
Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

320/2012. (XII.19.) 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 a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi 

szabályokról szóló 36/2011.(XII.20.) önkormányzati rendeletének módosítása  

Előadó   : Dr. Jakab Orsolya jegyző  

Referens:  Balog Lászlóné irodavezető 

  Nyitrai Anita munkatárs 

 

1.3.Mezőkövesd Város Önkormányzatának a tiltott, közösségellenes magatartásokról, az 

elkövetőkkel szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól és szabálysértési 

tényállások hatályon kívül helyezéséről szóló 17/2012. (V.31.) önkormányzati rendelet 

hatályon kívül helyezéséről  

 Előadó:  Dr. Jakab Orsolya jegyző  

 Referens:  Dr. Kovács András aljegyző  

 

1.4.A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról szóló 

34/1998. (XI.26.) ÖK. sz. rendeletének módosítása 

Előadó:  Dr. Jakab Orsolya jegyző  

 Referens:  Vigh Henrik irodavezető   

 

 2. ÁTSZERVEZÉSEKKEL KAPCSOLATOS FELADATOK 

2.1. Irodahelyiségek, ingóságok átadása a KIK-nek 

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Bocsi Anna irodavezető 

 

2.2. MITISZK Szakképzés-szervezési Társulás megszüntetése 

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Dr. Kovács András aljegyző 

 

2.3. Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozása  

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Dr. Jakab Orsolya jegyző 

 

2.4. Városi Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása 

 Előadó: Újvárosi Lászlóné intézményvezető 

 

2.5.Közoktatási intézményfenntartói társulások megszüntetése  

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Bocsi Anna irodavezető  

 

2.6.A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának  

      módosítása  

Előadó   : Dr. Jakab Orsolya jegyző  

Referens:  Balog Lászlóné irodavezető 

 

 



4. Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve  
Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Bocsi Anna irodavezető 

 

5. A Városi Galériában a Takács István festőművész állandó gyűjteményes kiállítás 

nyitvatartási idejének és belépő díjainak meghatározása  

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Bocsi Anna irodavezető 

Kazárné Kalber Nikolett KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft.  

 

6. Mezőkövesd Város Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési tervének módosítása 

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Vígh Henrik irodavezető 

  Pázmándi Tamás munkatárs 

 

7. Pályázat benyújtása a Városi Rendelőintézet felújítására  

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Nagy István stratégiai referens 

 

8. Praxisjoggal rendelkező háziorvosok, illetve fogorvosok és a praxisjoggal érintett 

települési önkormányzat közötti feladat-ellátási szerződések módosítása 

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Dr. Tóth Zsófia irodavezető 

 

9. Utcanevek megváltoztatása az egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi 

rendszerhez köthető elnevezések tilalmával összefüggő módosításáról szóló 2012. évi 

CLXVII. törvény alapján 

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Vígh Henrik irodavezető 

 

10. Mezőkövesdi településrendezési eszközök módosítása  

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Toma Tibor főépítész 

 

      11. Mezőkövesd Települési Esélyegyenlőségi Program  

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Bocsi Anna irodavezető  

 

12.6 Önkormányzati tulajdonban lévő intézmények helyiségei hasznosításának szabályai  

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Dr. Jakab Orsolya jegyző 

 

  11.1. Tájékoztató az interpellációkra adott válaszokról  

 

ZÁRT ÜLÉS 

 

15. Mezőkövesd Város víziközmű-szolgáltatás közszolgáltatójának kiválasztása  

Előadó:  Dr. Fekete Zoltán polgármester  

Referens:  Vámos Zoltán Víziközmű Társulat Elnöke 

 

 12. ÖNKORMÁNYZATI INGATLANOK HASZNOSÍTÁSA 

 12.1 Mátyás király u. 114. sz. 62,79 m
2
 alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség 

hasznosítására érkezett kérelem elbírálása 

 12.2 Dr. Lukács Gáspár u. 1. fsz. 1 számú ingatlan hasznosítása 

 12.3 Mátyás király u. 142. III/1. számú ingatlan hasznosítása 



 12.4. A Mátyás király út 142. I/15. számú, illetve a Mátyás király út 143. I/3. szám alatti 

önkormányzati bérlakások hasznosítása 

 12.5. 0160/3 hrsz-ú ingatlanra (Tűzoltópálya) jelzálogjog és elidegenítési jog bejegyzése 

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Dr. Hajdu András alpolgármester 

  Benkő Edit munkatárs 

 

13. Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola energetikai felújításához 

műszaki ellenőr kiválasztása  

Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester 

  Referens: Nagy István stratégiai referens  

 

14. A Mezőkövesdi Városgazdálkodási Zrt.-vel kötött megállapodások felülvizsgálata  

      Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens: Balog Lászlóné irodavezető 

  Szobonya Sándor vezérigazgató 

 

16. Mezőkövesdi Városgondnokság intézményvezetői feladatai  
Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Bocsi Anna irodavezető 

 

17.Zsóry Futball Club Kft  kölcsönszerződésének hosszabbítása  

  Előadó:  Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens: Balog Lászlóné irodavezető 

 

Sürgősségi indítvány –  

Mezőkövesdi VG Zrt Felügyelő Bizottsága tagjainak megválasztása és tiszteletdíjuk 

mértékének megállapítása  

  Előadó:  Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens: Dr. Kovács András aljegyző  

 

 

Felelős:  Polgármester  

Határidő:  értelem szerint  

 

 

 

 

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

 jegyző       polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

 

Nyeste László sk.      Takács József sk.  

települési képviselő      települési képviselő  

 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 



 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

321/2012. (XII.19.) önkormányzati határozata  

 

Irodahelyiségek, ingóságok átadása a KIK-nek 

 

 

1./ Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ingyenes használatra 

biztosít az önkormányzat tulajdonában és hivatalos helyiségében lévő 3400 

Mezőkövesd, Mátyás király út 114. szám alatti 1523 helyrajzi számú, Polgármesteri 

Hivatal „B” épület emeleti részéből 6 db iroda, mindösszesen 64,78 m
2
 a KIK hivatal 

kialakítása céljára, a 2. számú mellékeltben szereplő helyszínrajz szerint. Az irodákhoz 

tartozó ügyintézésre alkalmas szokásos berendezési és felszerelési tárgyak is a járási 

hivatal ingyenes használatába kerülnek, jelen előterjesztés 1. számú melléklete szerint.  

 

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás határidőben történő 

aláírására, illetve az ingyenes használati jog bejegyzésére történő intézkedésre, pedig 

felkéri a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot. 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

 

 

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

 jegyző      polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

Nyeste László sk.       Takács József sk.  

települési képviselő       települési képviselő  

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. sz. melléklet  

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata által ingyenes használatba adás az alábbiakban 

felsorolt ingatlanrészeket és ingóságokat érinti: 

 

6 db iroda összesen 64,78 m2 területű az alábbi megosztásban: 

11,68 m2 

11,13 m2 

11,28 m2 

11,28 m2 

11,45 m2 

7,96   m2 

 

Ingóságok tekintetében az alábbiak kerülnek ingyenes használatba: 

6 db függönykarnis, 

6 db  hálózati végpont 

6 db telefon aljzat 

6 db telefon  

1 db Suzuki Splash  LKS-846 rendszámú gépjármű 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

322/2012. (XII.19.) önkormányzati határozata  

 

 

MITISZK Szakképzés-szervezési Társulás megszüntetése 

 

 

 

 

1. Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – tekintettel arra, hogy 

települési önkormányzati társulás állami köznevelési alapfeladatot 2013. január 1-jétől 

nem láthat el – hozzájárul a MITISZK Szakképzés-szervezési Társulás 2012. 

december 31. napjával történő megszüntetéséhez. 

 

2. Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a MITISZK 

Szakképzés-szervezési Társulás megszüntetésével összefüggően a Társulás 

pénzmaradványának felosztására vonatkozó, az előterjesztéshez csatolt 1. és 2. 

mellékletben foglaltakat. 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: Értelem szerint 

 

 

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

 jegyző         polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

Nyeste László sk.       Takács József sk.  

települési képviselő       települési képviselő  

 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 



 
 

 

 

 



 

 
 

 

 



Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

323/2012. (XII.19.) önkormányzati határozata  

 

Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozása  

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a közös 

önkormányzati hivatal létrehozására vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést 

hozza: 

 

1./ Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete   

 

Borsodivánka 

Egerlövő 

Négyes 

Szomolya 

Tard 

Tiszabábolna 

Tiszavalk 

 

településekkel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 85.§-a alapján  Mezőkövesdi  Közös Önkormányzati Hivatal 

elnevezéssel közös hivatalt hoz létre és kíván működtetni 2013. január 01. napjától.  

 

 

2. / Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés 1. 

számú mellékletét képező megállapodást változatlan tartalommal elfogadja és 

felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodást Mezőkövesd Város 

Önkormányzata nevében aláírja.    

 

3./ Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkövesdi Közös 

Önkormányzati Hivatalnak az előterjesztés 2. számú mellékletét képező Alapító 

Okiratát elfogadja és felkéri a polgármestert hogy az Alapító Okiratot Mezőkövesd 

Város Önkormányzata nevében aláírja. 

 

4./  Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkövesd Város 

Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (székhely: 3400. Mezőkövesd, Mátyás 

király út 112.) elnevezésű költségvetési szervet 2012. december 31. napjával 

megszünteti és a költségvetési szerv előterjesztés 3. számú mellékletét képező 

megszüntető okiratát elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert a megszüntető 

okirat aláírására.  

 

5./ Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a 

polgármesternek, hogy a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjeként 

2013. január 01. napjával Dr. Jakab Orsolya (3400. Mezőkövesd, Dózsa György út 

14.) szám alatti lakost, aljegyzőjeként Dr. Kovács András (3400. Mezőkövesd, Egri 

út 64.) szám alatti lakost foglalkoztassa tovább.  



6./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az 

önkormányzati hivatal létrehozásával kapcsolatos feladatokat ellássa.  

 

 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal, illetve értelem szerint 

 

 

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

          jegyző             polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

Nyeste László sk.       Takács József sk.  

települési képviselő       települési képviselő  

 

 

Kiadmány hiteléül:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. számú melléklet a 323/2012.(XII .19.) önkormányzati határozathoz  

 

                                                               MEGÁLLAPODÁS  

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIALAKÍTÁSÁRÓL ÉS  

FENNTARTÁSÁRÓL 

 

1. Általános rendelkezések 
 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (3400 Mezőkövesd, Mátyás 

király út 112.; képviseli: Dr. Fekete Zoltán polgármester); 

Borsodivánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (3462 Borsodivánka, 

Szabadság út 12.; képviseli: Bogdán József polgármester)  

Egerlövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (3461 Egerlövő, Dózsa György 

út 21.; képviseli: Gordos Attila polgármester);  

Négyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (3463 Négyes, Rákóczi Ferenc út 

45.; képviseli: Farkas Andrásné polgármester)  

Szomolya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (3411 Szomolya, Szabadság 

tér 1.; képviseli: Guczi István polgármester)  

Tard Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (3416 Tard, Rózsa Ferenc út 1.; 

képviseli: Gál János polgármester)  

Tiszabábolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (3465 Tiszabábolna, Fő út 

113.; képviseli: Hencz Zsolt polgármester)  

Tiszavalk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (3464 Tiszavalk, Templom u. 

