
Mezőkövesd Város Önkormányzat 

 348/2009. (X.28.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A   

 

Napirend megállapítása  

 

 

1. ÖNKORMÁNYZATI  RENDELETEK  HATÁLYON  KÍVÜL HELYEZÉSE ÉS      

MÓDOSÍTÁSA 

1.1.) Kapcsolattartás elektronikus úton a közigazgatási hatósági eljárásban  

  Előadó: Dr. Fekete Zoltán aljegyző 

  Referens: Dr. Galambos Ildikó irodavezető 

 

1.2.) Az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének módosítása 

 Előadó   : Tállai András polgármester 

 Referens:  Balog Lászlóné irodavezető 

 

2.) Tájékoztató az önkormányzat 2009. I-III. negyedéves gazdálkodásáról  

 Előadó   : Tállai András polgármester 

 Referens:  Balog Lászlóné irodavezető 

 

3.) Az önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója 

 Előadó   : Tállai András polgármester 

 Referens:  Balog Lászlóné irodavezető 

 

4.)Tájékoztató az egészségügyi alapellátásról 

  Előadó: Háziorvosok, ügyeletvezető 

 

5.)Beszámoló a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás munkájáról 

 Előadó   : Tállai András polgármester 

 Referens:  Kiss László munkaszervezet vezető 

 

6.)A „Mezőkövesd 2010.” Évi kiadványba bekerülő kiemelt események 

 Előadó   : Tállai András polgármester 

 Referens:  Lázárné Csirmaz Henrietta TOURINFORM munkatárs 

 

7.)Az Önkormányzat 2010. évi ellenőrzési tervének jóváhagyása 

 Előadó   : Dr. Fekete Zoltán aljegyző 

 Referens:  Konczné Pető Orsolya belső ellenőrzési vezető 

 

8/1.) Polgármesteri Hivatal Ügyrendjének módosítása 

 Előadó: Tállai András polgármester 

 Referens: Molnárné Panyi Márta munkatárs 

 

8/2.) A Mezőkövesdi Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának 

  módosítása 

 Előadó: Szobonya Sándor intézményvezető 

 

 

 



 

9.) A Városi ifjúsági koncepció végrehajtásának felülvizsgálata 

 Előadó: Tállai András polgármester 

 Referens: Hajnerné Tóth Ágnes munkatárs 

 

10.)Nemzetközi Diákkonferenciára utazásra támogatás 

 Előadó: Tállai András polgármester 

 Referens: Hajnerné Tóth Ágnes munkatárs 

 

11.) Beszámoló az Ifjúságsegítő munkájáról 

 Előadó: Tállai András polgármester 

 Referens: Kaló István ifjúságsegítő 

 

15.)Indítványok, javaslatok 

Sürgősségi indítvány – Javaslat a MITISZK Szakképzés-szervezési Társulás 

létrehozására 

  Előadó:  Tállai András polgármester  

  Referens:  Kiss László munkaszervezet vezető  

    Csirmaz István igazgató  

 

Sürgősségi indítvány – EU Önerő pályázat benyújtása – Szent Imre tagiskola felújítása  

  Előadó:  Tállai András polgármester  

  Referens:  Nagy István stratégiai referens  

 

Sürgősségi indítvány – Labdarúgópályák karbantartásához szükséges gép beszerzése 

  Előadó:  Tállai András polgármester  

  Referens:  Vígh Henrik irodavezető  

    Vinter Szilárd munkatárs  

 

15/1.)Regisztrált civil szervezetek támogatása a beérkezett támogatói nyilatkozatok  

         alapján 

 Előadó: Tállai András polgármester 

 Referens: Balog Lászlóné irodavezető 

 

15/2.)Tájékoztató az interpellációkra adott válaszokról 

 

 

ZÁRT ÜLÉS 

 

 

Sürgősségi indítvány – Beszerzési ajánlatok értékelése a Szent Imre tagiskola 

beruházásához 

  Előadó:  Tállai András polgármester  

  Referens:  Nagy István stratégiai referens  

 

16.) Arany János tehetséggondozó programban történő részvétel 

 Előadó: Tállai András polgármester 

 Referens: Hajnerné Tóth Ágnes munkatárs 

 

 



 

17.) A „Mezőkövesd” 2010. évi kiadvány és letéphető térkép kivitelezőjének  kiválasztása  

 Előadó   : Tállai András polgármester 

 Referens:  Lázárné Csirmaz Henrietta TOURINFORM munkatárs 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

18.)ÖNKORMÁNYZATI INGATLANOK HASZNOSÍTÁSA 

18/1.) Shell kút – Autómosó melletti útcsatlakozás kialakítása  

18/2.) Önkormányzati bérlakások bérleti szerződéseinek meghosszabbítása 

18/3.) Abkarovits Jenő tér 1. sz. alatti ingatlan hasznosítása 

18/4.) Nem lakáscélú helyiség bérleti szerződésének meghosszabbítása iránti kérelem  

    elbírálása 

18/5.) Belterületi közterület bérlete iránti kérelem elbírálása 

18/6.) Lakásbérleti díj tartozás részletfizetési kérelem elbírálása 

18/7.) Zsóry Gyógy- és Strandfürdő melletti terület értékesítése  

 Előadó   : Tállai András polgármester 

 Referens:  Zeleiné Tóth Piroska munkatárs 

   Pázmándi Tamás munkatárs 

   Dr. Csipke Adrienn munkatárs 

 

19.) Közbeszerzési eljárás nyertesének kiválasztása hó eltakarítási és síkosság  

 mentesítési munkálatok ellátására a 2009/2010. és 2010/2011. évi téli időszakban 

 Előadó   : Tállai András polgármester 

 Referens:  Pázmándi Tamás munkatárs 

 

20.) Repülőtér bérleti szerződése  

 Előadó   : Tállai András polgármester 

 Referens:  Dr. Fekete Zoltán aljegyző 

 

 

Felelős:  Polgármester  

Határidő:  értelem szerint  

 

 

 Dr. Fekete Zoltán sk.      Tállai András sk. 

         aljegyző        polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 Kovács István sk.       Malatinszky Károly sk.  

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 



 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

 349/2009. (X.28.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A   

 

Jelentés a 2009. szeptember 30-ig lejárt határidejű képviselő-testületi  

döntések végrehajtásáról 

 

 

 

1.) A Képviselő-testület elfogadja a 22, 23/2009. ÖK. sz. rendelet, valamint a 

272, 279, 284, 287, 305, 310, 311, 313, 315, 317, 318, 319, 320, 321, 326, 

327, 328, 330, 332, 343/2009. ÖK. sz. határozatok végrehajtásáról szóló 

jelentést azzal, hogy ezen határozatok egyben hatályukat is vesztik. 

 

2.) A 267, 322, 323, 324, 325, 329, 331, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 

340, 341, 342/2009. 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 

 

 

 Kovács István sk.       Malatinszky Károly sk.  

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

 24/2009. (X.29.) ÖK. számú  

R E N D E L E T E    

 

Kapcsolattartás elektronikus úton a közigazgatási  

hatósági eljárásban 

 

 

 

1.§ 

 

A képviselő-testület hatályon kívül helyezi a közigazgatási hatósági eljárásban az 

elektronikus ügyintézésről alkotott 35/2005.(XI.17.) Ök. rendeletét. 

 

2.§ 

 

Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

 

 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.      Tállai András sk. 

         aljegyző        polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 Kovács István sk.       Malatinszky Károly sk.  

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mezőkövesd Város Önkormányzat 

 25/2009. (X.29.) ÖK. számú  

R E N D E L E T E    

 

az önkormányzat 2/2009.(II.26.) ÖK. számú költségvetési  

rendeletének módosítása 

 

 

A Képviselő-testület az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörű 

előirányzat módosításait engedélyezi és a város 2009. évi költségvetését az alábbiak 

szerint módosítja:  

 

1.§ 

A 2/2009.(II.26.) ÖK. számú rendelet 2.§-ában szereplő bevételi és kiadási 

főösszegeket a következők szerint módosítja: 

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének 

a./    Bevételi főösszegét                                                                                                    

        - a 3.§ szerinti hitelfelvételből származó bevételek nélkül        4.501.775 eFt-ban 

b./    Kiadási főösszegét 

        - a 4.§ szerinti hiteltörlesztési kiadások nélkül                           4.740.212 eFt-ban  

c./    Hiányát                                                                                          238.437 eFt-ban  

        állapítja meg. 

2.§ 

A 2/2009.(II.26.) ÖK. sz. rendelet 3.§-ban foglalt hitelfelvétel összegét 252.165 eFt-ra 

módosítja.  

3.§ 

A 2/2009.(II.26.) ÖK. sz. rendelet 4.§-ban foglalt hiteltörlesztés összegét 13.728 eFt-ra 

módosítja.  

4.§ 

A 2/2009.(II.26.) ÖK. sz. rendelet 7.§ (1) bekezdésben szereplő általános tartalék 

összege 8.314 eFt, céltartalék 249.212 eFt. 

5.§ 

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

2/2009.(II.26.) 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.§ 

 

Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.      Tállai András sk. 

         aljegyző        polgármester  

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 Kovács István sk.       Malatinszky Károly sk.  

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 



 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

 350/2009. (X.28.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A   

 

Tájékoztató az önkormányzat 2009. I-III. negyedévi gazdálkodásról 

 

 

 

 

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. I-III. negyedévi gazdálkodásáról készült 

tájékoztatót elfogadja.  

 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

 

 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.      Tállai András sk. 

         aljegyző        polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 Kovács István sk.       Malatinszky Károly sk.  

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

 351/2009. (X.28.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A   

 

Az önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója 

 

Mezőkövesd város Önkormányzatának Képviselő-testület a város 2010. évi költségvetési 

koncepcióját megtárgyalta és az alábbiakat tartja szükségesnek: 

 

1. A város 2010. évi költségvetésének kidolgozására vonatkozó költségvetési koncepciót 

elfogadja. 

 

2. A költségvetési egyensúly biztosítása érdekében elengedhetetlenül fontosnak tartja a 

mértéktartó, alapvető szükségleteken alapuló igények kidolgozását, a kiadások reális 

számbavételét. A működési hiány mértéke maximum a kiadási előirányzat 10 %-ig 

terjedhet 

 

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

szempontokon alapuló fontossági sorrend felállítását. Fejlesztési, felújítási kiadások a 

2010. évi költségvetésben csak a fejlesztési források erejéig tervezhetők. 

 

4. A tervezés során az alábbiak szerint kell eljárni: 

 

- a fejlesztési, felújítási feladatok fedezetét szolgáló bevételek megteremtése 

érdekében a pályázati lehetőségeket maximálisan ki kell használni 

- a bevételi lehetőségeket, a működési célra átvett pénzeszközöket teljes 

körűen számba kell venni. 

- az intézményhálózat üzemeltetését biztosítani kell 

- a megkezdett beruházások befejezését biztosítani kell 

- a legszükségesebb állagmegóvási feladatokat el kell végezni 

- a kormányrendeletben szabályozottak szerint, a költségvetés tervezésére, 

gazdálkodásra vonatkozó új szabályokat a költségvetés készítésekor 

alkalmazni kell. 

 

 

Felelős: polgármester, intézmények vezetői 

Határidő: értelem szerint 

 
 

Dr. Fekete Zoltán sk.      Tállai András sk. 

         aljegyző        polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 Kovács István sk.       Malatinszky Károly sk.  

 települési képviselő       települési képviselő  

 

Kiadmány hiteléül: 

 



 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

 352/2009. (X.28.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A   

 

Tájékoztató az egészségügyi alapellátásról 

 

 

 

 

A Képviselő-testület Mezőkövesd egészségügyi alapellátásáról szóló tájékoztatót 

elfogadja. 

 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.      Tállai András sk. 

         aljegyző        polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 Kovács István sk.       Malatinszky Károly sk.  

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

 353/2009. (X.28.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A   

 

Beszámoló a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás munkájáról 

 

 

 

 

 

Mezőkövesd város Képviselő-testülete - a polgármester előterjesztésében - 

megtárgyalta a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás munkájáról szóló 

beszámolót és azt elfogadja.  

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.      Tállai András sk. 

         aljegyző        polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 Kovács István sk.       Malatinszky Károly sk.  

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

 354/2009. (X.28.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A   

 

 

A „Mezőkövesd” 2010. évi kiadványba bekerülő kiemelt események 

 

 

 

 

 

A Képviselő-testület egyetért a „Mezőkövesd” című 2010. évi turisztikai kiadványban 

megjelentetni kívánt városi rendezvények tervezett tematikájával és időpontjaival. 

 

 

 

 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

 

 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.      Tállai András sk. 

         aljegyző        polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 Kovács István sk.       Malatinszky Károly sk.  

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Melléklet 

 

a „Mezőkövesd” 2010. évi kiadványba bekerülő kiemelt  

események tárgyú előterjesztéshez 

 

 

Január 

30.  XX. KER-COOP. Matyóföld Kupa Táncverseny - Városi Sportcsarnok 

 

Március 

15.         Nemzeti Ünnep - Hősök tere 

 

Április 

4-5. MATYÓ HÚSVÉT - Hadas, Hór-völgyi víztározó 

 

Május 

1.  Majális - Zsóry-fürdő 

30. Gyermeknap - Iskolatörténeti Gyűjtemény 

 

Június 

13.   Jézus Szíve Búcsú és Körmenet - Jézus Szíve templom 

19. Múzeumok Éjszakája - Matyó Múzeum, Gépmúzeum, Hadas városrész 

26-27. VÁROS NAPJA ÉS MÁTYÁS KIRÁLY RENESZÁNSZ HÉTVÉGE – Kavicsos- 

            tó  

27.    Szent László búcsú és körmenet - Szent László templom 

 

Július 

2 – Szept.30. XXVI. Országos Kisjankó Bori Hímzőpályázat kiállítása- Közösségi Ház 

7-11. Jubileumi Fürdőfesztivál (70 éves a Zsóry!) - Zsóry-fürdő 

VII.17. Zsóry-Fesztivál - Könnyűzenei élőkoncert - Zsóry-fürdő 

VII.24.  Zsóry-Fesztivál - Könnyűzenei élőkoncert- Zsóry-fürdő  

30-31-VIII.1.  FÚVÓSZENEKAROK ÉS MAZSORETT CSOPORTOK XVIII. 

NEMZETKÖZI FESZTIVÁLJA, JAZZ EST- Főtér, Kavicsos-tó, Zsóry-fürdő 

 

Augusztus 

6-8. MATYÓFÖLDI FOLKLÓRFESZTIVÁL - Hadas, Táncpajta, Kavicsos-tó, Zsóry-

fürdő 

14. Zsóry-Fesztivál - Könnyűzenei élőkoncert - Zsóry-fürdő 

20.  Államalapító Szent István király ünnepe - Szent László tér, Jézus Szíve templom, 

Kavicsos-tó 

21. Zsóry-Fesztivál - Könnyűzenei élőkoncert - Zsóry-fürdő 

28. Zsóry Lovas Nap - kemping 

 

Szeptember 

4. XII. ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI GÉPÉSZTALÁLKOZÓ – Gépmúzeum 

18. Tour de Mezőkövesd – Főtér 

18-19.   Kulturális Örökség Napjai - több helyszínen  



 

Október 

 

23. Nemzeti Ünnep - Hősök tere 

 

December 

 

18.  Remy Karácsonyi Koncert - Szent László templom 

24. Orgonakoncert - Szent László templom 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

 355/2009. (X.28.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A   

 

Az önkormányzat 2010. évi ellenőrzési tervének jóváhagyása. 

 

 

 

A Képviselő-testület a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja az Önkormányzat 

2010. évi ellenőrzési tervét. 

 

 

 

Felelős:  jegyző 

Határidő:  értelemszerűen 

 

 

 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.      Tállai András sk. 

         aljegyző        polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 Kovács István sk.       Malatinszky Károly sk.  

