
Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

168/2012. (VI.27.)  önkormányzati határozata  

 

Napirend megállapítása  

 

     1. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA 

1.1.) Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása 

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Balog Lászlóné irodavezető 

 

1.2.) Mezőkövesd Város Önkormányzatának az önkormányzatának tulajdonában lévő 

önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének, 

a lakbérek mértékének megállapításáról szóló 10/2006. (III.30 .) ÖK számú rendeletének 

módosítása 

Előadó   : Dr. Jakab Orsolya jegyző 

Referens:  Dr. Hajdu András alpolgármester 

     

1.3.) A helyi autóbusz-közlekedés díjának megállapításáról szóló 27/1997. (IX. 25.) számú 

rendelet hatályon kívül helyezése, és a helyi autóbusz-közlekedés ellátására vonatkozó, a 

Mezőkövesdi VG Zrt-vel kötendő közszolgáltatási szerződés elfogadása  

Előadó   : Dr. Jakab Orsolya jegyző 

Referens:  Vígh Henrik irodavezető 

             Szobonya Sándor VG. ZRt. vezérigazgató 

 

2.1.) Széchenyi István Szakképző Iskola megszüntetése 

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Dr. Jakab Orsolya jegyző 

 

2.2.) Széchenyi István Szakképző Iskola engedélyezett pedagógus létszámkeretének 

csökkentése 

Előadó   : Csirmaz István igazgató 

Referens:  Kiss László munkaszervezet vezető 

             Balog Lászlóné irodavezető 

 

3.) Városi Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása 

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Dr. Tóth Zsófia irodavezető 

             Lengyel Erika munkatárs 

 

4.) Napközi-otthonos Óvoda fejlesztésére pályázat benyújtása  

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Dr. Hajdú András alpolgármester 

 

5.) A Képviselő-testület 2012. évi munkatervének felülvizsgálata, aktualizálása 

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Bocsi Anna irodavezető 

 

6.) Együttműködési megállapodás a Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal 

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Bocsi Anna irodavezető      

 



       7.) Matyóföldi Folklórfesztivál támogatási kérelem         

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Bocsi Anna irodavezető 

 

        8.) Szent László tér területének ingatlan-nyilvántartási rendezése 

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Bocsi Anna irodavezető 

                                               Benkő Edit vagyongazdálkodási referens 

 

9.) Pályázat benyújtása a közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi 

együttműködésének kialakítása című TÁMOP 3.2.1.A-11/2 pályázatra  

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Bocsi Anna irodavezető 

                                               Hajnerné Tóth Ágnes munkatárs 

 

10.) Csokonai utcai parkoló építése érdekében szabályozási terv módosítása 

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Vígh Henrik irodavezető 

                                               Benke Ádám munkatárs 

 

11.) Indítványok, javaslatok 

Sürgősségi indítvány: 

Mezőkövesd Zsóry Futball Club Kft. Részére üzemeltetésre átadott forgalomképes vagyonba 

tartozó ingatlanokra történő jelzálogjog bejegyzéshez testületi hozzájárulás megadása 

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Dr. Hajdu András alpolgármester 

Bocsi Anna irodavezető 

 

        11.1.) Tájékoztató az interpellációkra adott válaszokról 

 

 ZÁRT ÜLÉS 

12.) Önkormányzati ingatlanok hasznosítása 

12.1.) Illyés Gyula út 8. fsz. 4. sz. alatti lakás hasznosítására érkezett kérelem elbírálása 

12.2.) A Viglo Kft. bérleti díj fizetési határidő módosítása iránti kérelme 

12.3.) Bérlőkijelölési jog megvásárlása iránti kérelem 

12.4.) Mezőkövesd, Szent László tér 19. sz. alatti üzlethelyiség hasznosítása 

   Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Balog Lászlóné irodavezető 

             Berecz Józsefné munkatárs 

 

      12.5.) 6264/2 hrsz.-ú önkormányzati ingatlan hasznosítására beérkezett kérelem elbírálása 

      12.6.) volt Hoór-patak (2055 hrsz.-ú) területének rendezése  
Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Bocsi Anna irodavezető 

             Benkő Edit vagyongazdálkodási referens 

 

13.) Állami tulajdonban lévő mezőkövesdi 4506/A/18 hrsz.-ú ingatlan önkormányzati 

tulajdonba kérése 

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Dr. Hajdú András alpolgármester 

             Benkő Edit vagyongazdálkodási referens 

 



14.) Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola kis tornaterem felújítására 

kivitelező kiválasztása     

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Vígh Henrik irodavezető 

             Antal Ede munkatárs 

 

15.) Közbeszerzések 

15.1.) Energetikai beruházások projektmenedzsereinek kiválasztása közbeszerzési eljárás 

keretében  

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Vígh Henrik irodavezető 

             Pázmándi Tamás munkatárs 

 

15.2.) Az Észak-Déli városrészben megvalósítandó szennyvíz-csatornázási munkákhoz 

kapcsolódó PR-feladatok megbízottjának kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében  

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Vígh Henrik irodavezető 

             Pázmándi Tamás munkatárs 

 

15.3.) Informatikai infrastruktúra fejlesztésére indított közbeszerzési eljárás nyertesének 

kiválasztása  

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Vígh Henrik irodavezető 

             Pázmándi Tamás munkatárs 

 

16.) Megállapodás az ÉRV-vel – levéve, helyette: 

Sportcélú önkormányzati ingatlanok fejlesztéséhez önerő biztosítása  

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Dr. Hajdu András alpolgármester 

 

17.)„Mezőkövesd Város Díszpolgára” kitüntető cím „Mezőkövesd Városért” kitüntetés 

adományozása  

Előadó   : Csiger Lajos Ügyrendi és Szociális Bizottság elnöke 

 

18.) A Mezőkövesdi Média Nonprofit Kft. Könyvvizsgálói feladatainak ellátására kötött 

megbízási szerződés meghosszabbítása 

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Dr. Hajdu András alpolgármester 

 

Felelős:  Polgármester  

Határidő:  értelem szerint 

 

Dr. Jakab Orsolya sk.     Dr. Fekete Zoltán sk.  

   jegyző         polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

  Malatinszky Károly sk.     Molnár Istvánné sk. 

  települési képviselő      települési képviselő  

 

 

Kiadmány hiteléül:  



 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

169/2012. (VI.27.)  önkormányzati határozata  

 

Jelentés a 2012. május 31-ig lejárt határidejű képviselő-testületi  

döntések  végrehajtásáról 

 

 

 

 

1.) A Képviselő-testület elfogadja a 17-19/2012. önkormányzati rendelet, a 54, 96, 106, 107, 

108, 112, 113, 114, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 131, 135, 142, 143, 155, 

156, 157, 159/2012. önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést azzal, hogy 

ezen határozatok egyben hatályukat is vesztik. 

 

2.) A 39, 115, 129, 130, 132, 133, 134, 140, 141, 143, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 

153, 160/2012. önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést azzal fogadja el, 

hogy a végrehajtást követően a polgármester ismételten adjon tájékoztatást.  

 

 

 

 Felelős:  polgármester  

 Határidő:  azonnal és folyamatos 

 

 

Dr. Jakab Orsolya sk.     Dr. Fekete Zoltán sk.  

   jegyző         polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

  Malatinszky Károly sk.     Molnár Istvánné sk. 

  települési képviselő      települési képviselő  

 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

170/2012. (VI.27.)  önkormányzati határozata  

 

 A helyi autóbusz-közlekedés ellátására vonatkozó, a Mezőkövesdi VG Zrt-vel  

kötendő közszolgáltatási szerződés elfogadása 

 

 

 

  

 Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi autóbusz-közlekedés 

 ellátására vonatkozó, a Mezőkövesdi VG Zrt-vel kötendő közszolgáltatási szerződést a 

 határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadta. 

 

 A Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására. 

 

 

 Felelős: polgármester, Mezőkövesdi VG Zrt. vezérigazgató 

 Határidő: értelem szerint  

 

 

 

 

Dr. Jakab Orsolya sk.     Dr. Fekete Zoltán sk.  

   jegyző         polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

  Malatinszky Károly sk.     Molnár Istvánné sk. 

  települési képviselő      települési képviselő  

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

170/2012. (VI.27.) önkormányzati határozat melléklete 

 

 

Közszolgáltatási szerződés 
 

mely létrejött  

Mezőköves Város Önkormányzata (3400 Mezőkövesd Mátyás király út 112. sz., képviseli: Dr. 

Fekete Zoltán polgármester) – a továbbiakban: önkormányzat – és a  

 

Mezőkövesdi VG Zrt. (3400 Mezőkövesd, Dózsa György út 2., Cégjegyzékszám: 05-10-000066, 

adószám: 10750782-2-05, képviseli: Szobonya Sándor vezérigazgató) – a továbbiakban: Szolgáltató 

– között az alábbiak szerint: 

 

I. A szerződés tárgya és időtartama 

 

1. Közszolgáltatási feladatok 

Az Önkormányzat megbízza a Szolgáltatót Mezőkövesd város közigazgatási területén belül 

autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás ellátásával, a Szerződés 3. számú 

mellékletében foglalt menetrendnek megfelelően, a II. fejezetben részletezett kizárólagos 

közszolgáltatási jogokat biztosítva a Szolgáltató számára. 

A Szolgáltató a Megállapodás alapján a helyi autóbuszjáratok menetrendjét Önkormányzattal 

egyeztetett módon meghirdeti. 

Az Önkormányzat vállalja, hogy a lakosságtól, intézményektől, érkező észrevételeket, menetrend 

módosítási kéréseket előzetesen véleményezi és álláspontját a Szolgáltatóval közli. 

 

2. Szolgáltatási időszak 

A Szolgáltató közszolgáltatási feladatok ellátására 2012. július 1-jén 00.00 órától a szerződés 

megszűnésének napjáig, 2014. december 31-én 24.00 óráig határozott időtartamra jogosult és 

kötelezett. 

 

3. Kiegészítő és egyéb tevékenységek 

A Szolgáltató a Szerződés tárgyát képező feladatokhoz kapcsolódóan jogosult minden olyan 

kiegészítő tevékenység végzésére, amely a közszolgáltatás színvonalát növeli, a komplex utas-

kiszolgálást segíti és a közszolgáltatási feladatok ellátását biztosító eszközök és emberi erőforrások 

kihasználását javítja.  

Az engedélyköteles tevékenységekhez előírt hatósági engedélyek megszerzése és fenntartása a jelen 

szerződés teljes időtartama alatt a Szolgáltató kötelezettsége.  