2.; képviseli: Domonkos Józsefné polgármester) /továbbiakban: Felek/ 

 

ezúton megállapodást kötnek az alábbiakban foglaltak szerint és feltételekkel: 

 

A megállapodás célja: 

 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv.) 84.§-ban foglalt felhatalmazással élve, a 85. § (1) bekezdése alapján – 

összhangban Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 239/2012. (IX.26.)  

önkormányzati határozatában, Borsodivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 

27/2012. (VIII.23.) önkormányzati határozatában, Egerlövő Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének a 15/2012. (VII.12.) önkormányzati határozatában, Négyes Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének  a 24/2012. (VIII.01.) önkormányzati határozatában, 

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 64/2012. (VII.26.) 

önkormányzati határozatában, Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 

72/2012. (IX.25.)  önkormányzati határozatában, Tiszabábolna Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének a 46/2012. (VI.19.) önkormányzati határozatában Tiszavalk Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének a 39/2012. (IX.06.) önkormányzati határozatában 

kinyilvánított szándékával - 2013. január 1-jei hatállyal határozatlan időtartamra az 

önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe 

tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok 

ellátására Közös Önkormányzati hivatalt hoznak létre és tartanak fenn. 

 

2. A Közös Önkormányzati Hivatal székhelye, telephelyei, a megállapodás 

létrehozása, módosítása, megszüntetése 



 

2.1./ A Közös Önkormányzati Hivatal megnevezése: 

 

Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal 

 

2.2./ A Közös Önkormányzati Hivatal székhelye: 

 

3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112. 

 

2.3./ A Közös Önkormányzati Hivatal telephelyei: 

 

a.) 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 114. 

 

b.) 3400 Mezőkövesd, Szent László tér 7. 

 

c) 3462 Borsodivánka, Szabadság út 12. 

 

d.) 3461 Egerlövő, Dózsa György út 21. 

 

e.) 3463 Négyes, Rákóczi Ferenc út 45. 

 

f.) 3411 Szomolya, Szabadság tér 1. 

 

g.) 3416 Tard, Rózsa Ferenc út 1.  

 

h.) 3465 Tiszabábolna, Fő út 113. 

 

i.) 3464 Tiszavalk, Templom u. 2. 

 

2.3. A megállapodás létrehozása: 

 

2.3.1 A megállapodás létrehozásáról az érintett képviselő-testületek külön-külön testületi 

ülésen, testületenként minősített szótöbbséggel hozott határozattal döntenek. A döntés az 

egyes képviselő-testületek át nem ruházható hatáskörébe tartozik.  

2.3.2 A megállapodás jövőbeli, további működtetéséről az általános önkormányzati 

választások napját követő hatvan napon belül állapodhatnak meg az érintett képviselő-

testületek a 2.3.1 pont szerinti döntéssel. A hatékony együttműködés érdekében elvárt, hogy 

amennyiben a további működtetést a Képviselő-testületek folytatni kívánják, az erről szóló 

megerősítő döntést mielőbb közöljék a többi önkormányzattal, hogy a jogszabályban foglalt 

60 napos határidőben a megállapodások megkötésre kerülhessenek.   

 

2.4. A megállapodás módosítása: 

 
2.4.1 A megállapodás módosítását kezdeményezheti a székhely önkormányzat, illetve bármely 

képviselő-testület a székhely önkormányzat írásbeli megkeresésével. 

2.4.2 A székhely önkormányzat köteles a módosítási javaslatot 15 napon belül a résztvevő 

önkormányzatok felé továbbítani, amennyiben az jelen pontban foglaltaknak megfelel. A 

módosítási javaslat nem érintheti az 2.1, 2.2. pontokat, és nem irányulhat a Hivatal megjelölt 

határidőn kívüli megszüntetésére. A módosítási javaslatot az önkormányzatok legkésőbb 30 



napon belül kötelesek érdemben megtárgyalni, és a döntés meghozataláról 15 napon belül 

kötelesek értesíteni a többi résztvevő önkormányzatot. 

2.4.3 A megállapodás módosításának minősül a csatlakozás, amelyre azonban a vonatkozó 

jogszabályok értelmében csak az általános önkormányzati választások napját követő hatvan napon 

belül van lehetőség. A csatlakozási kérelmeket érdemben meg kell tárgyalnia minden résztvevő 

képviselő-testületnek olyan időpontban, hogy az az esetleges csatlakozást a jogszabályi 

határidőben lehetővé tegye. Csatlakozásra kizárólag akkor kerülhet sor, ha a jelen 

megállapodás emiatt szükséges módosítását valamennyi, a jelen megállapodást megkötő 

önkormányzat képviselő-testülete minősített többséggel elfogadta.  

2.4.4 A megállapodás módosításának minősülő kizárásra csak az általános önkormányzati 

választások napját követő hatvan napon belül van lehetőség. A kizárást bármely önkormányzat 

kezdeményezheti bármely másik önkormányzattal szemben. Kizárási oknak minősül, ha valamely 

társuló fél súlyosan megsérti a megállapodást, különös tekintettel az együttműködési és a fizetési 

kötelezettségek teljesítésére. A súlyos megsértés fogalma a megállapodás céljának és 

működőképességének szempontjából értékelendő. A megállapodás súlyos megsértése tényének 

megállapításáról az érintett önkormányzaton kívül minden résztvevő önkormányzat minősített 

szótöbbséggel hozott döntése szükséges, a kizárási eljárást csak ezt követően lehet lefolytatni. A 

kizáráshoz - a kizárással érintett önkormányzaton kívül – minden résztvevő önkormányzat 

minősített szótöbbséggel hozott döntése szükséges. A kizárás a döntésnek az érintett 

önkormányzatokkal történő közlést követő 10. napon lép hatályba.  

2.4.5 A megállapodás módosításának minősülő felmondásra csak az általános önkormányzati 

választások napját követő hatvan napon belül van lehetőség. A felmondás egyoldalú írásbeli 

jognyilatkozat, melyhez nem szükséges a megállapodást megkötő többi önkormányzat 

hozzájárulása. A felmondás a döntésnek az érintett önkormányzatokkal történő közlését követő 

15. napon belül lép hatályba. A felmondásról szóló döntést legkésőbb az általános önkormányzati 

választások napját követő 40. napig kell közölni. 

2.4.6. A döntés közlésének napja az a nap, melyen az összes érintett önkormányzattal írásban 

közölték azt.  Amennyiben az érintett önkormányzatokkal nem azonos napon közölték a döntést, a 

döntés közlésének napja az a nap, melyen az utolsó közlés megtörtént.  

 

2.5. A megállapodás megszüntetésének módja: 

 
2.5.1 A megállapodás megszüntetéséről közös megegyezéssel az érintett képviselő-testületek az 

általános önkormányzati választások napját követő hatvan napon belül állapodhatnak meg. Az 

ennek kezdeményezéséről szóló határozatban (illetőleg az annak mellékletét képező közös 

megegyezést rögzítő megállapodás-tervezetben) foglaltakat a megállapodást megkötő 

önkormányzatok képviselő-testületei a határozatról készült jegyzőkönyvi kivonat kézhezvételét 

követő tizenöt napon belül meg kell, hogy tárgyalják.  

2.5.2 Amennyiben a közös megegyezés nem jön létre, úgy a felmondás szabályai szerint kell 

eljárnia a megállapodást megszüntetni kívánó önkormányzatoknak. 

2.5.3  A megszüntető döntés meghozatalára egyebekben a 2.3.1 pontban meghatározott 

szabályok irányadók azzal, hogy a döntéshez nem szükséges együttes ülés tartása, a döntéseket 

külön ülésen is meg lehet hozni. 

2.5.4 A megállapodás megszüntetése esetén gondoskodni kell a jelen megállapodás szerinti 

pénzügyi és vagyoni elszámolásról. A közös Hivatal vagyongyarapodását a jelen megállapodás 

megszűnése esetén a vagyongyarapodáshoz történő hozzájárulás arányában – pályázat esetében a 

vállalt saját erő arányában, - kell megosztani. Ha ez nem állapítható meg, a vagyont - az általános 

önkormányzati választások évének január 1-jei - lakosságszám arányában kell megosztani.  



3. A KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI KÉRDÉSEI 

3.1. A közös önkormányzati hivatal irányítása 

3.1.1 A Hivatal tekintetében az irányító szervet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 9. §-a alapján megillető jogok és kötelezettségek Mezőkövesd Város Önkormányzat 

Képviselő-testületét illetik meg illetve terhelik – az alábbi pontokban részletezett 

kiegészítésekkel. 

3.1.2 A székhelytelepülés polgármestere a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX törvény 67.§-ában foglaltak alapján a képviselő-testületek döntései szerint és saját 

hatáskörben irányítja a közös önkormányzati hivatalt.  

3.1.3 A jelen megállapodást megkötő önkormányzatok képviselő-testületei a Hivatal bevételeiről, 

kiadásairól, engedélyezett létszámáráról – a költségvetési rendeletüket tárgyaló képviselő-

testületek együttes ülésén döntenek, melynek elfogadásához minősített többség szükséges. 

3.1.4 A Hivatal, mint önállóan gazdálkodó és működő költségvetési szerv éves költségvetése 

Mezőkövesd Város Önkormányzat költségvetésének részét képezi, mely a jelen megállapodásban 

rögzített, a Hivatal működési költségei viselésének arányára és teljesítésének feltételeire 

vonatkozó rendelkezések figyelembe vételével készül. 

3.1.5 A jelen megállapodást megkötő önkormányzatok képviselő-testületei a Hivatal éves 

költségvetési és szakmai beszámolójáról – a költségvetési zárszámadásukat tárgyaló képviselő-

testületi ülés előtt – együttes testületi ülésen döntenek.  

 

3.2. A megállapodást megkötő községeket megillető további jogosultságok: 

- Kezdeményezési- és javaslattételi jog illeti meg a képviselő-testületeket az adott 

településen működő kirendeltség működését érintő és az irányító szerv 

hatáskörébe tartozó ügyekben,  

- az adott település polgármesterének egyetértése szükséges az adott 

településen működő kirendeltség köztisztviselője, alkalmazottja 

kinevezéséhez, bérezéséhez, vezetői megbízásához, vezetői megbízásának 

visszavonásához, felmentéséhez és jutalmazásához, 

- a Hivatal szabályzatainak irányító szerv általi elfogadása előtt a települések 

polgármestereit véleményezési jog illeti. 

