(1) Az aktív korúak ellátására jogosult, rendszeres szociális segélyben részesülő 

személyek – az egészségkárosodott személyek kivételével – együttműködésének 

intézményi feltételeiről az önkormányzat a Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és 

Gyermekjóléti Szolgálat útján gondoskodik. 

 

(2) Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság 

kezdő napján 

a) az 55. életévét betöltötte, vagy 

b) 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel – feltéve, hogy a családban élő gyermekek 

valamelyikére tekintettel más személy nem részesül a Cst. szerinti gyermekgondozási 

támogatásban, gyermekgondozási díjban, terhességi gyermekágyi segélyben – és a 

gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben  nem tudják biztosítani,  

a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként köteles együttműködni a 

Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálattal.  

 

(3) Az együttműködésre kötelezett személy  

a) az együttműködésre kijelölt szervnél nyilvántartásba veteti magát,  

b) a beilleszkedést segítő programról írásban megállapodik az együttműködésre 

kijelölt szervvel,  

c) teljesíti a beilleszkedését segítő programban foglaltakat. 

 

(4) Az együttműködésre kötelezett rendszeres szociális segélyben részesülő személy a 

határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül köteles felkeresni a 

Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatot.  

 

(5) A beilleszkedést segítő program az együttműködő személy szociális helyzetéhez és 

mentális állapotához igazodva kiterjed:  

a) az együttműködésre kijelölt szervvel való kapcsolattartásra,  

b) az együttműködő személy számára előírt, az egyéni képességeket fejlesztő vagy az 

életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetőleg munkavégzésre történő 

felkészülést segítő programban való részvételre,  

 



(6)A Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat  

a) figyelemmel kíséri az együttműködési kötelezettséget előíró határozatban 

megállapított határidő betartását, és annak megszegése esetén megvizsgálja a 

mulasztás okát, továbbá a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a jogerős 

határozat alapján – a szervnél történő megjelenésekor – nyilvántartásba veszi,  

b) tájékoztatja a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a beilleszkedést segítő 

program elkészítésének menetéről, a programok típusairól, az együttműködés eljárási 

szabályairól,  

c) a nyilvántartásba vételtől számított hatvan napon belül a rendszeres szociális 

segélyre jogosult személy bevonásával kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó 

beilleszkedést segítő programot, és arról a segélyben részesülő személlyel írásban 

megállapodást köt,  

d) folyamatosan kapcsolatot tart a rendszeres szociális segélyre jogosult személlyel és 

legalább három havonta személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a beilleszkedést 

segítő programban foglaltak betartását, 

e) legalább évente írásos értékelést készít a beilleszkedést elősegítő program 

végrehajtásáról, és amennyiben szükséges – a rendszeres szociális segélyre jogosult 

személy bevonásával – módosítja a programot,  

f) azonnal jelzi a jegyzőnek, ha a rendszeres szociális segélyre jogosult személy 

együttműködési kötelezettség nem tesz eleget, valamint  

g) az éves értékelés megküldésével tájékoztatja a jegyzőt beilleszkedést segítő 

program végrehajtásáról, 

h) a rendszeres szociális segélyre jogosult személlyel történő kapcsolattartásáról 

esetnaplót vezet.  

 

(7) Az aktív korúak ellátásárára való jogosultságát meg kell szüntetni annak a 

rendszeres szociális segélyre jogosult személynek, aki a rendszeres szociális segély 

folyósításának időtartama alatt az együttműködésre kijelölt szervvel fennálló 

együttműködési kötelezettségét neki felróhatóan két éven belül ismételten megszegi.  

  

10.§ 

A rendelet 21/A. §-a az alábbiakra változik  

 

(1) Mezőkövesd Város Önkormányzata az aktív korúak ellátására jogosult személyek 

munkaerő-piaci helyzetének javítása érdekében közcélú munkavégzést szervez, 

melynek napi munkaideje minimum 6 óra, maximum 8 óra, mely munkavégzés 

határozott időtartamra szól, és legrövidebb időtartama évi 90 munkanap. A határozott 

idejű munkaszerződések egybeszámítva az öt évet nem haladhatják meg.   

 

   (2) A Képviselő-testület a közcélú munkavégzés keretében történő foglalkoztatásra  

         feljogosítja 

 a Polgármesteri Hivatalt, 

 a Mezőkövesdi Városgondnokságot,  

 a Városi Bölcsődét,  

 a Városi Napköziotthonos Óvodát,  

 a Mezőkövesdi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményt,  

 a Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolát,  

 a Széchenyi István Szakképző Iskolát,  

 a Bayer Róbert Városi Kollégium és Élelmezési Központot,  

 a Városi Sportcsarnokot,  



 a Közművelődési Közalapítványt 

 a Mezőkövesdi Kulturális Könyvtári és Turisztikai Nonprofit kft-t 

 a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálatát 

 a Mezőkövesdi Városgazdálkodási Zrt-t 

 a Zsóri Camping kft-t 

 a Városi Rendelőintézetet 

 

(3) Az önkormányzat az alábbi foglalkoztatási lehetőségeket ajánlja fel az aktív korúak 

ellátására jogosult személyek részére: 

- takarítás (épület, udvar), 

- adminisztratív munka (postázás előkészítése, számítógépen adatrögzítés, iktatásra 

iratok előkészítése, adatgyűjtés, adatfeldolgozás),  

- kézbesítés,  

- konyhai kisegítő munka,  

- portás (portási feladatok ellátása, telefonközpont kezelése) 

- gondnok (intézménynél a zavartalan működés fenntartása,  

- koordinátor (roma gyermekek beilleszkedésének segítése, kapcsolattartás a szülő és 

az intézmény között),  

- szociális kisegítő munka, főként házi gondozás és étkeztetés keretén belül: (étel 

kiszállítás, gyógyszer kiváltás, bevásárlás, tüzelő aprítás, ház körüli teendők, 

takarítása),  

- vagyonvédelmi feladatok,  

- közterületi segédmunka (közterület, járda takarítása, csapadékelvezető árkok 

karbantartása, külterületi csapadékelvezető csatornák és tározók karbantartása, zárt 

csatorna készítése, belvíz elleni védekezésben való részvétel, város belvízvédelmi 

szivattyúinak kezelése, karbantartása, fűnyírás, gépi és kézi kaszálás, parlagfűirtás, 

sövénynyírás, gallyazás, nádvágás, veszélyes fák kivágása, új facsemeték ültetése, 

városi utak, járdák javítása, kátyúzás aszfalttal vagy kohósalakkal, utak, járdák 

karbantartása, padkázás, hó és síkosságmentesítés, temetők rendben tartásában való 

közreműködés, intézményeknél bontási, építési, karbantartási munkák végzése, a város 

játszótereinek karbantartása, sport és kulturális helyszínek karbantartása, a város és 

civil szervezetek rendezvényeinek előkészítésében, lebonyolításában és az 

utómunkákban való segítés, illegális hulladék gyűjtése, elszállítása, stb.) 

- TMK-s szakképzettséget igénylő munkák: (szerszámok karbantartása, lakatosipari 

munkák végzése, gépek és gépjárművek javítása, karbantartása, ajtó-, ablak pászítása, 

javítása, festése-, mázolása, kerítések festése, stb) 

- kőműves munkák: (önkormányzati lakásoknál kisebb szakmunkák elvégzése) 

 

(4) Az aktív korúak ellátására jogosult, rendelkezésre állási támogatásban részesülő 

személyt a közcélú munkakezdés időpontjánál legalább öt munkanappal korábban 

tájékoztatni kell. 

 

(5) Amennyiben a közcélú munkavégzésre kötelezett személy a közcélú 

munkavégzésre irányuló munkaszerződést azért nem köti meg, mert keresőképtelenné 

vált, a keresőképtelenség felülvizsgálat kezdeményezésére a jegyző jogosult. 

 

 

 

 



 

(6) Amennyiben a  közcélú munkavégzésre kötelezett személy a közfoglalkoztatásban 

keresőképtelenségére hivatkozással nem vesz részt, a foglalkoztató a 

keresőképtelenség fennállásának vizsgálatára külön jogszabályban foglaltak szerint 

felülvizsgálatot kezdeményezhet.  

 

(7) Amennyiben az aktív korúak ellátására jogosult személy közfoglalkoztatásban vesz 

részt, a foglalkoztató a foglalkoztatás megkezdésével egyidejűleg tájékoztatja a 

jegyzőt 

a.) a foglalkoztatott személy természetes személyazonosító adatairól 

b.) a foglalkoztatás kezdő időpontjáról és várható időtartamáról, valamint 

c.) a munkaszerződés szerinti kereset havi nettó összegéről.  

 

(8) A jegyző a (8) kezdés a)-b) pontjai szerinti adatokról haladéktalanul tájékoztatja az 

Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Mezőkövesdi Kirendeltségét. A 

tájékoztatás az adatoknak a Foglalkoztatási és Szociális Adatbázisban történő 

rögzítésével történik.  