Szolgáltató gondoskodik a jegyek, bérletek, menetrend előállításáról és egyéb a szolgáltatással 

összefüggő feltétel megteremtéséről. 

 

 

II. Közszolgáltatási jogok 

 

1. Kizárólagos jogok 

Az Önkormányzat vállalja, hogy Mezőkövesd város területén a jelen Szerződés alapján a 

közszolgáltatás joga a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés vonatkozásában kizárólag a 

Szolgáltatót illeti meg. 

 

2. Átruházás 

A Szolgáltató megbízása személyére tekintettel történik. Ebből eredően a Szerződésben foglalt 



közszolgáltatói jogosultságát az Önkormányzat hozzájárulása nélkül sem egészben, sem részben 

más természetes személyre, vagy jogi személyre nem ruházhatja át. Az Önkormányzat az 

átruházáshoz csak kivételesen indokolt esetben járul hozzá, amennyiben az átruházás nem 

veszélyezteti a Szerződésben rögzített közszolgáltatási feladatok teljesítését. 

 

III. A szolgáltatás feltételei, közszolgáltatási követelmények 

 

 

1. A szolgáltatások folyamatossága 

A Szolgáltató mindenkor köteles biztosítani a Szerződés tárgyát képező közszolgáltatások 

folyamatos, zavartalan fenntartását, vis maior esetét kivéve. A Szerződés alkalmazásában vis 

maiornak minősül minden a szerződő Felek akaratától független tény, esemény vagy körülmény, 

amelyet a Felek a tőlük ésszerűen elvárható erőfeszítéssel sem tudnak meggátolni. 

 

Akadályoztatás esetén a Szolgáltató haladéktalanul megtesz minden óvintézkedést a közszolgáltatás 

folyamatossága érdekében.  

A Szolgáltatónak felróható üzemszünet esetén a Szolgáltatót terhel minden olyan költség, amelyet 

az Önkormányzat kényszerült viselni a közszolgáltatás ideiglenes biztosításával összefüggésben. 

 

2. Személyszállítási feltételek 

A Szolgáltatónak mindenkor gondoskodnia kell a szolgáltatást illető megfelelő utas tájékoztatásról, 

beleértve az akadályoztatás eseteit is.  

Szolgáltató köteles gondoskodni arról, hogy a menetrend a buszokon és a buszvárókban 

folyamatosan, jól láthatóan megfelelő állapotban elérhető legyen az utasok számára.  

A Szolgáltató a menetrendben meghirdetett járatokkal a vonatkozó rendeletnek megfelelően köteles 

a személyszállítást elvállalni. Az utasokkal szembeni szerződéskötési (szállítási) kötelezettsége a 

rendeletben megfogalmazottak szerint áll fenn, azonban ez nem mentesíti a zsúfoltságmentes 

közlekedés, és az elvárható utazási kényelem biztosításának követelménye alól. 

 

3. A szolgáltatások változtatása, menetrend-módosítás 

 

A menetrend módosítását – beleértve járat megszüntetését, új vonal vagy járat bevezetését, 

megállóhely megszüntetését, áthelyezését, kihagyását, új megállóhely létesítését, az indulási, 

illetőleg érkezési időpontok megváltoztatását – bármelyik fél kezdeményezheti. A tervezett 

módosításokra nézve a kezdeményező személyétől függetlenül a Szolgáltatónak hatáselemzést kell 

készítenie – a kezdeményező költségére – amely bemutatja a módosítás utasforgalmi 

következményeit, csatlakozásokkal, átszállási lehetőségekkel való összefüggéseit, műszaki és 

személyi feltételeit, valamint pénzügyi hatását.  

 

A Szolgáltató a Szerződés fennállásának időtartama alatt köteles figyelemmel kísérni az 

utasforgalom alakulását és az utazási igények változását, és azok függvényében – szükség szerint - 

a menetrend módosítását kezdeményezni. A menetrend módosítását a Szolgáltató a tervezett 

változtatást legalább 30 nappal megelőzően, írásban, az előzőek szerinti hatáselemzés benyújtásával 

kezdeményezheti. Rendkívüli vagy sürgős helyzet megoldását célzó esetben kisebb módosítást a 

Szolgáltató az Önkormányzat előzetes tájékoztatásával is végrehajthat. 

Fejlesztési igénnyel vagy jelentős szervezési intézkedésekkel járó szolgáltatásbővítésre az 

Önkormányzat legalább 3 hónapos határidő biztosításával kérheti fel a Szolgáltatót. A Szolgáltató 

ennél rövidebb határidőre is vállalhatja a teljesítést. 

A menetrend Szolgáltató által kezdeményezett és Önkormányzat által jóváhagyott, illetőleg 

Önkormányzat által kezdeményezett és a Szolgáltató által elfogadott évközi módosítását a 

Szerződést módosító záradékba kell foglalni, amely a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi 

azzal, hogy az éves menetrendi időszak kezdő napján minden menetrend-módosító záradék hatályát 



veszti, és a Szerződés vonatkozó melléklete helyébe mindenkor a jóváhagyott új menetrend lép. 

Évközi menetrend-módosítás esetén – ide nem értve a rendkívüli vagy sürgős helyzet megoldását 

célzó menetrend-változást – a Szolgáltató köteles gondoskodni annak hirdetményben való 

közzétételéről az érintett utasforgalmi létesítményeknél, a helyi lapban, valamint a város honlapján 

a változást megelőzően legalább 15 nappal. 

 

4. Szolgáltatási színvonal, minőség 

A Szolgáltatónak folyamatosan kiemelt figyelmet kell fordítania az általa nyújtott szolgáltatások 

minőségére, különös tekintettel: 

• a járatok pontosságára, menetrendszerűségére, 

• a zsúfoltságmentességre, 

• járművek tisztaságára, 

• a megbízható, mindenkor aktuális információkat biztosító utas-tájékoztatásra, 

• az utasokkal való udvarias, segítőkész bánásmódra és az utas-panaszok kezelésére, 

• az utasok jegyellenőrzésére 

 

Az esetleges járatkimaradásokról és a 10 percet meghaladó késésekről (az ok feltüntetésével), a 

jegyellenőrzésekről, valamint az utas-panaszokról, a megtett intézkedésekről a Szolgáltató köteles 

mindenkor ellenőrizhető, naplószerű nyilvántartást vezetni és arról havonta az Önkormányzatnak 

írásban beszámolni. 

 

Szolgáltató vállalja, hogy lehetőség szerint: 

• a fordulóidők figyelembevételével késés esetén megvárja a vonatokat. 

• a településen lakó, helyi sofőröket alkalmaz. 

 

A szolgáltatási színvonalat az Önkormányzat a VI. fejezet 3. pontjában foglaltak szerint eljárva 

ellenőrzi. 

A menetrend be nem tartásáért a Szolgáltatót a vonatkozó rendeletben előírtak szerint kártérítési 

kötelezettség terheli az utasokkal szemben. 

 

 

IV. Működési feltételek 

 

 

1. Általános feltételek, a Szolgáltató felelőssége 

A Szerződésben foglalt közszolgáltatási tevékenység ellátásához szükséges ingatlanokat, 

járműveket és egyéb eszközöket, az üzemeltetés műszaki és személyi feltételeit a Szolgáltató 

biztosítja. A Szolgáltató lehetőségei szerint gondoskodik a közszolgáltatás folyamatos és 

biztonságos teljesítéséhez szükséges fejlesztések, különösen az indokolt járműcserék 

megvalósításáról, valamint az eszközök rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban tartásáról, 

azok javításáról, karbantartásáról. 

A szolgáltatások szervezése és irányítása tekintetében – a Szerződésben rögzített szabályok 

betartása mellett – a Szolgáltató rendelkezik minden jogkörrel. A Szolgáltató kötelezettséget vállal 

arra, hogy mindenkor biztosítja a zavartalan működéshez szükséges személyi és szervezeti 

feltételeket, gondoskodik a tevékenység és annak veszélyes üzem jellege által megkövetelt 

irányítási, szabályozási, szervezési, ellenőrzési és nyilvántartási feladatok ellátásáról. A Szolgáltató 

felelősséget vállal az üzemével, tevékenységével kapcsolatos valamennyi előírás, így különösen 

baleset-, tűz- és környezetvédelmi, továbbá a munkaügyi - és egészségügyi előírások betartásáért, 

illetve betartatásáért. 

A Szolgáltató tevékenységét csak a jogszabályban meghatározott, menetrend szerinti 

személyszállításra jogosító, érvényes autóbuszos személyszállító engedély birtokában végezheti, 

amely – másolatban – a Szerződés 1. számú mellékletét képezi. 



2. Személyi feltételek 

A személyszállítás szakmai irányítását a Szerződés 2. számú mellékletében megnevezett – az 

autóbuszos személyszállító engedély kiadásához a közlekedési hatóságnál bejelentett – személy 

látja el. A szakmai irányító személyének változását a Szolgáltató köteles az Önkormányzatnak 

bejelenteni, és a változás hatósági nyilvántartásba vételét követően annak tényét igazolni. 

A Szolgáltató szavatolja, hogy a közszolgáltatási és ahhoz kapcsolódó tevékenységek ellátásában 

alkalmazottként vagy egyéb jogviszony alapján közreműködő személyek mindenkor megfelelnek a 

tevékenységükre vonatkozó szakmai, képesítési, alkalmassági és egészségügyi követelményeknek, 

és szolgálatot csak biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban teljesítenek. 

A Szolgáltató az utasokkal közvetlen kapcsolatban álló személyek részére formaruhát biztosít, 

amelyet szolgálatban viselni kötelesek, kivéve a Szolgáltató bevétel ellenőrzését végző 

vállalkozások képviselőit. 

 

3. Az üzemeltetéshez szükséges vagyoni eszközök és azok használata 

A Szolgáltató vállalja a Szerződés tárgyát képező közszolgáltatási tevékenység ellátásához 

szükséges infrastruktúra és egyéb tárgyi eszköz biztosítását, kivéve, ha jogszabály azt más 

hatáskörébe utalja. A vagyoni eszközök biztosítása történhet bérleti szerződés, lízingszerződés, 

pénzügyi lízingszerződés vagy bármely egyéb, a Szolgáltató számára használati jogot eredményező 

szerződés, megállapodás keretében is, amennyiben az nem jár indokolatlan ráfordítás-növekedéssel. 

Az eszközök karbantartásának kötelezettsége minden esetben a Szolgáltatót terheli, függetlenül 

attól, hogy azok saját tulajdonában, kezelésében vagy bérleményében vannak. 