 

3.3. A közös önkormányzati hivatal vezetése: a jegyző és az aljegyző 

3.3.1. A közös önkormányzati hivatalt a jegyző vezeti.  A jegyzőt az aljegyző helyettesíti. 

3.3.2. A jegyző és az aljegyző felett Mezőkövesd Város polgármestere gyakorolja a munkáltatói 

jogokat, az aljegyző felett az egyéb munkáltatói jogokat a jegyző gyakorolja.  

3.3.3. A jegyző évente egy alkalommal valamennyi képviselő-testület előtt beszámol a közös 

önkormányzati hivatal működéséről.  

 

4. A Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti felépítése 

 
4.1. A Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti felépítése:  

       -  Jegyző 

          Közvetlenül a jegyző alá tartozik: 



            ▪ Közbeszerzési referens 

            ▪ Vagyongazdálkodási referens 

            ▪ Jegyzői referens 

             

        - Aljegyző 

          Közvetlenül az aljegyző alá tartozik: 

          A hatósági és szociális iroda, melynek dolgozói: 

          Mezőkövesd Város Közigazgatási területén 

             ▪ Szociális ügyintéző 

             ▪ Szociális ügyintéző 

             ▪ Szociális ügyintéző 

             Az iroda Igazgatási csoportja-önálló csoport: 

             ▪ Igazgatási csoportvezető, hatósági ügyintéző 

             ▪ Ipar- és kereskedelmi ügyintéző 

             ▪ Építéshatósági ügyintéző 

             ▪ Építéshatósági ügyintéző 

             ▪ Építéshatósági ügyintéző 

             ▪ Anyakönyvvezető 

 

          - Szervezési Iroda 

             Irodavezető 

             ▪ Szervezési referens 

             ▪ Testületi, bizottsági ügyintéző 

             ▪ Testületi, bizottsági ügyintéző 

             ▪ Polgármesteri asszisztens 

             ▪ Jegyzői asszisztens 

             ▪ Személyügyi, szervezési ügyintéző 

             ▪ Szervezési ügyintéző 

             ▪ Szervezési ügyintéző 

             ▪ Kézbesítő 

             ▪ Informatikus 

             ▪ Egerlövői ügyfélszolgálati megbízott- Egerlövői Önkormányzat által finanszírozott 

            A szervezési Iroda szervezeti egységéhez tartoznak az alábbi kirendeltségek 

            ▫ Tardi Kirendeltség 

                ▪ Kirendeltségvezető 

                ▪ Pénzügyi, adóügyi ügyintéző 

                ▪ Szociális, igazgatási ügyintéző 

                ▪ Szervezési ügyintéző – Tardi Önkormányzat által finanszírozott 

            ▫ Szomolyai Kirendeltség 

                ▪ Kirendeltségvezető 

                ▪ Pénzügyi, adóügyi ügyintéző 

                ▪ Szociális, igazgatási ügyintéző 

                ▪ Szervezési ügyintéző –Szomolyai Önkormányzat által finanszírozott 

             ▫ Tiszai Kirendeltség 

                ▪ Kirendeltségvezető (Borsodivánka) 

                ▪ Pénzügyi, adóügyi ügyintéző (Borsodivánka) 

                ▪ Településüzemeltetési, szociális ügyintéző (Borsodivánka) - Borsodivánkai 

Önkormányzat által finanszírozott 

                ▪ Négyesi ügyfélszolgálati megbízott 

                ▪ Tiszabábolnai ügyfélszolgálati megbízott 



                ▪ Tiszabábolnai ügyfélszolgálati megbízott - Tiszabábolnai Önkormányzat által      

finanszírozott 

                ▪ Tiszavalki ügyfélszolgálati megbízott 

 

             - Kincstári Iroda 

               Irodavezető 

               Pénzügyi szolgáltató és koordinációs csoport- önálló csoport 

               ▪ Csoportvezető (költségvetési ügyintéző) 

               ▪ Főkönyvi könyvelő 

               ▪ Főkönyvi könyvelő 

               ▪ Központi támogatások elszámolása ügyintéző 

               ▪ Pénztáros, bérkönyvelő 

               ▪ Analitikai könyvelő, anyakönyvvezető 

               ▪ Közfoglalkoztatási ügyintéző, tárgyi eszköz nyilvántartó 

               ▪ Egerlövői pénzügyi ügyintéző 

               Adócsoport-önálló csoport 

               ▫ Csoportvezető (Adóügyi ügyintézési, behajtási feladatok) 

               ▪ Adóügyi ügyintéző 

               ▪ Adóügyi ügyintéző 

               ▪ Adóügyi ügyintéző 

               ▪ Adóügyi ügyintéző, adóbehajtó 

 

             - Városfejlesztési- és Városüzemeltetési Iroda 

                Irodavezető 

               ▪Városüzemeltetési ügyintéző 

               ▪Városüzemeltetési ügyintéző 

               ▪Városüzemeltetési ügyintéző 

               ▪Városfejlesztési ügyintéző 

               ▪Pályázati, stratégiai referens 

               ▪ Közterület-felügyelő 

               ▪ Közterület-felügyelő 

               ▪Gépkocsivezető 

              ▫ Kistérségi csoport- nem önálló csoport 

               ▪Kistérségi pénzügyi ügyintéző – irányításában a kincstári irodavezető 

közreműködik 

               ▪Közfoglalkoztatás szervező 

               ▪Gépkocsivezető 

               ▪Gépkocsivezető 

 

4.2. A Közös Önkormányzati Hivatal részeként a következő kirendeltségek, önálló vagy nem 

önálló ügyfélszolgálatok működnek: 

 

a.) Felek megállapodnak, hogy 2013. január 1. napjától a Közös Önkormányzati Hivatal 

Egerlövő Községben „Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Egerlövői 

Ügyfélszolgálata” elnevezéssel 226 hrsz-on lévő, 40 m² alapterületű önálló ügyfélszolgálatot 

működtet 3461 Egerlövő, Dózsa György út 21. szám alatt az Egerlövő települést érintő 

közigazgatási, önkormányzati ügyek helyben történő intézése céljából. Az ügyfélszolgálati 

ügyintézők a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői.  

 

 



b.) Felek megállapodnak, 2013. január 1. napjától a Közös Önkormányzati Hivatal Szomolya 

Községben „Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Szomolyai Kirendeltsége” 

elnevezéssel 170/5 hrsz-on lévő, 55 m² alapterületű kirendeltséget működtet 3411 Szomolya, 

Szabadság tér 1. szám alatt a Szomolya települést érintő közigazgatási, önkormányzati ügyek 

helyben történő intézése céljából. A kirendeltség a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati 

Hivatal önálló csoportjaként működik, mint szervezeti egység. 

 

c.) Felek megállapodnak, hogy 2013. január 1. napjától a Közös Önkormányzati Hivatal Tard 

Községben „Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Tardi Kirendeltsége” 

elnevezéssel 358 hrsz-on lévő, 117 m² alapterületű kirendeltséget működtet 3416 Tard, Rózsa 

Ferenc út 1. szám alatt a Tard települést érintő közigazgatási, önkormányzati ügyek helyben 

történő intézése céljából. A kirendeltség a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal önálló 

csoportjaként működik, mint szervezeti egység.   

 

d.) Felek megállapodnak, hogy 2013. január 1. napjától a Közös Önkormányzati Hivatal 

Borsodivánka Községben „Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Tiszai 

Kirendeltsége” elnevezéssel 324 hrsz-on lévő, 69,67 m² alapterületű kirendeltséget működtet 

3462 Borsodivánka, Szabadság út 12. szám alatt, a Borsodivánka, Négyes, Tiszabábolna, 

Tiszavalk településeket érintő közigazgatási, önkormányzati ügyek intézése céljából. A 

kirendeltség a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal önálló csoportjaként működik, 

mint szervezeti egység. 

 

A Tiszai Kirendeltséghez az alábbi ügyintézők tartoznak, akik biztosítják Négyes, 

Tiszabábolna, Tiszavalk településeken is a közigazgatási,és az önkormányzati ügyek 

helyben történő intézését: 

 

da.) Felek megállapodnak, hogy 2013. január 1. napjától a Közös Önkormányzati Hivatal 

Négyes Községben 1 hrsz-on lévő, 70,42 m² alapterületű nem önálló ügyfélszolgálatot 

működtet 3463 Négyes, Rákóczi Ferenc út 45. szám alatt, a Négyes települést közigazgatási, 

önkormányzati ügyek helyben történő intézése céljából. Az ügyfélszolgálati ügyintéző a 

Tiszai Kirendeltség szervezeti egységéhez tartozó köztisztviselő.  

 

db.) Felek megállapodnak, hogy 2013. január 1. napjától a Közös Önkormányzati Hivatal 

Tiszabábolna Községben 119/3 hrsz-on lévő, 46,51 m² alapterületű nem önálló 

ügyfélszolgálatot működtet  3465 Tiszabábolna, Fő út 113. szám alatt, a Tiszabábolna 

települést érintő közigazgatási, önkormányzati ügyek helyben történő intézése céljából. Az 

ügyfélszolgálati ügyintézők a Tiszai Kirendeltség szervezeti egységéhez tartozó 

köztisztviselők.  

 

dc.) Felek megállapodnak, hogy 2013. január 1. napjától a Közös Önkormányzati Hivatal 

Tiszavalk Községben 19 hrsz-on lévő, 31,26 m² alapterületű nem önálló ügyfélszolgálatot 

működtet 3464 Tiszavalk, Templom u. 2. szám alatt, a Tiszavalk települést érintő 

közigazgatási, önkormányzati ügyek helyben történő intézése céljából. Az ügyfélszolgálati 

ügyintéző a Tiszai Kirendeltség szervezeti egységéhez tartozó köztisztviselő.  

 

4.3. A Közös Önkormányzati Hivatal létszáma:  68 fő, melyből 

 a mezőkövesdi székhelyeken 47 fő 

 a Tiszai kirendeltségi borsodivánkai telephelyén 3 fő 

 az egerlövői ügyfélszolgálaton 2 fő 

 a négyesi ügyfélszolgálaton 1 fő 



 a szomolyai kirendeltségen 4 fő 

 a tardi kirendeltségen 4 fő 

 a tiszabábolnai ügyfélszolgálaton 2 fő 

 a tiszavalki ügyfélszolgálaton 1 fő köztisztviselő, ügykezelő vagy fizikai alkalmazott 

dolgozik 

 mezőkövesdi székhelyen, 4 fő kistérségi ügyintéző látja el feladatait. 

 

Jelen megállapodás 1. számú mellékletét képező szervezeti tabló szerint. 

 

4.4. A közös hivatal köztisztviselői felett a munkáltatói jogokat a jegyző gyakorolja. A 

székhelytelepülésen, a kirendeltségeken, illetve az ügyfélszolgálatokon dolgozó 

köztisztviselők kinevezéséhez, felmentéséhez, illetményének megállapításához az érintett 

települések polgármesterének előzetes jóváhagyása szükséges. 