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Melléklet 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának  

2010. évi 

 

 

ELLENŐRZÉSI TERVE 
 

Az ellenőrzött szerve 

megnevezés 

Az 

ellenőrzendő 

időszak 

Az ellenőrzés Az ellenőri 

kapacitás 

meghatározása 

Az 

ellenőrzés 

ütemezése 
tárgya és célja típusa módszere 

Mezőkövesd 
Társadalmi szervezetek, 

alapítványok, egyházak 

2009. évi pályázati 

elszámolások ellenőrzése 

 

 

2009. év 

 

Az önkormányzati támogatás 

felhasználásának és a 

támogatási szerződésben 

foglalt előírások betartásának 

vizsgálata 

 

szabályszerűségi, 

pénzügyi 

 

tételes  

 

50 nap 

 

2010.  

I.-II.-III. hó 

Rendelőintézet 2008-2009 Tevékenysége megfelelően 

szabályozott-e, 

érvényesülnek-e a 

jogszabályok, belső 

szabályzatok. A pénzügyi 

elszámolások, számviteli 

nyilvántartások vizsgálata 

szabályszerűségi, 

pénzügyi 

tételes, 

próbaszerű 

20 nap 2010. 

IV. hó 

Tűzoltóság 2008-2009 Tevékenysége megfelelően 

szabályozott-e, 

érvényesülnek-e a 

jogszabályok, belső 

szabályzatok. A pénzügyi 

elszámolások, számviteli 

nyilvántartások vizsgálata 

 

szabályszerűségi, 

pénzügyi 

 

tételes, 

szúrópróbaszerű 

 

20 nap 

 

2010.  

V. hó 



 

Bayer Róbert Kollégium 

és Élelmezési Központ  

2008-2009. Tevékenysége megfelelően 

szabályzott-e, 

érvényesülnek-e a 

jogszabályok, belső 

szabályzatok. A pénzügyi 

elszámolások, számviteli 

nyilvántartások vizsgálata. 

 

szabályszerűségi, 

pénzügyi 

 

tételes, 

próbaszerű 

 

30 nap 

 

2010. 

VII-VIII. 

hó 

 

Szent László Gimnázium 

és Közgazdasági 

Szakközépiskola 

2008-2009 Tevékenysége megfelelően 

szabályozott-e, 

érvényesülnek-e a 

jogszabályok, belső 

szabályzatok. A pénzügyi 

elszámolások, számviteli 

nyilvántartások vizsgálata 

 

szabályszerűségi, 

pénzügyi 

 

tételes, 

próbaszerű 

 

30 nap 

 

2010. 

IX-X. hó 

Széchenyi István 

Szakképző Iskola 

2008-2009 Tevékenysége megfelelően 

szabályozott-e, 

érvényesülnek-e a 

jogszabályok, belső 

szabályzatok. A pénzügyi 

elszámolások, számviteli 

nyilvántartások vizsgálata 

 

szabályszerűségi, 

pénzügyi 

 

tételes, 

próbaszerű 

 

30 nap 

 

2010. 

XI-XII. hó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

 356/2009. (X.28.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A   

 

A többször módosított 214/2007. (VIII.29.) ÖK számú határozattal jóváhagyott  

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (Ügyrendje) módosítása 

 

 

 

Az Ügyrend II/1.) pontjának második mondata az alábbiak szerint változik: 

„ A hivatal létszáma – a polgármester kivételével – 78 fő.” 

 

Az Ügyrend II/2. 2. pontjának első mondata az alábbiak szerint változik: 

„Közvetlenül a Polgármester irányítása alá tartozik az Önkormányzati Tanácsadó, 

az Önkormányzati Fejlesztési és Gazdálkodási referens, és stratégiai kérdésekben a 

Stratégiai és Pályázati referens. 

 

Az Ügyrend II/2.2. pontja az alábbiak szerint változik: 

„Közvetlenül a Jegyző irányítása alá tartozik a Körjegyzőségi Iroda ügyintézője, a 

Lakás és Ingatlankezelési referens, a Közbeszerzési és Vagyonjogi referens, a Jogi 

referens, a jegyzői asszisztens, és stratégiai ügyek kivételével a Stratégiai és Pályázati 

referens. 

 

4.) Az Ügyrend II/2. pontjának utolsó mondata az alábbiak szerint változik: 

„Az Önkormányzati tanácsadói, a Közbeszerzési, Vagyonjogi referensi és a Jogi 

referensi munkakörök csak szakirányú felsőfokú végzettséggel láthatóak el. 

 

5.)Az Ügyrend II/3.1. pontja az Önkormányzati Szolgáltató Csoport tagjai közül 

kimarad az egyik bizottsági, ügyviteli ügyintéző 

 

6.)Az Ügyrend II/3/6. pontja Lakosságszolgálati Iroda és Gyámhivatal Igazgatási csoport 

tagjai közül kimarad a Csoportvezető 

 

      7.) Az Ügyrend változtatással nem érintett részei változatlan formában maradnak. 

 

 

Felelős: aljegyző 

Határidő: 2009. október 29. 

 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.      Tállai András sk. 

         aljegyző        polgármester  

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 Kovács István sk.       Malatinszky Károly sk.  

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

Kiadmány hiteléül: 



 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

 357/2009. (X.28.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A   

 

Mezőkövesdi Városgondnokság Szervezeti és Működési  

Szabályzatának módosítása  

 

 

 

A Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 307/2008. (VIII. 27.) 

ÖK számú határozatával jóváhagyott Mezőkövesdi Városgondnokság Szervezeti 

Működési Szabályzata az alábbiak szerint módosul: 

 

 

1. Az SZMSZ II./3./9. Pontja: 

„A Városi Polgármesteri Hivatalban („A” és „B” épület) az engedélyezett 

intézmény takarítói létszám 3 fő.” 

 

2. „ A Mezőkövesdi Városgondnokság engedélyezett összlétszáma 61,5 fő.” 

 

 

 

Felelős: Intézményvezető 

Határidő: Azonnal. 

 
 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.      Tállai András sk. 

         aljegyző        polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 Kovács István sk.       Malatinszky Károly sk.  

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

 358/2009. (X.28.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A   

 

Városi ifjúsági koncepció végrehajtásának felülvizsgálata  

 

 

 

 

A Képviselő-testület a városi ifjúsági koncepció végrehajtásának felülvizsgálatát 

elfogadja. 

 

 

 

 

Felelős:  polgármester  

Határidő:  értelem szerint  

 

 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.      Tállai András sk. 

         aljegyző        polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 Kovács István sk.       Malatinszky Károly sk.  

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Bevezetés 
 

Az ifjúságról való felelősségteljes gondolkodás alapja, hogy a fiatalokkal, mint komplex 

jelenséggel, mint önálló társadalmi csoporttal kalkulál. Az őket érintő kérdésekbe nemcsak 

bevonja őket, de a döntéshozatali mechanizmusból sem hagyja ki érdekképviseleti szerveit. A 

fiatalsággal való foglalkozás hosszú távú befektetés, a célcsoportra nem elsősorban 

problémaforrásként kell tekinteni.  

Napjainkban az önkormányzati ifjúságpolitika kulcsszava az integráció. Ez egyrészt a 

fiatalokkal, mint egésszel, mint komplex jelenséggel való foglalkozást jelenti, másrészt a 

döntéshozatali mechanizmushoz való részvételt jelenti. Az integráció két folyamata a helyi 

önkormányzatok. feladatának kell lennie. 

 

A mai magyar közigazgatási rendszerben a közszolgáltatások döntő többségének 

megszervezése az önkormányzati törvényben meghatározott kötelező, illetve vállalható 

feladatok, valamint a különböző ágazati törvényekben lefektetett kötelező feladatok útján 

történik. Az önkormányzati törvény a szabadon vállalható önkormányzati feladatok között 

nevesíti a gyermek és ifjúsági feladatokat. Jelenleg egyetlen ágazati törvény sem határozza 

meg pontosan a fenti feladat tartalmát.  

 

A koncepció olyan tervezet, elképzelés, amelyre a társadalom folyamatos változása miatt az 

ifjúság jogos érdekérvényesítése és szerepvállalása érdekében van szükség. A fiatalok 

életterét adó tényezők - a család, az iskola, a települési környezet, a különböző intézmények, 

civil szervezetek, a munkahely, a baráti társaságok - adják a változások tereit. Ehhez 

kapcsolódik a fiatalok szükségleti rendszere, amelynek a legfontosabb három pillére a család, 

az állam és a helyi társadalom, települési közösség. E területek segítése szükséges ahhoz, 

hogy a fiatalok jól érezzék magukat környezetükben, és bekapcsolódjanak az aktív társadalmi 

életbe.  

 

A fiatalok általános szükségletei:  

� elemi szükségletek (család, táplálkozás, lakás, ruházat, egészséges természeti és normális 

társadalmi környezet)  

� tanulás, szellemi-, testi fejlődés  

� szakma, hivatás megszerzése  

� pályaválasztás, elhelyezkedés, munkavégzés  

� családalapítás  

� önálló lakáshoz jutás  

� megélhetés, tisztes jövedelem  

� társas élet, kapcsolatok, a szabadidő tartalmas eltöltése, rekreáció, regenerálódás  

� politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális életben való részvétel, szerepvállalás  

 

A fent említett szükségletek sorrendje egyénenként változó, ezért a területi egységekre és 

korosztályokra jellemző problémákat kell meghatározni. Ez alapján határozzuk meg a 

feladatokat és munkamegosztást, hogy kinek (privát vagy társadalmi szereplőnek) és milyen 

mértékben kell segíteni a szükségletek kielégítését.  

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat Ifjúsági Koncepciója , valamint a később hozzá 

kapcsolódó cselekvési terv a szükségletek, a feladatok, a megoldási módozatok számbavétele, 

továbbá olyan döntéshozatali elvek, irányok meghatározása, amely megvalósítása során a 

meglévő értékek megőrizhetők, a hiányosságok pótolhatók és a település adott területén a 

fejlődési tendenciák továbbra is biztosíthatóak.  



 

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

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

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

szembeni igényei érvényesülhessenek, szükségleteik kielégüljenek. Ehhez elengedhetetlen, 

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

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

kapcsolódjon be a helyi ifjúsági életbe. 

 

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

lehetőségekhez mérten mindent megtegyünk azért, hogy jól érezzék magukat 

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

magukénak érezzék Mezőkövesdet, s egyben felkészült magyar és európai állampolgárokká 

váljanak. 

 

II. Jogszabályi hátterek 
 

Az állami, valamint az önkormányzati ifjúsági feladatok és szolgáltatások szabályozatlansága, 

a túl általános megfogalmazások rendkívül megnehezítik azok alkalmazását és a fiatalok 

helyzetét is. Az ifjúságpolitika nem közösségi politika, de az EU elvárja a horizontális 

megközelítést, a nyitottságot és a részvétel elveinek következetes érvényesítését, s ehhez 

megfelelő útmutatásokat, koncepciókat, dokumentumokat készített el. 

 
A Római Szerződés 149-150. cikke rendelkezik az Európai Unió ifjúságpolitikáról. A 

tagállamok közötti együttműködés és koordináció kereteit az Európai Bizottság által 2001-ben 

kiadott Zöld Könyv ("Új lendület Európa fiataljai számára") jelölte ki. 

 

2001-ben került elfogadásra az Európai Ifjúsági Paktum, amely a fiatalokkal kapcsolatosan a 

foglalkoztatás, az integráció és a társadalmi felemelkedés, az oktatás, a képzés és a mobilitás, 

valamint a munka és a magán-, családi élet összeegyeztetésének elősegítése érdekében 

kitűzött célokat tartalmazza. 

 

Emellett számos ENSZ egyezmény (Gyermekek Jogairól Szóló Egyezmény, Emberi Jogok 

Egyetemes Nyilatkozata, Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya, 

Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya, valamint az 

Oktatásban Alkalmazott Megkülönböztetés Elleni Küzdelemről Szóló Egyezmény) határoz 

meg olyan elveket és jogokat, amelyek érvényesüléséhez szükséges az önkormányzat 

támogató közege. 

 

Az önkormányzati ifjúságpolitika legmagasabb szintű jogforrása az Alkotmány, amely többek 

közt kimondja, hogy államunk különös gondot fordít az ifjúság létbiztonságára, oktatására és 

nevelésére, továbbá védelmezi az ifjúság érdekeit.  

 

Az ifjúságpolitika legnagyobb lépése, hogy 2009 őszén elfogadta a kormány a Nemzeti 

Ifjúsági Stratégiát (röviden NIS), melynek alapja a 2006-os kormányprogramban ifjúságra 

vonatkozó vállalása. Ez kimondja: a Kormány feladata, hogy elősegítse a fiatalok társadalmi 

integrációját.  A stratégia mint keret, lehetőséget ad arra, hogy kormányzati ciklusokon átívelő 

célokkal és irányokkal lehessen tervezni rövidebb időtávra, a konkrét cselekvési programokat 

eszközként használva a NIS-t céljainak eléréséhez. 



A Stratégia célcsoportja  a kortárscsoport megjelenésétől a másokért való felelősségvállalásig 

terjed. Jelenleg a magyar lakosság több mint 27%-a sorolható az ifjúsági korosztályokhoz(8-

30 év), ami nagyjából megfelel az európai átlagnak1. 

Bár az ifjúsági szakma számára az évek óta várt Gyermek és Ifjúsági Törvényt nem 

helyettesíti, de e terület elismerését és fontosságát mutatja, hogy sikerült konszenzusra jutni e  

területen, s várhatóan a parlament is megszavazza azt. 

Az államnak felelőssége van abban, hogy polgárainak a társadalomba történő beilleszkedése 

sikeres legyen, valamint, hogy Alkotmányban rögzített jogaikkal élni tudjanak. Az ifjúsági 

korosztályok esetében e felelősség speciális intézkedéseket és figyelmet követel meg. Az 

államnak továbbá érdeke, hogy a felnövekvő korosztályok ismerjék és elfogadják azokat a 

társadalmi normákat, amelyekben élünk, s hogy maguk is képesek legyenek azok 

átörökítésére. Az érintett korosztályok élete a felnőtté válás folyamatában egységes és 

oszthatatlan, azaz nem kezelhető szakterületenként, ezért a politikának szektorokat átívelő 

koncepcióval kell rendelkeznie a felnövekvő nemzedékekkel kapcsolatos teendőkről. A 

Stratégia az ifjúsági korosztályokkal kapcsolatos állami felelősség összefoglalása, 

megtestesülése. 

 

Az önkormányzat ifjúságpolitikai tevékenységének elsődleges jogforrása az 1990. évi LXV. 

törvény a helyi önkormányzatokról, melynek 8.§-ában a települési önkormányzat feladatai 

között a törvény – 1994 óta – felsorolja a gyermek és ifjúsági feladatokról szóló 

gondoskodást, valamint a gyermekvédelmi törvény, és a közoktatási törvény a két legfőbb 

vezérlő jogszabály. 

. 

További közvetett és közvetlen törvények, melyek összefüggnek az ifjúságpolitikával: 

(Szakképzési Törvény, Szociális ellátásról szóló törvény, Munka törvénykönyve, Polgári 

törvénykönyve , Egyesületi jogról szóló törvény, Nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló törvény) 

 

A magyar ifjúságpolitikával 2006-tól a Szociális és Munkaügyi Minisztérium 

Esélyegyenlőségi Szakállamtitkárságon belül működő Gyermek és Ifjúsági Osztály 

foglalkozik. 

 

III. Önkormányzati ifjúságpolitikai célok 
 

A 2007-ben megfogalmazott célok alapvetően nem változtak. A jövő humánerőforrásai a 

társadalom alapértékei, a fiatalok. Folyamatosan változik és fejlődik az értékrendjük, az 

elvárásaik, a társadalmi normák, mely sok esetben negatív hatásúak, s ezeket jól alátámasztják 

azok az ifjúságkutatási adatok mely a különböző területeken mérik a fiatalokat. 

