
 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

201/2012. (VII.18.)  önkormányzati határozata  

 

Napirend megállapítása  

 

 

1.) ÉMOP-3.1.2/A-2f-2010-0005 azonosító számú projekt önerő növelése 

     Előadó:  Dr. Fekete Zoltán polgármester 

     Referens:  Nagy  István stratégiai referens  

  
2.) Támogató nyilatkozat megadása a szociális földprogram SZOC-FP-12 

kódszámú pályázat benyújtásához 

Előadó:  Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Dr. Hajdu András alpolgármester  

 

3.) Buszállomás környékének talajcseréje 

            Előadó:  Dr. Fekete Zoltán polgármester  

 Referens:  Vigh Henrik irodavezető  

   Nagy István stratégiai referens  

 

4.) Széchenyi István Szakképző Iskola fenntartói jogának átadása az Egri 

Főegyházmegyének, illetve az ehhez kapcsolódó közoktatási és átadás-átvételi 

megállapodás megkötésének jóváhagyásáról szóló 122/2012. (V.30.) 

önkormányzati határozat módosítása 

 Előadó:  Dr. Fekete Zoltán polgármester  

 

 

ZÁRT ÜLÉS:  

 

 

5.) Mezőkövesdi Városgazdálkodási Zrt. működtetésében lévő önkormányzati 

vagyon ingyenes használatának átengedése a Nemzeti vagyonról szóló 2011.évi 

CXCVI tv. 11. § (13) bekezdés alapján a Matyóföldi Idegenforgalmi Egyesület 

részére 
  Előadó:  Dr. Fekete Zoltán polgármester 

 

6.) Közvilágítás korszerűsítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás nyertesének 

kiválasztása 

 Előadó:  Dr. Fekete Zoltán polgármester  

 Referens:  Vigh Henrik irodavezető  

   Pázmándi Tamás munkatárs  

 

7.) Mezőkövesd, Gaál I.u. 13. sz. alatti ingatlan bérbe adása 

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Vígh Henrik irodavezető 

 



8.) Tulajdonosi hozzájárulás és önerő-biztosítás az üzleti szálláshelyek 

fejlesztésére kiírt, ÉMOP- 2.2.2-12 kódszámú pályázat benyújtásához, a Zsóry 

Camping Kft-vel kötött működtetői szerződés aktualizálása  
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  

 

 

 Takács József sk.       Barsi László sk.  

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

 

Kiadmány hiteléül:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

202/2012. (VII.18.)  önkormányzati határozata  

 

ÉMOP-3.1.2/A-2f-2010-0005 azonosító számú projekt önerő növelése 
 

Mezőkövesd Város Képviselő-testülete az ÉMOP-3.1.2/A-2f-2010-0005 azonosító 

számú pályázat Támogatási Szerződésének módosítását támogatja – amennyiben azt a 

Közreműködő Szervezet jóváhagyja - , miszerint a fenti azonosító számú projektet, a 

pályázatban foglalt minden feltétel teljesítése mellett önállóan megvalósítja és egyben 

nyilatkozza, hogy a Város Önkormányzata a projekt önerejét az alábbiak szerint 

biztosítja: 

 

Pályázat címe: Vonzó és élhető városi környezet kialakítása Mezőkövesden 

 

A pályázathoz szükséges önerő összegét - bruttó 593.887.872 Ft-ot - a Képviselő-

testület biztosította Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 76/2011. 

(III.30.) önkormányzati határozatával, melynek fedezeteként Mezőkövesd Város 

Önkormányzatának 2008 évben kibocsájtott 1,5 milliárd forint értékű, fejlesztési célú 

kötvényét jelölte meg (401/2008 (X.29) ÖK számú – ZÁRT ülésen hozott – 

HATÁROZAT-tal).  

 

A Képviselő-testület az ÁFA emelés miatti kompenzációhoz az önerő összegét bruttó 

1.367.429 Ft-al megemeli, melynek fedezete az Önkormányzat 2012. évi költségvetési 

rendelet 34. sz. mellékletében meghatározott felhalmozási céltartalék „határon átnyúló 

pályázat” önerejéből történő átcsoportosításával kerül biztosításra. 