A Szolgáltató köteles mindenkor rendelkezésre bocsátani a szükséges járműparkot – ideértve a 

műszaki meghibásodás, illetőleg a műszaki munkálatok vagy egyéb okok miatt forgalomból kieső 

járművek pótlását lehetővé tevő tartalék autóbuszokat is – a Szerződés 3. számú melléklete szerinti 

mindenkor hatályos menetrendben meghatározott feladatoknak megfelelően. 

Menetrend szerinti járatként csak a közlekedési hatóság által műszaki vizsgálat alapján közforgalmú 

közlekedésre alkalmasnak minősített, a vonatkozó rendeletben előírtak szerint felszerelt és 

feliratozott, hitelesített jegykezelő berendezéssel ellátott, az utasforgalomnak megfelelő 

befogadóképességű, kellő tisztaságú jármű üzemeltethető. 

Autóbusz közúton csak kivételesen indokolt esetben, a közút kezelőjének vagy tulajdonosának 

engedélyével tárolható éjszaka.  

A járatok a vonatkozó rendeletnek megfelelően csak a közlekedési hatóság által e célra kijelölt 

útvonalon közlekedtethetők és csak engedélyezett megállókat, illetve végállomásokat 

használhatnak. 

 

4. Megállóhelyek 

Az Önkormányzat vállalja, hogy a járati útvonalakon autóbusz-fordulók, és megállóhelyek 

megfelelő állapotáról, a balesetmentes közlekedés feltételeiről gondoskodik (megállóhely burkolat 

takarítása, téli csúszásmentesítés, egyéb akadályok elhárítása, stb.) 

Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy ilyen akadályoztatás miatt a Szolgáltató az érintett járati 

forgalmat szünetelteti az akadály elhárításáig.  

Az Önkormányzat vállalja, hogy a járati útvonalat érintő építkezésre, útfelbontásra csak a 

Szolgáltatóval történt egyeztetés után ad ki engedélyt. 

 

5. Biztosítások 

A közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő kockázatokat a Szolgáltató viseli. E kockázatok ellen 

a szolgáltatás megkezdésétől köteles ésszerű módon a lehető legteljesebb mértékben biztosítási 

fedezettséget létrehozni kellően fizetőképes, megfelelő biztosítótársaságnál, s azt a szolgáltatási 

időszak alatt folyamatosan fenntartani. A biztosításnak ki kell terjednie a szállított utasoknak és 

harmadik személyeknek okozott károkra is. 

 

 



 

 

6. Alvállalkozók 

A Szolgáltató a Szerződés tárgyát képező helyi közszolgáltatási feladatok ellátásába jogosult 

alvállalkozót, illetőleg alvállalkozókat bevonni. A Szolgáltató felelős marad az alvállalkozásba adott 

közszolgáltatási feladatok ellátásáért és szavatolja, hogy az alvállalkozó(ka)t kötelezi jelen 

Szerződés rendelkezéseinek betartására. 

 

V. Gazdálkodási feltételek 

 

1. Általános feltételek 

A Szolgáltatót illeti meg minden, a közszolgáltatásból származó és azzal összefüggő bevétel, 

ideértve a menetdíjbevételt, a szolgáltatási díjakat, az utasokat jogszabály alapján megillető 

kedvezmények után járó fogyasztói árkiegészítést, az utasok által fizetett pótdíjakat, reklám 

felületek értékesítéséből származó és valamennyi egyéb bevételt. 

 

2. A viteldíjak, áralkalmazási feltételek 

Az autóbusz-közlekedésre vonatkozó tarifákat, díjszabási és utazási feltételeket (pótdíjak összegét) 

jelen szerződés 4. számú melléklete tételesen rögzíti. A díjakat a szerződő felek évente 

felülvizsgálják és a szükség szerint módosítják. A díjakat úgy kell megállapítani, hogy a 

közszolgáltatással felmerülő indokolt költségekre és a működéshez szükséges nyereségre fedezetet 

biztosítson, tekintettel az elvonásokra és a támogatásokra is, valamint biztosítsa a személyszállítási 

közszolgáltatások versenyképességét az egyéni közlekedéssel szemben.  

A Szolgáltató az éves menetrend-tervezet, a prognosztizálható költségek, illetve az utazási kereslet 

alakulása alapján évente egy alkalommal, legkésőbb október 31-ig javaslatot készít a szerződésben 

szereplő díjak módosítására.  

Az utazási igazolványok (menet és bérletjegyek) értékesítésébe megbízottakat, bizományosokat is 

bevonhat. 

 

A Szolgáltató köteles az utasoknak a vonatkozó jogszabály által előírt módon és mértékben utazási 

kedvezményt nyújtani, amelyek után a vonatkozó törvényben meghatározott módon és mértékben 

fogyasztói árkiegészítésre jogosult. 

Az utazási igazolványokon fel kell tüntetni a Szolgáltató jelzését, a térbeli és időbeli érvényességet, 

az árat, kedvezmény esetén a jogosultságot és a kedvezmény mértékét és azokat nyilvántartás, 

elszámolás és ellenőrzés céljából azonosító betű- és számjelzéssel kell ellátni és szigorú számadású 

kötelezettség alá vont nyomtatványként kell kezelni. 

Az alkalmazott jegyfajtákat, azok árát, az áralkalmazás feltételeit és a jegykezelés módját 

szabályzatban kell rögzíteni. A Szolgáltató köteles a szabályzatot az utasok számára közzétenni, és 

annak 1 példányát az Önkormányzatnak benyújtani. 

 

3. Számvitel, elszámolás 

A Szolgáltató a Szerződés tárgyát képező közszolgáltatási tevékenységéről a szolgáltatási időszak 

kezdő napjától belső nyilvántartásában köteles elkülönített elszámolást vezetni a vonatkozó 

jogszabályok szerint. 

 

4. Ellenszolgáltatás és annak megfizetése 

A Szolgáltatót az utasoktól beszedett díjak, pótdíjak és az államtól befolyt árkiegészítési 

bevételeken felül havonta nettó 100.000 Forint, azaz Egyszáz-ezer Forint szolgáltatási díj 

(önkormányzati költség-hozzájárulás) illeti meg, melyet havonta számla ellenében fizet meg az 

Önkormányzat tárgyhónapot követő hónap 15-ig. 

A Szolgáltató a szolgáltatási díjat évente egy alkalommal október 31-ig felülvizsgálja és javaslatot 

tesz a következő évi önkormányzati költség-hozzájárulás összegére. 



 

 

VI. Információs kötelezettségek, ellenőrzés 

 

1. Nyilvántartások, tájékoztatási kötelezettségek 

A Szolgáltató szavatolja, hogy a Szerződésben foglalt nyilvántartási kötelezettségeken túl 

mindenkor gondoskodik az üzletvitelhez általánosan előírt és szokásos, továbbá a közszolgáltatási 

tevékenységre nézve indokolt nyilvántartások naprakész, szabályszerű vezetéséről. 

 

2. Beszámolás, adatszolgáltatás 

A Szolgáltató köteles minden év május 31. napjáig beszámolót benyújtani az Önkormányzatnak, 

amely alkalmas a megelőző évi közszolgáltatási tevékenységének mennyiségi, minőségi és 

gazdasági szempontú értékelésére. 

 

A beszámolónak a Szerződésben foglaltak teljesítésével összefüggő minden lényeges tény és 

körülmény ismertetése mellett tartalmaznia kell: 

• az indított járatok számát, 

• a kilométer-teljesítményt, 

• férőhely kilométer-teljesítményt, 

• a bevételekről készített részletes kimutatást, 

• a szolgáltatásra vonatkozó üzemi (üzleti) ráfordítás összegét, 

• az üzemeltetett autóbuszok adatait, 

• a késett és kimaradt járatok számát, 

• az utas-panaszokról készített tájékoztatót. 

 

3. Ellenőrzés, szankciók 

 

A Szerződés fennállásának időtartama alatt az Önkormányzat jogosult ellenőrizni a Szolgáltató 

működését és a Szerződésben foglaltak teljesítését. 

Az Önkormányzat szavatolja, hogy az ellenőrzés során tudomására jutott, a Szolgáltató 

üzletmenetét érintő tényeket, adatokat, mindenkor titoktartással kezeli, és azokat nem hozza 

illetéktelen harmadik személyek tudomására, kivéve a nyilvános adatokat. 

Amennyiben a Szolgáltató a szolgáltatást saját hibájából nem megfelelő színvonalon bonyolítja le, 

kötbér fizetésére köteles, mely az aktuális havi szolgáltatási díjból vissza nem térítendően levonásra 

kerül. A kötbér mértéke: 

a) Járatkimaradás: 10.000 Ft/eset, 

b) Jogos utas panasz: 10.000 Ft/eset 

 

Ha az ellenőrzés során az Önkormányzat tudomására jutott körülményekből megállapítható, hogy 

azok nem állnak összhangban, a Szerződésben foglalt jogokkal és kötelezettségekkel, az 

Önkormányzat ésszerű határidő kitűzésével felszólítja a Szolgáltatót megfelelő magyarázat adására, 

illetőleg a jogsértő körülmények meghatározott időn belüli kiküszöbölésére.  

 

VII. Felek közötti együttműködés 

 

1. Általános szabályok 

A Szerződésben foglaltak teljesülését a Felek évente, a Szolgáltató beszámolójának benyújtását 

követő 90 napon belül, az ellenőrzések tapasztalatait is figyelembe véve közösen kiértékelik. Az 

értékelés megállapításait és a Szerződés teljesítésével összefüggő esetleges teendőket 

jegyzőkönyvben rögzítik, amely a Szerződés elválaszthatatlan részét fogja képezni. 

A Felek kölcsönösen vállalják, hogy bármely olyan körülmény felmerülése esetén, amely a 

Szerződés tárgyát képező közszolgáltatási tevékenység végzését akadályozza, vagy megnehezíti, 



egymással egyeztetnek és minden tőlük telhetőt megtesznek a körülmények feltárása és a 

közszolgáltatás ellátását gátló okok kiküszöbölésére. 

2. Szerződés módosítása, kiegészítése 

A Szerződést - az abban tételesen megjelölt eseteken túlmenően - a Felek kölcsönös érdekeltség 

esetén közös megegyezéssel módosíthatják. A módosítás nem állhat ellentétben a közforgalmú 

közlekedés érdekeivel, közérdeket nem sérthet.  

 

A Szerződés módosítását a változtatásban érdekelt fél írásban kezdeményezheti a másik félnél, 

megjelölve, hogy azt milyen okból és milyen körben kéri.  