A 2008-ban végzett „Én és Európa” párbeszéd elnevezésű nagyszabású felmérést, melynek 

célja volt, hogy átfogó képet kapjunk a fiatalok foglalkoztató átfogó 

nehézségekről,kihívásokról, s arról kitől, kiktől várnak segítséget azok megoldásaira. 

A felmérés kérdőíves és fókuszcsoportos beszélgetős módszerrel készül (az 58 fókuszcsoport 

közül az egyik Mezőkövesden volt 10 fő részvételével). A vizsgált területek a munkahely, 

családalapítás, önállósodás, tudás és képességek területére vonatkoztak. 

 

Mindezek eredményeit figyelembe véve az országos és helyi adatok mellett az Ifjúság 2008 

kutatási eredmények is figyelemre méltó változásokat és információkat tartalmaznak. 

Ezek figyelembe vételével kell kialakítani a helyi önkormányzat  ifjúságpolitikai 

célkitűzéseit: 



 A helyi ifjúságpolitika kialakításában partnernek tekint az önkormányzat minden 

intézményt, szervezetet, egyházat, informális csoportokat, Városi 

Diákönkormányzatot, mely a fiatalokkal foglalkozik helyi, regionális és országos 

szinten egyaránt. Velük együttműködik, munkáját megismeri és segíti, megfelelő 

kapcsolatot épít ki. 

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

eszközöket biztosítani, valamint az infrastrukturális fejlesztések megvalósítására és 

azok működtetésére, fenntartására törekszik. 

 A kötelezően ellátandó feladatok mellett a kistérség központjaként segít koordinatív 

munkával, szakmai és módszertani segítséggel a szükségletek kielégítését biztosító 

szolgáltatások elérésére. 

 Törekedni kell olyan feltételrendszer kialakítására és működtetésére, amelyben a fiatal 

korosztály megismerheti, gyakorolhatja és alkalmazhatja környezete aktív 

befolyásolásának módszereit, érdekérvényesítését. 

 Szorgalmazza az önszervező csoportok létrejöttét, informális csoportok működését. 

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

magukat, otthonra találhatnak, s lehetőségeihez mérten az elvándorlást 

megakadályozza, lokálpatriótává, a helyi közélet aktív polgáraivá váljanak. Az ehhez 

szükséges közösségfejlesztéshez biztosít szakmai és infrastrukturális feltételeket, s a 

lehetőségekhez mérten pályázati források bevonásával anyagi forrásokat. 

 

 

IV. Helyzetelemzés-feladatmeghatározás 
 

4.1.SWOT  elemzés az ifjúság helyzetéről városunkban 
 

ERŐSSÉG GYENGESÉG 

 Létezik ifjúsági koncepció, s ehhez 

kapcsolódó cselekvési terv, párbeszéd 

panelek. 

 Az önkormányzatban csatolt 

munkakörben ifjúsági referens 

foglalkoztat, s pályázati forrásból 

ifjúságsegítőt. 

 Ifjúsági Információs Pont működik a 

városban  

 Sikerült kialakítani egy olyan Ifjúsági 

Klubot, ahol kulturált körülmények 

között tölthetik el szabadidejüket a 

fiatalok 

 Saját honlappal, hírlevéllel sikerül 

információs végpontokhoz 

naprakészen eljuttatni az 

információkat 

 A nemzetközi ifjúsági és szakmai 

ifjúsági cseréket, kapcsolatokat 

támogatja az önkormányzat 

 Számos kulturális civil szervezet, 

sportegyesület kínál változatos 

 A diákok, a diákönkormányzatok 

nincsenek tisztában maximálisan 

jogaikkal, lehetőségeikkel, 

kötelezettségeikkel 

 A város nem rendelkezik önálló 

felsőoktatási intézménnyel 

 A célcsoportok nem veszik igénybe a 

pályázatokról, hazai és külföldi 

lehetőségekről szóló információkat 

(oktatás, képzés, munka, szórakozás, 

ösztöndíj területeken) 

 Kevés az olyan civil szervezet, 

melynek kiemelt célcsoportjai a 

fiatalok, önkormányzatnak még 

nagyobb szerepet kell vállalni 

bizonyos területeken (pl. anyagi 

források felkutatása) 

 Kevés az önkéntes fiatal, aki  

aktivizálja az ifjúságot, s társadalmi 

munkát végezne 

 Extrém sportpálya hiánya 

 



szórakozási alternatívákat 

városunkban 

 Széleskörű az oktatási kínálat 

 Sajátos nevelési igényű gyermekek 

részére a Pedagógia i Szakszolgálat 

tevékenysége elérhető 

 Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat működik 

 Az önkormányzat kiemelten kezeli a 

családalapítók első lakáshoz jutását 

 Játszóterek bővítése, felújítása 

LEHETŐSÉG VESZÉLY 

 A fiatalok mobilak, rugalmasak, 

könnyebben képezhetőek 

 Pályázati források lehetővé teszik 

intenzív nemzetközi kapcsolatok 

kialakítását  

 Megindult a Városi 

Diákönkormányzat önállósodása, 

megfelelő  felkészüléssel, lehetőségek 

igénybe vételével 

 Adott  az infrastrukturális  feltétel  

kisebb közösségi rendezvények, 

programok szervezéséhez az Ifjúsági 

Klubba 

 Új Szabadidő- és szórakoztató 

központ került átadásra, mely 

technikailag  legmodernebb 

eszközökkel van felszerelve, de 

szabad kapacitásokkal rendelkezik 

még 

 A társadalom elöregedése 

 Fiatalok elvándorlása nagyobb 

városokba 

 A generációk közti szakadék 

elmélyülése 

 A város a pályakezdő fiatalok 

számára nem tud kielégítő számú 

állást kínálni 

 Értékrendek és igények változása, 

átstrukturálódásának negatív hatása 

 Média és az informatika fejlődés 

sajátos irányával  a közösségi lét 

háttérbe szorulása 

 Matyó népművészet ápolásában, 

hagyományőrzésébe egyre nehezebb a 

fiatalokat bevonni 

 

Az elkészített swot analízis alapján látható, hogy arányában igen sok területen 

fejlődött a város infrastrukturális 

 A városi ifjúsági koncepcióhoz kapcsolódóan az önkormányzat a 152/2008. (IV.29.) 

ÖK. sz.  határozata alapján elfogadott cselekvési terv foglalja magában a középtávú 

tervben meghatározott célok eléréséhez szükséges feladatokat az ágazatközi 

kapcsolatok terén, különböző területek alapján. 

Ezeknek a figyelembe vételével került kidolgozásra a koncepció végrehajtásának 

felülvizsgálata. 

 

4.2.Önkormányzati szerepvállalás 

 
 4.2.1. Demokráfiai adatok 

Valamennyi cél és feladat meghatározásánál a kiinduló pont a célcsoportok 

feltérképezése, minél több adat begyűjtése. Ezek között elsőként szerepel a létszám 

adatok megismerése. A helyi demográfiai adatok tükrében a következőket mondhatjuk 

el a Mezőkövesden élő gyermekekről és fiatalokról. 

 



Az országos mutatók ismeretében sajnos megállapítható, hogy Magyarország 

lakossága csökkenő tendenciát mutat, öregszik a társadalom. Mezőkövesd 

lakosságának számát vizsgálva hasonló folyamatnak lehetünk tanúi, melynek 

következményeként több területre, intézményre, szolgáltatásra is kihatással van. Ezt az 

alábbi táblázatok is jól mutatják.  

 

 Összlakosság 

száma 

0-30 éves 

korosztály 

létszáma 

0-30 éves korosztály 

aránya 

2007. 17009 fő 6417 fő 37% 

2008. 17389 fő 6236 fő 35% 

2009(szept.) 17115 fő 5888 fő 34% 

 

 

Demográfiai adatok 2007-2009(szept.) között a 0-30 éves korosztály létszáma alapján 

Mezőkövesden 

 

évszám 0-4 éves 5-9 éves 10-14 

éves 

15-19 

éves 

20-24 

éves 

25-30 

éves 

összesen 

2007. 746 736 887 1312 1179 1557 6417 

2008. 734 742 840 1258 1184 1478 6236 

2009.(sze

pt.) 

616 700 787 989 1364 1432 5888 

 

 

4.2.2. Ifjúsági szakemberek alkalmazása 

Mezőkövesd városában 1999 óta foglalkoztat ifjúsági referens, 2006 óta pedig 

(pályázati forrásoktól függően) ifjúságsegítőt illetve önkénteseket. 

Az ifjúsági referens feladatai igen szerteágazóak és sokrétűek. Ezen feladatok közül 

néhány fontos feladatot kiemelve munkájához tartozik az ifjúságpolitikai célokhoz 

kapcsolódó feladatok megoldása, kapcsolattartás a fiatalokkal, a 

diákönkormányzatokkal, oktatási és nevelési intézményekkel, az öntevékeny csoportok 

segítése, pályázati lehetőségek felkutatásával szélesíteni és bővíteni a fiatalok számára 

programok, képzések, a közösségi és ifjúságfejlesztési módszerek bővítése. Az 

ifjúságsegítő összekötő láncszemként az önkormányzat és a diákság között lát el 

konkrét szervezési feladatokat, bonyolít le rendezvényeket, s kiemelt feladata az 

információs pont működtetése, az ehhez kapcsolódó szolgáltatások biztosítása, s az 

ifjúsági klubban folyó programok szervezése, informális csoportok részére helyet és 

felügyeletet biztosítani. E két munkakör egymást kiegészítve tudja hatékonyan ellátni 

azokat a feladatokat, melynek segítségével egyre szerteágazóbb és magasabb szintű 

szolgáltatásokat sikerül kiépíteni és megvalósítani a városban, s a fiatalok részére 

értékteremtő feltételeket, lehetőségeket, programokat biztosítani az egyre növekvő 

elvárásoknak megfelelően. A továbbiakban is fontos a megkezdett tevékenységeket, 

közösségfejlesztéseket folytatni, a az információ szolgáltatásokat ( hírlevél, honlap, 

DÖK rendezvények, klubfoglalkozások) magas szinten biztosítani az információs pont 

napi nyitvatartása révén, s ott megfelelő szintű munkaerő biztosításával. 

2009-ben ismét sikerült bekapcsolódni az ÖTLET Programba. Ennek révén  2 fiatal 

számára a Szikra Alapítvány közreműködésével önkéntes munkavégzéssel szakmai 



gyakorlatra tudnak szert tenni. E fiatalok segítették, illetve még jelenleg is egy fő segít 

az információs pont zavartalan működésébe, s a különböző szolgáltatások 

biztosításában. 

 

4.2.3.Ifjúsági Információs Pont és Ifjúsági Klub 

Minőségi változást hozott a város életébe, hogy 2009. júliusában sikerült megnyitva a 

volt gyermekkönyvtárban az Ifjúsági Információs Pontot és Ifjúsági Klubot. Ezzel 

sikerült egy régi tervet megvalósítani, s egy olyan kulturált közösségi teret létrehozni, 

ahol megfelelő infrastrukturális háttér mellett a diákok egyre nagyobb létszámban 

veszik  igénybe az ott  igényelhető szolgáltatásokat. Uniós pályázati forrásból sikerült új 

bútorokat, számítógépeket beszerezni, s ingyenes internet hozzáférést biztosítani több 

gép segítségével. E mellett információs szolgáltatások mellett, olvasósarok 

kialakításával folyóiratokat olvashatnak, játszhatnak, beszélgethetnek. A klub ad otthont 

a városi diákönkormányzatnak, rendhagyó osztályfőnöki óráknak, s különböző 

kluboknak is. Naponta 8-10 gyerek látogatja meg minimum a klubot. A nyitás óta 

augusztus 1.-szept. 20. között összesen 234 fő vette igénybe az ottani szolgáltatásokat. 

Addig amíg  a Közösségi Ház aulájába naponta 1-2 fő látogatott be, addig arányában ez 

a szám is jól mutatja, hogy szerencsés volt a hely megválasztása, s a fejlettebb 

infrastruktúrának, modern környezetnek is jó hatása van a látogatókra. 

. 

Külön ki kell emelni, hogy sikerült több információs csatornát is kiépíteni. A 

legjelentősebb szintén pályázati forrásból saját honlapot kialakítani www.helyiertek.eu  

néven. Havonta már kétszer küldünk hírlevelet a térségbe diákok, pedagógusok, 

intézményvezetők, civil szervezetek részére. Az adatbázisban már több mint 220 fő 

szerepel. 

Mindehhez elengedhetetlen feltétel volt, hogy az önkormányzat  megfelelő helyiségeket 

tudott biztosítani ingyenesen, a közüzemi díjak átvállalásával. 

 

4.2.3. Ifjúsági rendezvények, programok 

 

Az ifjúság érdeklődési körének figyelembe vételével sikerült pályázati források révén 

több sikeres rendezvényt szervezni. Ezek legnagyobb részét a Városi 

Diákönkormányzattal közösen bonyolítja le az önkormányzat. Ki kell emelni ezek 

sorából 2008-ban a Térségi Ifjúsági Napot, 2009-ben a Regionális Ifjúsági Konferenciát, 

a 24 órás vetélkedőt. Előkészítés alatt van fiatal kövesdi zenekarok közreműködésével 

egy „Rock Nap”, mely a Movie Szórakoztató és Szabadidő Központtal közösen kerül 

megrendezésre. 

Nagy sikerrel bonyolították le a Tehetségkutató napot a Városi Sportcsarnokban, ahol 

több fiatal zenekar kapott bemutatkozási lehetőséget, s  amatőr csoportok léphettek fel a 

Közösségi Házban (Balázs Daniella és együttese, Estrellas Együttes, Jatari Együttes ). 

Az oktatási intézmények is rendszeresen szerveznek a fiatalok részére programokat, s 

egyre többször ad ezeknek otthont a Movie Klub (farsang, disco, szalagavatós buli, 

stb.)Ezzel megfelelő modern, kulturált környezetbe sikerül a fiatalok elvárásai alapján a 

programok helyszínét biztosítani.  

 

4.2.4. Elismerések 

Hagyományosnak mondható most már 2004 óta, hogy a Város Napján elismerésben 

részesíti az önkormányzat azon diákokat, fiatalokat, akik közösségi, kulturális, 

tanulmányi vagy sport teljesítményük miatt öregbítik Mezőkövesd hírnevét. Az 

elismerések átadására a civil szervezetek, oktatási és egyéb városi intézmények 

http://www.helyiertek.eu/


javaslatai alapján kerül sor. 2008-ban 139 fő, 2009-ben pedig 89 fő részesült ilyen 

elismerésben..  

  

 

4.2.6.A Cigány Kisebbségi Önkormányzat a vizsgált időszakban hagyományaihoz 

híven most is szervezett tábort, kirándulásokat, Roma Ki Mit Tudot, mely révén 

lehetőség nyílik fiatalok bemutatkozására, mely egyben tehetségek kutatását is segíti. 

Első alkalommal került megrendezésre 2009-ben gyermeknapi program.  

 

4.3. A fiatalok közéletben történő részvételének, aktív közéleti szerepvállalásának 

segítése 

 
4.3.1. Az újonnan átadott ifjúsági klub otthont adott a Városi Diákönkormányzat 

részére, s ezzel újult lendülettel kezdte meg munkáját a kibővült DÖK. A város 

rendezvényein, programjain egyre nagyobb számban vesznek részt a fiatalak( 

Reneszánsz Hétvége, Majális, Kulturális Örökség Napja, Tour de Mezőkövesd, Zsóry 

Lovas Nap). A DÖK munkájáról készült beszámolót a képviselő testület 2009. 

áprilisában (113/2009. (IV.29). ÖK határozat) részletesen megismerhette, s ebből 

kiderült, milyen szinten sikerült bevonni a fiatalokat a közéleti munkába. 