 

Így az Önkormányzat a beruházás megvalósításához bruttó 595.255.301 Ft-ot saját 

forrásként biztosít. 
 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Támogatási Szerződés 

módosításához szükséges nyilatkozatokat megtegye. 
 

 

 Felelős: polgármester 

 Határidő: azonnal, illetem értelem szerint 

 

 

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

  jegyző            polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

 Takács József sk.       Barsi László sk.  

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 



 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

203/2012. (VII.18.)  önkormányzati határozata  

 

Támogató nyilatkozat megadása a szociális földprogram  

SZOC-FP-12 kódszámú pályázat benyújtásához 

 

 

 

1. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy Mezőkövesd Város Önkormányzata 

pályázatot nyújtson be a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium megbízásából a 

Wekerle Sándor Alapkezelő által kiírt, SZOC-FP-12 kódszámú szociális 

földprogramok megvalósítására. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a pályázat benyújtásával, 

lebonyolításával, továbbá a szükséges megállapodások aláírásával kapcsolatos 

intézkedések megtételére. 

 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

 

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

  jegyző            polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

 

 Takács József sk.       Barsi László sk.  

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

204/2012. (VII.18.)  önkormányzati határozata  

 
Buszállomás környékének talajcseréjéről 

 

 

 

 

 

Mezőkövesd Város Képviselő-testülete a buszállomás környékének talajcseréjét 

támogatja és annak fedezetét a 2012. évi költségvetésben, a fejlesztési céltartalékon 

belüli átcsoportosítással biztosítja az alábbiak szerint: 

 

 

 

1. Belosztály csapadékvíz  3.000 eFt 

2. Belosztály ablak  3.000 eFt 

Összesen:   6.000 eFt 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a beruházás megvalósításához 

szükséges ajánlatok bekérésére, és azt követően a szükséges döntés meghozatalára. 

 

 

 Felelős: polgármester 

 Határidő: azonnal, illetem értelem szerint 

 
 

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

  jegyző            polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

 

 Takács József sk.       Barsi László sk.  

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 

 



Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

205/2012. (VII.18.)  önkormányzati határozata  

 
a Széchenyi István Szakképző Iskola fenntartói jogának átadása az Egri 

Főegyházmegyének, illetve az ehhez kapcsolódó közoktatási és átadás-átvételi 

megállapodás megkötésének jóváhagyásáról szóló 122/2012. (V.30.) önkormányzati 

határozat módosításáról 

 

 

1./ Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi István Szakképző 

Iskola fenntartói jogának átadása az Egri Főegyházmegyének, illetve az ehhez kapcsolódó 

közoktatási és átadás-átvételi megállapodás megkötésének jóváhagyásáról szóló 

122/2012. (V.30.) önkormányzati határozat 1. számú mellékletét képező átadás-átvételi 

megállapodás 11. pontjának első két mondatát az alábbiak szerint módosítja: 

 

11. Az intézményben tanító pedagógusok létszáma 2012. május 30-án 69 fő (a 

TGYS-an, GYED-en, GYES-en lévő közalkalmazottakkal együtt), a nem 

pedagógus munkakörben dolgozók száma 10 fő, utóbbiak száma 2012. augusztus 

01-től 19 fő, tekintettel az intézmény ellátásáért felelős gazdasági, takarítói, 

elletve karbantartói személyzetre. Átvevő vállalja, hogy az Intézmény 2012. 

augusztus 30-án alkalmazásban álló dolgozóit, de legfeljebb 88 főt a 

munkaszerződés ajánlatának elfogadása esetén 2012. szeptember 01-től 

továbbfoglalkoztatja a Kjt. 25/A.§-a alapján. 

 

2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a módosítással összefüggő szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

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

  jegyző            polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

 

 Takács József sk.       Barsi László sk.  

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 



 