 

4.5. A köztisztviselők feletti egyéb munkáltatói jogokat az aljegyző, az irodavezetők, illetve 

kirendeltségek esetében a kirendeltségvezetők gyakorolják. 

 

5. A Közös Önkormányzati Hivatal munkarendje, ügyfélfogadási rendje 

 

1./ Munkarend: 

              hétfőtől – szerdáig: 7:30-16.00 

              csütörtökön:           7.30-17.00 

              pénteken:               7:30-12:30. 

2./ Ügyfélfogadás: 

          Mezőkövesd székhelyen: 

          Jegyzői fogadóóra: 

          Minden héten kedden 8.00 - 12.00  

          Ügyfélfogadás: 

           Hétfő, Szerda:           8.00 – 12.00 

           Csütörtök:                 8.00 – 18.00 

           Kedd, Péntek:           nincs 

          Borsodivánka telephelyen: 

           Hétfő, Szerda:           7.30 – 16.00 

           Csütörtök:                 7.30 – 17.00 

           Kedd, Péntek:           7.30 – 12.30 

          Egerlövő ügyfélszolgálaton: 

          Hétfő, Szerda:  8.00 – 12.00 

          Csütörtök:  12.00 – 16.00 

          Négyes ügyfélszolgálaton: 

           Hétfő, Csütörtök:      7.30 – 16.00 



           Péntek:                     7.30 – 13.30 

          Szomolyai Kirendeltségen: 

          Hétfő, Csütörtök:      8.00 – 15.00 

          Péntek:                     8.00 – 12.00 

          Tardi Kirendeltségen: 

          Hétfő:                       8.00 – 12.00 

          Szerda:                      8.00 – 16.00 

          Csütörtök:                13.00 – 16.00 

          Tiszabábolna ügyfélszolgálaton: 

           Hétfő, Szerda, Péntek:  8.00 - 12.00 

           Kedd:                          13.00-16.00 

           Csütörtök:                    8.00 – 17.00 

          Tiszavalk ügyfélszolgálaton: 

          Hétfő, Péntek               8.00 - 12.00 

           Kedd:                           8.00 - 16.00 

 

      3./ A kirendeltségi, illetve az ügyfélszolgálati ügyintézők munkarendje megegyezik a 

közös önkormányzati hivatal munkarendjével. 

 

6. A közös hivatal székhelytelepülése, illetve a kirendeltségek által nyújtott 

szolgáltatások 

     6.1. Kizárólag a közös hivatal székhelytelepülésén ellátandó feladatok az alábbiak: 

              - informatikai feladatok, 

              - közbeszerzésekkel kapcsolatos ügyintézés, 

              - pályázati ügyintézés. 

        

 6.2.A kirendeltségek illetékességi területén biztosítani szükséges a nagy  

           ügyfélforgalommal járó ügytípusok ellátását, különösen: 

             - szociális és gyermekvédelmi ügyek, 

             - közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó adminisztráció, 

             - anyakönyvi, hagyatéki ügyek, 

             - pénztári ki- és befizetések, önkormányzati költségvetéssel kapcsolatos ügyintézés, 

             - adóigazgatási ügyek, 

             - vagyongazdálkodással kapcsolatos ügyintézés, 

             - birtokvédelem, 

             - településüzemeltetési, településfejlesztési feladatok, 



             - önkormányzati intézmények fenntartásával kapcsolatos feladatok, 

             - kulturális, sport, nemzetközi kapcsolatok. 

     6.3.Valamennyi kirendeltségen biztosítani szükséges a képviselő-testület, illetve  

           vamennyiben nemzetiségi önkormányzat működik a településen, annak  

           tevékenységéhez kapcsolódó adminisztratív teendők ellátását. 

      6.4.A 6.1.; 6.2; 6.3 pontokban fel nem sorolt ügytípusok a munkaszervezés célszerűségét 

            figyelembe véve elláthatók a székhelyen és a kirendeltségeken is. Ennek részletezését  

            a közös önkormányzati hivatal szervezeti és működési szabályzata tartalmazza. 

 

7. A KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ VALÓ 

HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT A KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL VAGYONI 

VISZONYAI 

 

7.1. A közös önkormányzati hivatal költségvetéséhez való hozzájárulás 

7.1.1 A közös önkormányzati hivatal működési költségét (személyi juttatások és járulékaik, 

a hivatali feladatellátásra használt helyiségek dologi kiadásai) az állam - az adott évi 

központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékben, és a hivatal által 

ellátott feladataikkal arányban - finanszírozza, amelyet a székhelytelepülés részére, e 

célra elkülönített számlájára folyósít. 

7.1.2. Az állami normatíva a megállapodást megkötő önkormányzatok között lakosságszám-

arányosan kerül elszámolásra. Az egyes önkormányzatokat illető keret tekintetében az 

egyes önkormányzatok a jegyző szakmai javaslatainak figyelembe vételével, a 

megállapodásban jóváhagyott létszámkereten belül gazdálkodnak. Az egyes 

településekre jutó normatívából a kirendeltségeken foglalkoztatottakhoz kapcsolódó 

személyi kiadásokat és a kirendeltség működtetéséhez kapcsolódó dologi kiadásokat 

kell fedezni.  

7.1.3. A normatívával nem fedezett közös költségekhez az önkormányzatok lakosságszám- 

arányosan, saját bevételük terhére járulnak hozzá. 

7.1.4. A költségvetési hozzájárulás tervezett összegéről Mezőkövesd Város Polgármestere  

           legkésőbb a tárgyév január 31-ig tájékoztatja a közös önkormányzati hivatal  

           fenntartásában részt vevő települések önkormányzatait, melyek ezzel kapcsolatos  

           észrevételeiket legkésőbb tárgyév február 10-ig megteszik Mezőkövesd Város  

           Önkormányzata felé. 

7.1.5. A közös önkormányzati hivatal fenntartásában részt vevő önkormányzatok vállalják, 

hogy a 7.1.2. pont szerinti összegeket saját költségvetésükbe betervezik, valamint a 

közös hivatal költségvetésében elfogadott önkormányzati hozzájárulás összegének 

településre eső részét a tárgyhónapot követő hónap 03. napjáig, az adott év 

decemberére eső összeget, pedig december 30-ig átutalják Mezőkövesd Város 

Önkormányzata részére. 

7.1.6. Felek megállapodnak, hogy minden év január 31-ig elszámolnak az előző évi 

hozzájárulásokkal. Mezőkövesd Város Önkormányzata e határidőig az elszámolást 

írásban eljuttatja a községek önkormányzatai részére. Felek kötelezik magukat, hogy 

ezen elszámolás alapján a pénzügyi rendezés az elszámolás kézhezvételétől számított 

30 napon belül részükről megtörténik.  



7.1.7. A települések fizetési kötelezettségeik késedelmes teljesítése esetén az adós 

önkormányzat – a jegybanki alapkamatnak megfelelő – késedelmi kamattal növelt 

összeget tartozik megfizetni. Ez esetben Mezőkövesd Város Polgármestere a nem 

teljesítő önkormányzatot felszólítja a 30 napon belüli teljesítésre, a felszólítás 

eredménytelensége esetén a felszólítási határidő lejárati napján jogosult a tagok által a 

pénzforgalmi szolgáltatójuknak adott beszedési megbízás benyújtására a nem teljesítő 

önkormányzattal szemben. 

7.1.8. Amennyiben a 7.1.5. pont szerinti elszámolás alapján Mezőkövesd Város 

Önkormányzata részéről keletkezik fizetési kötelezettség a közös önkormányzati 

hivatal fenntartásában részt vevő más önkormányzat irányába, és az elszámolás 

alapján járó összeget Mezőkövesd Város Önkormányzata a 7.1.5. pontban 

meghatározott határidőn belül nem utalja át az érintett  község bankszámlájára, úgy az 

érintett önkormányzat polgármestere Mezőkövesd Város Önkormányzatát felszólítja a 

jegybanki alapkamatnak megfelelő késedelmi kamattal növelt összeg 30 napon belüli 

megfizetésére, a felszólítás eredménytelensége esetén a felszólítási határidő lejárati 

napján jogosult a tagok által a pénzforgalmi szolgáltatójuknak adott beszedési 

megbízás benyújtására Mezőkövesd Városi Önkormányzattal szemben. 

 

7.1.9.  A Közös Önkormányzati Hivatal működési és fenntartási költségeit az önkormányzatok  

           képviselő-testületei külön-külön testületi ülésen határozzák meg és akkor tekinthető  

           elfogadottnak, amennyiben a felek képviselő-testületei valamennyi esetben minősített  

           többséggel azt elfogadják. Felek kijelentik, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal  

           fenntartásának személyi költségeihez az alábbiak szerint járulnak hozzá: 

 

- Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete biztosítja a mezőkövesdi  

     székhelyén dolgozó köztisztviselők, közszolgálati ügykezelők, fizikai alkalmazottak közül  

     a feladatfinanszírozás alapján településre jutó létszám 40 fő, valamint saját önkormányzati  

     költségvetéséből 7 fő köztisztviselő személyi juttatásait és a munkaadót terhelő járulékok  

     kiadásait, továbbá a székhelyen felmerülő dologi kiadásokat. 

 

-  A kistérségi csoporthoz tartozó köztisztviselők finanszírozásának költségeit a kistérségi  

     társulás viseli.  

 

- Borsodivánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete biztosítja a Tiszai  

     Kirendeltség telephelyen dolgozó borsodivánkai, illetve a tiszai kirendeltséghez tartozó  

     települések jogi, településüzemeltetési feladatait intéző, a feladatfinanszírozás alapján  

     településre jutó létszám 2,5 fő köztisztviselő, valamint saját önkormányzati  

     költségvetéséből 0,5 fő köztisztviselő személyi juttatásait és a munkaadót terhelő járulékok  

     kiadásait, továbbá a telephelyen felmerülő dologi kiadásokat. 

 

- Egerlövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete biztosítja az egerlövői  

      ügyfélszolgálat telephelyen dolgozó, a feladatfinanszírozás alapján településre jutó  

      létszám 1,35 fő, valamint saját önkormányzati költségvetéséből 0,65 fő köztisztviselő  

      személyi juttatásait és a munkaadót terhelő járulékok kiadásait, továbbá a telephelyen  

      felmerülő dologi kiadásokat. 

 

- Négyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete biztosítja a Tiszai Kirendeltséghez  

   tartozó négyesi ügyeket intéző, a feladatfinanszírozás alapján településre jutó létszám 0,7 fő,  

   valamint saját önkormányzati költségvetéséből 0,3 fő köztisztviselő személyi juttatásait és a  



     munkaadót terhelő járulékok kiadásait, továbbá a telephelyen felmerülő dologi kiadásokat. 