2009. szeptemberében első alkalommal nagy sikerrel valósult meg egy 3 napos 

felkészítő tréning a DÖK vezetői számára, ahol a csapatépítés mellett kiemelten nagy 

hangsúlyt kapott a rendezvényszervezés, munkaterv készítés is. Ennek fontosságát 

mutatja, hogy azok a fiatalok, aki részt vettek ebben a munkába, azóta is a DÖK 

legaktívabb tagjaivá váltak. Ezért a későbbiek során folyton lenne pénzügyi forrásokat 

biztosítani arra, hogy nyáron, esetleg télen is lehetőség nyíljon ilyen bentlakásos 

tréning, esetleg tábor szervezésére. 

 

4.3.2. A közvetlenül fiatalokat érintő kérdésekben a döntés-előkészítő mechanizmusban 

már megindult a fiatalok bevonása, de még nagyobb hangsúlyt kell azokra fektetni.  

 

4.3.4.2007 óta folyamatosan működik a Térségi Ifjúsági Kerekasztal, amelybe a 

diákok mellett pedagógusok, civil szervezet vezetői is résztvevők. Más-más témával 

foglalkoznak mindig. A 2008-2009 évben kiemelt hangsúlyt kapott a drogprevenció és 

az agresszivitás. 

 

4.4.Közművelődés 

 
4.4.1.Városi Könyvtár 

 

A cselekvési tervben meghatározott feladat között szerepelt a gyermek és felnőtt 

könyvtár egy helyre történő összevonásával egy komplex szolgáltatást nyújtó, 

információs központ kialakítása, mely megfelel a mai kor igényeinek. Ezt sikerült 2009. 

nyár végére megvalósítani. Szervezeti egységében is a városi könyvtár, mint önálló 

intézmény megszűnt, s a KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft. egyik intézményeként 

működik tovább.  

 

Jelenleg  elbírálási szakaszban van a TIOP 1.2.3. pályázatán keresztül könyvtári 

szolgáltatások összehangolt infrastrukturális fejlesztésére beadott pályázat, mely révén 

lehetőség nyílhat a modern könyvtári szolgáltatások bővítéséhez szükséges anyagi 

források biztosításához. Szintén folyamatban van a Szabad Művészeti Alapítvány által 



kiírt pályázat elbírálása, mely révén helytörténeti előadássorozat szervezésére nyílna 

lehetőség, s ezzel a fiatalok számára is új információk juthatnának el. 

 

A könyvtárban dolgozó szakemberek nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy minél több 

gyermeket, fiatalt sikerüljön könyvtárlátogatóvá tenni. Ennek érdekében folyamatosan 

szerveznek különböző rendezvényeket, író-olvasó találkozókat, rendhagyó történelem 

órákat,versenyeket, kihelyezett külső foglalkozásokat. 2007-ben 232, 2008-ban 201, 

2009. október elejéig 156 rendezvényt szerveztek, ezek nagyobb része valamilyen 

ünnepkörhöz, eseményhez kapcsolódó kézműves foglalkozás, kihelyezett könyvtári óra 

volt, de könyvtári órákat is tartottak az alap és középfokon tanuló diákok számára. Így 

összesen több mint 2000 diák kapcsolódott be e programokba. Külön ki kell emelni, 

hogy az önkormányzat és a  Városi Diákönkormányzat által szervezett versenyeknek is 

kihelyezett helyszínt biztosítottak, s a könyvtárosok aktívan részt vállaltak szervezői 

feladatokba. Itt elsősorban a City Rally és a 24 órás vetélkedőt emelném ki. 

 

Mindezeket figyelembe véve a következő táblázat mutatja hogyan alakult a beiratkozott 

fiatalok illetve a regisztrált beiratkozók száma 

 

 2007. 2008. 2009.(szept.-ig) 

14 év alatti 

beiratkozó 

Nincs adat 317 256 

14 év alatti regisztrált 85 62 87 

15-26 év közötti 

beiratkozó 

579 530 323 

15-26 év közötti 

regisztrált 

57 72 27 

Összesen 721 981 693 

 

A számadatok sajnos nem tudják teljesen tükrözni, hogy a sok program, rendezvény 

külön foglalkozás, illetve az összevonás és az új helyre költözés mennyire befolyásolta 

a könyvtárhasználatot. 

 

4.4.2.Movie Klub 

 

A Mozi épületének magán kézbe adásával, annak átalakításával, modernizálásával 2008. 

áprilisában sikerült átadni a Movie Klub- Kulturális és Szabadidőközpontot. A város  

egy új, korszerű, több funkciós közösségi térrel gazdagodott. A fiatalok mellett idősebb 

korosztály számára is hétvégi zenés szórakozási lehetőséget biztosít. E mellett ingyenes 

internetezést, oktatási intézmények is egyre több alkalommal szerveznek itt 

rendezvényeket. De több alkalommal biztosított már a Térségi Ifjúsági Kerekasztal 

számára, játékdélutánoknak helyszínt. Még több lehetőség rejlik e modern épület 

hasznosítására, s az üzemeltetők együttműködési készsége ezt biztosítja. 

 

4.4.3.Matyó Múzeum 

 

A Matyó Múzeum új helyén is sikerült a város közművelődési életébe aktívan 

bekapcsolódni. A múzeumpedagógus rendszeresen szerveznek különböző programokat, 

rendhagyó múzeumi foglalkozásokat. Elsősorban neves ünnepkörökhöz kapcsolódóan 

kézműves foglalkozásokat, (farsang, húsvét, advent, Luca-nap). Meg kell még említeni 

a Múzeumi Szalont is. E mellett versenyeket is bonyolítanak, s a diákönkormányzat 



által szervezett programokba is aktívan bekapcsolódtak külső helyszínt biztosítva (24 

órás vetélkedő, City Rally). E mellett országos programokhoz kapcsolódóan látványos 

programokat szerveznek a Múzeumok éjszakáján, a Kulturális Örökség Napján, 

Múzeumok Őszi Fesztiválján) bekapcsolódnak, s így sikerül egyre több gyermeket és 

fiatalt is múzeumi látogatóvá nevelni. Évente több mint 10 ilyen jellegű rendezvényt  

szerveznek, s iskolai csoportoknak külön múzeumi órákat. (2008-ban 12 iskolai csoport 

látogatott így el, ebből 7 mezőkövesdi általános iskolai osztály és 2 gimnáziumi). 

Mindezzel segítik, hogy a régi népszokásokat, hagyományokat megismerhessék a 

fiatalok, s a matyó kultúrát széles körben ismerhessék meg, s új elemként családi 

napokat is szerveznek 2009. őszén. 

 

4.4.4.Civil szervezetek 

 

A helyi öntevékeny szervezetek közül továbbra is sok olyan szervezet található, 

amelyek munkájába fiatalok vesznek részt, s kapcsolódnak be azok munkájába. Bár 

mostanában itt már inkább a 18-30 éves korosztály kapcsolódik aktívabban be. Ki kell 

emelni a Mezőkövesdi Színészeti Egyesületet, a Mezőkövesdi Amatőr Színjátszó kört 

és annak ifi csapatát,illetve a Matyó Népművészeti Egyesületet, a Mezőkövesdi Hang 

Stúdió Egyesületet. 

 

A Bükkalja Közhasznú Alapítvány közreműködésével sikerült Eurodesk partnerként 

tovább működtetni uniós információs hálózatot. E szervezet keresi azokat a 

lehetőségeket, hogyan tudja segíteni a helyi és kistérségi fiatalokat. 2009. őszén 

pályázati forrásból valósít meg „Tudás vagy szerencse” elnevezésű projektet, 

amelyben nem formális pedagógia módszerek alkalmazásával szervez programokat a 

fiataloknak. 

A Mezőkövesdi Civil Szövetség Egyesülethez tagként regisztrált a Városi 

Diákönkormányzat, így az általa szervezett rendezvényekre, képzésekre, tréningekre 

már a fiatalok is ingyenesen juthatnak el. 

 

Mindehhez hozzá tartozik, hogy tagként regisztrált a szervezet a Mezőkövesdi Civil 

Szövetség Egyesületébe. Így az általa szervezett rendezvényekre, képzésekre, 

tréningekre már a fiatalok is  

 

Kiemelt szerepet játszik a város kulturális életében a KÖZKINCSTÁR Nonprofit Kft., 

mely a Közösségi Házat is működteti. E szervezethez tartozik jelenleg az Ifjúsági 

Információs Pont és az Ifjúsági Klub. 

Rendszeresen szerveznek gyermek és ifjúsági rendezvényeket. Ki kell emelni a 

bábszínházi/színházi bérletes előadások szervezését, a Kamasztanya kézműves 

foglalkozásait, játszóházait, gyermeknapot. Az idei évben pedig először került 

megrendezésre az Amatőr Színjátszó Fesztivál. 

A nyár hasznos szabadidő eltöltését segíti a különböző napközis jellegű táborok, családi 

napok szervezése, illetve az Iskolatörténeti Gyűjteményben rendszeresen tartott 

foglalkozásokat. 

 

4.4.5.Egyházak- az erkölcsi nevelés 

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

fiatalokat. Valamennyi oktatási intézményben folytatnak hitoktatást. Rendszeresen 

szerveznek gyermek és ifjúsági programokat: kirándulásokat, táborozásokat, bálokat, 

rendhagyó miséket, versenyeket. 



Mindezek segítik, hogy e szellemben nevelkedő fiatalok megalapozott erkölcsi 

nevelésben részesüljenek, s a közösség számára pozitív kisugárzással építő kövei 

legyenek egy egészséges közösségnek. 

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

részt egyházi események mellett városi rendezvényeken, ünnepségeken. 

 

4.4.6. Sport 

 

A Sportkoncepcióban meghatározott célként szerepel igényes, korszerű sportpálya 

létrehozása. 2009-ben sikerült több szempontból is teljesíteni a kitűzött feladatot. A 

városi sporttelepen új műfüves pálya került átadásra mobil lelátóval és világítással, s a 

nagy focipályán is új lelátó és új szociális blokk várja a sportszerető közönséget. 

Ehhez kapcsolódóan az átadás napján megyei  kispályás futball bajnokságot rendeztek 

több utánpótlás csapat részvételével nagy sikerrel. 

E mellett a gimnázium területén  és a volt tűzoltópályán is átadtak egy-egy kisebb 

méretű  műfüves pályát. 

2009. augusztus végén szervezett az önkormányzat egy sportkonferenciát,  ahol 

kiemelt téma a különböző szakosztályok, sportágak utánpótlás helyzetének 

megismerése volt. 

 

A Városi Sportcsarnok és Szabadidőközpont 2009. április -től a KÖZKINCS-TÁR 

Nonprofit Kft. tagintézményeként működik. Mindez nem változtatta meg a 

szolgáltatásait, rendezvényeinek szervezését, s továbbra is a város számára országos 

sportesemények mellett több nagyszabású programnak ad otthont. 

  

Külön ki kell emelni a város legnagyobb tömegsport rendezvényét, ahol  nagyon sok 

fiatal vesz részt, bár elsősorban az óvodás és általános iskolás korosztály képviselteti 

magát a Tour de Mezőkövesd rendezvénye.2008-ben több mint 600 embert , 2009-

ben pedig rekord számmal, több mint 900 mozgatott meg, kerékpáros és gyalogos 

versenyszámban egyaránt.   Az idei évben külön kiemelt hangsúlyt kapott  az 

egészséges életmód. Novák Ferenc kilencszeres Guiness rekorder, Schirilla György 

természetgyógyász-sportoló mellett Dr. Sebestyén Tamás professzor is személyes 

megjelenése emelte a rendezvény színvonalát. Mindezen személyiség életvitelük 

bemutatásával személyes példamutatásukkal a fiatalok számára  olyan értékrendet 

mutattak be, mely  példával szolgálhat mindenki számára. 

 

Az önkormányzat kiemelt fontosságúnak tartja a megfelelő szintű, modern játszóterek 

kialakítását. A cselekvési tervben meghatározott feladatok alapján sikerült 2009-re 

valamennyi játszóteret  felújítani,s új játékokat vásárolni a Madách úti, a Marx úti, 

Zsófia úti és a Martos Ferenc úti játszóterekre. Külön ki kell emelni a Váci Mihály úti 

játszóteret, mely pályázati források bevonásával sikerült 5 millió Ft-os beruházással 

egy modern, uniós szabványnak megfelelő játszóteret létrehozni. 

 

Továbbra is megoldásra vár a - fiatalok igényét figyelembe véve- egy extrém 

sportpálya kialakítása. Civil szervezet bevonásával, több próbálkozás után sem 

sikerült megfelelő helyet illetve pályát kialakítani. 

 

 

 

 



4.5. Oktatás, képzés 

 

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

intézmény működik. Valamennyi megfelelő szintű oktatási színvonalon látja el 

feladatait.  A  Széchenyi István Szakképző Iskola a MITISZK, a Szent László 

Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola a Zempléni TISZK partnereként végzi a 

szakképzési feladatait. Így pályázati források bevonásával technikai eszközök 

vásárlására nyílhat lehetőség. 

Mezőkövesd város Polgármesteri Hivatala számos felsőoktatási intézménnyel van 

kapcsolatban, így szakmai gyakorlati helyet biztosít az oktatási intézmények által 

meghatározott időre és feladatra a felsőoktatásban részt vevő diákok számára, 

hozzájárulva ezáltal a diákok munkatapasztalat szerzéséhez, elősegítve tudatosabb 

pályaválasztásukat, pályaorientációjukat. 

2008. évben két nagyszabású pályázat került beadásra a TÁMOP keretében. Ezek 

közül  a TÁMOP 3.3.2. az Esélyegyenlőségi terv végrehajtásának megvalósítását 

célozza meg, a TÁMOP 3.4.1. pedig a Kompetencia oktatással kapcsolatos 

fejlesztéseket, képzéseket támogatja. Mindkét pályázat a pedagógusok szakmai 

felkészültségét segíti,  s ennek révén a diákokkal  is új módszerek megismerésével 

tudnak eredményesebb munkát kifejteni. E két pályázat révén csaknem 200 millió Ft-

tal támogatja az unió a  humánerőforrrást fejlesztő programokat, s ehhez kapcsolódóan 

eszközbeszerzéseket. A projektek 2009 második felében indultak meg. 

 

Az önkormányzat a felsőoktatásban továbbtanuló diákokat segíti a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj révén. 2008. évbe 151 (190-ből) 6.044.000 Ft 

értékben, 2009. évre pedig 164 diák( 178-ból), 5.900.000 Ft értékben részesült ebbe az 

ösztöndíjba. 

 

4.6. Munkaügy 

 

Az Észak-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Mezőkövesdi Kirendeltsége 

regisztrálja a pályakezdő álláskeresőket. Adataik alapján jól látható milyen arányban 

változott az álláskeresők száma. 

 

Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők iskolai végzettség szerint 

 

 2007.átlag 2008. átlag 2009. átlag 

8. általános vagy 

kevesebb 

142 140 137 

középfokú 45 36 40 

középiskolai 87 88 96 

felsőfokú 23 32 29 

összesen 297 297 302 

Regisztrált 

álláskeresők összesen 

2273 2276 2967 

Munkanélküliek 

közül pályakezdők 

aránya 

13% 13% 10% 



 

 

A TÁMOP 1.1.2. pályázat révén a Munkaügyi Központon keresztül 2009-ben 6 olyan 

fiatalt tudott felvenni az önkormányzat, akiknek a bérét 100%-ban tudták 

finanszírozni. 

 

2008-ban nagy sikerrel szervezte a Munkaügyi Központ kirendeltsége a 

Pályaválasztási és Álláskeresési Börzét a Sportcsarnokba, de sajnos az idei évben 

anyagi gondok miatt ez nem került megszervezésre 

 

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

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

Mezőkövesden igen korlátozottak azok a munkahelyek, ahol el tudnak helyezkedni 

erre az időszakra. Leginkább a TESCO várja a dolgozni vágyókat, illetve az idei évben 

bedogozókat is kerestek. A 2009. évben sajnos már a Zsóry Gyógy- és Strandfürdő 

sem tudott fiatalokat foglalkoztatni. 