 

(9) A (3) bekezdésben megjelölt szerveknek  minden hónap 3. napjáig jelentési 

kötelezettségük van a Polgármesteri Hivatal Kincstári Irodája felé, a közcélú munkát 

végző személyek számáról, a foglalkoztatási jogviszonyban töltött napok számáról, a 

kifizetett bruttó bérről, a pénzbeli támogatás igénylésének benyújtásához.  

 

   

11. § 

 

Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2009. január 1. napjától 

kell alkalmazni. A 4/2007. ( III. 1. ) ÖK. számú rendelet jelen rendelettel nem érintett 

szakaszai változatlan formában maradnak.  

 

 

 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.     Tállai András sk. 

          aljegyző       polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

   Csiger Lajos sk.      Csirmaz Zsolt sk.  

   települési képviselő      települési képviselő 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 



 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

4/2009. (II.26.) ÖK. számú  

R E N D E L E T E  

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló többször módosított 6/2007. (III.1.) ÖK. számú  

rendeletének módosításáról 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 20/C. § (4) bekezdésének felhatalmazása 

alapján a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 6/2007. (III.I.) ÖK. számú 

rendeletét (a továbbiakban: rendelet) az alábbiak szerint módosítja. 

 

1. § 

 

A rendelet 4. § (3) bek. a) pontja az alábbi francia bekezdéssel egészül ki: 

 

- Óvodáztatási támogatás 

 

2. § 

 

Az 5. § (1) bekezdésében szereplő Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya helyébe az alábbi 

megnevezés lép: 

 - Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Iroda és Gyámhivatal 

 

                                                              3. §       

 

A 7. § (3) bekezdésében megjelölt Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya helyébe az alábbi 

megnevezés lép: 

 - Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Iroda és Gyámhivatal 

 

            4. § 

 

A 8. § (2) bek. a) és b) pontjában, valamint (3) bekezdésében szereplő Polgármesteri Hivatal 

Szociális Osztálya helyébe az alábbi megnevezés lép: 

 - Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Iroda és Gyámhivatal 

 

                                                                       5. § 

 

A rendelet az alábbi 8/A. §-sal egészül ki: 

(1) Első alkalommal nyújtott óvodáztatási támogatás pénzbeli támogatás helyett természetbeni 

támogatás formájában is nyújtható a szülőnek gyermeke részére, az intézményvezető 

javaslata, vagy a szülő kérelme alapján. 

(2) A természetben nyújtott óvodáztatási támogatást a jegyző a Mezőkövesdi Kistérségi 

Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat közreműködésével biztosítja, aki a támogatás számlával 

történő elszámolására köteles a felhasználást követő 15 napon belül. 

 



 

(3) A természetben nyújtott óvodáztatási támogatás célja a gyermek rendszeres óvodába 

járásának segítése, formája különösen utcai ruha, utcai cipő, váltóruha, váltócipő, tisztasági 

csomag biztosítása. 

 

6. § 

 

A 9. § (2) bekezdésében megjelölt Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya helyébe az alábbi 

megnevezés lép: 

 - Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Iroda és Gyámhivatal 

 

           7. § 

 

Jelen rendelet kihírdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2009. január 1. napjától kell 

alkalmazni. 

 

 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.     Tállai András sk. 

          aljegyző       polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

   Csiger Lajos sk.      Csirmaz Zsolt sk.  

   települési képviselő      települési képviselő 

 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

31/2009. (II.25.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A 

 

önkormányzati ingatlanok hasznosítása 

 

A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és az előterjesztésben szereplő 

ingatlanok hasznosítására az alábbi döntést hozza: 

 

I. Bérlakások 

 

 1. A Nefelejcs út 1. szám alatti komfort nélküli lakást 2.063 eFt értéken 

továbbra is hirdetni kell értékesítésre.  

Amennyiben 3 hónap alatt nem jelentkezik vevő az ingatlanok megvásárlására 

vonatkozóan, a lakást, rendkívül rossz műszaki állapota miatt le kell bontani és a 

területet a társasház tulajdonosoknak fel kell ajánlani megvásárlásra.  

 

 2. A Szent László tér 1. sz és 2.sz 50 m
2
  alapterületű összkomfortos lakásokat, 

valamint a Batthyány út 13. sz. alatti 54. m
2
  alapterületű komfortos lakást továbbra is 

hirdetni kell értékesítésre.  

Amennyiben 3 hónap alatt nem jelentkezik vevő az ingatlanok megvásárlására 

vonatkozóan, a lakásokat meg kell hirdetni piaci alapon történő bérleti hasznosításra.  

Mivel a lakások rendeltetésszerű használatra alkalmasak, azonban kisebb felújítási 

munkák elvégzése szükséges, és az önkormányzat nem rendelkezik elegendő anyagi 

fedezettel a felújításhoz, a lakásokat úgy kell meghirdetni, hogy a bérlő újítsa fel – 

előre egyeztetett költségvetés alapján – és az önkormányzat a felújítás összegét 

beszámítja a lakbérbe.  

 

 3. A Mátyás király út 142. I/15.sz. 33. alapterületű összkomfortos bérlakás 

kiutalásának módját közérdekű célból, szakember-ellátás biztosítása érdekében 

határozza meg.  

II. 

 

A nem lakáscélú helyiségek, a telkek, beépítetlen területek, az üdülőterületek, a 

belterület határán lévő területek és külterületi ingatlanok hasznosításáról 

csoportonként havonta külön-külön előterjesztés alapján kíván dönteni a Képviselő-

testület. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal, illetve értelem szerint 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.     Tállai András sk. 

          aljegyző       polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

   Csiger Lajos sk.      Csirmaz Zsolt sk.  

   települési képviselő      települési képviselő 

 

Kiadmány hiteléül:  



 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

32/2009. (II.25.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A 

 

 

 

Tájékoztató a 2009. évben az önkormányzati intézményekben szükséges  

állagjavítási és karbantartási munkáról 

 

 

 

1.) A Képviselő-testület az  a 2009. évben az önkormányzati intézményekben 

szükséges állagjavítási és karbantartási munkákról való tájékoztatást elfogadja.  
     

2.) Az Önkormányzat szerződéskötéskor a fizetési határidőt 60 napnál rövidebb 

időpontra kéri meghatározni.   

 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a munkálatok kivitelezőinek            

kiválasztására irányuló pályázati eljárás megindítására. 
 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
 

 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.     Tállai András sk. 

          aljegyző       polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

   Csiger Lajos sk.      Csirmaz Zsolt sk.  

   települési képviselő      települési képviselő 

 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

33/2009. (II.25.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A 

 

 

2009. évi járda felújítási  munkák 

 

 

 

 

 A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és a Mátyás király úti járda 

térköves átépítését, az Eötvös J. utcától a László K. utcáig, és a Zeneiskola előtti, 

mintegy 55 méteres szakaszokon támogatja. 

 A Képviselő-testület a szükséges fedezetet a város 2009. évi költségvetésében 

biztosítja. 

 Felkéri a polgármestert, hogy a döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket 

tegye meg. 

 

 Felelős:     polgármester 

 Határidő:  folyamatos 

 

 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.     Tállai András sk. 

          aljegyző       polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

   Csiger Lajos sk.      Csirmaz Zsolt sk.  

   települési képviselő      települési képviselő 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

34/2009. (II.25.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A 

 

 

Városi játszóterek 2009. évi fejlesztése  

 

 

 

1./ A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és támogatja, hogy játszóterek 

2009. évi fejlesztése során a Gróf Zichy J. úti, Váci Mihály úti játszóterek kerítéssel 

történő körbezárása valósuljon meg. 

 

2./ Felkéri a polgármestert, hogy a játszóterekre kerítésnek kivitelezésére kérjen 

árajánlatokat, és a  legkedvezőbb ajánlatevővel kösse meg a vállalkozási szerződést. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2009. május 31. 

 

 

 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.     Tállai András sk. 

          aljegyző       polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

   Csiger Lajos sk.      Csirmaz Zsolt sk.  

   települési képviselő      települési képviselő 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

35/2009. (II.25.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A 

 

 

Mezőkövesd város ivóvíz- és szennyvízhálózat 2009. évi  

rekonstrukciós terve 

 

  

 

 A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:  

 

1.) A Képviselő-testület az előterjesztés mellékletét képező, Mezőkövesd város ivóvíz- és 

szennyvízhálózat 2009. évi rekonstrukciós tervét jóváhagyja. 

 

2.) A szennyvíz telepen meglévő iszapprés felújítására, tovább 1 db új présgép 

beszerzésére, elhelyezésére és a kapcsolódó munkák elvégzésére Mezőkövesd város 

2009. évi költségvetésében a felhalmozási jellegű kiadások között bruttó 15 MFt 

fedezetet biztosít. 