 

- Szomolya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete biztosítja a Szomolyai 

Kirendeltség telephelyen dolgozó, a feladatfinanszírozás alapján településre jutó létszám  

3,81 fő, valamint saját önkormányzati költségvetéséből 0,19 fő  köztisztviselő személyi 

juttatásait és a munkaadót terhelő járulékok kiadásait, továbbá a telephelyen felmerülő 

dologi kiadásokat. 

 

- Tard Község Önkormányzatának Képviselő-testülete biztosítja a Tardi Kirendeltség 

telephelyen dolgozó, a feladatfinanszírozás alapján településre jutó létszám 3,04 fő, 

valamint saját önkormányzati költségvetéséből 0,96 fő köztisztviselő személyi juttatásait és 

a munkaadót terhelő járulékok kiadásait, továbbá a telephelyen felmerülő dologi 

kiadásokat. 

 

- Tiszabábolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete biztosítja a Tiszai 

Kirendeltséghez tartozó tiszabábolnai ügyeket intéző, a feladatfinanszírozás alapján 

településre jutó létszám 1,2 fő, valamint saját önkormányzati költségvetéséből 0,8 fő  

köztisztviselő személyi juttatásait és a munkaadót terhelő járulékok kiadásait, továbbá a 

telephelyen felmerülő dologi kiadásokat. 

 

     - Tiszavalk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete biztosítja a Tiszai Kirendeltséghez 

tartozó tiszavalki ügyeket intéző, a feladatfinanszírozás alapján településre jutó létszám 

0,76 fő, valamint saját önkormányzati költségvetéséből 0,24 fő köztisztviselő személyi 

juttatásait és a munkaadót terhelő járulékok kiadásait, továbbá a telephelyen felmerülő 

dologi kiadásokat. 

 

- A Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó alábbi 1 fő informatikus 

végzettségű köztisztviselő személyi juttatásait és a munkaadót terhelő járulékok kiadásait a 

Felek közösen, lakosságszámuk arányában biztosítják. 

                                      

 

8. A közös önkormányzati hivatal vagyoni viszonyai 

 

8./ Felek kijelentik, hogy az ügyek ellátásához szükséges tárgyi feltételeket az érintett 

települések a következők szerint biztosítják: 

 

8.1. Ingatlanok, ingóságok használatba adása 

 

8.1.1. A székhelyen és telephelyeken a közös önkormányzati hivatali feladatok ellátására 

használt ingatlanok, ingóságok a közös önkormányzati hivatalt fenntartó 

önkormányzat tulajdonában maradnak, melyeket térítésmentesen a közös 

önkormányzati hivatal használatába adnak.  Az ingatlanok beruházási és felújítási 

kötelezettségéről a tulajdonos önkormányzat saját forrásai terhére gondoskodik.  

8.1.2. A közös hivatalt fenntartó önkormányzat tulajdonában álló, a közös hivatal ingyenes 

használatába adott ingatlanok felsorolását, illetve az ingatlanok adatait a 2. számú 

melléklet tartalmazza.  

8.1.3. A közös hivatali feladatellátást szolgáló 2. számú melléklet szerinti ingatlanok 



használatának kizárólagosságáról, vagy a használat megosztásáról, annak arányairól 

felek a 2. számú melléklet szerint rendelkeznek.    

8.1.4. A kizárólagosan használt ingatlanok esetében a közös önkormányzati hivatal viseli az 

ingatlan fenntartásával, üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos költségeket, 

melyekhez a tulajdonos önkormányzatok az átadott ingatlanok alapterületének 

arányában kötelesek hozzájárulni. Ezek közé tartoznak különösen a közüzemi 

szolgáltatások díjai, az ingatlan rendeltetésszerű használatából eredő, illetve a közös 

önkormányzati hivatal foglalkoztatottai által okozott kisebb hibák javítása. Az ezeken 

kívüli, különösen az épület szerkezetét is érintő átalakítások, felújítások, 

rekonstrukciók elvégzése annak a félnek a kötelezettsége, akinek az átalakítás, a 

felújítás, a rekonstrukció az érdekében áll, illetve aki azt szükségesnek tartja. 

8.1.5. A közös önkormányzati hivatal és a tulajdonos önkormányzat által közösen használt 

ingatlanok esetében az ingatlan fenntartásával, üzemeltetésével, karbantartásával 

kapcsolatos költségeket a tulajdonos és a közös önkormányzati hivatal közösen viselik 

Felek által közösen meghatározott megosztás szerint. A közösen használt ingatlanok 

esetében a megosztásra kerülő, illetve a kizárólag a tulajdonos önkormányzatot terhelő 

költségek behatárolására a kizárólagosan használt ingatlanokra vonatkozó pontban 

meghatározottakat kell alkalmazni. 

8.1.6. A közös használatú és üzemeltetésű ingatlanok kiadásai megosztásának arányait a 2. 

számú melléklet tartalmazza.  

8.1.7. A tulajdonos önkormányzat 2013. január 1. napjától kezdődően a közös 

önkormányzati hivatal ingyenes használatába adja a közös önkormányzati hivatali 

feladatok ellátásához szükséges ingó vagyont, így különösen: 

- Valamennyi település biztosít ügyintézőnként legalább egy íróasztalt, egy 

ügyintézői- és egy ügyfélszéket, továbbá számítógépet, nyomtatót, 

telefonkészüléket a hozzájuk tartozó hálózati hozzáféréssel. A települések által 

biztosított tárgyi feltételek tételes kimutatását jelen megállapodás 3. számú 

melléklete tartalmazza. 

 

8.1.8. Az ingyenes használatba adott ingóságok 2013. január 1. napjától a közös 

önkormányzati hivatal önálló gazdálkodási jogkörébe kerülnek. A használatba adás 

ingyenes és a jelen megállapodás szerinti közös hivatali feladatellátás időtartamára 

szól. 

 

9. A KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL MUNKÁJÁNAK NYILVÁNOSSÁGA 

 

9.1. A Hivatal működtetése során biztosítani kell az önkormányzati és hivatali munka 

átláthatóságára, nyilvánosságára vonatkozó jogszabályi előírások betartását. 

9.2   A közérdekű adatok nyilvánosságának biztosításával kapcsolatos feladatok ellátásáról a 

jegyző gondoskodik a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának függelékét képező, 

a közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzatban 

foglaltaknak megfelelően. 

       9.3  A kötelezően közzéteendő közérdekű adatok körét nem érintő képviselő-testületi döntések 

nyilvánosságának biztosítása a jegyző feladata 

.    A jegyző a határozatok nyilvánosságáról a nyilvános ülések jegyzőkönyveinek elérhetővé 



tételével, a rendeletek nyilvánosságáról kihirdetésükkel gondoskodik az egyes 

önkormányzatok szervezeti és működési szabályzatainak előírásai szerint. 

 

9.4.A közérdekű adatokon túli, nyilvánosságot igénylő, önkormányzati közérdekű 

információk, közzétételek és hirdetmények nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos 

döntéshozók és felelősök az egyes polgármesterek. Ezen információk nyilvánosságra 

hozatalának rendje főszabály szerint az egyes önkormányzatok hirdetőtábláján való 

közzététel; az ezen felül biztosított további közzétételi helyekről (pl. honlap, helyi 

sajtótermék, egyéb hirdetőtáblák, stb.) az egyes önkormányzatok szervezeti és működési 

szabályzatai rendelkeznek. 

 

10. ZÁRÓ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK 

 

10.1.Jelen megállapodásból eredő vitás kérdésekben bármely fél polgármestere jogosult 

egyeztető tárgyalást összehívni, Mezőkövesd Város Önkormányzatának székhelyére. Az 

egyeztető tárgyalásról emlékeztető készül, melynek elkészítéséről a tárgyalást összehívó 

polgármester köteles gondoskodni és köteles azt legkésőbb a tárgyalástól számított öt 

munkanapon belül mindegyik jelen megállapodást jóváhagyó fél polgármesterének 

megküldeni. 

10.2.Amennyiben az egyeztető tárgyalás eredményre vezetett és ennek alapján jelen 

megállapodás módosítása szükséges, úgy Mezőkövesd Város Polgármestere az 

emlékeztető általa történő kézhezvételét követő harminc napon belül köteles a 

megállapodás módosításáról készült előterjesztést Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete elé terjeszteni, továbbá köteles ugyanezen határidőn belül a közös 

önkormányzati hivatal fenntartásában részt vevő önkormányzatok polgármesterei 

számára megküldeni, akik a kézhezvételt követő tizenöt napon belül kötelesek azt saját 

képviselő-testületük elé jóváhagyásra beterjeszteni. 

10.3.Felek a vitás kérdés bírói útra terelését megelőzően legalább egy alkalommal kötelesek 

egyeztetni.  

10.4. Az egyeztetés eredménytelensége esetén felek a jelen megállapodásból eredő jogvita 

elbírálására kikötik a Mezőkövesdi Városi Bíróság kizárólagos illetékességét. 

10.5. Jelen megállapodás valamennyi, a megállapodást megkötő önkormányzatának képviselő-

testülete általi elfogadását és azok polgármestereinek aláírását követően, 2013. január 1. 

napján lép hatályba. 

10.6. A képviselő-testületek megállapodnak abban, hogy a köztisztviselők juttatásaira, 

illetménykiegészítésére vonatkozó önkormányzati rendeleteket legkésőbb 2013. január 

31-ig hatályon kívül helyezik és legkésőbb 2013. március 1-ei hatállyal a juttatások 

tárgykörében új rendeleteket alkotnak. 

10.7. Amennyiben az állami támogatás a közös önkormányzati hivatal működtetéséhez nem 

elegendő, úgy a tag önkormányzatok a hiányzó forrást az általános önkormányzati 

választások évének január 1-jei települési lakosságszám arányában biztosítják. Átmeneti 

szabályozásként 2013-14. évben a 2012. január 1-jei lakosságszám az irányadó.  

10.8. A képviselő-testületek megállapodnak abban, hogy amennyiben a jelen megállapodás 

tartalmát érintő jogszabályok olyan érdemi változásokat tartalmaznak, melyek a közös 



hivatal jelenlegi szabályozás mentén való működőképességét, szabályosságát vagy 

méltányosságát megkérdőjelezik, akkor a felek a megállapodást haladéktalanul 

felülvizsgálják.  

10.9.Jelen megállapodást annak elolvasását, tartalmának megismerését és megértését 

követően az önkormányzatok képviselő-testületei képviseletében eljáró polgármesterek a 

képviselt önkormányzat akaratával mindenben megegyezően, annak nevében 

helybenhagyólag, saját kezű aláírással látják el. 

 

Mezőkövesd, 2012. december 27. 

 

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

Dr. Fekete Zoltán Bogdán József 

polgármester  polgármester 

 

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

Gordos Attila Farkas Andrásné 

polgármester  polgármester 

 

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

Guczi István Gál János 

polgármester  polgármester 

 

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

Hencz Zsolt Domonkos Józsefné 

polgármester  polgármester 

 

ZÁRADÉK: 

 

Jelen  Megállapodást   

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 323/2012. (XII.19.) 