 

4.7. Szociálpolitika 

 

4.7.1. Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális 

igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többszörösen módosított  törvény, azok 

végrehajtására kiadott rendeletek, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 

törvényben adott felhatalmazás alapján alkotta meg az önkormányzati rendeletét .  

E rendelet alapján a következő pénzbeni és természetbeni ellátásokat biztosítja a 

rászorulók részére: 

 

 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

 Ingyenes utazásra vonatkozó helyi bérlet 

 Iskolatej juttatás 

 óvodáztatási támogatás 

 kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 

 

A Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat  ellátja Mezőkövesd 

és a kistérség 21 településének gyermekjóléti szolgáltatását. 

Feladataik között szerepel: 

  a gyermek testi-lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése  

 a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése  

  a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése  

  a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése 

 

Az elmúlt évben 3 érintettnél került sor szociális válsághelyzetben levő fiatalkorú 

várandós anya gondozására. Sikerült elérni a természetes támogatórendszerük 

igénybevételével és a szakemberek segítségével, hogy az anyák a személyes 

élethelyzetüket rendezzék, gyermekeik fogadásához megfelelő körülményeket 

tudjanak biztosítani és gyermekeiket családi környezetben nevelhessék. 

Gyermekjóléti Szolgálatnál „a kezelt probléma típusa szerint”, a leggyakoribb 

problémát a „gyermeknevelési” gondok (1741 eset), „anyagi (megélhetéssel, 

lakhatással stb.)” összefüggő (1412 eset) jelentették. Ugyanakkor fontos 

problémacsoportra utalnak a harmadik leggyakoribb a „szülők vagy a család életvitele” 



(1194 eset), és a negyedik helyen álló „magatartászavar, teljesítményzavar”(628) 

nagyszámú előfordulása 2008-ban.  Összesen: 6122 esetben végeztünk gyermekjóléti 

szolgáltató tevékenységet Mezőkövesden. 

 

2008-ban Mezőkövesden 78 gyermeket alapellátásban, 67 gyermeket védelembe vétel 

keretében, 1 gyermeket utógondozás keretében láttunk el.  

Összesen 146 gyermek, illetve 63 család gondozását végeztük el 2008-ban! 

 

Különösen elgondolkodtató, hogy 2005 óta egyértelműen magas, és a tárgyévben 

egyértelműen kiugró, a 14-17 éves kor közötti gyermekjóléti szolgálat által gondozott 

fiúk magas aránya, ami, a családi háttérre, tanulási, magatartási problémákra vezethető 

vissza. Nagyszámú köztük a magántanulók, a pártfogás alatt állók száma.  

A halmozott problémák gyakoribb előfordulására utal, a védelembe vétel alatt állók 

arányának emelkedése, aminek hátterében leggyakrabban a szülők-család életvitelének 

és a gyermeknevelésnek a problémái állnak. 

 

Mindezen társadalmi hátrányok csökkentése érdekében kiemelten fontosak a 

prevenciós célú szabadidős programok szervezése, kirándulások, táborozások, 

kézműves foglalkozások, sport programok. 

 

Néhány sikeres, már megvalósult együttműködési kezdeményezés:  

 

  preventív, 7 alkalomból álló előadássorozatot 7. a és 8. osztályos hátrányos helyzetű 

tanulóknak, a szerelem, párválasztás, szexualitás témakörében.   

 A Szent István Katolikus Iskola 7. osztályos tanulóinak tartottak 4 alkalomból álló 

értékfeltáró csoportfoglalkozást. 

  „ Nyári Focikupa”  

 „Első Kistérségi Mikulás Ünnepség”, amelyre összesen 80 mezőkövesdi 

iskolás és óvodás került meghívásra, és kapott ajándékot. Ehhez kötődve az 

iskola tanulói „egy cipősdoboznyi szeretet” akciónkban, több mint 100 

ajándékdoboz gyűlt össze. 

 „Családi Nap”- közös, családi program szervezése az Egészség Klub Egyesület 

és a Közösségi Ház dolgozóival. 

 Fontos feladat a továbbiakban olyan közösségek, klubok létrehozásának segítése, 

amelyek az egészséges életmódra, a környezet védelme iránti felelősségre nevelik a 

fiatalokat, olyan programok, rendezvények támogatása, ahol a fiatalok interaktív 

módon vonódnak be az eseményekbe,  nem-formális pedagógia eszközök 

felhasználásával. 

  

 4.8.Lakáspolitika 

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

lakás megszerzése. Az önkormányzat céljai között szerepel a fiatalok megtartása1és 

letelepedésének segítése. Ehhez egyrészt  egyre több munkahelyteremtő beruházást 

sikerül megvalósítani, másrészt a lakáspolitikájával is próbálja ezt a célt 

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

kedvező feltételekkel találhatnak otthonra.  

 

 

 



4.9.Egészségügy 

 

Az önkormányzat képviselő-testülete által elfogadott Egészségügyi Intézkedési Terve 

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

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

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

fiatalok körében kell megalapozni az egészséges életmód kialakítását, segítséget 

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

legyenek. 

A gyermekek és fiatalok egészségügyi állapotának felmérését, státuszvizsgálatokat, 

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

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

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

a Gondoskodás Alapítvány, az Egészségklub Közhasznú Egyesület illetve a 

Mezőkövesd és Környéke Lakosságának Egészségéért Alapítvány. 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 2008-ban elfogadott határozatában pénzügyi 

támogatással is segíti, hogy a humán papilloma vírus(HPV) elleni védekezés minél 

szélesebb körben történjen meg. Ennek érdekében az adott év 13 éves fiatalja a 90.000 

Ft-os oltóanyagot 10.000 Forintos,  a 13-26 év közötti fiatalok 60.000 Ft-os 

kedvezményes áron kaphatják meg. Ennek érdekében nagy kampányt szerveztünk, s 

megindultak most már a második körben az oltások.  Az öt évre tervezett programba 

eddig  csaknem százan kapcsolódtak be. 

 

5.Bűnmegelőzés 

 

5.1.Adatok 

2008. évben ismertté vált 1510 bűncselekménynek 866 sértettje közül  6,5 % 

gyermek és fiatalkorú volt. A gyermek-és fiatalkorú sértetteknél a bűncselekményt 

elősegítő egyéb okként több esetben szerepelt a korból adódó kiszolgáltatottság, míg 

az időseknél a hiszékenység, környezet közömbössége, és az óvatosság teljes hiánya 

volt megállapítható. 

 

2008. évben 545 elkövető vált ismertté, mely az előző évi 486 elkövetőhöz képest 12,1 

%-os növekedést jelent. 57 fő, az elkövetők 11,6 % -a fiatalkorú. Ez a szám az előző 

2007. évhez képest (57 fő) nem változott.  

A gyermekkorú elkövetők száma 5-ről 23-ra 360 %-kal nőtt 2008. évben. A 

gyermekkorú elkövetők száma és aránya jelentősen emelkedett, a fiatalkorúak száma 

nem változott.  

Az elkövetőkre a cselekmények önálló elkövetése a jellemző, de elsősorban a 

fiatalkorúaknál előfordul a két vagy több fős csoportban történő elkövetés is. 

A „Középiskolás Közlekedési Kupa” megyei döntőjén a Szent László Gimnázium 

három tanulójával részt vettünk. Minden alkalmat megragadunk arra, hogy baleset-

megelőzési tevékenységet végezzünk, igyekezzünk az állampolgárok figyelmét felhívni 

a közlekedési kultúra javítására. 

 

5.2.Prevenció 

 

A D.A.D.A biztonságra nevelő program tekintetében Mezőkövesden három iskolába is 

eredményesen folytatódik oktatást. 



A két középiskolában rendvédelmi osztályfőnöki órákat tart a városi rendőrkapitányság 

munkatársa. Igény lenne a többszöri, más évfolyamokon történő megjelenésre, de ezt a 

jelenlegi személyi körülmények nem teszi lehetővé.   

 

Az iskolákban végzett bűnmegelőzési munkát is jelentősen elősegítik a médiatár 

anyagai. Gyermeknapokon, illetve bűnmegelőzési napokon a kistérség több iskolájában 

tekinthették meg a tanulók szervezett körülmények között a korosztályuknak megfelelő 

filmeket. Tervünk a jövőben is e segédeszköz minél szélesebb körű felhasználása, 

melyet elősegít, hogy folyamatosan készülnek újabb témákban. 

 

A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság működési területén a tanév első félévében „Az 

iskola rendőre” program végrehajtása megtörtént. A program eddigi tapasztalatai, 

hasonlóan a korábbi években folytatott iskolakezdési kampányhoz most is sikeres az 

önkormányzatoknál, a szülőknél és a gépkocsivezetőknél, valamint az idén a 

tanintézmények vezetőinél.  

Drogmegelőzéssel kapcsolatban a Városi Diákönkormányzat a Rendőrkapitánysággal 

együtt több alkalommal is foglalkozott a térségi ifjúsági kerekasztal. 

 

5.3.Közbiztonság 

 

Minden lakos számára elengedhetetlenül fontos a közbiztonság, s itt kiemelt szerepet 

kell hogy kapjanak a fiatalok. Az ő biztonságuk kiemelt hangsúlyt kap. 

A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás nyújtotta be  a Rendőrkapitánysággal, a 

kistérséghez tartozó Polgárőr Egyesületekkel és Önkormányzatokkal, valamint a 

Mezőkövesdi Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Alapítvánnyal azt a pályázatot, 

melynek célja volt, hogy ezzel a lépéssel elkezdődjön a térségben a közös 

bűnmegelőzési munka, és az információáramlás úgy az érintet szervezetek, mint az 

állampolgárok irányába. 

 

Mivel az elnyert összeg kevesebb volt a megpályázott összegnél, ezért a támogatási 

szerződésben meghatározottak alapján áttekintettük elképzeléseinket és a 

legfontosabbak megvalósítását tűztük ki célként. 

 

Mezőkövesd Önkormányzata több éve vizsgálja miképp lehetne a kor kívánalmainak 

megfelelő, kiváló minőségű, igény esetén továbbfejleszthető térfigyelő rendszert 

kialakítani elsősorban a város főutcáján. E pályázatból meglévő összeg cselekvésre 

ösztönző volt, így összesen mintegy 8 millió forintos projektbe ruházott az 

Önkormányzat, 6 kamerát telepített, melynek figyelő központja a Rendőrkapitányság 

épületében van.   

 

V. Összegzés 
 

Mezőkövesd Város ifjúsági koncepciójának végrehajtásához készült cselekvési tervben 

megfogalmazott feladatok legnagyobb részét sikerült megvalósítani. Ezekhez 

elengedhetetlenül fontos a közreműködő szervezetekkel, intézményekkel a folyamatos 

kapcsolattartás. Mindennek hatékonyságát jól mutatja, hogy sikerült szinte valamennyi 

területen a legjobban megvalósítani  a kitűzött célokat, s több új lehetőségre is nyílt 

lehetőség. 

Külön meg kell említeni, hogy folyamatosan keresi az önkormányzat a külső pénzügyi 

források  bevonásának lehetőségeit. 



A 2009-2009 évben összesen így ifjúsági területre 17.442.186. Ft sikerült pályázaton 

elnyerni. 

Ezek között a legjelentősebb a TÁMOP 5.2.5. ifjúságfejlesztési komponensű pályázat, 

mely 14,5 millió forintos 100%-ban támogatott projekt megvalósítását teszi lehetővé. 

Az elkövetkező időszakban pénzügyi források segítségével szükséges lenne egy újabb, 

nagyszabású felmérés elkészítése  városi szinten a fiatalok körében, s ez alapján elkészített  

helyzetelemzéshez kell majd elkészíteni a következő cselekvési tervet. 

Az elkövetkező két év feladatát majd e meghatározott középtávú stratégia kell, hogy 

szabályozza. 

Kiemelt fontosságot kell, hogy kapjon az információ áramlás minél szélesebb körben a 

fiatalok és a szakemberek részére egyaránt, s ehhez a megfelelő feltételek biztosítása 

elengedhetetlen. 

 

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

megfogalmazásával segítséget nyújthatunk, hogy fiataljaink eligazodjanak a világban. 

Minden meg kell tenni, hogy megerősítsük a közszférában szerepet vállalók 

magatartásmintáit. 

 

A koncepcióban foglalt feladatok megvalósítása az önkormányzat és más szervezetek 

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

fiataljaink bekapcsolódjanak a város közéletébe annak érdekében, hogy önmaguk 

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

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

összehangolt tevékenysége szükséges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

 359/2009. (X.28.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A   

 

Nemzetközi diákkonferenciára utazáshoz támogatás 

 

 

 

 

A Mezőkövesd Város Képviselő-testülete 100.000.- Ft anyagi hozzájárulást biztosít 

Dózsa Alexandrának és Koczán Ingrid részére az „Utazás és Turizmus” nemzetközi 

versenyen való részételéhez. 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2009. október 30. 

 

 

 

 

 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.      Tállai András sk. 

         aljegyző        polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 Kovács István sk.       Malatinszky Károly sk.  

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

 360/2009. (X.28.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A   

 

Éves beszámoló az ifjúságsegítő munkájáról 

 

 

 

A Képviselő-testület megtárgyalta az ifjúságsegítő éves beszámolóját és azt 

jóváhagyja. 

 

 

 

Felelős : polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.      Tállai András sk. 

         aljegyző        polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 Kovács István sk.       Malatinszky Károly sk.  

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

 361/2009. (X.28.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A   

 

 

Javaslat a MITISZK Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására 

 
 

 

Mezőkövesd Város Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat a MITISZK 

Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására” tárgyú előterjesztést, és az alábbi 

határozatot hozza: 

 

A Képviselő-testület  elhatározza, hogy alapító tagként részt vesz a MITISZK 

Szakképzés-szervezési Társulás létrehozásában, ezzel egyidejűleg felhatalmazza a 

polgármestert a MITISZK Szakképzés-szervezési Társulás létrehozásáról szóló, 1. sz. 

melléklet szerinti társulási megállapodás aláírására. Továbbá a Képviselő-testület 

felhatalmazza a polgármestert, hogy az ismertetett és az ezt követően a Társulási 

megállapodással kapcsolatosan kezdeményezett módosításokkal,  az 1/A. mellékletben 

szereplő létszámszámítási elvekkel, az 1/B mellékletben szereplő tanulólétszámokkal  

és az 1/C. sz. melléklet szerinti tervezett költségvetéssel kapcsolatos változások 

aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.      Tállai András sk. 

         aljegyző        polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 Kovács István sk.       Malatinszky Károly sk.  

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.sz. melléklet 

 

Társulási megállapodás 
 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (képviseli: Káli Sándor 

polgármester), Mezőkövesed Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (képviseli: 

Tállai András polgármester), Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

(képviseli: Koscsó Lajos polgármester) megállapodnak abban, hogy a szakképzésről szóló 

1993. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szhtv.) 2.§ (5) bekezdés b) pontjában, valamint a 

közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Ktv.) 89/B.§ (2) bekezdésben 

foglaltak alapján, a Ktv-ben meghatározott szakképzéssel összefüggő önkormányzati 

feladatok végrehajtására a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. 

évi CV. törvény (továbbiakban: Kt.), a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvény (továbbiakban: Ötv.) 41.§ (1) bekezdésében, továbbá a helyi önkormányzatok 

társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16.§-ában kapott 

felhatalmazás alapján, a külön jóváhagyandó alapító okirattal önálló jogi személyiséggel 

rendelkező, önállóan működő költségvetési szervként szakképzés-szervezési társulást hoznak 

létre. 

 
A társulási szándékukat kifejező önkormányzatok a társulás működésével kapcsolatban a 

következő tényeket és alapvető rendelkezéseket rögzítik: 

 

I. Általános rendelkezések 

 

1.) A társulás neve, székhelye: 

 

Név: MITISZK Szakképzés-szervezési Társulás 

Székhely: 3525 Miskolc, Városház tér 8. 