 

Felelős:  VG ZRt vezérigazgató  

Határidő:  folyamatos  

 

 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.     Tállai András sk. 

          aljegyző       polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

   Csiger Lajos sk.      Csirmaz Zsolt sk.  

   települési képviselő      települési képviselő 

 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rekonstrukciós terv 

Mezőkövesd  ivóvíz- és szennyvíz csatornahálózat 

2009. év 

 

 

 
 Gerincvezetékek cseréje későbbi állapotfelmérés szerinti helyszíneken, egyeztetve a 

szennyvízcsatorna tervezett beruházással, és dinamikus nyomásszabályozó beszerzése  

összköltség: 7.500.000,- Ft+ ÁFA 

 

 Bekötővezetékek cseréje, év közbeni rekonstrukciónak minősülő elosztóvezeték, 

illetve bekötővezeték kiváltása 30 fogyasztóhelyen. 

A költségek fogyasztóhelyenként: 110.000.- Ft 

összköltség: 3.300.000.- Ft +ÁFA 

 

 10 db altalaj tűzcsap komplett betétcsere. 

összköltség: 400.000.-Ft+ÁFA 

 

 5 db NA 80-as meghibásodott tolózár cseréje az üzembiztos kizárás érdekében. 

összköltség:500.000.-FT+ÁFA 

 

 A műfűvel ellátandó Sportpályát keresztező, NA 200-as AC vezeték kiváltása, 

közterületen való elhelyezése. A Kavicsos úti járda és a sportpálya beton kerítése 

közötti zöldterületen, (200 fm-es szakaszon) NA 200-as KG PVC vezeték kiépítése. 

összköltség: 2.400.000.-Ft+ÁFA 

 

 9 db nehézfedlappal ellátott akna födém cseréje. 

összköltség: 900.000.-FT+ÁFA 

 

 

 

 

 

 Mindösszesen:      15.000.000.-Ft+ÁFA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

36/2009. (II.25.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A 

 

 

Mezőkövesdi Művelődési Közalapítvány beszámolója a 2008. évben végzett 

tevékenységéről és a Nonprofit Kft. 2009. évi terveiről 

 

 

 

A képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és a következőképpen 

határozott: 

 

A Mezőkövesdi Művelődési Közalapítvány 2008. évi beszámolóját és a 

Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Kulturális, Könyvtári, Turisztikai és 

Sportcentrum Nonprofit Kft. 2009. évi munkatervét elfogadja. 

 

 

 

Felelős: Polgármester, Ügyvezető 

Határidő: azonnal 

 

 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.     Tállai András sk. 

          aljegyző       polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

   Csiger Lajos sk.      Csirmaz Zsolt sk.  

   települési képviselő      települési képviselő 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

37/2009. (II.25.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A 

 

 

Pályázat benyújtása helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési 

érdekeltségnövelő támogatására 

 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata a NKÖM 4/2004. (II.20.) „A helyi 

önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatása” 

pályázatot nyújt be. 

 

A pályázathoz szükséges 50 %-os önrész, 1.000.000 Ft-ot az érdekeltségnövelő 

pályázat támogatása  a 2009. évi költségvetési rendeletben az 5. sz. melléklet 

céltartalékban szereplő összeg terhére  kerül biztosításra. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázattal összefüggő feladatok 

megtételére. 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2009. március 1. 

 

 

 

   Dr. Fekete Zoltán sk.     Tállai András sk. 

            aljegyző      polgármester  

 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

   Csiger Lajos sk.      Csirmaz Zsolt sk.  

   települési képviselő      települési képviselő 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 



 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

38/2009. (II.25.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A 

 

 

 

Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola alapító 

okirata  

 

 

 

 

A képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és a következőképpen határozott: 

 

1.) A képviselő-testület a Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola 

alapító okiratát 2009. február 25. napjával hatályon kívül helyezi. 

 

2.) A képviselő-testület az előterjesztés 1. sz. mellékletében rögzített új alapító 

okiratot elfogadja.  

 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

 

   Dr. Fekete Zoltán sk.     Tállai András sk. 

          aljegyző       polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

   Csiger Lajos sk.      Csirmaz Zsolt sk.  

   települési képviselő      települési képviselő 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALAPÍTÓ OKIRAT 

 

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 2.§-ának 

(1) bek. b, pontjában,   továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §-ának 

(5) bekezdésében foglaltak alapján Mezőkövesd Város Önkormányzata az 1911. szeptember 

14-én létesített Királyi Kathólikus  Főgimnázium alapító okiratát a következők szerint 

határozza meg. 

 

Az intézmény neve: Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola 

 

Az intézmény székhelye: Mezőkövesd, Mátyás király út 146. 

 

Az intézmény típusa: Gimnázium és szakközépiskola  

               
Az intézmény alapításának éve: 1911. 

 

Jogszabályban meghatározott közfeladata: Általános középfokú oktatás 

 

TEAOR:  8531  Általános középfokú oktatás 

        8532  Szakmai középfokú oktatás 

 

Szakágazati kód: 853100 

 

Az intézmény irányító és alapító szerve: Mezőkövesd Város Önkormányzat 

                 Mezőkövesd, Mátyás király út 112. 

 

Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: Mezőkövesd Város Önkormányzata 

           Mezőkövesd, Mátyás király út 112. 

 

Az alapítói jog gyakorlója:  Mezőkövesd Város Önkormányzat 

    3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112. 

 

Az intézmény típus szerinti besorolása: A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató 

         Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 

 

Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő költségvetési szerv 

 

Az intézmény pénzügyi-gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal (3400-Mezőkövesd, 

Mátyás király út 112.) mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el. A 

részben önállóan gazdálkodó intézmény a gazdálkodásra kijelölt önálló költségvetési szerv 

éves költségvetésében jóváhagyott előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkezik.  

 

A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:  
Az iskola igazgatóját a Képviselő-testület nevezi ki és bízza meg, nyilvános pályázati eljárás 

útján. 

 

Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: közalkalmazotti 

és megbízásos jogviszony 

 



A intézmény feladata, tevékenységi köre: 

 

Alaptevékenysége:              

 

80214-4 Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás 

 

A Gimnáziumban négy, illetve a nyelvi előkészítő osztályban öt évfolyamos, általános 

műveltséget  megalapozó, valamint érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok 

megkezdésére felkészítő nevelés és oktatás folyik. 

 

80217-7 Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás 

 

A szakközépiskolának négy középiskolai évfolyama van, a tanuló a középiskolai évfolyamon 

felkészül az érettségi vizsgára, valamint felsőfokú iskolai továbbtanulásra, illetve munkába 

állásra, és előkészül a szakképzésre való bekapcsolódásra,  az egy vagy két szakképzési 

évfolyam az  OKJ-ban és a megyei fejlesztési tervben meghatározottak szerint az utolsó 

középiskolai évfolyam elvégzéséhez, illetve középiskolai végzettséghez kötött 

szakképesítések körében felkészít szakmai vizsgára, 

a tanulók érdeklődése, igénye szerint nem kötelező (választható) tanórai foglalkozásokat 

szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, speciális kiegészítő ismeretek átadása 

céljából a Közoktatási törvényben meghatározott időkeretben. 

 

80224-1 Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás 

 

Az érettségi vizsga utáni szakképzési évfolyamokon az 1/13. és 2/14. csoportokban az 

ügyviteli, a közgazdasági és a vele rokon (például kereskedelmi marketing, idegenforgalmi, 

stb.) középfokú és annál magasabb szintű szakmákra történik a felkészítés.  

 

OKJ szerinti szakképzés  

OKJ 33 346 01 0000 00 00 – irodai asszisztens 

OKJ 54 345 01 0010 54 03 – ügyintéző titkár (2 éves) 

OKJ 54 345 02 0000 00 00 – logisztikai ügyintéző (2 éves) 

OKJ 54 812 02 0010 54 02 – utazási ügyintéző (1 éves) 

OKJ 52 344 03 0000 00 00 – pénzügyi-számviteli ügyintéző 

OKJ 52 462 01 1000 00 00 – statisztikai és gazdasági ügyintéző 

                                    OKJ 52 347 03 0000 00 00 – telefonos és elektronikus  

         ügyfélkapcsolati asszisztens 

    OKJ 52 347 02 0000 00 00 – személyes ügyfélszolgálati asszisztens 

 

75184-5 Város- és községgazdálkodási szolgáltatás 

 

Az iskola közcélú munkásokat foglalkoztat. 

 

92403-6 Diáksport 

 

Az intézmény felvállalja a tanulási nehézséggel küzdő, valamint a sajátos nevelési igényű 

tanulók együtt nevelő – oktató, inkluzív, integrált oktatását.  