önkormányzati határozatával, 

Borsodivánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 53//2012. (XII.13.) 

önkormányzati határozatával, 

Egerlövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ……./2012. (……….) 

önkormányzati határozatával,  

Négyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 46/2012. (XII.14.) önkormányzati 

határozatával, 

Szomolya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 95/2012.(XII.14.) önkormányzati 

határozatával, 

Tard Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 112/2012.(XII.13.) önkormányzati 



határozatával, 

Tiszabábolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 78/2012.(XII.14.) 

önkormányzati határozatával, 

Tiszavalk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete …/2012. (…..) önkormányzati 

határozatával, 

fogadta el. 

 

A megállapodást a Képviselő-testületi döntések értelmében 2012. december 27. napján 

ellenjegyzem: 

 

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

dr. Jakab Orsolya Dr. Katona Kálmán 

           körjegyző körjegyző 

 

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

Kövecses Zsolt Derekas Sándor 

jegyző jegyző 

 

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

Dr. Koncz Judit 

körjegyző 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Kék színnel jelölt a csatlakozó települések munkaköre, zöld színnel a kistérségi ügyintézők létszáma 

POLGÁRMESTER 

MEZŐKÖVESDI  KÖZÖS  ÖNKORMÁNYZATI  HIVATAL  SZERVEZETI  FELÉPÍTÉSE 

ALPOLGÁRMESTER 

Társadalmi megbízatású 

JEGYZŐ 

SZOMOLYAI 

KIRENDELTSÉG 

TARDI KIRENDELTSÉG 

 

 

KINCSTÁRI IRODA 

VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS 

VÁROSÜZEMELTETÉSI IRODA 

- Közbeszerzési referens 

- Vagyongazdálkodási  

   referens 

- Jegyzői referens 

 

SZERVEZÉSI IRODA 

HATÓSÁGI ÉS SZOCIÁLIS IRODA 

ALJEGYZŐ 

- KIRENDELTSÉG VEZETŐ 

- Pénzügyi ügyintéző 

- Szociális ügyintéző 

- Szervezési ügyintéző 

TELEPÜLÉSI 

POLGÁRMESTEREK  

- IRODAVEZETŐ - Szociális ügyintéző 

- Szociális ügyintéző 

- Szociális ügyintéző 

Pénzügyi szolgáltató és 

koordinációs csoport 

- Csoportvezető (költségvetési 

   ügyintéző) 

- Főkönyvi  könyvelő 

- Főkönyvi  könyvelő 

- Központi támogatások 

   elszámolása ügyintéző 

- Pénztáros, bérkönyvelő 

- Analitikai könyvelő,  

   anyakönyvvezető 

- Közfoglalkoztatási ügyintéző és 

  tárgyi eszköz nyilvántartó 

 - Egerlövői pénzügyi ügyintéző 

                Adócsoport 

- Csoportvezető (adóügyi előadó, 

   adóbehajtó) 

- Adóügyi előadó 

- Adóügyi előadó 

- Adóügyi előadó 

- Adóügyi előadó, adóbehajtó 

- Városüzemeltetési ügyintéző 

- Városüzemeltetési ügyintéző 

- Városüzemeltetési ügyintéző 

- Városfejlesztési ügyintéző 

- Pályázati, stratégiai referens 

- Közterület-felügyelő 

- Közterület-felügyelő 

- Gépkocsivezető 

 

- KIRENDELTSÉG VEZETŐ 

- Pénzügyi ügyintéző 

- Szociális ügyintéző 

- Szervezési ügyintéző 

- IRODAVEZETŐ 
- IRODAVEZETŐ 

- Szervezési referens 

- Testületi, bizottsági ügyintéző 

- Testületi, bizottsági ügyintéző 

- Polgármesteri asszisztens 

- Jegyzői asszisztens 

- Személyügyi, szervezési 

   ügyintéző 

- Szervezési ügyintéző 

- Szervezési ügyintéző 

- Kézbesítő 

- Informatikus 

- Egerlövői ügyfélszolgálati  

 megbízott 

 

Igazgatási csoport 

- Igazgatási csoportvezető,  

hatósági ügyintéző  

- Ipar és kereskedelmi ügyintéző 

- Építéshatósági ügyintéző 

- Építéshatósági ügyintéző 

- Építéshatósági ügyintéző 

- Anyakönyvvezető 

 

TISZAI KIRENDELTSÉG 

- KIRENDELTSÉG VEZETŐ 

- Pénzügyi, adóügyi 

   ügyintéző (Borsodivánka)  

- Településüzemeltetési,  

   szociális ügyintéző    

(Borsodivánka) 

- Négyesi ügyfélszolgálati 

   megbízott  

- Tiszabábolnai  

   ügyfélszolgálati megbízott 

- Tiszabábolnai  

   ügyfélszolgálati megbízott 

- Tiszavalki ügyfélszolgálat  

 megbízott 

 KISTÉRSÉGI CSOPORT 

- Kistérségi pénzügyi ügyintéző  

- Közfoglalkoztatás szervező 

- Gépkocsivezető 

- Gépkocsivezető 

 



A Közös Önkormányzati Hivatal elhelyezésére szolgáló ingatlanok, illetve a közös hivatal/kirendeltség/ügyfélszolgálat részére átadott egyéb ingatlanok 

 

2. számú melléklet 

Önkormányzati hivatal közös hivatal/kirendeltség/ügyfélszolgálat részére átengedett ingatlanai/ingatlanrészei 

Átadás 

jogcíme 

Ingatlan 
helyrajzi 

száma 
Ingatlan címe 

Ingatlan 

besorolása 

Épületek 

száma 

Helyiségek 

száma 

Nettó 

alapterület 

Átadott nettó 

alapterület 

Elhelyezette

k száma 

Átadott 

ingatlanban/ 
ingatlanrészbe

n elhelyezettek 

száma 

Kiépített 

infrastruktúra 

Ingatlan állaga, 
utolsó felújítás 

időpontja 

Egyéb releváns 

információk 

 

Közös 

hivatal 

Ingyenes 

használat 

 

1510 

1511 

 

 

 

1523 

3400. 

Mezőkövesd, 

Mátyás király 

u.112. 

 

Mezőkövesd, 

Mátyás király 

u. 114. 

Törzsvagyon, 

korlátozottan 

forgalomképe

s 

1 

 

 

 

 

 

1 

59 db 

Pince 

nélkül 

 

 

 

44 db 

971 m² 

Pince  

nélkül 

 

 

 

938 m² 

354 m² 

Irodák+ vizes 

blokkok 

 

 

226 m² 

Irodák+vizes 

blokkok 

  Víz, 

szennyvíz, 

gáz, villany, 

telefon, 

internet, 

akadály-

mentesített 

ügyféltér, 

iroda 

Felújítást 

igényel 

 

 

 

 

2006. évben 

felújított 

Ügyféltérbő

l 

megközelít-

hető irodák 

 

 

Önkormányzat tulajdonában lévő, közös hivatal/kirendeltség/ügyfélszolgálat elhelyezésére szolgáló, jelzáloggal terhelt ingatlanok 

 

Ingatlan helyrajzi 
száma 

Ingatlan címe Ingatlan besorolása 
Épületek/helyiségek 

száma 
Bruttó alapterület Nettó alapterület Elhelyezettek száma 

Kiépített 
infrastruktúra 

Ingatlan állaga, 

utolsó felújítás 
időpontja 

Egyéb releváns 
információk 

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 

 

 

 

Az önkormányzati hivatal rendelkezésére álló, közös hivatal feladatainak ellátáshoz átadásra kerülő gépjárművek felsorolása  

 

Sorszám 
Gépjármű forgalmi 

rendszáma 
Forgalmi engedély száma Törzskönyv száma Gépjármű gyártmánya Gépjármű típusa 

Gyártási év, 
futásteljesítmény 

Állapotra vonatkozó 
megjegyzések 

1.        

 

 

 

Polgármesteri Hivataltól a közös önkormányzati hivatalhoz átadásra kerülő létszám összesen: ……. fő.  



 (Közös hivatalhoz átadott foglalkoztatottak adatai) 

Munkakörhöz kapcsolódó adatok 

Név 

Jogviszony jellege: 
munkajogviszony 

(köztisztviselő, 

közalkalmazott, 
munkavállaló)/ 

megbízási jogviszony 

Beosztás Besorolás Munkakör 

Időtartam 
(határozott/ 

határozatlan) 

Folyamatban lévő 
fegyelmi/ 

kártérítési ügyek 

Alapvizsga köt. 

időpontja 

Szakvizsga köt. 

időpontja 

Dr. Jakab 

Orsolya 

Köztisztviselő Jegyző  jegyző Határozatlan  Fm. Jogi 

szakvizsga 

1999.10.13 

Dr. Kovács 

András 

Köztisztviselő Aljegyző  Aljegyző Határozatlan  Fm. 2007.05.22 

Benkő Edit Köztisztviselő Vagyongazdálko

dási referens 

Vezető-tanácsos 

7 

Vagyongazdálko

dás 

Határozatlan  2005.04.01 2012.11.14 

Szabó Ágnes Köztisztviselő Jegyzői 

asszisztens 

Főtanácsos 13 Jegyzői 

asszisztens 

határozatlan  1994.11.21 2005.12.01 

Nagy István Köztisztviselő Stratégiai 

referens 

Főtanácsos 12 Stratégiai 

referens 

Határozatlan  2004.04.02 2004.11.10 

Pázmándi 

Tamás 

Köztisztviselő Közbeszerzési 

referens 

Tanácsos 6 Közbeszerzési 

referens 

Határozatlan  2007.09.26 2010.05.11 

Vígh Henrik Köztisztviselő Irodavezető Főosztályvezető

-helyettes 

Városfejlesztési 

Irodavezető 

Határozatlan  1994.12.05 2004.04.06 

Antal Ede Köztisztviselő Városfejlesztési 

ügyintéző 

Főtanácsos 13 Városfejlesztési 

ügyintéző 

Határozatlan  1993.06.02 2003.11.20 



Vinter Szilárd Köztisztviselő Városüzemeltet

ési ügyintéző 

Vezető-tanácsos 

9 

Városüzemeltet

ési ügyintéző 

Határozatlan  2005.04.01 2011.04.07 

Benke Ádám Köztisztviselő Városüzemeltet

ési ügyintéző 

Főtanácsos 11 Városüzemeltet

ési ügyintéző 

Határozatlan  2010.03.30 2012.06.29 

Tőzsér Zoltán Köztisztviselő Beszerzési 

ügyintéző 

Tanácsos 5 Informatikus Határozatlan  2012.10.25 2014. 02.01 

Hornyák  

Zsanett 

Köztisztviselő Városüzemeltet

ési koordinátor 

Fogalmazó 2 Városüzemeltet

ési ügyintéző 

Határozott  Nincs nincs 

Németh Attila Köztisztviselő Közterület-

felügyelő 

Főelőadó 7 Közterület-

felügyelő 

Határozatlan  2003.03.28  

Bukta Krisztián Köztisztviselő Közterület-

felügyelő 

Tanácsos 4 Közterület-

felügyelő 

Határozatlan  2010.05.18 2012.06.29 

Bocsi Anna Köztisztviselő Irodavezető Főosztályvezető 

helyettes 

ÖSZI 

Irodavezető 

Határozatlan  2001.11.27 2003.04.03 

Molnárné Panyi 

Márta 

Köztisztviselő Testületi 

szervezési 

referens 

Vezető-

főtanácsos 15 

Testületi, 

szervezés, 

személyzeti 

Határozatlan  Fm. 2000.06.20 

Tomsicsné 

Gáspár Katalin 

Köztisztviselő Szervezési 

ügyintéző 

Főmunkatárs 14 Iktató Határozatlan  2001.03.26  

Árvai Istvánné Köztisztviselő Polgármesteri 

titkárnő 

Főmunkatárs 15 Polgármesteri 

titkárnő 

Határozatlan  2001.09.27  

         



Tóbiás Lajosné Köztisztviselő Szervezési 

ügyintéző 

Főmunkatárs 17 Testületi, 

bizottsági 

ügyvitel 

Határozatlan 2001.05.21 

Nyitrai János Munkatörvényk

önyves 

Gépkocsivezető  Gépkocsivezető Határozott 

2012.12.31. 