 

2.) A társulás tagjainak neve, székhelye: 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (3525 Miskolc, Városház tér 

8.) 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (3400 Mezőkövesd, Mátyás 

király út 112.) 

Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (3580 Tiszaújváros, Bethlen 

Gábor út 7.) 

 

3.)A Társulás működési köre: a 2. pontban felsorolt intézményfenntartó 

önkormányzatok illetékességi területe. 

 

A Társulást a tagok 2009. november 1. napjától kezdődő hatállyal, határozatlan időre 

hozzák létre. 

 

A Társulás bélyegzője: MITISZK Szakképzés-szervezési Társulás felirattal ellátott 

körbélyegző, középen a Magyar Köztársaság címerével. 

 

6.)A Társulás törvényességi felügyeletét a Társulás székhelye szerint illetékes, a helyi 

önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős államigazgatási szerv látja el. 



 

7.)A Társulás tagjai által fenntartott, a szakképzés feladataiban résztvevő iskolák, és 

azok fenntartói: 

  

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (FENNTARTÓ) 

Andrássy Gyula Szakközépiskola 

3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán út 10.  

OM azonosító: 029299 

Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola 

3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán út 7. 

OM azonosító: 029300 

Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskola és Kollégium 

3533 Miskolc, Téglagyár út 1-2. 

OM azonosító: 029336 

Kandó Kálmán Szakközépiskola 

3501 Miskolc, Palóczy út 3. 

OM azonosító: 029297 

Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola 

3532 Miskolc, Hermann Ottó út 2. 

OM azonosító: 029315 

 

MEZŐKÖVESD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (FENNTARTÓ) 

Széchenyi István Szakképző Iskola 

3400 Mezőkövesd, Gróf Zichy Jánosút 18. 

OM azonosító: 029349 

 

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (FENNTARTÓ) 

Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 

3580 Tiszaújváros, Munkácsy Mihály út 13. 

OM azonosító: 029265 

 

8.)A Társulás jogállása: Önálló jogi személy, előirányzatai felett teljes jogkörrel 

rendelkező, önállóan működő költségvetési szerv. A Társulás, mint költségvetési szerv 

számviteli és gazdasági feladatait a legnagyobb tanulólétszámot delegáló fenntartó látja el, 

a Társulási Tanács és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata között megkötendő 

megállapodás alapján.   

 

9.)A Társulás képviselete: a Társulás képviseletét a Társulási Tanács elnöke, 

akadályoztatása esetén az általa írásban megbízott tanácstag látja el. 

 

10.)A Társulási Tanács döntéseinek előkészítését és feladatainak végrehajtását a két főből 

álló Munkaszervezet végzi. A Társulás Munkaszervezetének tagjai megbízási jogviszony 

keretében látják el feladataikat. 

 

11.)A költségvetési szerv vezetője a Társulási Tanács elnöke. A Társulási Tanács elnöke 

feladatait külön díjazás és juttatás nélkül látja el. A Munkaszervezet tagjainak megbízási 

jogviszonyával kapcsolatos jogköröket a Társulási Tanács elnöke gyakorolja.  

 

12.)E megállapodásban meghatározott önkormányzati szakképzési feladatok ellátásáról a 

Társulás gondoskodik, azzal a feltétellel, hogy a 6. pont alatt felsorolt intézmények felett a 



Ktv. 102. § (2) bekezdés a)-g) pontjaiban felsorolt fenntartói jogok gyakorlói – a II. 

fejezet 1.1. pontokban írt kivétellel – a jelen társulási megállapodás hatályba lépését 

követően is az intézmények fenntartói. 

 

 

II. A társulás célja, feladatai 

 

1.)A Társulás célja: 

 Régi típusú térségi integrált szakképző központ új típusúvá, történő átalakításának 

segítése, 

 a fejlesztési források hatékonyabb felhasználásának biztosítása, 

 a Ktv. 89/B. (4)-(5) §-ban meghatározott szakképzéssel összefüggő önkormányzati 

feladatok végrehajtása, ennek érdekében a résztvevő önkormányzatok közgyűlése és 

képviselő-testületei a közös céloknak megfelelő hatékony és eredményes szakképzési 

feladatok ellátása érdekében az alábbi feladatokat kívánják társulási formában ellátni: 

 

1.1.A Szakképzés-szervezési Társulás feladatai: 

 Az RFKB döntésének megfelelően - a szakképzés fejlesztési irányára és beiskolázási 

arányára tekintettel - meghatározza a Társulás által, illetve a Társulás tagjai által 

fenntartott iskolákban a szakképzési évfolyamokon indítható osztályok számát. 

 A I/7. pontban felsorolt intézmények szakmai programja tekintetében egyetértési jogot 

gyakorol a pedagógiai programok jóváhagyásánál. 

 Fogadja a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 

2003. évi LXXXVI. törvény 27. § (2) bekezdésben írtak szerint 2009. november 1-jei 

hatállyal a szakképzési hozzájárulásra kötelezettől a szakképzési hozzájárulást (fejlesztési 

támogatást).  

 A Társulás évente két alkalommal felosztja - minden év július 15-ig, illetve december 15-

ig – az elkülönített bankszámlájára beérkező szakképzési hozzájárulás (fejlesztési 

támogatás) összegét, melyből 70% alanyi jogon illeti meg a kedvezményezettként 

megjelölt felhasználásra javasolt célintézményt. 

 Képviseli a társuló önkormányzatok és a Társulásban résztvevő intézmények érdekeit az 

RFKB-nak a szakképzés fejlesztésére vonatkozó döntéseinek meghozatala előtt, különös 

tekintettel a döntéstervezeteknek a településfejlesztési koncepcióban rögzített terület- és 

településfejlesztési vonzataira, annak érdekében, hogy a társuló önkormányzatok közösen 

keressék a lehető legoptimálisabb megoldásokat a szakképzés területén, a munkaerő-piaci 

igények mind teljesebb kielégítése, az ésszerű decentralizáció, a végzős tanulók 

munkavállalási lehetőségeinek és a kistérségi sajátosságok szerves beépítése érdekében. 

 A Társulás a Ktv. 89/B. (4) bekezdésében írtak szerint létesíthet és fenntarthat szakiskolát, 

szakközépiskolát és kollégiumot, részt vehet az iskolarendszeren kívüli szakképzés 

megszervezésében, működtetheti – a szakképzés terén – a pedagógusok állandó 

helyettesítési rendszerét és az utazó szakember hálózat rendszerét. 

 

1.2.A Társulás tagjai tudomásul veszik és elfogadják, hogy a Ktv. 102. § (2) bekezdés c) 

pontjában  és f) pontjában rögzített fenntartói irányítási jogosítványaikat az 

intézményfenntartók a jelen társulási megállapodás II/1.1. pontjában írtak szerint 

gyakorolják. 

 

 

       1.3.A Szakképzés-szervezési Társulás további feladatai:  



 A Társulás az általa ellátott feladatokhoz önálló fejlesztési tervet készít. A fejlesztési terv 

elkészítésénél alkalmazni kell a Ktv. 88. § (1) bekezdésben foglaltakat. A Társulás a 

területén működő helyi önkormányzatok véleményének kikérésével és közreműködésével 

készíti el a szakképzési feladatok megszervezéséhez szükséges fejlesztési tervet. 

 A Társulás a Ktv. 89/B. § (3) bekezdése alapján jogosult közoktatási megállapodást vagy 

más megállapodást kötni. A Ktv. 89/B. § (12)–(13) bekezdéseiben írtak alapján a 

közoktatási intézményt fenntartó többcélú kistérségi társulás, a felsőoktatási intézmény, a 

nem állami, nem önkormányzati intézményfenntartó megállapodást köthet a Társulással a 

feladatok közös megszervezésére. A létrejövő megállapodás előfeltétele, hogy az érintett 

vállalja, hogy a szakképzés megszervezésénél figyelembe veszi a szakképzés fejlesztési 

irányára és beiskolázási arányára vonatkozó döntéseket, így elfogadja, hogy a Társulás 

által meghatározottak figyelembevételével határozza meg a szakképzési évfolyamokon 

indítható osztályok számát. A megállapodás megkötésének további feltétele, hogy a nem 

önkormányzati intézményfenntartó vállalja, hogy a fizetési kötelezettségeket az alapító 

Intézményfenntartókra megállapított szabályok szerint teljesíti. 

 

 

III. A TÁRSULÁS SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE 

 

1.)A Társulás szervei: 

 

2.1. Társulási Tanács: tagjainak száma 3 fő. 

 

2.2. Elnök: a legnagyobb tanulólétszámot delegáló fenntartó önkormányzat 

képviselője. 

 

1.3. Pénzügyi Bizottság: tagjainak száma: 3 fő. Tagjait - egy-egy fő felsőfokú 

szakirányú végzettségű szakember személyében - a társuló önkormányzatok 

közgyűlése, illetve képviselő-testületei delegálják és a Társulási Tanács hagyja jóvá. 

A Bizottság elnökét a Bizottság tagjai közül minősített többséggel a Társulási Tanács 

választja meg.  

       A Bizottság feladata: a Társulás pénzügyi és gazdasági feladatai ellenőrzésének 

ellátása. 

 

1.4. Szakképzés Fejlesztési Bizottság: tagjainak száma: 10 fő, amelyek közül egy-

egy fő szakképzéssel foglalkozó szakembert a társuló önkormányzatok közgyűlése, 

illetve képviselő-testületei delegálnak, további egy-egy fő a Társulás alá rendelt 

intézmények igazgatói, vagy az általuk megbízott személyek. A Bizottság elnökét a 

Bizottság tagjai közül minősített többséggel a Társulási Tanács választja meg. 

A Bizottság feladata: Összehangolja és egyezteti az intézményekkel az indítandó 

szakképzési osztályok számát, javaslatot készít a Társulási Tanácsnak a szakképzési 

hozzájárulás (fejlesztési támogatás) összegének felosztására, a szakképzési 

kapacitások hatékonyabb működtetése érdekében javaslatokat készít a Társulási 

Tanácsnak a szakképzési feladatok fejlesztési irányaira, információt nyújt a társult 

önkormányzatok által fenntartott intézményeknek a feladatellátás folyamatáról és 

eredményéről, szakmai napokat, szakmai konferenciákat szervez, és az egyeztető 

fórum szerepét tölti be a szakképzési feladatok végrehajtása során az 

intézményfenntartó önkormányzatok közötti esetleges viták elintézésében. 

 



1.5. Munkaszervezet: létszámát a Társuló Önkormányzatok 2 főben határozzák 

meg, a Munkaszervezet létszámának módosítására a Társulási Tanács Elnöke tesz 

javaslatot. 

 

2. A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács. 

 

3. A Társulási Tanácsban az intézményfenntartókat a társult önkormányzatok közgyűlése, 

illetve képviselő-testületei által delegált helyi önkormányzati képviselő képviseli, a 

Társulás tagja az általa választott képviselőt visszahívhatja. 

 

4. A Társulási Tanács tagjai helyettesítésének rendjéről a társult önkormányzatok 

közgyűlése, illetve képviselő-testületei döntenek. 

 

5. A Társulási Tanács kizárólagos feladatai és hatáskörei: 

 a Szervezeti és Működési Szabályzat megalkotása, 

 a bizottságok elnökeinek megválasztása, 

 javaslattétel a munkaszervezet létszámának meghatározása, 

 a szakképzési évfolyamokon indítható osztályok számának meghatározása, 

 a sza kképzési hozzájárulás (fejlesztési támogatás) összegének felosztása, 

 a Társulás költségvetésének elfogadása, módosítása és a zárszámadás elfogadása, 

 a Pénzügyi, ill. a Szakképzés Fejlesztési Bizottság ügyrendjének elfogadása. 

 

A Társulási Tanács működésével kapcsolatos egyéb kérdéseket a Társulási Tanács 

állapítja meg a Szervezeti és Működési szabályzatában. 

 

6. A Társulási Tanács megalakul, ha a társult önkormányzatok közgyűlése, illetve képviselő-

testületei minősített többséggel jóváhagyta jelen megállapodást 

 

7. A Társulási Tanács a döntését az ülésén, határozattal hozza. 

 

8. A Társulási Tanácsban minden delegált képviselőnek 1–1 szavazata van. 

 

9. A Társulási Tanács ülésének összehívásával, vezetésével kapcsolatos teendőket az elnök, 

akadályoztatása esetén az általa felhatalmazott tag látja el. 

 

10. A Társulási Tanács évente legalább két alkalommal ülésezik. 

Az ülést össze kell hívni: 

- ha a Társulási Tanács legalább két tagja az időpont megjelölésével kezdeményezi, 

- a társulás bármely tagjának – a napirendet tartalmazó – indítványára, 

- a Közigazgatási Hivatal kezdeményezésére. 

 

11. A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha az ülésen a tagoknak több mint a fele jelen 

van. 

 

12. Egyszerű többséget igénylő javaslat elfogadásához a megállapodásban meghatározott 

számú szavazat szükséges, de ez nem lehet kevesebb, mint a jelenlévő tagok több, mint 

fele. 

 

 

 



13. Minősített többség szükséges az alábbiakhoz: 

- a Társulás költségvetésének elfogadásához, módosításához és a zárszámadás 

elfogadásához, 

- zárt ülés elrendeléséhez az Ötv. 12. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott 

esetekben, 

- hatáskörébe utalt vezetői megbízás adása, visszavonása, fegyelmi eljárás 

megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása, kizárásról szóló döntés esetén, 

- a Pénzügyi Bizottság ill. a Szakképzés Fejlesztési Bizottság elnökének 

megválasztásához. 

 

A minősített többséghez a Társulási Tanácsba az intézményfenntartó önkormányzatok 

által delegált (megválasztott) tagok több mint felének a szavazata szükséges. 

 

14. A szakképzési évfolyamon indítható osztályok számának meghatározása és a szakképzési 

hozzájárulás (fejlesztési támogatás) összegének felosztása döntési jogkörök gyakorlásához 

a Társulási Tanácsba delegált összes képviselő egyetértő szavazata szükséges. 

 

15. A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, az Ötv. 17. § (1) bekezdésében 

írt tartalmi követelményekre figyelemmel. A jegyzőkönyvet a Társulási Tanács elnöke, 

akadályoztatása esetén által felhatalmazott személy írja alá. A jegyzőkönyv elkészítéséről, 

és annak a Közigazgatási Hivatalhoz 15 napon belül történő megküldéséről a Társulási 

Tanács elnöke gondoskodik. 

 

16. A Társulás működéséhez szükséges teendőket a Társulás a saját Munkaszervezete útján 

látja el. 

 

17. A Társulási Tanács tagjai évente beszámolnak az általuk képviselt önkormányzatok 

közgyűlésének, illetve képviselő-testületeinek a Társulási Tanácsban végzett 

tevékenységükről és a társulás tevékenységéről. 

 

18. Az Elnök feladat és hatásköre: 

 

- a Társulás képviselete, 

- a Társulási Tanács határozatai előkészítésének, végrehajtásának az ellenőrzése, 

- a társulás pénzügyi és gazdálkodási tevékenységének ellenőrzése, 

- a szakképzési hozzájárulás (fejlesztési támogatás) és a társulási hozzájárulás 

befizetésének ellenőrzése, 

- anyagi támogatások időarányos befizetésének ellenőrzése, 

- A Munkaszervezet tagjainak megbízási jogviszonyával kapcsolatos jogkörök 

gyakorlása, 

- javaslattétel a Munkaszervezet létszámának módosítására. 

 

19. A Társulás Munkaszervezete ellátja a Társulás döntés-előkészítési feladatait, részt vesz a 

Társulás által vállalt projektek menedzselésében és megvalósításának szervezésében. 