 

A kérés kézhezvételét követő 30 napon belül a Felek megtárgyalják a Szerződés módosításának 

közös megegyezéssel történő lehetőségét, és a Szerződést a vonatkozó jogszabályok, valamint 

méltányos érdekeik figyelembe vételével, egybehangzó akarattal módosíthatják. 

 

VIII. A szerződés megszűnése 

 

1. A Szerződés megszűnik 

• a Szolgáltató autóbusszal végzett személyszállításra való jogosultságának elvesztésével, az 

autóbuszos személyszállító engedély jogerős visszavonásának időpontjában; 

• a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével, annak időpontjában; 

• rendkívüli felmondással; 

• az I. fejezet 2. pontjában meghatározott szolgáltatási időszak lejártával. 

 

2. Rendkívüli felmondás 

A Szerződést a Felek a Szerződés I.2. pontjában meghatározott időre kötik és az csak rendkívüli 

esetben, nyomós indokok alapján, előzetes írásbeli felszólítást és türelmi idő eredménytelen elteltét 

követően mondható fel. 

 

2.1. Rendkívüli felmondás az Önkormányzat részéről 

Az Önkormányzat a Szerződést abban az esetben mondhatja fel, ha 

- a Szolgáltató a közszolgáltatás ellátása során a tevékenységére vonatkozó jogszabályokat vagy 

hatósági előírásokat ismételten (egymás után legalább két alkalommal) megsérti és a 

jogsértés tényét hatóság jogerősen megállapítja; 

- a Szolgáltató a Szerződésben meghatározott lényeges kötelezettségét neki felróhatóan súlyosan 

megsérti és a szerződésszegést az Önkormányzat írásbeli felszólítása ellenére, az abban 

foglalt határidőre nem orvosolja. 

 

Rendkívüli felmondásra okot adó súlyos jogsértés, illetőleg szerződésszegés körébe tartozik a 

Szolgáltató részéről különösen 

- a közszolgáltatási tevékenység gyakorlásával összefüggő, büntetőjogi felelősségre 

vonással vagy jelentős anyagi károkozással járó cselekmény, 

- a közlekedésbiztonsági, környezet-, munka-, tűzvédelmi előírások emberi életet 

követelő megszegése, 

- a közszolgáltatási tevékenység saját hibájából történő részleges vagy teljes körű 

félbeszakítása, szüneteltetése, abbahagyása, 

- a mindenkor hatályos menetrendi előírások rendszeres megszegése, 

- az utazóközönség jogainak durva és ismétlődő megsértése, 

- a közszolgáltatási tevékenység gyakorlásához szükséges, a Szolgáltató által 

biztosítandó személyi és dologi feltételek hiánya, 

- a közszolgáltatási jogok engedély nélküli átruházása. 

Felmondásra okot adó esetben az Önkormányzat, amennyiben az ok megszüntethető a helyzetnek 

megfelelő, ésszerű határidő megjelölésével felszólítja a Szolgáltatót a szerződésszegés 



kiküszöbölésére, illetőleg a további szerződésszegéstől való tartózkodásra. 

Amennyiben a Szolgáltató a felszólításnak az Önkormányzat által szabott türelmi időn belül nem 

tesz eleget, és a szerződésszegő helyzet továbbra is fennáll, vagy ismételt szerződésszegés történik, 

úgy az Önkormányzat a Szolgáltatóhoz intézett levélben jogosult a Szerződést felmondani. 

 

2.2. Rendkívüli felmondás a Szolgáltató részéről 

 

A Szolgáltató abban az esetben jogosult a Szerződést felmondani, ha 

- az Önkormányzat a Szerződésben foglalt kötelezettségét súlyosan megsérti és a Szolgáltató 

írásbeli felhívása ellenére nem tesz intézkedéseket az adott helyzetnek megfelelő 

határidővel, 

- a Szerződés megkötésének vagy közös megegyezésen alapuló módosításának időpontjában a 

közszolgáltatási jogok gyakorlásával összefüggésben fennálló körülmények a Szolgáltató 

által bizonyítottan és rajta kívül álló okokra visszavezethetően oly mértékben megváltoznak, 

hogy a szerződésszerű teljesítés a Szolgáltatótól nem várható el, és a Szerződés feltételeinek 

módosításában a Felek a VII. fejezet 2. pontjában szabályozott módon nem jutnak közös 

megegyezésre. 

 

Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha az Önkormányzat 

- a Szolgáltató közszolgáltatási jogait a Szerződésben meg nem engedett módon 

korlátozza, 

- intézkedésével vagy szükséges intézkedés elmulasztásával akadályozza vagy 

lehetetlenné teszi a Szerződésben foglalt közszolgáltatások teljesítését, vagy jelentős 

- kárt okoz a Szolgáltatónak, 

- a Szerződésben vállalt kötelezettségeinek nem tesz eleget. 

 

Az Önkormányzat részéről fennálló szerződésszegés esetén a Szolgáltató az azt bizonyító tények és 

körülmények leírásával felhívja az Önkormányzatot a szerződésszerű állapot helyreállítására vagy 

az annak céljából történő egyeztetésre. Amennyiben az Önkormányzat a bizonyított 

szerződésszegés kiküszöbölésére az adott helyzetnek megfelelő határidővel nem tesz intézkedéseket 

és a szerződésszegő állapot továbbra is fennáll, úgy a Szolgáltató a Szerződést az Önkormányzathoz 

intézett levélben felmondhatja. A szerződésnek a Szolgáltató által történő jogszerű rendkívüli 

felmondása esetén a Szolgáltató az Önkormányzat részéről teljes körű kártérítésre jogosult a polgári 

jog általános szabályai szerint.  

A rendkívüli felmondásnak minden esetben tartalmaznia kell 

- a felmondás előzményeit, 

- a felmondás okát és az annak jogszerűségére vonatkozó hivatkozást, beleértve a 

bizonyító tények és körülmények leírását, 

- a közszolgáltatási jogok megszűnésének, illetőleg a közszolgáltatási tevékenység 

megszüntetésének határidejét, amely a felmondás keltétől számított 6. hónap utolsó 

napja. 

 

3. A szerződés lejárta 

A Szolgáltató Szerződésben biztosított közszolgáltatói jogosultsága a szerződés megszüntetésével, 

vagy a szolgáltatási időszak záró napjával szűnik meg. Az ezt követő időszakra az Önkormányzat a 

hatályos jogszabályokban előírtak szerint jár el az új szolgáltató kiválasztására. 

 

IX. Egyéb rendelkezések 

 

A szerződő Felek a Szerződés megkötésével, értelmezésével, teljesítésével, megszegésével, és az 

abból eredő következményekkel kapcsolatban felmerült minden jogvitát, beleértve a bármelyik fél 

által gyakorolt felmondás jogszerűségére vonatkozó vitát is, békés úton egyeztetnek. Ennek során 



jogi képviselőik bevonásával megegyezésre törekednek. Amennyiben a tárgyalások a vita 

felmerülésétől számított 30 napon belül nem vezetnek eredményre, a közszolgáltatási jogviszonnyal 

összefüggő valamennyi jogvita tekintetében a Mezőkövesdi Bíróság, mint elsőfokú bíróság 

illetékes. 

A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi 

XLI. törvény és a 1959. évi IV. Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

Mellékletek: 

1. sz. Mezőkövesdi VG Zrt. autóbuszos személyszállítói engedély másolata 

2. sz. Szakmai irányító bejelentése és bizonyítvány másolata 

3. sz. Menetrend 

4. sz. Díjak 

5. sz. Kedvezmények 

 

 

Mezőkövesd, 2012. június ………… 

 

 

……………………………………   …………………………………. 

Mezőkövesd Város Önkormányzat   Mezőkövesdi VG Zrt. 

Dr. Fekete Zoltán polgármester    Szobonya Sándor vezérigazgató 

 

 

Ellenjegyzés:        

 

Jegyzői: ………………………            Ügyvédi: ……………………. 

 

Pénzügyi: …………………….



 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

171/2012. (VI.27.)  önkormányzati határozata  

 

a Széchenyi István Szakképző Iskola megszüntetéséről 

 

 

 1./ Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testülete ezúton dönt arról, hogy 2012. 

 augusztus 31-től a Széchenyi István Szakképző Iskola nevű oktatási intézményt 

 (továbbiakban: Intézmény) (3400 Mezőkövesd, gróf Zichy János u. 18.) jogutód nélkül 

 megszünteti. 

 

 2./ A Képviselő-testület jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képező Megszüntető 

 Okiratot változatlan tartalommal elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a 

 megszüntetéssel kapcsolatos feladatok ellátására. 

 

 3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, gondoskodjon a megszűnő intézmény 

 tulajdonában lévő 2747/1 hrsz-ú, 9988 m² alapterületű ingatlan tulajdonjogának ingatlan 

 nyilvántartásba Mezőkövesd Város Önkormányzata (3400. Mezőkövesd Mátyás kir. út 

 112.), mint alapító javára történő bejegyzéséről. Továbbá az intézmény ingó vagyona 

 tulajdonjogának a 2012. augusztus 31-ei állapotnak megfelelő leltár szerint az önkormányzat 

 tulajdonába történő átvezetéséről. 

 

 4./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az intézmény igazgatója, a közalkalmazottak 

 jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25/A-B. § szerint tegye meg a megszüntetéssel 

 kapcsolatos szükséges munkáltatói intézkedéseket. A közalkalmazotti jogviszony a Kjt. 25/A 

 § (1) bekezdése értelmében  2012. augusztus 31-én megszűnik.  

 

 

 Felelős: 4. pontban intézményvezető 

                Polgármester, jegyző 

 Határidő: 2012. augusztus 31.  

                    4. pontban: 2012. július 31. 

 

 

Dr. Jakab Orsolya sk.     Dr. Fekete Zoltán sk.  

   jegyző         polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

  Malatinszky Károly sk.     Molnár Istvánné sk. 

  települési képviselő      települési képviselő  

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 



 

M E G S Z Ü N T E T Ő   O K I R A T 

 
Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az általa fenntartott Széchenyi 

István Szakképző Iskolát, mint helyi önkormányzati költségvetési szervet az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 11.§ (1), (6), (7) bekezdései, az 

államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet 14. § (2)-

(3) bekezdései alapján az alábbi megszüntető okirattal megszünteti: 

 

1./ A megszüntetett költségvetési szerv neve:  

 

     Széchenyi István Szakképző Iskola 

 

2./ A költségvetési szerv székhelye:  

 

     3400. Mezőkövesd, gróf Zichy János u. 18. 

 

3./ A megszüntetett költségvetési szerv alapítói jogokat gyakorló szerve: 

 

     Mezőkövesd Város Önkormányzata 

     3400. Mezőkövesd, Mátyás király út 112. 

 

4./ A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 

 

     Mezőkövesd Város Önkormányzata 

     3400. Mezőkövesd, Mátyás király út 112. 

 

5./ A megszüntető szerv neve: 

 

     Mezőkövesd Város Önkormányzata 

     3400. Mezőkövesd, Mátyás király út 112. 

 

6./ A költségvetési szerv megszűnésének módja: 

 

    A költségvetési szerv jogutód nélkül szűnik meg azzal, hogy a költségvetési szervnél 

foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói intézkedésekről külön megállapodás 

rendelkezik a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25/A, illetve 

25/B §-ai figyelembe vételével. A megszűnő költségvetési szerv által ellátott közfeladatot 

a jövőben az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő intézmény látja el.  