 -- -- 

Pázmándi 

Lászlóné 

Munkatörvényk

önyves 

Kézbesítő  Kézbesítő Határozatlan  -- -- 

Zelei László Köztisztviselő Okmányirodai 

ügyintéző 

Vezető-

főtanácsos 16 

Okmány/vállalk

ozási ügyintéző 

Határozatlan  1994.09.27 2002.11.01 

Kaszó Gábor Köztisztviselő Építéshatósági 

ügyintéző 

Vezető-

főtanácsos 15 

Építéshatósági 

ügyintéző 

Határozatlan  1993.06.02 2005.04.26 

Kerek Ágnes Köztisztviselő Építéshatósági 

ügyintéző 

Főtanácsos 11 Építéshatósági 

ügyintéző 

Határozatlan  2007.05.29 2011.04.07 

Bodnár Beáta Köztisztviselő Építéshatósági 

ügyintéző 

Vezető-tanácsos 

9 

Építéshatósági 

ügyintéző 

Határozatlan  2001.09.19 2010.12.01 

Matusekné Kiss 

Mónika 

Köztisztviselő Anyakönyvvezet

ő 

Tanácsos 6 Anyakönyvvezet

ő 

Határozatlan  2008.10.08 2010.05.11 

Lengyel Erika Köztisztviselő Szociális 

ügyintéző 

Vezető-tanácsos 

10 

Szociális-

gyámügyi 

ügyintéző 

Határozatlan  2002.04.02 2004.05.06 

Hornyák 

Attiláné 

Köztisztviselő Szociális 

ügyintéző 

Főtanácsos 12 Szociális 

ügyintéző 

Határozatlan  2003.03.28 2005.04.27 



Balog Lászlóné Köztisztviselő Irodavezető Főosztályvezető

-helyettes 

Kincstári 

Irodavezető 

Határozatlan  1995.05.26 2000.06.22 

Aranyosi Andrea Köztisztviselő Pénzügyi előadó Főtanácsos 13 Pénzügyi 

ügyintéző 

Határozatlan  2010.05.28 2013.12.31 

Nagy-György 

Jánosné 

Köztisztviselő Költségvetési 

munkatárs 

Főmunkatárs 14 Költségvetési 

munkatárs, 

pénztáros 

Határozatlan  1994.09.27  

Korpásné Ács 

Anita 

Köztisztviselő Költségvetési 

munkatárs 

Tanácsos 7 Költségvetési 

munkatárs 

Határozatlan  2007.05.29 2012.11.14 

Kollár Ágnes Köztisztviselő Körjegyzőségi 

pénzügyi 

ügyintéző 

Vezető-

Főtanácsos 14 

Körjegyzőségi 

pénzügyi 

ügyintéző 

Határozott 

2013.06.30 

 2010.03.30 2012.10.18 

Berecz Józsefné  Köztisztviselő Pénzügyi 

ügyintéző 

Főelőadó 10 Számlázó, 

analitikus 

nyilvántartó 

Határozatlan  1993.11.19  

Vágási 

Barnabásné 

Köztisztviselő Pénzügyi 

ügyintéző 

Főmunkatárs 17 Tárgyi eszköz 

nyilvántartó 

Határozatlan  2009.10.06  

Oláh Erzsébet Köztisztviselő Adóügyi 

ügyintéző 

Főmunkatárs 17 Adóügyi 

ügyintéző 

Határozatlan  1994.09.27  

Besenyeiné 

Mezei Ágnes 

Köztisztviselő Adóügyi 

ügyintéző 

Vezető-tanácsos 

10 

Adóügyi 

ügyintéző 

 

Határozatlan  2000.09.25 2010.12.01 



Nyitrai Anita Köztisztviselő Adóügyi 

ügyintéző 

Vezető-tanácsos 

7 

Adóügyi 

ügyintéző 

Határozatlan  2005.04.01 2010.05.11 

Kovács Anikó Köztisztviselő Adóügyi 

ügyintéző 

Előadó 4 Adóügyi 

ügyintéző 

Határozott  nincs  

Rubóczki Anita 

GYES 

Köztisztviselő Adóügyi 

ügyintéző 

Tanácsos 5 Adóügyi 

ügyintéző 

Határozatlan  2009.03.31 GYES 

Ivády Réka GYES Köztisztviselő Pénzügyi 

ügyintéző 

Tanácsos 5 Pénzügyi 

ügyintéző 

Határozatlan  2009.06.04 2011.05.04 

Kalóné Farkas 

Mariann GYES 

Köztisztviselő Pénzügyi 

ügyintéző 

Vezető-tanácsos 

7 

Pénzügyi 

ügyintéző 

Határozatlan  2009.03.31 GYES 

Pál János Köztisztviselő Prémiuméves   Határozott 

2016.04.18 

   

Dr. Galambos 

Ildikó 

Köztisztviselő Prémiuméves   Határozott 

2017.11.22 

   

Zeleiné Tóth 

Piroska 

Köztisztviselő Prémiuméves   Határozott 

2015.12.08 

   

Molnár Jánosné Köztisztviselő Prémiuméves   Határozott 

2014.01.10 

   

 

 



Munkába járással kapcsolatos költségtérítés 

Név Lakóhely Munkahely Távolság (km) Elszámolás Rendszeresség Szervezet 

Kaszó Gábor Bogács Mezőkövesd 15 Gépjármű 9,- naponta  

Bodnár Beáta Bogács Mezőkövesd 15 Buszbérlet 10.234,- naponta  

Aranyosi Andrea Szentistván Mezőkövesd 11 Gépjármű 9,- naponta  

Benkő Edit Mezőkeresztes Mezőkövesd 13 Gépjármű 9,- naponta  

Benke Ádám Bogács tartózkodási 

hely 

Mezőkövesd 15 Buszbérlet 10.234,- naponta  

Vígh Henrik Eger Mezőkövesd 22 Gépjármű fogy. 

Norma x km + 9,- 

naponta  

 

 

Közös hivatalnak átengedett vagyonelemeket érintő perek, végrehajtási eljárások 

(vagyonelemenként kitöltendő) 

Per tárgya Felperes adatai Per értéke Képviselet adatai Jogorvoslatok 

Bírósági döntések 

(ügy érdemére 
vonatkozó határozat, 

ítélet) 

Perköltség 
Végrehajtási 
intézkedések 

Egyéb releváns 
információk 

         

 

 

 

 

Folyamatban lévő és átvételre kerülő munkajogi, büntetőjogi, kártérítési és államigazgatási jogkörben okozott kár megtérítésére irányuló perek, 

végrehajtási eljárások 

 

Per tárgya Felperes adatai Per értéke Képviselet adatai Jogorvoslatok 

Bírósági döntések 
(ügy érdemére 

vonatkozó határozat, 

ítélet) 

Perköltség 
Végrehajtási 
intézkedések 

Egyéb releváns 
információk 

         



Az önkormányzat által közös hivatalnak átengedett ingatlanhoz kapcsolódó pályázat 

(ingatlanonként kitöltendő) 
Projektek felsorolása 

(a beadott és elutasításra vagy visszalépésre nem került projektekre vonatkozóan) 

A Projekt 

befogadásakor 

kapott projekt 

azonosító 

A Projekt rövid 

tartalma 

A kedvez- 

ményezett neve 

A kedvez- 

ményezett 

adószáma 

A Kincstári 

azonosító 

száma 

(amennyiben 

van) 

A kedvez- 

ményezett 

típusa 

(önálló pályázó, 

konzorciumi 

vezető, 

konzorciumi 

tag) 

Az igényelt/  

megítélt/  

szerződött 

támogatás  

(a projekt 

státuszának 

megfelelően) 

A pályázatban 

szereplő 

összköltség 

(Ft) 

A pályázatban 

szereplő önerő 

összege 

(Ft) 

A pályázatban 

rögzített önerő 

biztosítás 

módja 

(saját forrás, 

hitel, kötvény 

kibocsátás stb.) 

A pályázatban 

nem szereplő, 

de a 

pályázathoz 

kapcsolódó 

projekt 

végrehajtá- 

sához 

szükséges saját 

forrás 

(Ft) 

A Projekt 

tekintetében 

felmerülő 

problémák és 

javasolt 

intézkedések 

A Projekt 

elmaradása a 

támogatási 

szerződésben 

rögzített 

ütemtervhez 

képest 

(hónap) 

A Projekt 

elmaradása a 

támogatási 

szerződésben 

rögzített 

ütemtervhez 

képest 

(Ft) 

              

 

Az önkormányzat által közös hivatalnak átengedett ingóságokhoz kapcsolódó pályázat 

(ingónként kitöltendő) 
Projektek felsorolása 

(a beadott és elutasításra vagy visszalépésre nem került projektekre vonatkozóan) 

A Projekt 

befogadásakor 

kapott projekt 

azonosító 

A Projekt rövid 

tartalma 

A kedvez- 

ményezett neve 

A kedvez- 

ményezett 

adószáma 

A Kincstári 

azonosító 

száma 

(amennyiben 

van) 

A kedvez- 

ményezett 

típusa 

(önálló pályázó, 

konzorciumi 

vezető, 

konzorciumi 

tag) 

Az igényelt/  

megítélt/  

szerződött 

támogatás  

(a projekt 

státuszának 

megfelelően) 

A pályázatban 

szereplő 

összköltség 

(Ft) 

A pályázatban 

szereplő önerő 

összege 

(Ft) 

A pályázatban 

rögzített önerő 

biztosítás módja 

(saját forrás, 

hitel, kötvény 

kibocsátás stb.) 