80215 – 5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi nevelése – 

oktatása (ezen belül)  

- beszédfogyatékos /beszéd- és nyelvi fejlődésben akadályozott/ 



- mozgáskorlátozott 

- hallássérült nagyothalló 

hallásukat műtéti úton helyreállított /létrehozott 

hallássérült 

 -     látássérült  gyengénlátó 

- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

visszavezethetően tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermek 

- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermek 

 

80218-8 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai nevelése 

– oktatása (ezen belül)  

- beszédfogyatékos /beszéd- és nyelvi fejlődésben akadályozott/ 

- mozgáskorlátozott 

- hallássérült nagyothalló 

hallásukat műtéti úton helyreállított /létrehozott 

hallássérült 

   -     látássérült  gyengénlátó 

- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

visszavezethetően tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermek 

- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermek 

 

80225-2 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakképesítés 

megszerzésére felkészítő iskolai oktatása  

- beszédfogyatékos /beszéd- és nyelvi fejlődésben akadályozott/ 

- mozgáskorlátozott 

- hallássérült nagyothalló 

hallásukat műtéti úton helyreállított /létrehozott 

hallássérült 

   -     látássérült  gyengénlátó 

- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

visszavezethetően tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermek 

- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermek 

 

80216-6 Gimnáziumi felnőttoktatás 

 

Az iskola a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. tv. alapján a regisztrációs eljárás során 

engedélyezett képesítések megszerzéséhez felnőttképzést folytat.  

 

80219-9 Szakközépiskolai felnőttoktatás 

 

Az iskola a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. tv. alapján a regisztrációs eljárás során 

engedélyezett képesítések megszerzéséhez felnőttképzést folytat.  

 

 

 

 

 



 

Kiegészítő tevékenységként végezhető:  

 

75195-2 Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő, kisegítő tevékenységek 

 

Művészeti, sport, nyelvi és egyéb tanfolyamok szervezése.  

 

Az iskola a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. tv. alapján a regisztrációs eljárás során 

engedélyezett képesítések megszerzéséhez felnőttképzést folytat.  

 

Kisegítő tevékenységként végezhető:  

 

75195-2 Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő, kisegítő tevékenységek 

 

Az iskola rendelkezésére álló helyiségeket, eszközöket egy naptári évnél nem hosszabb 

időtartamra  vagy alkalomszerűen bérbe adhatja, ha az nem akadályozza az  intézményben 

folyó nevelő-oktató munkát, sporttevékenységet. 

 

Vállalkozási tevékenység: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 

Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám: 850 fő 

 

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

 4 évfolyamos–közgazdasági szakközépiskola.  

 Egy vagy két szakképzési évfolyam az OKJ-ban 

meghatározottak szerint 

 

A feladatellátást szolgáló vagyon:  
 

A fenntartó által az iskola rendelkezésére bocsátott ingatlan, a feladat ellátásához szükséges 

eszközök, berendezések, felszerelések leltár szerint. Az iskola a rendelkezésre bocsátott 

vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetve biztosítékként felhasználni. 

 

A vagyon feletti rendelkezési jog:  
A rendelkezés jogát Mezőkövesd Város Önkormányzata gyakorolja  

 

 

 

Záradék: A Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola alapító okiratát 

Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 38/2009. (II.25.) ÖK. számú 

határozatával hagyta jóvá.  

 

 

Mezőkövesd,  2009. február 25. 

 

 

Tállai András 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

polgármester 

 



 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

39/2009. (II.25.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A 

 

 

Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola alapításának 100.  

évfordulóját előkészítő bizottság létrehozása és ügyrendjének megállapítása  

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a  „100. éves a 

Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola” jubileumi 

ünnepségsorozatának előkészítésére létrehozandó Bizottság megalakulását az 

előterjesztésben javasolt személyek elfogadásával. 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármester 

Urat a szükséges intézkedések megtételére 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.     Tállai András sk. 

          aljegyző       polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

   Csiger Lajos sk.      Csirmaz Zsolt sk.  

   települési képviselő      települési képviselő 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

40/2009. (II.25.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A 

 

 

Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola diákjainak  

táboroztatása Bad Salzungen testvérvárosba 

 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testület támogatja a Szent László 

Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola tanulóinak és kísérő delegációjának 

kiutazását oly mértékben, hogy 16.200.- Ft/fő megfizetését átvállalja az általános 

tartalék terhére.  

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármester 

Urat a  szükséges intézkedések megtételére. 

 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.     Tállai András sk. 

          aljegyző       polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

   Csiger Lajos sk.      Csirmaz Zsolt sk.  

   települési képviselő      települési képviselő 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

40/2009. (II.25.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A 

 

 

Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola diákjainak  

táboroztatása Bad Salzungen testvérvárosba  

 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testület támogatja a Szent László 

Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola tanulóinak és kísérő delegációjának 

kiutazását oly mértékben, hogy 16.200.- Ft/fő megfizetését átvállalja az általános 

tartalék terhére.  

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármester 

Urat a  szükséges intézkedések megtételére. 

 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.     Tállai András sk. 

          aljegyző       polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  
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ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK – Megalkotás- Hatálybaléptetés 
 



 
BEVEZETŐ RÉSZ 

 
 

 

Hatály 

Személyi hatály:  

Az ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV (továbbiakban TERV) a Mezőkövesdi Polgármesteri 

Hivatal – a továbbiakban Hivatal- valamennyi dolgozójára (köztisztviselőjére, 

munkavállalójára -a továbbiakban munkavállalók)  kiterjed. Kiterjed továbbá a megbízási 

szerződéssel foglalkoztatottakra, mindazon esetekben, amikor a megbízási szerződésben ezzel 

kifejezetten ellentétes rendelkezés nincs, illetve a megbízási szerződés természetéből adódóan 

értelemszerűen a hatály kérdése nem merülhet fel. 

 

Időbeli hatály: A cím alatt megjelenített időtartam azzal, hogy annak leteltét követő 

következő nappal a Hivatal, az Európai Uniós és a magyarországi jogi szabályozással, 

továbbá az aktuális Köztársasági Esélyegyenlőségi Programmal összhangban köteles 

megalkotni az újabb -2 éves periódusra vonatkozó- Esélyegyenlőségi Tervét.  

Törvényi háttér: 

 

Az Esélyegyenlőségi törvény az Európai Unió előírásaival összhangban rendelkezik az 

egyenlő bánásmód elveinek érvényesítéséről, az esélyegyenlőség előmozdításáról. Ennek 

gyakorlati megvalósítását célozza az Esélyegyenlőségi terv, mely a Munka 

Törvénykönyvének rendelkezéseivel együtt biztosítja a kiemelten hátrányos helyzetű 

munkavállalói csoportokra történő fokozott odafigyelést, így különösen az illetmények, 

munkakörülmények, szakmai előmenetel, képzések, ill. a szülői szereppel kapcsolatos 

kedvezmények tekintetében.  

Mezőkövesd Város Polgármesteri Hivatala nagy súlyt fektet arra, hogy az általa 

foglalkoztatott munkavállalókat semmiféle hátrányos megkülönböztetés ne érje a 

közszolgálati jogviszonnyal összefüggésben sem korukra, nemükre, faji, etnikai 

hovatartozásukra, vallási, politikai meggyőződésükre, sem családi viszonyaikra vonatkozóan. 

Mezőkövesd Város Polgármesteri Hivatala az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. Törvény (továbbiakban:Ebktv) 63. § (4) bekezdése, 

valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. Törvény 5. és 70/A. §-ában 

meghatározottak alapján az alábbi Esélyegyenlőségi Tervet alkotja: 

 



 

- RÉSZ 

Általános célok, célcsoportok, etikai elvek 

 

 

Az  esélyegyenlőségi terv célja: A tárgykörben meglévő rendszerek, tervek, eljárások, 

juttatási lehetőségek felülvizsgálata, az esetleges új, indokolt elemek kidolgozása, továbbá az 

esélyegyenlőséget biztosító, vagy jobban segítő eljárások pontosítása, adott esetben revíziója, 

módosítása. Mindemellett a fentiek kapcsán a Hivatalban jelenlévő hátrányos helyzetű 

célcsoportok kiemelt figyelembe vétele, segítése, ösztönzése alapvető munkáltatói feladat. 

Az esélyegyenlőségi terv irányultsága, irányvonala: A TERV elsősorban és célirányosan a 

Hivatalnál munkaviszonyban álló, alább rögzített 5 hátrányos helyzetű csoportra terjed ki. 

Kiterjed továbbá a potenciális munkavállalókra is a felvételi eljárások során. 

 

Célcsoportok: 

1. Nők 

2. 40 évnél idősebb munkavállalók 

3. Romák* 

4. Fogyatékos, megváltozott munkaképességű személyek 

5. Két, vagy több tíz éven aluli gyermeket nevelő, vagy gyermeket egyedül nevelő 

munkavállalók 

 

*Roma identitású személyekkel kapcsolatos nyilvántartás jelenleg Hivatalunk vonatkozásában 

nincs, tekintettel arra, hogy ezt csak önkéntes írásbeli nyilatkozat alapján lehet felfektetni. 