 

7./ A megszüntetett költségvetési szerv vagyona felett rendelkezésre jogosult: 

 

    A feladatellátáshoz szükséges vagyon használatát külön megállapodás keretében biztosítja 

Mezőkövesd Város Önkormányzata az egri Főegyházmegye részére. A rendelkezési jog a 

megszüntetett költségvetési szerv által használt ingatlan és 2012. augusztus 31-ig 

birtokába került ingóságok esetében (az augusztus 31-ei állapot szerinti leltár alapján) 

Mezőkövesd Város önkormányzatát, mint alapítót illeti. 

 

 

 

 

 



8./ A megszüntetett költségvetési szerv valamennyi elismert, vagy nem vitatott pénz- 

vagy pénzben kifejezett tartozásai: 

 

    A megszüntető okirat hatályba lépéséig terjedő időben keletkezett pénztartozásokra a 

jogutódlás szabályai az irányadók. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 

11.§ (5), (6) bekezdései alapján a megszűnő költségvetési szerv magánjogi jogait és 

kötelezettségeit az alapító szerv gyakorolja és teljesíti. A nem magánjogi jogai és 

kötelezettségei a jövőre nézve megszűnnek azzal, hogy a megszűnés napján fennálló 

kötelezettségek teljesítéséért és a követelések beszedéséért (különösen a tandíjakból, 

bérleti díjakból, egyéb bevételekből származó esedékes, pénzügyileg nem teljesült 

követelések) az önkormányzat felel.   

 

9./ A megszüntetés oka: 
 

A megszüntetésre került költségvetési szerv feladatait az Egri Főegyházmegye által 

fenntartott nevelési-oktatási intézmény látja el 2012. augusztus 31. napjától. 

 

10./ A megszüntetett költségvetési szerv feladatainak jövőbeni ellátása: 

 

A Mezőkövesdi Önkormányzat a megszüntetett költségvetési szerv Alapító Okiratában 

meghatározott valamennyi alaptevékenységét, illetve a szabad kapacitás kihasználása 

érdekében végzett alaptevékenységhez kapcsolódó tevékenységét, az Egri 

Főegyházmegye által fenntartott nevelési-oktatási intézmény látja el 2012. augusztus 31. 

napjától. 

 

11./A megszüntetett költségvetési szerv utolsó kötelezettségvállalásának határideje: 

 

     2012. augusztus 30. 

 

12./A költségvetési szerv megszüntetésének időpontja: 
 

 

        2012. augusztus 31. 

 

A Megszüntető Okirat az aláírását követő napon lép hatályba, a megszüntetett 

önkormányzati költségvetési szerv Alapító Okirata 2012. augusztus 31. napján hatályát 

veszti.  

 

 

            Dr. Fekete Zoltán 

Polgármester 

 

Záradék: 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 171/2012. (VI.28.) 

önkormányzati határozatával a Megszüntető Okiratot elfogadta és az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 11. § (1), (6), (7) bekezdései, az 

államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet 

14. § (2)-(3) bekezdése alapján az önkormányzati költségvetési szervet 

megszüntette. 



Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

172/2012. (VI.27.)  önkormányzati határozata  

 

a Széchenyi István Szakképző Iskola engedélyezett pedagógus  

létszámkeretének csökkentéséről 

 

 

 

 A Képviselő-testület a Széchenyi István Szakképző Iskola engedélyezett pedagógus 

 létszámkeretét a csökkenő csoport, és osztálylétszám, illetve az ebből adódó óraszámok 

 kiesése miatt - 2012. augusztus 15-i hatállyal - 3 fővel csökkenti. 
 

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

 a költségvetési rendeletben vezesse át és terjessze azt a testület következő ülésére. 
 

 A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a létszámcsökkentésből adódó pénzügyi 

 intézkedések megtételére. 
 

 A Képviselő-testület felhívja a Széchenyi István Szakképző Iskola igazgatójának a figyelmét 

 a szükséges munkajogi intézkedések megtételére és kéri a létszámcsökkentés jogszerű 

 végrehajtására. 
 

 

 Felelős:  polgármester, intézményvezető 

 Határidő:  augusztus 1., illetve értelemszerűen 

 

 

 

Dr. Jakab Orsolya sk.     Dr. Fekete Zoltán sk.  

   jegyző         polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

  Malatinszky Károly sk.     Molnár Istvánné sk. 

  települési képviselő      települési képviselő  

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 



Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

173/2012. (VI.27.)  önkormányzati határozata  

 

 

Városi Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása 

 

 

 Mezőkövesd város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Napközi-otthonos Óvoda és 

 Bölcsőde alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

 

    1. Az intézmény alapító okiratában az intézmény működési köre az alábbiakra módosul: 

 

            - az óvodai ellátás vonatkozásában: Mezőkövesd közigazgatási területe 

            - a bölcsődei ellátás vonatkozásában: Mezőkövesd közigazgatási területe és az alapító okirat 

            1. sz. mellékletben felsorolt települések közigazgatási területe 

  

 2. Az alapító okirat egyéb rendelkezései változatlanul hatályban maradnak. 

 

 3. A módosított alapító okirat 2012. szeptember 01. napjától lép hatályba. 

 

 4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a módosítással és a bejelentéssel összefüggő 

 intézkedések megtételére. 

 

 Felelős: polgármester 

 Határidő: értelem szerűen és azonnal 

 

 

Dr. Jakab Orsolya sk.     Dr. Fekete Zoltán sk.  

   jegyző         polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

  Malatinszky Károly sk.     Molnár Istvánné sk. 

  települési képviselő      települési képviselő  

 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALAPÍTÓ OKIRAT 

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (3) bekezdés e) pontja, 8. §-a, az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. 

§-a alapján Mezőkövesd Város Önkormányzata a Városi Napközi-otthonos Óvoda és 

Bölcsőde alapító okiratát a következők szerint határozza meg: 

 

 

Az intézmény neve:    Városi Napközi-otthonos Óvoda és  

                                                                       Bölcsőde 

OM azonosítója:    028507  

Törzsszáma:     686750 

 

Az intézmény székhelye:    3400-Mezőkövesd, László Károly u. 1.                

 

Az intézmény telephelyei:   3400-Mezőkövesd, Egri u. 1. 

 Tagintézményei:    3400-Mezőkövesd, Dohány u. 1. 

       3400-Mezőkövesd, Móra Ferenc u. 2. 

       3400-Mezőkövesd, Deák Ferenc u. 1. 

 

Az intézmény fenntartója:    Mezőkövesd Város Önkormányzat 

       3400-Mezőkövesd, Mátyás Király út 

112. 

 

Az intézmény alapító és  

Felügyeleti szerve:     Mezőkövesd Város Önkormányzat 

       3400-Mezőkövesd, Mátyás Király út 

112. 

 

Az intézmény irányító szerve 

és az alapítói jog gyakorlója:    Mezőkövesd Város Önkormányzat 

       3400-Mezőkövesd, Mátyás Király út 

112. 

 

Az intézmény jogállása:    Önálló jogi személy 

 

Jogszabályban meghatározott 

közfeladata: Óvodai nevelés és bölcsődei ellátás  

 

Az intézmény típusa:  Óvoda és bölcsőde  

 

Működési köre: - az óvoda ellátás vonatkozásában:  

Mezőkövesd közigazgatási területe 

    

  - a bölcsőde ellátás vonatkozásában: 

Mezőkövesd közigazgatási területe 

és az alapító okirat 1. sz. mellékletben felsorolt 

települések közigazgatási területe  

  

 



Gazdálkodási jogkör: Önállóan működő költségvetési szerv  

 

 

Foglalkoztatottjaira vonatkozó  

foglalkoztatási jogviszonyok 

megjelölése: közalkalmazott  

 

Szakágazati besorolás:    851020 Óvodai nevelés 

 

TEAOR:   8510  Iskolai előkészítő oktatás 

     8520  Alapfokú oktatás 

     8891  Gyermekek napközbeni ellátása 

 

 

Ellátandó alaptevékenység:   2010. 01. 01-től 

 

851011  Óvodai nevelés, ellátás  
       A gyermek hároméves korától a  

        tankötelezettség kezdetéig tartó, a 

teljes         óvodai életet átívelő 

foglalkozásokat és         a gyermek 

napközbeni ellátásával        

 összefüggő feladatokat is magában        

  foglaló óvodai nevelési tevékenység       

   megszervezése.  

 

     851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek 

        óvodai nevelése, ellátása  
       Kizárólag a sajátos nevelési  idényű  

        gyermekek óvodai ellátásával 

         összefüggő speciális 

eszközökkel,          foglalkozásokkal 

történő ellátása.  

 

     851000 Óvodai nevelés intézményeinek,  

        programjainak komplex 

támogatása        Infrastrukturális 

fejlesztésekhez          kapcsolódó 

bevételek, kiadások. 

 

     889101 Bölcsődei ellátás  

 

     562912 Óvodai intézményi étkeztetés  

 

     562917 Munkahelyi étkeztetés 

 

     890441 Közcélú foglalkoztatás  

 

     841401 Önkormányzatok közbeszerzési  

        eljárásainak lebonyolításával 

         összefüggő 

szolgáltatások 



       Közbeszerzéssel összefüggő előkészítői, 

        bonyolítói, egyéb szakértői  

         szolgáltatások  

Az intézmény az alábbi  

fogyatékossági típusok ellátását  

végzi: Tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos 

nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság 

szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési 

igényű tanulók orvosi igazolás alapján 

 

gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek, 

valamint folyamatosan figyelemmel kísért tanulók 

   

testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi 

fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos 

nevelési igényű gyermekek, tanulók 

 

beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a 

megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének 

organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos 

rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű 

gyermekek, tanulók 

 

a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének 

organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és 

súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű 

gyermekek, tanulók 

 

 

Vállalkozási tevékenység:  Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem 

folytathat. 