 

 

 

 

 

 



IV. A TÁRSULÁS MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOK ELLÁTÁSA 

 

1.)A Társulás Munkaszervezetének feladatai: 

 

 ellátja az adminisztrációs feladatokat (gépírás, adatrögzítés, információ-gyűjtés, 

ügykezelés), 

 nyilvántartja a Társulás részére elkülönített bankszámlájának pénzforgalmát, 

 megszervezi a Társulási Tanács és bizottságai üléseit, 

 vezeti a Társulási Tanács és bizottsága üléseinek jegyzőkönyveit, 

 figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket és erről tájékoztatja a Társulási Tanács 

elnökét, közreműködik és szakmai segítséget nyújt pályázati dokumentációk 

elkészítéséhez, 

 intézi a Társulás nyertes pályázatainak adminisztrációs ügyeit, 

 előkészíti a Társulás féléves és éves beszámolóját, 

 ellátja mindazokat az eseti feladatokat, amelyet a Társulási Tanács a feladatkörébe 

utal. 

 

2.)A Szakképzés Fejlesztési Bizottság feladatai a III/1.4 pontban meghatározottakon 

túl ellátja: 

 

- a Társulási Tanács működését érintő kérdésekben ellát szakmai véleményező, 

előkészítő és javaslattevő teendőket, segíti a döntések végrehajtását, 

- a Társulási Tanács döntése alapján javaslatot, koncepciót készít, vagy készíttet a 

szakképzést érintő fejlesztési programok megvalósításához, 

- a Társulási Tanács határozatának megfelelően elkészíti, elkészítteti a Társulás 

fejlesztési programjait. 

 

V. A TÁRSULÁS PÉNZÜGYI FORRÁSAI,  

GAZDÁLKODÁSA ÉS ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE 

 

A társult önkormányzatok az általuk fenntartott, jelen társulásba bevont szakképzési 

intézményekben az 1. sz. melléklet alapján számított szakiskolai, szakközépiskolai, 

speciális szakiskolai tanuló összlétszám arányában határozzák meg az általuk 

fizetendő egyszeri vagyoni hozzájárulásuk összegét, amelyet a társult önkormányzatok 

a Társulási Tanács alakuló üléséig egy összegben utalnak át a Társulás részére 

elkülönített bankszámlájára. 

 

A társult önkormányzatok társulási hozzájárulásának évenkénti mértékét - a jelen 

megállapodás 1. sz. melléklete szerint kiszámított tanulólétszám arányában - a 

Társulási Tanács minden évben a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló törvény 

elfogadását követő 30 napon belül állapítja meg. A tagok általi befizetések a társulás 

vagyonát képezik, amelyből az igazolt működési költségek kifizetése után fennmaradó 

rész kizárólag a szakképzési pályázatok előkészítésére, valamint a pályázatok eljárási 

díjainak befizetésére fordítható. 

 

A megállapított társulási hozzájárulás éves összegét negyedévenkénti bontásban, minden 

negyedév utolsó napjáig kell teljesíteni a Társulás bankszámlájára. Az első 

negyedéves társulási hozzájárulás befizetésének határideje 2009. december 31. napja.  

 



Amennyiben a társult önkormányzatok az 1. és 2. pontban vállalt fizetési 

kötelezettségüket nem teljesítik, úgy a Társulás nevében eljárva Miskolc Megyei Jogú 

Város Önkormányzata a fizetési határidőt követő 15 napon belül azonnali beszedési 

megbízás, (inkasszó) benyújtására jogosult. Ha a székhely önkormányzat nem tesz 

eleget a Társulás felé vállalt fizetési kötelezettségének, úgy a Társulási Tanács új 

székhelyönkormányzat kijelöléséről dönthet, amelyet egyúttal felhatalmaz arra, hogy a 

korábbi székhely önkormányzat ellen azonnali beszedési megbízást (inkasszót) 

nyújtson be. 

 

A Társulás vagyona kizárólag pénzbeli befizetésekből (tagok által befizetett társulási 

hozzájárulás, szakképzési hozzájárulás, pályázati forrás) áll, amely felett a Társulás 

jogosult rendelkezni. 

 

A Társulás gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat 

kell alkalmazni. A Társulási Tanács a Munkaszervezete útján gondoskodik a Társulás 

költségvetésének végrehajtásáról. A Társulás önállóan működő költségvetési 

szervként elsősorban szakmai célú költségvetési keretekkel (az intézményfenntartó 

önkormányzatok befizetései, szakképzési hozzájárulás, illetve pályázati forrás) 

rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és 

felelősséggel bír, pénzforgalmát elkülönített bankszámlán kezeli. A 

pénzfelhasználásról a Munkaszervezet év végén elszámolást készít, melyet 

megvitatásra tárgyévet követően, legkésőbb március 1-ig előterjeszt a Társulási 

Tanács részére. 

 

A Társulás kizárólag olyan vállalkozásban vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja 

meg a befizetett vagyoni hozzájárulásának mértékét. 

 

 

VI. A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA, FELMONDÁSA  

ÉS A TÁRSULÁS MEGSZÜNTETÉSÉNEK SZABÁLYAI 

 

A társulási megállapodás módosítása: 

 

 A társulási megállapodás módosításához a Társulás tagjainak, minősített többséggel 

hozott döntése szükséges. 

 

A társuláshoz való csatlakozás szabályai: 

 

 A Társuláshoz más szakképzés feladataiban résztvevő iskolát fenntartó önkormányzat is 

csatlakozhat. A csatlakozás feltétele, hogy az érintett önkormányzat elfogadja és magára 

nézve kötelezőnek elismerje jelen megállapodás tartalmát, valamint a Regionális 

Fejlesztési és Képzési Bizottság által a szakképzés fejlesztésének összehangolásával 

összefüggésben hozott döntéseket. A csatlakozás elfogadásáról a Társulás tagjai a 

szándéknyilatkozat beérkezésétől számított legkésőbb 60 napon belül döntenek. A társulás 

tagjainak egyhangú,  minősített többséggel hozott döntése szükséges a társuláshoz történő 

csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz. A Társuláshoz csatlakozni a szándéknyilatkozat 

Társulási Tanácshoz történő beérkezését követő tanítási év kezdetén lehet. 

 

 

 



A társulási megállapodás felmondása (kilépés): 

 

 A társulás tagja mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges a társulási 

megállapodás év közbeni felmondásához. A társulási megállapodást felmondani (kilépés) 

– a fenti esetet kivéve - a naptári év utolsó napjával lehet. A felmondásról (Társulásból 

való kilépésről) szóló döntést a társulás tagja legalább egy tanítási évvel korábban köteles 

a Társulási Tanácsnak bejelenteni.  

 

Kizárás: 

 

A társulás tagjainak több mint a fele minősített többséggel hozott határozatával a naptári 

év utolsó napjával alapos okból kizárhatja a társulásból azt a tagot, amely a 

megállapodásban foglalt kötelezettségének ismételt felhívásra határidőben nem tett eleget. 

 

 Csatlakozás, kilépés vagy kizárás esetén a Társulás tagjai a jelen megállapodást a 

költségek viselésének arányában, illetve a szavazatok arányában módosítják. 

 

A Társulás megszűnése esetén a Társulás tagjainak vagyoni jogai és kötelezettségei: 

 

A Társulás megszűnik, ha: 

 a társulási megállapodást valamennyi tag felmondja, 

 a társulás megszűnését a tagok közösen elhatározzák, 

 a bíróság jogerősen dönt a társulás megszűnéséről. 

 

A Társulás megszűnése esetén a Társulási Tanács köteles elszámolni a Társulás tagjai 

felé, akiket a fel nem használt pénzeszközök és a vagyon a tanulói létszám mértékének 

megfelelő arányban illetnek meg. 

 

 

VII. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

1. A Társulás tagjai a Társulás működése során felmerülő vitás kérdések rendezésére a 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 

2. A Társulás tagjai tudomásul veszik, hogy jelen megállapodásban nem szabályozott 

kérdésekben a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi 

CXXXV. törvény és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 

 

3. Jelen megállapodás a Társulás tagjai képviselőinek aláírásával jön létre. A költségvetési 

szervként működő Társulás a megállapodást aláíró önkormányzatok közgyűlésének, 

illetve képviselő-testületeinek a Társulás alapító okiratát elfogadó, minősített többséggel 

hozott határozatával jön létre, amely határozatok a jelen megállapodás elválaszthatatlan 

részét képezik. 

 

4. A Társulás tagjai kijelentik, hogy a megállapodásban foglaltakat önkéntes és szabad 

elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával a kölcsönös előnyök és az 

arányos teherviselés alapján rögzítették. 

 

 

 



Jelen megállapodás mellékletei: 

 

1/A. sz. melléklet: A tanulói létszám számítása 2009. szeptember 1-től 

1/B. sz. melléklet: A MITISZK Szakképzés Szervezési Társulás intézményeinek 

tanulólétszáma 

 

1/C. sz. melléklet: A társulás költségvetés-tervezete 

 

 

Kelt: Miskolc, 2009. …................ 

 

 

 

 

  ...............................................   ...............................................  
 Miskolc Megyei Jogú Város Mezőkövesd Város 

 Közgyűlése nevében Képviselő-testülete nevében 

 Káli Sándor polgármester Tállai András polgármester 

 

 

 

 

  ........................................................  

 Tiszaújváros Város 

 Képviselő-testülete nevében 

 Koscsó Lajos polgármester 

 



1/A. sz. melléklet 

 

A tanulói létszám számítása 2009. szeptember 1-től 

 

 

A szakképzési hozzájárulás teljesítésének új rendjét meghatározó előírások a szak- és 

felnőttképzést érintő reformprogram végrehajtásához szükséges törvények módosításáról 

rendelkező 2007. évi CII. törvény 42. § (2) bekezdése alapján a szakképzési hozzájárulásról 

és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény 4. § (5) 

bekezdése, amely a szakképzési hozzájárulás fogadásának feltételeként az 1500 fős 

tanulólétszámot rögzíti. A szakképzési hozzájárulás teljesítésének új rendjét meghatározó 

előírások a szak- és felnőttképzést érintő reformprogram végrehajtásához szükséges törvények 

módosításáról rendelkező 2007. évi CII. törvény 42. § (5) bekezdése szabályozza, hogy az 

1500 fő számításánál az új rendszerre történő átállás átmeneti időszakában milyen tanulói 

létszámot kell alapul venni. 

 

Fentiek alapján: 

- a 2008/2009. tanévben az arra a tanévre bejelentett tanulók létszámát; 

- a 2009/2010-es tanévben: a 2008/2009-es tanévre és a 2009/2010. tanévre lejelentett tanulói 

létszámot; 

- 2010. szeptemberétől már alkalmazható a fő szabály, amely szerint a tanulólétszámot a 

három év átlaga alapján kell számítani, a számítás alapja a 2008/2009. tanév, a 2009/2010. 

tanév és a 2010/2011. tanév átlag tanulólétszáma. 



 

1/B melléklet 

 

A MITISZK Szakképzés Szervezési Társulás intézményeinek tanulólétszáma 

 

 

Intézmény neve2008/2009 tanév2009/2010 tanév Fenntartó Miskolc Megyei Jogú Város 

Önkormányzata733736Andrássy Gyula Szakközépiskola 

3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán út 10. 

OM azonosító: 029299Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata631614Bláthy Ottó 

Villamosipari Szakközépiskola 

3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán út 7. 

OM azonosító: 029300Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata10321030Diósgyőr-

Vasgyári Szakképző Iskola és Kollégium 

3533 Miskolc, Téglagyár út 1-2. 

OM azonosító: 029336Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata687601Kandó Kálmán 

Szakközépiskola 

3501 Miskolc, Palóczy út 3. 

OM azonosító: 029297Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata11371095Szentpáli István 

Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola 

3532 Miskolc, Hermann Ottó út 2. 

OM azonosító: 029315Mezőkövesd Város Önkormányzata921938Széchenyi István 

Szakképző Iskola 

3400 Mezőkövesd, Gróf Zichy Jánosút 18. 

OM azonosító: 029349Tiszaújváros Város Önkormányzata765844Eötvös József Gimnázium, 

Szakképző Iskola és Kollégium 

3580 Tiszaújváros, Munkácsy Mihály út 13. 

OM azonosító: 029265MITISZK Szakképzés-szervezési Társulás összesen:59065858 



 

1/C melléklet 

 

 

 A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, Tiszaújváros Város Önkormányzata, 

Mezőkövesd Város Önkormányzata által alapított társulás, mint költségvetési szerv  

költségvetés-tervezete 2010. évre 

 

 

 Hó/Ft év/Ft 

 

I. Kiadások   

 

1. Személyi kiadás  3 960 000

  

- szakmai referens  150 000  1 800 000 

(rész foglalkozású vagy megbízási jogviszonyban)  

-       gazdálkodási ügyintéző 100 000  1 200 000 

(rész foglalkozású vagy megbízási jogviszonyban) 

-       munkáltatót terhelő járulékok 80 000  960 000 

 

2. Dologi Kiadás  2 975 000 

 

- Intézmény működési feltételeinek 

biztosítása Miskolc Megyei Jogú Város 

rezsi költség 120 000 1 440 000 

  

- Anyag beszerzés 20 000 240 000 

 

- Eszköz beszerzés szükséglet szerint  300 000 

 

- Áfa 25%  495 000 

 

- Számlavezetési díj 41 600 500 000 

 

Összesen:  6 935 000

   

 

 

II. Bevétel: 

 

-  A társulásban lévő önkormányzati támogatás, amely a Társulási 

megállapodás 1. sz. melléklete szerint, a társuláshoz tartozó tanulói létszám 

alapján kerül meghatározásra. 



 

Költségvetés a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, Tiszaújváros Város 

Önkormányzata, Mezőkövesd Város Önkormányzata által alapított társulás, mint 

költségvetési szerv költségvetés-tervezete 2009 évre az alapítástól függően 

 

 

 Hó/Ft  

 

II. Kiadások   

 

1. Személyi kiadás 330 000   

- szakmai referens  150 000   

(rész foglalkozású vagy megbízási jogviszonyban)  

-       gazdálkodási ügyintéző 100 000   

(rész foglalkozású vagy megbízási jogviszonyban) 

-       munkáltatót terhelő járulékok 80 000   

 

2. Dologi Kiadás 216 000  

 

- Intézmény működési feltételeinek 

biztosítása Miskolc Megyei Jogú Város 

rezsi költség 120 000  

- Anyag beszerzés   20 000  

- Áfa 25%    35 000  

- Számlavezetési díj   41 000 

 

Összesen : 546 000  
 

III. Bevétel: 

 

-  A társulásban lévő önkormányzati támogatás, amely a Társulási 

megállapodás 1. sz. melléklete szerint, a társuláshoz tartozó tanulói létszám 

alapján kerül meghatározásra. 

 



 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

 362/2009. (X.28.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A   

 

 

MITISZK Szakképzés-szervezési Társulás Alapító Okiratának elfogadása 

 

 

 

A Képviselő-testület a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 

1997. évi CXXXV. törvény, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és 

gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény alapján elfogadja a MITISZK 

Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratát a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal 

és felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat aláírására. Továbbá a Képviselő-

testület felhatalmazza a polgármestert,  az ismertetett és az ezt követően az Alapító 

Okirattal kapcsolatosan kezdeményezett módosítások, ill. változások aláírására. 

 

 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.      Tállai András sk. 

         aljegyző        polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 Kovács István sk.       Malatinszky Károly sk.  

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MITISZK Szakképzés-szervezési Társulás 

Alapító Okirata 
 

Társulás neve MITISZK Szakképzés-szervezési Társulás 

Székhelye 3525 Miskolc, Városház tér 8. 

Létrehozásának időpontja 2009. november 1. napja 

Létrehozásáról rendelkező 

jogszabály 

A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 89/B § (2) 

bekezdés alapján a társulási tagjainak alábbi határozatai: 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

…...... sz. határozata 

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

362/2009. (X.28.) ÖK.  sz. határozata 

Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-

testületének…...... sz. határozata 

Jogszabályban meghatározott 

közfeladata 

1993. évi LXXIX. törvény 89/B §-a alapján a szakképzéssel 

összefüggő egyes önkormányzati feladatok végrehajtása 

Működési terület a társult önkormányzatok közigazgatási területe 

Alapító szervek és címük A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 

2008. évi CV. törvény 8. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

alapítói jogok gyakorlói: 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (3525 Miskolc, 

Városház tér 8.) 