Amennyiben azon igény megjelenik, hogy roma identitású személlyel kapcsolatos 

rendelkezések is kifejezetten, e célcsoportra irányultan, jelenjenek meg a rendelkezések 

alapját jelentő írásbeli nyilatkozatot az érintettnek meg kell adnia. 

Jelen TERV és a végrehajtás kapcsán ezért, a Hivatal tekintetében, roma célcsoporttal, e 

vonatkozású önkéntes igény felmerüléséig nem számolunk. 

 

 

A Hivatal a következő irányelvek, etikai elvek betartására törekszik: 

 

A megkülönböztetés tilalma, egyenlő bánásmód 

 

Az egyenlő bánásmód követelménye alapján a Hivatal munkavállalóival, illetve a potenciális 

munkavállalókkal szemben azonos tisztelettel és körültekintéssel, az egyéni szempontok 

azonos mértékű figyelembe vételével kell eljárni. 

A Hivatal a foglalkoztatás során megelőzi és megakadályozza a munkavállalók hátrányos 

megkülönböztetését. Ez kiterjed munkaerő-felvételre, az alkalmazásnál a munkabérek, a 

jövedelmek, a juttatások, a képzés, a továbbképzés és egyéb ösztönzések, lehetőség szerinti, 

minél szélesebb körben történő biztosítására, az áthelyezés, a felmondás és egyéb 

foglalkoztatással összefüggő esetekre. Kiterjed továbbá, a munkavállalók bárminemű, 

különösen koruk, nemük, családi állapotuk, nemzetiségük, fajuk, származásuk, vallásuk, 

politikai meggyőződésük stb. miatti diszkriminációra. Ez alól kivételek a foglalkoztatás 

jellegéből, vagy természetéből egyértelműen következő, szükséges megkülönböztetés esetei 

(pl.: gépkocsivezető, ügykezelő stb.). 

Kiemelt figyelmet fordít a munkavállalók életkora, neme, nemzetiségi hovatartozása, családi 

vagy egészségügyi állapota miatt bekövetkező közvetlen és közvetett megkülönböztetés 

megelőzésére, megszüntetésére. 



Az egyenlő bánásmód megsértése, a zaklatás, jogellenes elkülönítés, megtorlás előfordulása 

esetére szabályozott és megnyugtató módon biztosítja a munkavállaló sérelmének orvoslását, 

orvosolhatóságát, adott esetben jogorvoslati lehetőséget. 

A Hivatal azonnal és teljes körűen megszünteti, felszámolja és megakadályozza azon 

kezdeményezéseket, illetve a kialakítás irányába mutató formákat, helyzeteket, melyek célja, 

vagy hatása valamely személlyel szemben a megfélemlítő, ellenséges, megalázó, 

megszégyenítő vagy támadó környezet kialakulása, létrejötte. 

Munkahelyi érdekképviselettel lehetőséget teremt az esélyegyenlőséget csorbító, akadályozó 

helyzetek elkerülése, megszüntetése végett a szakszervezeti titkár mellet szükség esetén olyan 

munkahelyi fórumok igénybe-vételére (szociális bizottság, közvetítő fórum-esélyegyenlőségi 

referens, személyzeti vezető), ami közvetve, a jogorvoslati lehetőséget adott esetben 

„kiváltva” és gyorsítva, azonnal segítséget nyújthat a problémák megoldására, kezelésére, 

orvoslására. 

 

Az emberi méltóság tiszteletben tartása 

 

A Hivatal a foglalkoztatás során tiszteletben tartja a munkavállalók emberi értékeit, 

méltóságát, egyediségét. A Hivatal a saját és a munkavállalók érdekeit figyelembe véve, 

azokat összeegyeztetve olyan munkafeltételeket, munkakörülményeket, munkahelyi légkört 

alakít ki, amelyek ezeknek az alapvető értékeknek a megőrzéséhez és megerősítéséhez 

hozzájárulnak. 

 

Partneri kapcsolat, együttműködés 

 

A Hivatal a foglalkoztatási viszony keretei között is a partnerség elvének érvényesítésére 

törekszik. Ennek érdekében minden esetben jogszerű és egyértelmű viszonyokat (a belső 

szabályozások, munkajogi intézkedések, iratok, dokumentáció területén) alakít ki, szem előtt 

tartva a kölcsönös előnyök egyidejű biztosítását. 

Ennek érdekében következetesen alkalmazza, indokolt esetben módosítja, finomítja és 

pontosítja azt a korábban kialakított munkaköri leírás-formát, ami minden dolgozó esetében, a 

hivatal egésze tekintetében –megfelelő keretek között- rendezi és alakítja a partneri, 

együttműködési viszonyokat, mind horizontális, mind vertikális irányokban egyaránt. 

A Hivatal elismeri és támogatja azon, a szakmai együttműködésen túlmutató, adott esetben 

informális lehetőségek létjogosultságát és kialakítását is, amelyek egyértelműen kihatással 

lehetnek a szakmai-partneri együttműködésekre, azok fejlődésére (pl.: informális találkozók, a 

közszolgálati jogviszonyhoz kötődő közösségi formák ösztönzése –és egyéb, akár 

önszerveződő- kirándulások, kihelyezett munkaértekezletek, sporttevékenység ösztönzése, 

segítése,  stb.). 

 

Társadalmi szolidaritás 

 

A foglalkoztatás, vagy más társadalmilag hasznos tevékenység során semmilyen korú, nemű, 

nemzetiségű, családi vagy egészségügyi állapotú munkavállaló sem értékesebb a társadalom 

és így a Hivatal számára sem a másiknál. 

Társadalmunk minden tagjának érdeke a szolidaritás erősítése, amely nagyban elősegítheti a 

hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztatási és érvényesülési lehetőségeit. 

 

Méltányos és rugalmas elbánás 

 

A megkülönböztetés tilalma, az egyenlő bánásmód elve nem alkalmas az összes létező 



egyenlőtlenség megszüntetésére, amely érheti a munkavállalókat foglalkoztatásuk során. A 

Hivatalnak keresni és a költségvetési kondícióira is tekintettel, alkalmazni kell az olyan 

pozitív, méltányos és rugalmas intézkedéseket, amelyek elősegítik, elősegíthetik az érintettek 

foglalkoztatási pozíciójának megőrzését, javulását. 

 

II. RÉSZ 

Helyzetfelmérés 

 

/A helyzetfelmérés számadatai a 2009. január 1-i napot, mint merítési, felmérési alapot 

tükrözik./ 

A helyzetfelmerés kapcsán azok a tényezők kerülnek, kerültek vizsgálat, elemzés alá, amelyek 

az esélyegyenlőség tekintetében kiemelt jelentőséggel bírnak, illetőleg relevánsak és 

mérhetőek. 

Ezen tényezők összeállításánál alapvetően ráirányult a figyelem az egyenlő bánásmódról és az 

esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény rendelkezéseiből, 

szellemiségéből adódó és a TERV-ben is rögzített 5 hátrányos helyzetű célcsoportra. 

 

A statisztikai személyi állományi létszám az ügyrend szerint 81 fő- a polgármester 

kivételével- fő, melyből 77 köztisztviselők létszáma, melyből 67 fő nő (87%),44 fő (58%) 40 

év feletti.  A köztisztviselők közül 3 fő van GYES-en,  Munka Törvénykönyve alapján 

foglalkoztatott 2 fő, ebből egy nő. Mindkettő határozott idejű szerződéssel. Prémium éves  7 

fő, ösztöndíjasként pedig 2 fő dolgozik az apparátusban. 

E mellett 5 fő közcélú és 7 fő közhasznú munkásként foglalkoztat a Hivatal határozott idővel. 

 

 Statisztikai felmérés, helyzetelemzés az 5 hátrányos helyzetű célcsoport tekintetében: 

 

1. Nők létszáma  

2. 40 évnél idősebb munkavállalók  

3.Fogyatékos, megváltozott munkaképességű személy nem dolgozik a hivatalban. 

4. Roma származású dolgozóról hivatalos adatok nem állnak rendelkezésünkre. 

5.Két, vagy több tíz éven aluli gyermeket nevelő, vagy gyermeket egyedül nevelő 

munkavállalók 

 

A Polgármesteri Hivatalban a munkavállalók 83 %-a nő (67 fő).A vezető beosztásúak (10 fő) 

ebből 8 fő nő (80%) közülük 4 fő (40%) 40 év feletti. A vezetők 60%-a 40. év feletti. 

A dolgozói létszámhoz képest 55 % 40 év feletti (44 fő). 

 

A 2008. évben munkába álló dolgozók között 25 fő lett köztisztviselő, 1 munka 

törvénykönyves és 3 fő ösztöndíjas. Ezek közül összesen 6 fő volt pályakezdő, 11 fő pedig 40 

év feletti. 