 

Az intézmény feladatai: 

 

 

Óvodai feladatok: Három éves kortól az iskolába járáshoz szükséges 

fejlettség eléréséig – ha a jogszabály másképp  nem 

rendelkezik – legfeljebb hét éves koráig a  gyermekek  

nevelése, 

iskolai életmódra felkészítő csoportos foglalkoztatása, 

napközi otthon jellegű ellátása, 

napi többszöri étkeztetéssel, 

foglalkozási időn túli felügyelettel, pihentetéssel, 

tehetséggondozás, képességfejlesztés 

 

Kiegészítő tevékenységként:  

Művészeti, sport, nyelv és egyéb az életkori 

sajátosságokhoz igazodó foglalkozások, tanfolyamok 

szervezése, 

az óvoda esélyteremtést, hátrány-kompenzálást célul 

kitűző, képesség kibontakoztató integrációs nevelést, 

oktatás valósít meg, a hátrányos és halmozottan 



hátrányos gyermekek tekintetében, 

A többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési 

igényű gyermekek nevelése 

cigány kulturális óvodai nevelés 

Bölcsődei feladatok: Bölcsődei ellátás keretében biztosítja a családban 

nevelkedő gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű 

gondozását és nevelését a gyermek 3 éves korának 

betöltéséig, ill. annak a nevelési évnek a végéig, 

amelyben a gyermek a 3. életévét betölti. 

 Orvosi szakvélemény alapján biztosítja továbbá: 

az óvodai nevelésre még nem érett gyermekek gondozását 

és nevelését, a gyermek 4. életévének betöltését 

követő augusztus 31. napjáig. 

A fogyatékkal élő gyermekek napközbeni ellátását, a 

gyermek 6. életéve betöltését követő augusztus 31-ig.  

Kiegészítő tevékenységként térítés ellenében 

Gyermekhotel működtetése, mely az 

alaptevékenységet segíti elő.  

 

Az intézmény közcélú munkásokat foglalkoztat.  

       

Gazdálkodási jogkör:  Az intézmény pénzügyi-gazdálkodási feladatait 

Mezőkövesd város Polgármesteri Hivatala (3400-

Mezőkövesd, Mátyás Király út 112.) mint önállóan 

működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el.  

 

Felvehető maximális gyermeklétszám:  Óvodai nevelés: 540 fő (férőhelyek száma: 435 

fő) 

  Bölcsődei ellátás: 108 fő (férőhelyek száma: 90 

fő) 

 

A feladatellátást szolgáló vagyon:  Mezőkövesd Város Önkormányzat tulajdonában 

lévő épület, a vagyonleltár alapján nyilvántartott 

tárgyi eszközök és egyéb készletek.  

 

A feladatok ellátásához az intézménynek rendelkezésére állnak, illetve használatába 

kerülnek az alábbi önkormányzati tulajdonú ingatlanok:  

 

Ingatlan címe:     hrsz: 

3400-Mezőkövesd, Egri u. 1.   516/1 

3400-Mezőkövesd, Dohány u. 1.  5383/16 

3400-Mezőkövesd, Móra F. u. 2.  2945/1 

3400-Mezőkövesd, László K. u. 1.  4873 

3400-Mezőkövesd, Deák F. út 1.  3432/15/5 

 

A vagyon feletti rendelkezés joga: 

A fenti vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogokat Mezőkövesd Város Önkormányzata 

gyakorolja. Az intézmény vezetője köteles ezen alapító okiratban meghatározott 

alaptevékenység ellátása érdekében működtetni az átadott vagyont. A rendelkezésre álló 

vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni.  

 

 



Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:  

Az intézmény egyszemélyi felelős vezetőjét nyilvános pályázat útján Mezőkövesd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a hatályos jogszabályok figyelembevételével nevezi 

ki, határozott időre.  

 

 

 

Záradék: A Mezőkövesdi Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okirata a 

Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 173/2012.(VI.27.) önkormányzati 

határozata a bejegyzés napján válik hatályossá. 

 

 

 

 

Mezőkövesd, 2012. június 12. 

 

 

 

 

         dr. Fekete Zoltán 

        Mezőkövesd Város Önkormányzat 

              alapító szerv képviseletében 

 

 

 

Az alapító okirat 1. sz. melléklete: 

 

 

Bogács  

Borsodgeszt 

Borsodivánka 

Bükkábrány 

Bükkzsérc 

Cserépfalu 

Cserépváralja 

Csincse 

Egerlövő 

Kács 

Mezőkeresztes 

Mezőnagymihály 

Mezőnyárád 

Négyes 

Sály 

Szentistván 

Szomolya 

Tard 

Tibolddaróc 

Vatta 

 



Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

174/2012. (VI.27.)  önkormányzati határozata  

 

pályázat benyújtása a TÁMOP-3.1.11-12/2 kódszámú 

óvodafejlesztési célú kiírásra 

 

 

 

  1./ Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a 

 a TÁMOP-3.1.11-12/2 kódszámú óvodafejlesztési célú kiírásra 

 

  2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a benyújtással és a pályázat előkészítésével 

 kapcsolatos intézkedések megtételére.  

 

 

 Felelős: Polgármester 

 Határidő: értelem szerint 

 

 

 

Dr. Jakab Orsolya sk.     Dr. Fekete Zoltán sk.  

   jegyző         polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

  Malatinszky Károly sk.     Molnár Istvánné sk. 

  települési képviselő      települési képviselő  

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 



Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

175/2012. (VI.27.)  önkormányzati határozata  

 

Mezőkövesd Város Képviselő-testületének  

2012. évi munkatervének felülvizsgálatáról 

 

 

1.) A Képviselő-testület a mellékletben foglaltak szerint fogadja el 2012. II. félévi 

munkatervét. 

 

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

tegyen intézkedést, a munkatervbe folyamatosan vegye fel mindazokat a napirendeket, 

amelyek megtárgyalása idő közben válik aktuálissá. 

 

 

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

készítsék el saját munkaprogramjaikat legkésőbb 2012. augusztus 31-ig. 

 

 

 

 Felelős: polgármester, bizottságok elnökei 

 Határidő: 2012. augusztus 31-ig, ill. folyamatos 

 

 

 

Dr. Jakab Orsolya sk.     Dr. Fekete Zoltán sk.  

   jegyző         polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

  Malatinszky Károly sk.     Molnár Istvánné sk. 

  települési képviselő      települési képviselő  

 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 
 

 

MEZŐKÖVESD VÁROS 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

 

M U N K A T E R V E 
 

2012. II. FÉLÉV  

 

 

  
 

 

 

 

 



2012. augusztus 29. (szerda) 

 

 

1. Tájékoztató az önkormányzat 2012. első féléves gazdálkodásáról 

Előadó   : polgármester 

Referens:  kincstári irodavezető 

 

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

Október 23-ai ünnepség programjáról 

Előadó   : bizottság elnöke 

 

3. BURSA HUNGARICA ösztöndíj pályázati rendszerhez csatlakozás 

Előadó   : polgármester 

Referens:  Lakosságszolgálati irodavezető 

 

4/1. A 2012/2013-es tanévben indítható osztályok számának meghatározása a Szent László 

Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolában 

Előadó   : polgármester 

Referens:  intézményvezető 

 

4/2. A 2012/2013-es tanévben indítható osztályok számának meghatározása a Széchenyi 

István Szakképző Iskolában 

Előadó   : polgármester 

Referens:  intézményvezető 

 

4/3. A 2012/2013-es tanévben a Bayer Róbert Városi Kollégium és Élelmezési Központban 

indítható  kollégiumi csoportok számának meghatározása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  intézményvezető 

 

 5. Közmeghallgatás napirendjének elfogadása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  ÖSZI irodavezető 

 

 

ZÁRT ÜLÉS 

 

6.Önkormányzati ingatlanok hasznosítása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  jegyző 

 

2012. szeptember 26. (szerda) 

 

 

      1.„Tiszta udvar rendes ház” városszépítő program értékelése, eredményhirdetése 

Előadó   : polgármester 

Referens:  ÖSZI irodavezető 

 

 

2. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  kincstári irodavezető 



 

3. Utazás 2013. Nemzetközi Idegenforgalmi Kiállításon történő részvétel  

Előadó   : polgármester 

Referens:  ÖSZI irodavezető 

    Közkincs-Tár Nonprofit Kft. igazgatója 

 

4. Polgármesteri Hivatal beszámolója két éves tevékenységéről 

Előadó   : jegyző 

Referens:  aljegyző 

 

5. Az Önkormányzat bizottságainak beszámolója két éves tevékenységükről 

   Előadó: bizottságok elnökei 

 

ZÁRT ÜLÉS 

 

6. Önkormányzati ingatlanok hasznosítása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  jegyző 

 

7. Lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  Lakosságszolgálati irodavezető 

 

 

2012. október 31. (szerda) 

 

1. Mezőkövesd Város Önkormányzata intézményei és Polgármesteri Hivatala 2013.   évi 

belső ellenőrzési tervének jóváhagyása 

Előadó   : jegyző 

Referens:  belső ellenőr 

 

2. A „Mezőkövesd 2013.” Évi kiadványba bekerülő kiemelt események 

Előadó   : polgármester 

Referens:  Közkincs-Tár Nonprofit Kft.  

 

3. Megállapodás a Matyóföldi Idegenforgalmi Egyesülettel a helyi TDM szervezet 2013. 

évre szóló támogatásáról 

Előadó   : polgármester 

Referens:   ÖSZI irodavezető 

     Közkincs-Tár Nonprofit Kft. igazgatója   

    

4. A Mezőkövesd és Vidéke Általános Ipartestülettel kötött együttműködési megállapodás 

felülvizsgálata 

Előadó   : polgármester 

Referens:   jegyző 

 

      5. Tájékoztató Mezőkövesd város foglalkoztatási, ill. közfoglalkoztatási helyzetéről  

  Előadó:  Munkaügyi Központ vezetője 

 

   6. Az Önkormányzat két éves beszámolója  
Előadó   : polgármester 

Referens:  jegyző 



 

ZÁRT ÜLÉS 

 

7. A „Mezőkövesd 2013.” Évi kiadvány kivitelezőjének kiválasztása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  Közkincs-Tár Nonprofit Kft.  

 

8. Önkormányzati ingatlanok hasznosítása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  jegyző 

 

9. Zsóry Camping Kft. Ügyvezetőjének megbízása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  jegyző 

 

2012. november 28. (szerda) 

 

1.. Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (II.24.)  