Mezőkövesd Város Önkormányzata (3400 Mezőkövesd, 

Mátyás király út 112.) 

Tiszaújváros Város Önkormányzata (3580 Tiszaújváros, 

Bethlen Gábor út 7.) 

Felügyeleti szerv Alapító önkormányzatok közgyűlése, képviselő-testületei 

Törvényességi felügyeletét a Társulás székhelye szerint 

illetékes, a helyi önkormányzatok törvényességi 

ellenőrzéséért felelős államigazgatási szerv látja el. 

Szakmai felügyeletét a Társulás székhelye szerint illetékes 

szakképzésért felelős államigazgatási szerv látja el. 

A Társulási Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatát – a 

társulási megállapodásban meghatározott keretek között – a 

Tanács maga állapítja meg. 

Irányító szerv Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Irányító szerv székhelye 3525 Miskolc, Városház tér 8. 

A Társulási Tanács megválasztásának rendje: 

A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, amelyben az intézményfenntartókat - a társulási 

megállapodás alapján - a társult önkormányzatok közgyűlése, illetve képviselő-testületei által 

delegált helyi önkormányzati képviselők képviselik. A Társulás tagja az általa választott képviselőt 

visszahívhatja. 

Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási rendje: 

A költségvetési szerv vezetője a Társulási Tanács elnöke, aki a legnagyobb tanulólétszámot 

delegáló fenntartó önkormányzat képviselője. Az elnök felett Miskolc Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának Közgyűlése gyakorolja a munkáltatói jogkört. A Társulási Tanács az 

önkormányzatok társulásáról szóló 1997. évi CXXXV. törvény 12. § alapján határozatlan időre 

választja meg elnökét.  



Típusa a költségvetési szerv 

tevékenységének jellege 

alapján:  

közszolgáltató költségvetési szerv 

közintézmény 

A feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerinti besorolása: önállóan működő költségvetési szerv. 

A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony(ok) megjelölése: 

A Munkaszervezet tagjai a feladatokat megbízási jogviszony alapján látják el (Ptk.). 

Az intézmény feladat- 

ellátási funkciója: 

A Társulás az előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező, önállóan 

működő költségvetési szerv. A Társulás, mint költségvetési szerv 

pénzügyi és gazdasági feladatait a legnagyobb tanulólétszámot 

delegáló fenntartó, Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

látja el mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, a 

Társulási Tanács és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 

között megkötendő megállapodás alapján. 

A társulás állami feladatként ellátandó alaptevékenységét meghatározó szakmai és egyéb 

jogszabályok: 

1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 

1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről 

1997. évi CXXXV. törvény a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről 

1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 

217/1998. (XII. 30.) kormányrendelet az államháztartás működési rendjéről 

2000. évi C. törvény a számvitelről 

249/2000. (XII. 24.) kormányrendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési 

kötelezettségéről 

1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról 

2008. évi CV. törvény a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról 

2003. évi LXXXVI. törvény a szakképzés támogatásáról és a képzés fejlesztésének támogatásáról 

2009. december 31-éig érvényes szakfeladat rend 

Szakágazati besorolás: 8560 Oktatást kiegészítő tevékenység 

TEÁOR Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése 

8530 805915 Oktatási célok és egyéb feladatok 

 751922 Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi 

társulások elszámolásai 

2010. január 1-től érvényes szakfeladat rend 

Szakágazati besorolás: 8560 Oktatást kiegészítő tevékenység 

TEÁOR’08 Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése 

8530 853000-1 Középfokú oktatás intézményeinek, 

programjainak komplex támogatása 

8560 856000-1 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex 

támogatása 

8560 856091-1 Szakképzési és felnőttképzési támogatások 

8560 856099-2 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 



Alaptevékenység leírása, a Társulási Tanács feladat és hatásköre 

 

A) A TÁRSULÁSI TANÁCS SAJÁT SZERVEZETÉRE ÉS MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ 

HATÁSKÖRÖK 

 Elfogadja Szervezeti és Működési szabályzatát. 

 Kinevezi a Társulási Tanács elnökét.  

 Kialakítja munkaszervezetét, dönt annak létszámáról, megbízza tagjait felmenti a 

munkaszervezet tagjait. 

 Megállapítja éves költségvetését, elfogadja a költségvetés végrehajtásáról szóló 

beszámolót. 

 Dönt tag felvételéről, tagi késedelem beálltáról, tagi kilépéssel összefüggő 

elszámolásról. 

B) A TÁRSULÁSRA  A TÁRSULÁSI TAG ÖNKORMÁNYZATOK HATÁSKÖRÉBŐL 

ÁTRUHÁZOTT  HATÁSKÖRÖK 

A szakképzés-szervezési társulás az általa ellátott feladatokra – a közoktatásról szóló 1993. évi 

LXXIX. törvény 88. §-ának (1) bekezdése szerint – önálló fejlesztési tervet készít. 

A társulási tag önkormányzatok által fenntartott szakképző intézmények működési 

körében a regionális fejlesztési és képzési bizottság döntéseivel összhangban 

- meghatározza a szakképzési évfolyamokon indítható osztályok számát tekintettel a 

szakképzés fejlesztési irányára és a beiskolázás arányára, 

- a regionális fejlesztési és képzési bizottság döntésének megfelelően a szakmai program 

tekintetében egyetértési jogot gyakorol az iskola pedagógiai programjának jóváhagyásánál. 

- egyetértési jogot gyakorol az intézményi alapító okiratok elfogadásakor, módosításakor, 

amennyiben az a szakképzést érinti (különösen a maximális tanulói létszám, az oktatott 

szakmák meghatározásánál). 

- véleményezi az intézmények átszervezését. 



C) A TÁRSULÁS FELADATAI 

- Az RFKB döntésének megfelelően - a szakképzés fejlesztési irányára és beiskolázási arányára 

tekintettel - meghatározza a Társulás által, illetve a Társulás tagjai által fenntartott iskolákban a 

szakképzési évfolyamokon indítható osztályok számát. 

- A I/3. pontban felsorolt intézmények szakmai programja tekintetében egyetértési jogot 

gyakorol a pedagógiai programok jóváhagyásánál. 

- Fogadja a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. 

évi LXXXVI. törvény 27. § (2) bekezdésben írtak szerint 2009. november 1-jei hatállyal a 

szakképzési hozzájárulásra kötelezettől a szakképzési hozzájárulást (fejlesztési támogatást).  

- Felosztja a Társulás bankszámlájára évente két alkalommal - minden év február 15-ig, illetve 

július 15-ig - beérkező szakképzési hozzájárulás (fejlesztési támogatás) összegét. 

- Képviseli a társuló önkormányzatok és a Társulásban résztvevő intézmények érdekeit az 

RFKB-nak a szakképzés fejlesztésére vonatkozó döntéseinek meghozatala előtt, különös 

tekintettel a döntéstervezeteknek a településfejlesztési koncepcióban rögzített terület- és 

településfejlesztési vonzataira, annak érdekében, hogy a társuló önkormányzatok közösen 

keressék a lehető legoptimálisabb megoldásokat a szakképzés területén, a munkaerő-piaci 

igények mind teljesebb kielégítése, az ésszerű decentralizáció, a végzős tanulók munkavállalási 

lehetőségeinek és a kistérségi sajátosságok szerves beépítése érdekében. 

- A Társulás a Ktv. 89/B. (4) bekezdésében írtak szerint létesíthet és fenntarthat szakiskolát, 

szakközépiskolát és kollégiumot, részt vehet az iskolarendszeren kívüli szakképzés 

megszervezésében, működtetheti – a szakképzés terén – a pedagógusok állandó helyettesítési 

rendszerét és az utazó szakember hálózat rendszerét. 

- A Társulás az általa ellátott feladatokhoz önálló fejlesztési tervet készít. A fejlesztési terv 

elkészítésénél alkalmazni kell a Ktv. 88. § (1) bekezdésben foglaltakat. A Társulás a területén 

működő helyi önkormányzatok véleményének kikérésével és közreműködésével készíti el a 

szakképzési feladatok megszervezéséhez szükséges fejlesztési tervet. 

- A Társulás a Ktv. 89/B. § (3) bekezdése alapján jogosult közoktatási megállapodást vagy más 

megállapodást kötni. A Ktv. 89/B. § (12)–(13) bekezdéseiben írtak alapján a közoktatási 

intézményt fenntartó többcélú kistérségi társulás, a felsőoktatási intézmény, a nem állami, nem 

önkormányzati intézményfenntartó megállapodást köthet a Társulással a feladatok közös 

megszervezésére. A létrejövő megállapodás előfeltétele, hogy az érintett vállalja, hogy a 

szakképzés megszervezésénél figyelembe veszi a szakképzés fejlesztési irányára és beiskolázási 

arányára vonatkozó döntéseket, így elfogadja, hogy a Társulás által meghatározottak 

figyelembevételével határozza meg a szakképzési évfolyamokon indítható osztályok számát. A 

megállapodás megkötésének további feltétele, hogy a nem önkormányzati intézményfenntartó 

vállalja, hogy a fizetési kötelezettségeket az alapító Intézményfenntartókra megállapított 

szabályok szerint teljesíti. 

 

A Társulási Tanács elnökének feladat és hatásköre: 

 a Társulás képviselete, 

 a Társulási Tanács határozatai előkészítésének, végrehajtásának az ellenőrzése, 

 a társulás pénzügyi és gazdálkodási tevékenységének ellenőrzése, 

 a szakképzési hozzájárulás (fejlesztési támogatás) és a társulási hozzájárulás 

befizetésének ellenőrzése, 

 anyagi támogatások időarányos befizetésének ellenőrzése, 

 A Munkaszervezet tagjainak megbízási jogviszonyával kapcsolatos jogkörök 

gyakorlása, 

 javaslattétel a Munkaszervezet létszámának módosítására a társult 

önkormányzatok közgyűlése, illetve képviselő-testületei felé. 



 

A Társulás vállalkozási és kisegítő jellegű tevékenységet nem folytat, szabad kapacitását kiegészítő 

tevékenysége körében hasznosítja. 

A vagyon feletti rendelkezés joga: a vagyon feletti rendelkezés joga a Társulást illeti meg. 

A feladatellátást szolgáló vagyon 

megnevezése: 

A Társulás vagyona kizárólag pénzbeli befizetésekből 

(tagok által befizetett társulási hozzájárulás, szakképzési 

hozzájárulás, pályázati forrás) áll. 

A vagyon mértéke: mindenkori leltár szerinti érték 

 

ZÁRADÉK: 

 

A MITISZK Szakképzés-szervezési Társulás Alapító Okiratát az alapító önkormányzatok 

2009. októberben tartott üléseiken az alábbi határozataikkal fogadták el: 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése …........... sz. határozata, 

Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 362/2009. (X.28.) ÖK. sz. határozata, 

Tiszaújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete …........... sz. határozata. 

 

Miskolc, 2009. …............................................ 

 

 

 
 

 

  ........................................................   ........................................................  

 Miskolc Megyei Jogú Város Miskolc Megyei Jogú Város 

 Közgyűlése nevében Közgyűlése nevében 

 Káli Sándor polgármester dr. Mihalecz Péter jegyző 

 

 

  ........................................................   ........................................................  

  

 Mezőkövesd Város Mezőkövesd Város 

 Képviselő-testülete nevében Képviselő-testülete nevében 

 Tállai András polgármester Dr. Kerékgyártó Judit jegyző 

 

 

  

  ........................................................   ........................................................  

  

 Tiszaújváros Város Tiszaújváros Város 

Képviselő-testülete nevében Képviselő-testülete nevében 

 Koscsó Lajos polgármester Dr. Heiszman Géza jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

 363/2009. (X.28.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A   

 

MITISZK Szakképzés-szervezési Társulási szervezetbe delegálás 

 

 

 

 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a MITISZK Szakképzés-

szervezési Társulásban a Képviselő-testület döntéseit személyesen, vagy megbízottja 

által képviselje. 

 

 

 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.      Tállai András sk. 

         aljegyző        polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 Kovács István sk.       Malatinszky Károly sk.  

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mezőkövesd Város Önkormányzat 

 364/2009. (X.28.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A   

 

Pályázat benyújtása EU Önerő alapra -   ÉMOP-4.3.1/2/2F-2f-2009-0014 

 

 

A Képviselő-testület megtárgyalta az Észak-Magyarországi Regionális Operatív 

Programban meghirdetett közoktatás térségi sajátosságaihoz igazodó szervezési és 

infrastruktúrájának fejlesztésére benyújtott ÉMOP-4.3.1/2/2F-2f-2009-0014 számú 

pályázat II. fordulós anyagát, mely elnyerte az igényelt támogatást. 

A pályázat címe: Többcélú körzeti általános iskola fejlesztése Mezőkövesden, 

melynek keretében a mezőkövesdi Szent Imre Tagiskola fejlesztése és bővítése fog 

megtörténni. 

A támogatási döntés alapján a támogatott fejlesztés összköltsége: 267.247.375 Ft. 

Vissza nem térítendő támogatás: 220.612.708 Ft. 

Saját erő: 46.634.667 Ft. 

 

A saját erő biztosítására a Képviselő-testület 2009. 10. 28-án megtartott ülésén hozott 

határozata és az alábbi módon biztosítják: 

 Mezőkövesd Város Önkormányzata:  46.634.667 Ft. 

 

A fejlesztés kiadásainak évenkénti ütemezése: 

 

 2009. év 2010. év Összesen 

Támogatott Beruházási költség 58.614.000 Ft. 208.633.375 Ft. 267.247.375 Ft. 

ÉMOP Támogatás 48.385.857 Ft. 172.226.851 Ft. 220.612.708 Ft. 

Saját forrás 10.228.143 Ft. 36.406.524 Ft. 46.634.667 Ft. 

 

A források biztosításának vállalt módja: Az Önkormányzat 2009. és 2010. évi 

költségvetésében biztosítja a saját források rendelkezésre állását. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok 

megtételére, az igényelt támogatáshoz tartozó önerő vállalására és a pályázat 

benyújtására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal, illetve értelem szerint 

 

   Dr. Fekete Zoltán sk.     Tállai András sk. 

         aljegyző       polgármester  

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 Kovács István sk.       Malatinszky Károly sk.  

 települési képviselő       települési képviselő  

 

Kiadmány hiteléül:  



 

 

  

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

 365/2009. (X.28.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A   

 

Labdarúgópályák  karbantartásához szükséges gép beszerzése. 
 

 

 

1./ Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és az Önkormányzat tulajdonában 

lévő labdarúgó pályák karbantartásához a KITE Zrt. által forgalmazott gép beszerzését 

1.155.000 Ft összeggel támogatja.    

 

2./ Képviselő-testület az 1.155.000 forintot a céltartalékban szereplő pályázati önerő 

terhére biztosítja. 

 

3./ Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szükséges intézkedést 

tegye meg. 

 

 

 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 

 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.      Tállai András sk. 

         aljegyző        polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 Kovács István sk.       Malatinszky Károly sk.  

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

 366/2009. (X.28.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A   

 

regisztrált civil szervezetek támogatására  

 

 

 

1. Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiakban 

meghatározott szervezeteknek és összegben támogatást biztosít: 

 

 

 Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Alapítvány  50.000.- Ft 

 Gondoskodás Alapítvány     50.000.- Ft 

 Mezőgazdasági Gépmúzeumért K.H. Alapítvány  50.000.- Ft 

 Mezőkövesdi Kézilabda Club    40.000.- Ft 

 Szent László Alapítvány                40.500.- Ft 

  

  

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések 

megkötésére. 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal, ill. értelem szerint 

 

 

 

 

 

Dr. Fekete Zoltán sk.      Tállai András sk. 

         aljegyző        polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 Kovács István sk.       Malatinszky Károly sk.  

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 



 