 

A határozott idejű szerződéssel rendelkező munkavállalók közt magasabb arányban 

szerepelnek a nők. Kisebb arányban vannak a 40 év felettiek (4 fő) és a családosok. 

 

A szervezetnél jelenleg 61 fő dolgozik határozatlan kinevezéssel. 

 

A végzettségeket tekintve megállapítható, hogy 53 fő felsőfokú, 24 fő középfokú 

végzettséggel rendelkezik. 

A felsőfokú végzettséggel rendelkezők közül 7 fő 40 éven felüli (ebből 1 fő prémium éves) 

 



 

Két, vagy több tíz éven aluli gyermeket nevelő, 5 fő. Gyermeküket egyedül nevelő 

munkavállalók száma: 4 fő, össz. gyermekszám: 8 gyermek 

 

Nyugdíjba vonulók száma 2007-2008 között: 

Öregségi és előrehozott nyugdíjba összesen 7 fő ment el. 

 

Továbbképzések: 

A törvényi előírásoknak megfelelően a kötelező alapvizsgákat valamennyi köztisztviselő, aki 

számára elő volt írva sikeresen letette. 

E mellett 1 fő tett szakvizsgát, 1 fő közbeszerzési szakvizsgát, 1 fő pedig 2009. év elején 

anyakönyvi szakvizsgát. 

Önerős továbbképzés tekintetében  jelenleg továbbtanulók száma 5 fő, akik közül 2 fő 40 év 

feletti nő. 

 

 

A munkakörülmények javítása tekintetében a közelmúltban került sor nagyobb 

változásokra.2006. évtől kezdődően folyamatosan felújításokra, kisebb beruházásokra került 

sor (B- épület felújítása,irodafelújítások, konyha kialakítása, vizes blokkok felújítása, 

számítógépcserék, bútorcserék, stb.). Ennek következtében elmondható, hogy a hivatalban 

dolgozók munkakörülményei optimálisak.  

 

Munkaidő a Ktv. szerint egyöntetű minden dolgozó esetében. Általánosságban azonban 

problémák vannak elsősorban a vezetők esetén –operatív és vezetői maximális 

munkaleterheltségükből adódóan- az éves szabadságok kiadásával kapcsolatosan. 

Egyes, más településekről bejáró dolgozók kérelmükre –az utazásukhoz igazodó- eltérő 

munkarendben kerülnek foglalkoztatásra. 

 

Az egészségvédelem területén rögzíthető, hogy azon lehetőségek adottak a munkatársak 

számára, amelyekkel élve az egészségmegőrzésük biztosított lehetne. Elsősorban optikus és 

szemész bevonásával kedvezményesen lehet „munkaszemüveget” igényelni, s az ehhez 

szükséges vizsgálatra elmenni. Az önkormányzat 20.000 Ft / fő összegben maximalizálta a 

szemüvegvásárlás támogatásának összegét.  

 

A szakmai előmenetel (végzettség, gyakorlati idők beszámítása, munkaerő-felvétel) 

vonatkozásában a Ktv. konkrét és kötelező szabályozásokat, egyértelmű útmutatást ad. Ezek 

betartására minden esetben megtörtént, megtörténik. 

 

A helyzetfelmérés kapcsán rögzített elemzés, megállapítások, következtetések: 

 

Általános megállapítások: 

A fentiek alapján megállapítható, hogy a kiemelten fókuszba állított, frekventált, 

érdeksérelemre érzékeny területeken a helyzetfelmérés nem mutatott ki egyenlőtlenségeket, 

aránytalanságokat, eltéréseket. A hátrányos helyzetű célcsoportok esetén rögzíthető, hogy a 

helyzetük figyelembe vételével került sor a korábbiakban is a foglalkoztatásukra. 

Számarányukat tekintve is egészséges és arányos szinten vannak jelen a Hivatalban. A 

munkaköri megoszlás is optimális, mind a vezetői, mind pedig a középiskolai II. besorolási és 

a felsőfokú I. besorolási osztály tekintetében egyaránt. 

A munkaköri leírások a feladat ellátására és a feladatot ellátó személyre vonatkoznak, 

diszkriminációra nem ad lehetőséget. 



Álláshely betöltésére pályázati eljárások kerülnek alkalmazásra, a minél megfelelőbb 

munkaerő kiválasztása céljából. 

 

A munkaerő felvételi eljárásban résztvevők közt magasabb arányban szerepelnek a 

nők és ezen belül a pályakezdők. Az elutasított jelentkezők közt magasabb arányban 

szerepelnek a nők. A belépő munkavállalók közt magasabb arányban szerepelnek a 

nők. A felmentéssel / közös megegyezéssel / áthelyezéssel távozó munkavállalók közt 

magasabb a nők aránya. A továbbképzésben részt vevő munkavállalók közt magasabb 

arányban szerepelnek e nők. A szakmai továbbképzésben részt vevő munkavállalók 

közt egyenlő arányban szerepelnek a férfiak és a nők. 

 

Részletes megállapítások: 

 

Képzés: 

A Hivatal a szakmai pontos munka elvégzése érdekében dolgozói számára lehetőséget biztosít 

konferenciákon, nyílt napokon, szakmai fórumokon, szakterületüket érintő képzésekben, 

továbbképzésekben történő részvételre. 

Az előmenetelhez elengedhetetlen közigazgatási alap és szakvizsga-lehetőségek, tanulmányok 

ütemezetten, a köztisztviselővel egyeztetett időpontokban kerülnek realizálásra. 

 

A bérezés tekintetében megállapítható, hogy nincs esélyegyenlőtlenség e területen a női és 

férfi munkatársak között az alábbiak miatt: 

A Ktv. vonatkozó szabályozása kötött bértáblában rögzíti az illetményt. A bértábla alapján, 

ugyanazon munkakörben, ugyanolyan szintű végzettséggel, és ugyanolyan jogviszonyban 

töltött idő után, a férfi és nő dolgozó ugyanazt a bérezést, illetmény-összesent kapja. Nincs 

különbség az azonos vezetői szintek esetén sem a nők és a férfiak között az illetmény 

tekintetében. 

  

 

Az egyéb juttatások során az alanyi jogon járó juttatás –természetéből adódóan- szociális és 

hátrányos helyzettől függetlenül minden munkatárs részére biztosításra kerül. A nem alanyi 

jogon járó juttatások esetén –adott esetben a szociális bizottság bevonásával- vizsgáljuk a 

rászorultságot, a hátrányos helyzetet is  

Béren kívüli juttatások rendszerét Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 17/2007 (III.29.) 

ÖK.sz. rendelete és a Közszolgálati Szabályzat tartalmazza. 

 

A munkaidő vonatkozásában a jövőben megoldást kell találni a vezetők szabadságkivételére. 

Alkalmazni kell továbbra is a nők, mint hátrányos helyzetű célcsoport esetén azon munkaidő-

kedvezményeket, melyek biztosítása az ünnepek előtt méltányos részükre. Ezzel kapcsolatban 

hivatalvezetői intézkedést kell készíteni és arról tájékoztatni szükséges az érintetteket 

(szervezeti egységekhez történő eljuttatás, hálózati megjelenítés). 

 

Az egészségvédelem területén az általános orvosi felülvizsgálatokat előírásoknak 

megfelelően kell megszervezni a dolgozók jobb egészségmegőrzése érdekében. 

 

A szakmai előmenetel tekintetében a továbbiakban is maradéktalanul be kell tartani a 

jogszabályi követelményeket. 

 

 

 



III. RÉSZ 

Konkrét célok 

 

Az esélyegyenlőségi tervnek a konkrét feladatok megnevezésén túl szemléletformáló szerepe 

is van, aminek megjelenési irányvonalait az alábbiak szerint emeljük ki: 

Célok: 

 

I. Az esélyegyenlőség alapvető képviselete és folyamatos felügyelete érdekében 

esélyegyenlőségi referens megbízása. 

 

II. Az esélyegyenlőségnek, mint „új fogalom és normarendszernek” a megismertetése, 

bemutatása és a személyi állományhoz, mint alapvető „felhasználóhoz” történő közelhozása. 

 

III. Az egyenlő bánásmód betartása és az esélyegyenlőség elősegítése. Mindezekre tekintettel 

a végrehajtás során megjelenő korrekciók megtétele a szükséges folyamatok, eljárási 

rendelkezések kidolgozása, kialakítása, a TERV-ben foglaltak maximális betartása, 

betartatása. 

 

IV. A jelenlegi megfelelő szintű munkakörülmények további javítása, az egészség megőrzése, 

mint általános érték, alapvető biztosítása. 

 

V. A képzési programokhoz való egyenlő hozzáférés elősegítése, a továbbtanulók ösztönzése. 

 

 A Hivataltól nyugdíjba vonultak támogatása. 

 

  Dokumentációk összehangolása. 