önkormányzati rendeletének módosítása a Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

Előadó   : polgármester 

 Referens:  jegyző 

 

2. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata 

(Ügyrend) 

Előadó   : polgármester 

 Referens:  jegyző 

 

3. Tájékoztató az önkormányzat 2012. I-III. negyedéves gazdálkodásáról 

Előadó   : polgármester 

Referens:  kincstári irodavezető 

 

4. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója 

Előadó   : polgármester 

Referens:  kincstári irodavezető 

 

5. 2013. évi szemétszállítási, kéményseprési, víz- és csatornadíj, helyi járatú  

     autóbusz-közlekedési díj, piaci helypénz és parkolási díj megállapítása 

Előadó   : jegyző 

Referens:  VG ZRt. vezérigazgató 

 

6. Beszámoló a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás munkájáról 

Előadó   : polgármester 

Referens:  munkaszervezet vezetője 

 

 

7. Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Programjának 

és SZMSZ-ének módosítása 

  Előadó: Igazgató 

 

 

 

 



ZÁRT ÜLÉS 

 

8. Lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása 

   Előadó: polgármester 

Referens: jegyző 

 

9. Önkormányzati ingatlanok hasznosítása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  jegyző 

 

10. Az „Év Embere” kitüntető díj odaítélése 

Előadó   : Oktatási, Egészségügyi és Civil Kapcsolatok  Bizottság elnöke  

 

2012. december 19. (szerda) 

 

1. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  kincstári irodavezető 

 

2. Helyi adórendeletek módosítása 

Előadó   : jegyző 

Referens:  kincstári irodavezető 

 

3. Önkormányzat intézményeinél biztosított gyermekétkeztetési térítési díjak    

 megállapítása 2013. évre 

Előadó   : jegyző 

Referens:  Élelmezési Központ igazgató 

 

4. Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve 

Előadó   : polgármester 

Referens:  jegyző 

 

 

5. Városi Könyvtár következő évi beiratkozási díjainak meghatározására vonatkozó 

javaslat megvitatása, jóváhagyása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft.  

 

ZÁRT ÜLÉS 

 

6. Önkormányzati ingatlanok hasznosítása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  jegyző 

 

VÁROSPOLITIKAI FÓRUMOK, ÉVFORDULÓK TERVE 

 

 

1. Közmeghallgatás: 2012. november 15. (csütörtök) 17.00 óra 

 

2. Állami és nemzeti ünnepeink programja 

       Augusztus 20. 

       Október 23.



Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

176/2012. (VI.27.)  önkormányzati határozata  

 

Együttműködési megállapodás a 

Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal 

 

 

 

  

1.) Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és a mellékelt 

tartalommal jóváhagyja a Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő 

együttműködési megállapodást. 

 

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. 

 

 Felelős:  polgármester  

 Határidő:  azonnal és folyamatos  

 

 

 

 

Dr. Jakab Orsolya sk.     Dr. Fekete Zoltán sk.  

   jegyző         polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

  Malatinszky Károly sk.     Molnár Istvánné sk. 

  települési képviselő      települési képviselő  

 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Együttműködési megállapodás 

Mezőkövesd Város Önkormányzat és a 

Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 

 
 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény (a továbbiakban: Njtv.) 80.§ (2) 

bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény, az államháztartás 

működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet és a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. Törvény alapján Mezőkövesd Város Önkormányzata (a továbbiakban: 

Önkormányzat) és a Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Nemzetiségi 

Önkormányzat) együttműködésének szabályait az alábbi megállapodásban rögzítik: 

 

Jelen Megállapodás célja, hogy a Felek meghatározzák a Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat tevékenységéhez szükséges működési, személyi és tárgyi feltételek biztosításának 

módját és a működéssel kapcsolatos végrehajtási, gazdálkodási feladatok ellátásának rendjét. 

 

I. 

A működéshez szükséges tárgyi feltételek biztosítása 

 

1. Mezőkövesd Város Önkormányzata a Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére 

biztosítja az önkormányzati működés tárgyi feltételeit. 

 

2. Az önkormányzati működés tárgyi feltételei és az ezzel kapcsolatos végrehajtási feladatok: 

a.) az Önkormányzat ingyenesen biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat üléseihez szükséges 

helyiséget a Mezőkövesdi Városi Polgármesteri Hivatal (3400 Mezőkövesd, Mátyás király u. 112.) 

földszinti tanácskozó termében, egyéb feladatai vonatkozásában pedig a Mezőkövesd, Szent László 

tér 24. szám alatti („Kiskönyvtár”) helyiségét, a 2012. január 25-ei Képviselő-testületi döntésnek 

megfelelően. 

b.) a tárgyaló helyiséghez kapcsolódó rezsiköltségek és fenntartási költségek vállalása (villamos 

energia díja, fűtésdíj, víz- és csatornadíj, takarítás) 

c.) a Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez, a testületi, képviselői feladatok ellátásához 

szükséges tárgyi feltételek biztosítása (irodaszer, papír, nyomtatvány biztosítása, postaköltség 

viselése) 

d.) a testületi ülések előkészítése (meghívók, előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítése, 

postázása, a testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, postázása) 

e.) a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítése, a testületi és tisztségviselői 

döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatok ellátása,  

f.)  a c), d), e), pontokban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségek – testületi tagok 

telefonhasználata költségei kivételével – a viselése. 

 

II. 

A működéshez szükséges személyi feltételek biztosítása 

 

1. Az Önkormányzat biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez szükséges személyi 

feltételeket oly módon, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez kapcsolódó adminisztratív 

feladatokat a Polgármesteri Hivatal közreműködő munkatársként kijelölt köztisztviselője, 

ügykezelője, valamint a Polgármesteri Hivatal érintett szervezeti egységeinek szakmailag illetékes 

köztisztviselői látják el a hivatali munkaidőn belül. 

 

2. A közreműködőként kijelölt és a szakmailag illetékes köztisztviselők feladatai: 



a.) a testületi ülések előkészítésével kapcsolatosan a meghívók, előterjesztések és a hivatalos 

levelezések előkészítésével és postázásával kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása a 

Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában és a jogszabályi előírásokban 

foglaltaknak megfelelően, 

b.) a testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítésével és postázásával kapcsolatos adminisztratív 

feladatok ellátása a jogszabályi előírások, határidők betartásával,  

c.) a testületi döntések előkészítése, testületi döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, 

sokszorosítási és postázási feladatok ellátása. 

 

3. A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat a Polgármesteri Hivatal 

Kincstári Irodájának illetékes köztisztviselői végzik. 

 

4.  A Polgármesteri hivatal állományába tartozó a Képviselő-testület üléseinek szervezéséért 

felelős, legalább Államigazgatási Főiskolai végzettséggel rendelkező köztisztviselője Mezőkövesd 

Város Önkormányzatának jegyzője megbízásából és képviseletében részt vesz a Nemzetiségi 

Önkormányzat testületi ülésein – beleértve a zárt ülést is – és jelzi, amennyiben törvénysértést 

észlel. 

 

III. 

A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési tervezési feladatai 

 

1. A költségvetési koncepció összeállítása érdekében a Jegyző és a Kincstári Irodavezető minden 

év október 30-ig a Nemzetiségi Önkormányzat Elnökével áttekinti a következő költségvetési évre 

vonatkozó feladatokat, a Nemzetiségi Önkormányzat bevételi forrásait. Az egyeztetés alapján a 

Kincstári Iroda elkészíti a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési koncepcióját, melyet a 

Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke terjeszt a Nemzetiségi Önkormányzat testülete elé. 

 

2. A helyi nemzetiségi önkormányzat Elnöke – a Jegyzővel és a Kincstári Iroda vezetőjével – az 

elfogadott koncepció alapján a költségvetési határozat-tervezetet egyezteti, a nemzetiségi 

önkormányzatot érintő vitás kérdéseket tisztázzák. Az egyeztetés alapján a Kincstári Iroda 

összeállítja a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozat tervezetét, melyet a jogszabályban 

rögzített határidőn belül a Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke terjeszt a Nemzetiségi Önkormányzat 

testülete elé. 

 

3. Ha a Nemzetiségi Önkormányzat a költségvetési határozatban meghatározott eredeti 

előirányzaton felül többletbevételt ér el, bevételkiesése várható, illetve a kiemelt előirányzatok 

között átcsoportosítást kíván végrehajtani, a Nemzetiségi Önkormányzat testülete köteles 

módosítani a költségvetéséről szóló határozatát. Az Elnök által kezdeményezett költségvetést 

módosító határozat tervezetét a Kincstári Iroda állítja össze, melyet az Elnök a következő ülésen a 

testület elé terjeszt. 

 

4. Az elfogadott költségvetés alapján a Kincstári Iroda elkészíti és a Magyar Államkincstár B.A.Z. 

Megyei Igazgatósága részére továbbítja a Nemzetiségi Önkormányzat elemi költségvetéséről szóló 

információszolgáltatást. 

 

5. A Nemzetiségi Önkormányzatnak a naptári év első feléről június 30-i fordulónappal féléves 

költségvetési beszámolót, a naptári évről december 31-i fordulónappal éves költségvetési 

beszámolót, valamint tárgynegyedévet követő hó 15-ig pénzforgalmi jelentést, 25-ig mérlegjelentést 

kell készítenie. 

 

 



 

6. Az Elnök a Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-

éig, háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepciójához kapcsolódóan november 30-ig – 

a helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai általános választásának évében legkésőbb december 

15-éig írásban tájékoztatja a Nemzetiségi Önkormányzat testületét. 

 

7. A Nemzetiségi Önkormányzat éves és féléves költségvetési beszámolóját a Kincstári Iroda 

készíti el, majd az aláírt példányokat megküldi a Magyar Államkincstár B.A.Z. Megyei 

Igazgatóságához. 

 

8. A zárszámadás-tervezetet a Kincstári Iroda készíti el, melyet az Elnök a költségvetési évet 

követő negyedik hónap utolsó napján terjeszti a Nemzetiségi Önkormányzat testülete elé. 

 

IV.  

A Nemzetiségi Önkormányzat operatív gazdálkodási feladatai 

 

1. A Nemzetiségi Önkormányzat operatív gazdálkodásának bonyolító szerve a Mezőkövesdi 

Városi Polgármesteri Hivatal Kincstári Irodája. 

 

2. A Kincstári Iroda a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatában foglaltaknak 

megfelelően, annak figyelemmel kísérésével végzi a költségvetési szervekre vonatkozó 

gazdálkodási szabályok betartása mellett a gazdálkodás feladatait. 

 

3. A Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatai terhére az Elnök vagy az általa írásban 

felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult kötelezettségvállalásra. 