 

 

IV. RÉSZ 

Konkrét programok, intézkedések az egyes célcsoportok érdekében 

 

I. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉRDEKÉBEN ESÉLYEGYENLŐSÉGI 

REFERENS KINEVEZÉSE 

 

A Hivatal vállalja, hogy  esélyegyenlőségi referenst bíz meg. 

 

A referens feladata: 

 Az esélyegyenlőséggel kapcsolatos szabályozások alapos megismerése, 

elsajátítása. 

 A vonatkozó jogszabályokból és a TERV-ből eredő mindennemű, az 

esélyegyenlőség tárgykörét érintő teendő önálló, a hivatalvezetésnek történő 

beszámolás melletti, folyamatos ellátása. 

 Tanácskozási joggal részt vesz, véleményt mond és adott esetben konkrét 

javaslatokat tesz a szociális bizottság esélyegyenlőségi területet érintő ülésein, 

napirendi pontjainak megtárgyalásakor. E vonatkozásban folyamatos 

kapcsolatot tart a Bizottság elnökével és titkárával. 

 Együttműködés az e területen érintettekkel. 

 Két évente az esélyegyenlőségi terv teljesülésének vizsgálata, melyről 

beszámolót készít. 

 



 

 Javaslatot tesz és előkészíti a hatályos TERV-vel kapcsolatos minden olyan 

korrekciót, amit az esélyegyenlőség javítása érdekében szükségesnek tart. 

 Minden olyan esetben haladéktalanul jelzéssel él a hivatal vezetése felé, 

aminek során az esélyegyenlőség megsértését tapasztalja, intézi a 

panaszbejelentésekkel kapcsolatos eljárást. 

 A következő időszakra vonatkozó esélyegyenlőségi terv előkészítése, 

munkáltatóval és a szociális bizottsággal történő egyeztetése.   

 

. 

Határidő: 2011.01.30. 

Felelős: jegyző 

 

 

II. ESÉLYEGYENLŐSÉGNEK, MINT „ÚJ FOGALOMRENDSZERNEK” A 

MEGISMERTETÉSE, BEMUTATÁSA TEKINTETÉBEN 

 

 

   A jegyző, az esélyegyenlőségi referens, az osztályvezetők és a személyzeti ügyekért 

felelős  munkatárs  bevonásával megteremti annak lehetőségét, hogy ezen új terület a 

személyi állomány egésze vonatkozásában mind hamarabb ismertté váljék. 

   A fentiek érdekében a hivatalvezető a hivatali fórumokon lehetőséget ad a szakterület 

ismertetésére. 

   A hivatalvezetés megtesz mindent, biztosít minden olyan lehetőséget, ami elősegíti 

az esélyegyenlőségi terület értelmezését és segíti a munkatársak ez irányú 

tudatformálását. 

 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős:  jegyző 

   esélyegyenlőségi referens 

   osztályvezetők, csoportvezetők 

 

 

III. AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD BETARTÁSA ÉS AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG 

ELŐSEGÍTÉSE ÉRDEKÉBEN. 

 

 

A Hivatal vállalja és garantálja, hogy az egyenlő bánásmód követelménye alapján a Hivatal a 

munkavállalóival, illetve a potenciális munkavállalókkal szemben azonos tisztelettel és 

körültekintéssel, az egyéni szempontok azonos mértékű figyelembe vételével jár el. 

Ennek keretében: 

 

 A Hivatal az esélyegyenlőségi referens aktív bevonásával és az egyéb 

eljárásokkal, a foglalkoztatás során, megelőzi és megakadályozza a 

munkavállalók hátrányos megkülönböztetését. 

 A Hivatal azonnal és teljes körűen megszünteti, felszámolja és 

megakadályozza azon kezdeményezéseket, illetve a kialakítás irányába mutató 

formákat, helyzeteket, melyek célja, vagy hatása valamely személlyel szemben 



a megfélemlítő, ellenséges, megalázó, megszégyenítő vagy támadó környezet 

létrehozása, esetleges kialakulása. 

 Az álláshirdetések megfogalmazásakor és a munkavállalók kiválasztásánál kor, 

nem, nemzetiség, családi és egészségügyi állapot szempontjából nem tesz 

különbséget. Ennek érdekében az álláshirdetések megjelentetéséhez az 

esélyegyenlőségi referens szakvéleményét előzetesen kikéri. 

 A Hivatal a munkaerő-felvétel során a hangsúlyt az adott munkához szükséges 

készségekre, képességekre, jártasságokra és tapasztalatokra helyezi. A jelöltek 

kiválasztásánál ugyanolyan fontos szempontnak tekinti a hosszú szakmai, 

gyakorlati munkatapasztalatokat és az ezen alapuló megbízhatóságot, mint a 

többi készség és képesség figyelembevételét. A munkaerő felvételi eljárásban 

résztvevőkről nyilvántartást vezet. 

 

 

AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD ELVEINEK MEGSÉRTÉSE ÉS AZ 

ESÉLYEGYENLŐSÉG ELŐSEGÍTÉSE ÉRDEKÉBEN A SZÜKSÉGES ELJÁRÁS A 

KÖVETKEZŐ: 

 

 

A Hivatal lehetőséget biztosít a panasztételre, a következő módon 

 

 

a) Az egyenlő bánásmód megsértése, a zaklatás, jogellenes elkülönítés, megtorlás 

előfordulása esetén a munkavállaló közvetlenül az esélyegyenlőségi referenshez fordulhat. 

b) A referens a panaszt –amennyiben az érintett kéri anonim módon-, véleményével és 

megoldási javaslat felvázolásával együtt a munkáltató elé tárja 8 munkanapon belül. 

c) A panasznak a munkáltatóhoz, illetve az esélyegyenlőségi referenshez történő benyújtásától 

számítva, az ügy megoldásáig, a kifogásolt munkáltatói intézkedés végrehajtása nem 

lehetséges. Ennek tényéről a referens a munkáltatót, a munkáltatói jogkör gyakorlóját azonnal 

tájékoztatja. A munkáltató az ügyet az esélyegyenlőségi referenstől való megérkezéstől 

számított 8 munkanapon belül megvizsgálja és meghozza vonatkozó döntését. 

d) Az eljárás eredményéről a munkavállalót az esélyegyenlőségi referens írásban, a döntéstől 

számított 3 munkanapon belül tájékoztatja. 

e) Amennyiben így sem sikeres az ügy megoldása, a munkavállaló a területileg illetékes 

munkaügyi bírósághoz fordulhat panaszával. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: jegyző 

esélyegyenlőségi referens 

/adott esetben az osztályvezetők/ 

 

 

IV. A MUNKAKÖRÜLMÉNYEK JAVÍTÁSA, TOVÁBBÁ AZ 

EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS ÉRDEKÉBEN 

 

 

a Hivatal vállalja, hogy a pénzügyi lehetőségei figyelembe vételével: 

  A munkakörülményeket úgy alakítja, olyan elmozdulásokat tesz, hogy csökkenjenek 

a kisebb aránytalanságok annak érdekében, hogy valamennyi Irodán dolgozó 

munkatárs számára is azonosak legyenek az adottságok. Ennek érdekében a jegyzőnek 



együttműködve az esélyegyenlőségi referenssel és a Pénzügyi Iroda vezetőjével 

keresniük kell, azon lehetőségeket (támogatások, pályázati lehetőségek, kötött 

pénzfelhasználások stb.), amelyek kihasználásával a munkakörülmény feltételek 

javulhatnak. Mindemellett olyan reális javaslatokat kell kidolgozni, melyek tekintettel 

vannak a Hivatal  költségvetéseiben szereplő ez irányú előirányzatokra is, így ez által 

adott esetben megvalósításra kerülhetnek. 

 munkavégzés során a költségvetési kereten belül biztosítja az állandóan számítógép 

előtt dolgozók részére védő szemüveg vásárlását 

 

Határidő: a pénzügyi kondíciók figyelembe vételével folyamatos  

Felelős: jegyző 

              esélyegyenlőségi referens 

              Pénzügyi Iroda vezetője 

 

 

V. A KÉPZÉSI PROGRAMOKHOZ VALÓ EGYENLŐ HOZZÁFÉRÉS 

ELŐSEGÍTÉSE, A TOVÁBBTANULÓK ÖSZTÖNZÉSE: 

 

 

A Hivatal a szakképzett és alkalmazkodó-képes munkaerő számának növelése érdekében 

biztosítja az egész életen át tartó tanulás lehetőségét minden munkavállaló számára. 

Ennek érdekében a munkakör ellátását segítő, valamint a szakmai előmenetelhez hozzájáruló 

képzésekben való részvétel engedélyezése kortól, nemtől, családi és egészségügyi állapottól 

függetlenül történik. 

A munkavállaló tanulási, továbbképzési és fejlődési igényeit folyamatosan átvizsgálja, azokat 

a munkavállaló érdekeivel összehangolja.  

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: jegyző 

   személyzeti ügyintéző 

  

 

VI. A HIVATALBÓL NYUGDÍJBA VONULÓK TÁMOGATÁSA 

TEKINTETÉBEN 

 

. 

  A Hivatal anyagi és egyéb lehetőségeinek függvényében segíti a nyugdíjas korba való 

átmenet megkönnyítését. Ehhez a hivatal a következő  juttatást, szolgáltatást biztosítja: 

 az önkormányzat által szervezett rendezvényekre meghívja a nyugdíjba vonultakat,  

 részükre parkolási engedélyt biztosít. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: jegyző 

 

 

VII.. DOKUMENTÁCIÓK ÖSSZEHANGOLÁSA 

 

Az önkormányzat számára készített stratégiai, fejlesztési tervekben, koncepciókban 

összhangban kell megjelenni az  esélyegyenlőségnek a TERV-ben 

megfogalmazottakkal. Ezeket a megfelelő szakterületen dolgozó kollégáknak a tervek, 



koncepciók felülvizsgálatával együtt kell elvégezni az esélyegyenlőségi tervben 

foglaltak alapján. Amennyiben szükséges hazai és nemzetközi pályázatok 

benyújtásához a TERV-ben foglaltak szerint kell a szükséges adatokat kitölteni. 

 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK – Megalkotás- Hatálybaléptetés 

 

 

Ezen TERV elkészítése során konkrétan és alapjaiban figyelemmel kell lenni a következő 

Köztársasági Esélyegyenlőségi Programra is úgy, hogy annak irányvonala és meghatározó 

elemei alapvetően, de szervezetükre történő egyediesítéssel át és beépítésre kerüljenek a 

következő TERV elkészítésekor is. 

 

A jelen Esélyegyenlőségi Terv az aláírás napjával kerül megalkotásra (elfogadásra) és 

kihirdetésre, hatálya 2009. 03. 01.- 2011.02.28.-ig, illetve a következő Terv hatályosulásáig 

tart. 

 

A TERV a szervezeti egységekhez történő eljuttatással, továbbá a hálózati megjelenéssel 

kerül kihirdetésre. 

A Polgármesteri Hivatal jegyzőjének a feladata a TERV minden, a szervezeti egységnél 

dolgozó munkatárs részére történő eljuttatásának, a hozzájutásnak a megteremtése, az ezzel 

kapcsolatos intézkedések megtétele, egyúttal az értelmezés segítése. 

 

 

 

Jelen megállapodást a munkahelyi esélyegyenlőség érdekében a következő szervezetek 

képviselői aláírják: 

 

 

Mezőkövesd, 2009.02. 28.. 

 

 

……………………………………    …………………………………… 

      Munkáltató részéről      Munkavállalók részéről 

    Dr. Kerékgyártó Judit       Bocsi Anna 

             jegyző             szakszervezeti titkár 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

42/2009. (II.25.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A 

 

 

A MÁAMIPSZ engedélyezett költségvetési létszámkeretének csökkentése 

 

 

 

A Képviselő-testület az MÁAMIPSZ engedélyezett költségvetési létszámkeretét, a 

cserépfalui telephelyén 1 fővel– 144,2-ről 143,2-re – csökkenti. 

 

A Képviselő-testület felhívja az MÁAMIPSZ igazgatójának a figyelmét a szükséges 

munkajogi intézkedések megtételére, és kéri, hogy a létszámcsökkentést jogszerűen 

oldja meg. 

 

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

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

 

  

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2009.március 1. 

 

 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.     Tállai András sk. 

          aljegyző       polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

   Csiger Lajos sk.      Csirmaz Zsolt sk.  

   települési képviselő      települési képviselő 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

43/2009. (II.25.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A 

 

 

Városi bölcsőde infrastrukturális fejlesztése  

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata „a bölcsődék és közoktatási intézmények 

infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése támogatás 

igénybevételének részletes feltételeiről” szóló ÖM rendelet alapján a „Városi 

bölcsőde infrastrukturális fejlesztése Mezőkövesden” tárgyú projekt megvalósítását 

támogatja. 

A beruházás megvalósításához köthető projekt bekerülési költsége bruttó 24.780.000 

Ft, melyből az Önkormányzat 20 % önerőt, azaz bruttó 4.956.000 Ft összeget saját 

forrásból kíván biztosítani.  

A Képviselő-testület a saját forrás összegét a 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009 

(II.25) ÖK. számú Rendelet 5. sz. mellékletében meghatározott „pályázati önerő-

egyéb” terhére biztosítja.  

 

A Képviselő-testület vállalja, illetve nyilatkozza, hogy: 

- A szükséges saját forrást biztosítja. 

- A támogatással megvalósuló beruházást 5 évig az 

eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítja, a feladat-ellátási 

helyet 5 évig nem szünteti meg, illetve nem adja át az intézmény 

fenntartói jogát nem állami fenntartó részére. 

A testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok megtételére, az 

igényelt támogatáshoz tartozó önerő vállalására és a pályázat benyújtására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal, illetem értelem szerint 

  

Dr. Fekete Zoltán sk.     Tállai András sk. 

          aljegyző       polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

   Csiger Lajos sk.      Csirmaz Zsolt sk.  

   települési képviselő      települési képviselő 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 



 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

44/2009. (II.25.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A 

 

 

Városi óvoda infrastrukturális fejlesztése  

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata „a bölcsődék és közoktatási intézmények 

infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése támogatás 

igénybevételének részletes feltételeiről” szóló ÖM rendelet alapján a „Városi óvoda 

infrastrukturális fejlesztése Mezőkövesden” tárgyú projekt megvalósítását 

támogatja. 

A beruházás megvalósításához köthető projekt bekerülési költsége bruttó 24.860.000 

Ft, melyből az Önkormányzat 20 % önerőt, azaz bruttó 4.972.000 Ft összeget saját 

forrásból kíván biztosítani.  

A Képviselő-testület a saját forrás összegét a 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009 

(II.25) ÖK. számú Rendelet 5. sz. mellékletében meghatározott „pályázati önerő-

egyéb” terhére biztosítja.  

 

A Képviselő-testület vállalja, illetve nyilatkozza, hogy: 

- A szükséges saját forrást biztosítja. 

- A támogatással megvalósuló beruházást 5 évig az 

eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítja, a feladat-ellátási 

helyet 5 évig nem szünteti meg, illetve nem adja át az intézmény 

fenntartói jogát nem állami fenntartó részére. 

A testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok megtételére, az 

igényelt támogatáshoz tartozó önerő vállalására és a pályázat benyújtására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal, illetem értelem szerint 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.     Tállai András sk. 

          aljegyző       polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

   Csiger Lajos sk.      Csirmaz Zsolt sk.  

   települési képviselő      települési képviselő 

 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 



 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

45/2009. (II.25.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A 

 

Mező Ferenc tagiskola infrastrukturális fejlesztése  

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata „a bölcsődék és közoktatási intézmények 

infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése támogatás 

igénybevételének részletes feltételeiről” szóló ÖM rendelet alapján a „Mező Ferenc 

tagiskola infrastrukturális fejlesztése Mezőkövesden” tárgyú projekt 

megvalósítását támogatja. 

A beruházás megvalósításához köthető projekt bekerülési költsége bruttó 24.960.000 

Ft, melyből az Önkormányzat 20 % önerőt, azaz bruttó 4.992.000 Ft összeget saját 

forrásból kíván biztosítani.  

A Képviselő-testület a saját forrás összegét a 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009 

(II.25) ÖK. számú Rendelet 5. sz. mellékletében meghatározott „pályázati önerő-

egyéb” terhére biztosítja.  

 

A Képviselő-testület vállalja, illetve nyilatkozza, hogy: 

- A szükséges saját forrást biztosítja. 

- A támogatással megvalósuló beruházást 5 évig az 

eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítja, a feladat-ellátási 

helyet 5 évig nem szünteti meg, illetve nem adja át az intézmény 

fenntartói jogát nem állami fenntartó részére. 

A testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok megtételére, az 

igényelt támogatáshoz tartozó önerő vállalására és a pályázat benyújtására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal, illetem értelem szerint 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.     Tállai András sk. 

          aljegyző       polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

   Csiger Lajos sk.      Csirmaz Zsolt sk.  

   települési képviselő      települési képviselő 

 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

46/2009. (II.25.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A 

 

 

Március 15-ei ünnepségre Kézdivásárhelyre delegáció  

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata a március 15-én Kézdivásárhelyen tartandó 

nemzeti ünnepen  képviselteti magát. Felkéri a Polgármestert a delegáció tagjainak 

összeállítására. 

 

 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal  

 

 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.     Tállai András sk. 

          aljegyző       polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

   Csiger Lajos sk.      Csirmaz Zsolt sk.  

   települési képviselő      települési képviselő 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