 

4. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a Kincstári Iroda vezetője, vagy az általa 

írásban felhatalmazott személy jogosult. A kötelezettségvállalásról a Kincstári Iroda naprakész 

nyilvántartást vezet. 

 

5. A Nemzetiségi Önkormányzat nevében szakmai teljesítés igazolására jogosult személyeket az 

elnök írásban jelöli ki. 

 

6. A helyi nemzetiségi önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy 

elszámolásának elrendelésére (utalványozásra) az Elnök vagy az általa írásban felhatalmazott 

nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult. 

 

7. Az érvényesítést a Kincstári Iroda ezzel a feladattal megbízott pénzügyi-számviteli 

szakképesítésű köztisztviselői végezhetik. 

8. A Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatai terhére vállalt kötelezettségek kifizetéseit a 

Kincstári Iroda átutalással teljesíti. A Kincstári Iroda által kezelt, a Nemzetiségi Önkormányzat 

házipénztárából készpénz legfeljebb 50.000 forint összeghatárig fizethető ki, a Nemzetiségi 

Önkormányzat Elnökének 3 nappal a kifizetést megelőzően a Kincstári Iroda vezetőjéhez eljuttatott 

írásbeli kérelmére. Az 50.000 forint feletti készpénzben történő kifizetésre a Jegyző engedélyével 

kerülhet sor. 

 

 

 

 

 



V. 

A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási,  

adatszolgáltatási kötelezettség 

 

1. A Nemzetiségi Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásba vétele, adószámának igénylése, 

önálló fizetési számlájának megnyitása megtörtént. Az ezzel kapcsolatos módosításokat a Kincstári 

Iroda készíti el. 

 

2. A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával összefüggő pénzforgalom önálló fizetési 

számlán bonyolódik. A Nemzetiségi Önkormányzat Elnökét és az általa meghatalmazott személyt – 

a banki aláírás-bejelentés szerint – a fizetési számla feletti rendelkezés jogosultság illeti meg. 

 

3. A Kincstári Iroda a Nemzetiségi Önkormányzat vagyoni, számviteli nyilvántartásait az 

Önkormányzat nyilvántartásain belül elkülönítetten vezeti. 

 

4. A Kincstári Iroda a jogszabályban meghatározott határidőig elkészíti a Magyar Államkincstár 

B.A.Z. Megyei Igazgatóságához benyújtandó, a Nemzetiségi Önkormányzat időközi költségvetési 

jelentéseit, időközi mérlegjelentéseit, féléves és éves elemi beszámolóit. 

 

VI. 

Záró rendelkezések 

 

1. Jelen megállapodás 2012. július 01-én határozatlan időre lép hatályba, azzal, hogy az 

Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat a 2013. évi költségvetésének tervezése során jelen 

megállapodás alapján eljárni, továbbá az Önkormányzat 2013. január 01-től az Njtv. és jelen 

megállapodás szerint köteles biztosítani a Nemzetiségi Önkormányzat működési feltételeit. 

2. Felek rögzítik, hogy jelen megállapodást minden év január 31-éig, általános vagy időközi 

választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felülvizsgálják, és szükség esetén 

egyeztetéssel módosítják. 

3. Jelen megállapodást Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 176/2012. (VI.27.) 

önkormányzati határozatával, a Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 17/2012. (VI.19.) 

MRNÖ határozatával hagyta jóvá.  

4. Jelen megállapodást Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 

 

Mezőkövesd, 2012……. 

 

Dr. Fekete Zoltán       Balog Zoltán 

Polgármester       MRNÖ Elnöke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. sz. melléklet 

 

Pénzeszközök feletti jogosultságok 

 

 

Utalványozó: Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke 

 

 

Pénzügyi ellenjegyző: Mezőkövesdi Polgármesteri Hivatal gazdaságvezetője 

 

 

Érvényesítő: Mezőkövesdi Polgármesteri Hivatal állományában lévő ezzel a feladattal megbízott 

személy 

 

 

Szakmai teljesítés igazolására jogosult: Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

elnökhelyettese 

 



Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

177/2012. (VI.27.)  önkormányzati határozata  

 

a matyóföldi Folklórfesztivál támogatásáról 

 

 

 

 

1. A képviselő-testület a Matyó Népművészeti Egyesület által megrendezésre kerülő 

Matyóföldi Folklórfesztivál rendezvényéhez szükséges támogatást 2.750.000.-Ft összegben 

biztosítja az önkormányzat 2012. évi költségvetésében a civil szervezetek támogatására 

elkülönített keretből. 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.  

 

 

 

 Felelős: polgármester 

 Határidő: azonnal 

 

 

 

Dr. Jakab Orsolya sk.     Dr. Fekete Zoltán sk.  

   jegyző         polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

  Malatinszky Károly sk.     Molnár Istvánné sk. 

  települési képviselő      települési képviselő  

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 



Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

178/2012. (VI.27.)  önkormányzati határozata  

 

a Szent László tér területének ingatlan-nyilvántartási rendezéséről 

 

 

1.A Képviselő-testület hozzájárul az előterjesztésben szereplő Szent László tér és 

környezetének telekalakításához: 

 

a./ a térképen 2. számmal jelölt területnél egyetért azzal, hogy a Mária Oszlop országos 

műemléki védelem alatt álló szoborcsoport külön helyrajzi számon kerüljön feltüntetésre. A 

Képviselő-testület hozzájárul ahhoz is, hogy a Művelődési Ház ingatlana a telekalakítás 

során szabályos négyzet alakú ingatlanra egészüljön ki,  valamint a közterületből a rámpák 

(mozgássérült feljáró) által elfoglalt terület is az ingatlan területéhez legyen csatolva. 

b./a térképen az 4. számmal jelölt területnél egyetért azzal, hogy a Mátyás király út túloldalán 

lévő jelenleg 4137/3 hrsz.-ú Szent László tér a Galéria előtti térrel egészüljön ki és 

ezáltal a 4135 hrsz.-ú Alkotmány út területe csökkenjen, és a Galériával párhuzamosan a 

Mátyás király úthoz csatlakozzon. 

c./ a térképen 5. számmal jelölt területnél egyetért azzal, hogy a jelenlegi Hősök terén 

található 4513, 4512, 4511, 4510, 4509, 4508, 4507/4. helyrajzi számú ingatlanok 

összevonásra kerüljenek. 

d./ a térképen 6. számmal jelölt területnél egyetért azzal, hogy a 4702 hrsz.-ú Eötvös út 

nyomvonala a Mátyás király útig legyen kivezetve, 

e./ a térképen 7. számmal jelölt területnél egyetért azzal, hogy a Juharfa út, mely jelenleg is a 

Bárdos tagiskola, a Hoór-patak és a Papírbolt épülete mögötti utca, külön helyrajzi 

számon legyen feltüntetve, 

f./ a térképen 8. számmal jelölt területnél egyetért azzal, hogy a 4156, 4148, és a 4149 hrsz.-ú 

ingatlanok összevonásra kerüljenek és kialakuljon egy új, egységes tér. 

2. A Képviselő-testület felkéri a város főépítészét, hogy fenti változtatásokat a legközelebbi HÉSZ 

módosításakor vezesse át. 

 

3./ A Képviselő-testület az ingatlanok forgalomképességében bekövetkezett változásokról a 

végleges telekalakítási vázrajzok elkészítését követően dönt. 

 

Felelős: Polgármester, Főépítész 

Határidő: értelem szerint 

 

Dr. Jakab Orsolya sk.     Dr. Fekete Zoltán sk.  

   jegyző         polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

  Malatinszky Károly sk.     Molnár Istvánné sk. 

  települési képviselő      települési képviselő  

 

Kiadmány hiteléül: 



Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

179/2012. (VI.27.)  önkormányzati határozata  

 

pályázat benyújtása a közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű 

intézményi együttműködésének kialakítása című TÁMOP 3.2.1A-11/2 

kódszámú kiírásra 

 

 

 A Képviselő-testület támogatja a közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű 

 intézményi együttműködésének kialakítása című TÁMOP 3.2.1A-11/2  kódszámú pályázat 

 benyújtását. 

 

 Felkéri a Polgármestert a pályázat benyújtására és az ahhoz szükséges dokumentumok, 

 nyilatkozatok aláírására. 

  

 

 Felelős: Polgármester 

 Határidő: értelem szerint 

 

 

 

Dr. Jakab Orsolya sk.     Dr. Fekete Zoltán sk.  

   jegyző         polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

  Malatinszky Károly sk.     Molnár Istvánné sk. 

  települési képviselő      települési képviselő  

 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 



Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

180/2012. (VI.27.)  önkormányzati határozata  

 

 a Csokonai utcai parkoló építése érdekében szabályozási terv módosításáról 

 

 

 A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta, és a Csokonai utcai parkoló kialakítását 

 támogatja, és egyetért azzal, hogy a 200/47 hrsz. területből a melléklet szerinti terület 

 övezeti besorolása közlekedési terület legyen. Felkéri a főépítészt a szabályozási terv 

 módosítására. 

 

 Felelős:     főépítész 

 Határidő:  folyamatos 

 

 

 

Dr. Jakab Orsolya sk.     Dr. Fekete Zoltán sk.  

   jegyző         polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

  Malatinszky Károly sk.     Molnár Istvánné sk. 

  települési képviselő      települési képviselő  

 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 



Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

181/2012. (VI.27.)  önkormányzati határozata  

 

Mezőkövesd Zsóry Futball Club Kft. részére üzemeltetésre átadott 

forgalomképes vagyonba tartozó ingatlanokra történő, jelzálogjog 

bejegyzéshez, testületi hozzájárulás megadása 

 

 

 

 1. Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 

2011.  szeptember 1-jén a Mezőkövesd Zsóry Futball Club Kft részére üzemeltetésre átadott 

 (Sportpálya 5382 hrsz, Tüzi pálya 0160/3 hrsz, Sportcsarnok 5383/45 hrsz, Hadnagy 

úti  7324 hrsz) területeken a tao pályázati lehetőségek  által megvalósuló beruházások 

átadását  követően a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 

22/c § szerint  megvalósuló beruházás esetén a Magyar Állam javára a beruházással érintett, 

az önkor- mányzat tulajdonát képező ingatlanra jelzálogot jegyezzenek be –az üzembe 

helyezést köve- tő legalább 15 évben -a beruházás átadását követő 30 napon belül. 

     2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás 

megadására. 

 

              Felelős: polgármester 

              Határidő: értelem szerint 

 

 
Dr. Jakab Orsolya sk.     Dr. Fekete Zoltán sk.  

   jegyző         polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

  Malatinszky Károly sk.     Molnár Istvánné sk. 

  települési képviselő      települési képviselő  

 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 