A pályázatban 

nem szereplő, 

de a 

pályázathoz 

kapcsolódó 

projekt 

végrehajtásához 

szükséges saját 

forrás 

(Ft) 

A Projekt 

tekintetében 

felmerülő 

problémák és 

javasolt 

intézkedések 

A Projekt 

elmaradása a 

támogatási 

szerződésben 

rögzített 

ütemtervhez 

képest 

(hónap) 

A Projekt 

elmaradása a 

támogatási 

szerződésben 

rögzített 

ütemtervhez 

képest 

(Ft) 

              

 

A közös hivatal feladatainak ellátásához átadásra kerülő infokommunikációs eszközök és a szerzői jogvédelem alá eső termékek  

IT munkaállomások 

Telephely címe Átadás jogcíme 
Munkaállomás 

megnevezése 

Munkaállomás 

egyedi azonosítója 

Monitor 

megnevezése 

Monitor egyedi 

azonosítója 
Operációs rendszer Irodai alkalmazás 

Vírusvédelmi 

alkalmazás 

Egyéb releváns 

információk 

3400 

Mezőkövesd, 

Mátyás király u. 

112. 

használatba 

adás 

Aranyosi 

Andrea gépe 

 Asus VB171  Windows XP Microsoft 

Office 

Nod32  



3400 

Mezőkövesd, 

Mátyás király u. 

112. 

használatba 

adás 

Nagyné Árvai 

Ágnes gépe 

 Asus MM170D  Windows XP Microsoft 

Office 

Nod32  

3400 

Mezőkövesd, 

Mátyás király u. 

112. 

használatba 

adás 

Kollár Ágnes 

gépe 

 HansGHQ171  Windows XP Microsoft 

Office 

Nod32  

3400 

Mezőkövesd, 

Mátyás király u. 

112. 

használatba 

adás 

Berecz Józsefné 

gépe 

 Asus VB171  Windows XP Microsoft 

Office 

Nod32  

3400 

Mezőkövesd, 

Mátyás király u. 

112. 

használatba 

adás 

Nagy-György 

Jánosné gépe 

 HansGHQ171  Windows XP Microsoft 

Office 

Nod32  

3400 

Mezőkövesd, 

Mátyás király u. 

112. 

használatba 

adás 

Korpásné Ács 

Anita gépe 

 HansGHQ171  Windows XP Microsoft 

Office 

Nod32  

3400 

Mezőkövesd, 

Mátyás király u. 

112. 

használatba 

adás 

Balog Lászlóné 

gépe 

 Asus VB171  Windows XP Microsoft 

Office 

Nod32  

3400 

Mezőkövesd, 

Mátyás király u. 

112. 

használatba 

adás 

Ócsai 

Zsuzsanna gépe 

 Asus VB171  Windows XP Microsoft 

Office 

Nod32  



3400 

Mezőkövesd, 

Mátyás király u. 

112. 

használatba 

adás 

Dobóné Hegyi 

Zsuzsanna gépe 

 Asus VB171  Windows XP Microsoft 

Office 

Nod32  

3400 

Mezőkövesd, 

Mátyás király u. 

112. 

használatba 

adás 

Dr. Fekete 

Zoltán gépe 

 Samsung 

E1920NW 

 Windows XP Microsoft 

Office 

Nod32  

3400 

Mezőkövesd, 

Mátyás király u. 

112. 

használatba 

adás 

Árvai Istvánné 

gépe 

 HansGHQ171  Windows XP Microsoft 

Office 

Nod32  

3400 

Mezőkövesd, 

Mátyás király u. 

112. 

használatba 

adás 

Dr. Jakab 

Orsolya gépe 

 LG L1752S  Windows XP Microsoft 

Office 

Nod32  

3400 

Mezőkövesd, 

Mátyás király u. 

112. 

használatba 

adás 

Szabó Ágnes 

gépe 

 Asus VB171  Windows XP Microsoft 

Office 

Nod32  

3400 

Mezőkövesd, 

Mátyás király u. 

112. 

használatba 

adás 

Dr. Kovács 

András gépe 

 HansGHQ171  Windows XP Microsoft 

Office 

Nod32  

3400 

Mezőkövesd, 

Mátyás király u. 

112. 

használatba 

adás 

Vámos Zoltán 

gépe 

 Samsung 

SC763MB 

 Windows XP Open Office Nod32  



3400 

Mezőkövesd, 

Mátyás király u. 

112. 

használatba 

adás 

Üres gép  HansGHQ171  Windows XP Open Office Nod32  

3400 

Mezőkövesd, 

Mátyás király u. 

112. 

használatba 

adás 

Tóbiás Lajosné 

gépe 

 HansGHQ171  Windows XP Microsoft 

Office 

Nod32  

3400 

Mezőkövesd, 

Mátyás király u. 

112. 

használatba 

adás 

Bocsi Anna 

gépe 

 HansGHQ171  Windows XP Microsoft 

Office 

Nod32  

3400 

Mezőkövesd, 

Mátyás király u. 

112. 

használatba 

adás 

Benkő Edit 

gépe 

 HansGHQ171  Windows XP Open Office Nod32  

3400 

Mezőkövesd, 

Mátyás király u. 

112. 

használatba 

adás 

Molnárné Panyi 

Márta gépe 

 Acer L1752S  Windows XP Microsoft 

Office 

Nod32  

3400 

Mezőkövesd, 

Mátyás király u. 

112. 

használatba 

adás 

Sereg Lászlóné 

gépe 

 HansGHQ171  Windows XP Open Office Nod32  

3400 

Mezőkövesd, 

Mátyás király u. 

112. 

használatba 

adás 

Oláh Erzsébet 

gépe 

 HansGHQ171  Windows XP Microsoft 

Office 

Nod32  



3400 

Mezőkövesd, 

Mátyás király u. 

112. 

használatba 

adás 

Besenyeiné 

Mezei Erzsébet 

gépe 

 HansGHQ171  Windows XP Microsoft 

Office 

Nod32  

3400 

Mezőkövesd, 

Mátyás király u. 

112. 

használatba 

adás 

Nyitrai Anita 

gépe 

 HansGHQ171  Windows XP Microsoft 

Office 

Nod32  

3400 

Mezőkövesd, 

Mátyás király u. 

112. 

használatba 

adás 

Kovács Anikó 

gépe 

 HansGHQ171  Windows XP Microsoft 

Office 

Nod32  

3400 

Mezőkövesd, 

Mátyás király u. 

112. 

használatba 

adás 

Sallainé 

Mészáros 

Katalin gépe 

 HansGHQ171  Windows XP Microsoft 

Office 

Nod32  

3400 

Mezőkövesd, 

Mátyás király u. 

112. 

használatba 

adás 

Üres gép  HansGHQ171  Windows XP Open Office Nod32  

3400 

Mezőkövesd, 

Mátyás király u. 

112. 

használatba 

adás 

Tomsicsné 

Gáspár Katalin 

gépe 

 HansGHQ171  Windows XP Open Office Nod32  

3400 

Mezőkövesd, 

Mátyás király u. 

112. 

használatba 

adás 

Bóllok Rita 

gépe 

 HansGHQ171  Windows XP Open Office Nod32  



3400 

Mezőkövesd, 

Mátyás király u. 

112. 

használatba 

adás 

Vágási 

Barnabásné 

gépe 

 Asus VB171  Windows XP Microsoft 

Office 

Nod32  

3400 

Mezőkövesd, 

Mátyás király u. 

112. 

használatba 

adás 

Gyenes Andrea 

gépe 

 HP Compaq 

NX6325 

 Windows XP Open Office Nod32  

3400 

Mezőkövesd, 

Mátyás király u. 

112. 

használatba 

adás 

Németh Attila 

gépe 

 Asus VB171  Windows XP Open Office Nod32  

3400 

Mezőkövesd, 

Mátyás király u. 

112. 

használatba 

adás 

Antal Ede gépe  HansGHQ171  Windows XP Open Office Nod32  

3400 

Mezőkövesd, 

Mátyás király u. 

112. 

használatba 

adás 

Vinter Szilárd 

gépe 

 HansGHQ171  Windows XP Open Office Nod32  

3400 

Mezőkövesd, 

Mátyás király u. 

112. 

használatba 

adás 

Benke Ádám 

gépe 

 Acer Aspire 

5310  

 Windows XP Open Office Nod32  

3400 

Mezőkövesd, 

Mátyás király u. 

112. 

használatba 

adás 

Pázmándi 

Tamás gépe 

 HansGHQ171  Windows XP Microsoft 

Office 

Nod32  



3400 

Mezőkövesd, 

Mátyás király u. 

112. 

használatba 

adás 

Nagy István 

gépe 

 Belina 1970S1-

P 

 Windows XP Microsoft 

Office 

Nod32  

3400 

Mezőkövesd, 

Mátyás király u. 

112. 

használatba 

adás 

Vigh Henrik 

gépe 

 HansGHQ171  Windows XP Microsoft 

Office 

Nod32  

3400 

Mezőkövesd, 

Mátyás király u. 

112. 

használatba 

adás 

Toma Tibor 

gépe 

 Acer Aspire 

5310  

 Windows XP Open Office Nod32  

3400 

Mezőkövesd, 

Mátyás király u. 

112. 

használatba 

adás 

Hornyák 

Zsanett gépe 

 HansGHQ171  Windows XP Open Office Nod32  

3400 

Mezőkövesd, 

Mátyás király u. 

112. 

használatba 

adás 

Hornyák 

Attiláné gépe 

 HansGHQ171  Windows XP Open Office Nod32  

3400 

Mezőkövesd, 

Mátyás király u. 

112. 

használatba 

adás 

Lengyel Erika 

gépe 

 HansGHQ171  Windows XP Open Office Nod32  

3400 

Mezőkövesd, 

Mátyás király u. 

112. 

használatba 

adás 

Szoc ügyfeles 

gép 

 HansGHQ171  Windows XP Open Office Nod32  



3400 

Mezőkövesd, 

Mátyás király u. 

112. 

használatba 

adás 

Kaszó Gábor 

gépe 

 HansGHQ171  Windows XP Open Office Nod32  

3400 

Mezőkövesd, 

Mátyás király u. 

112. 

használatba 

adás 

Kerek Ágnes 

gépe 

 HansGHQ171  Windows XP Open Office Nod32  

3400 

Mezőkövesd, 

Mátyás király u. 

112. 

használatba 

adás 

Bodnár Beáta 

gépe 

 HansGHQ171  Windows XP Open Office Nod32  

3400 

Mezőkövesd, 

Mátyás király u. 

112. 

használatba 

adás 

Halmai Szandra 

gépe 

 Samsung 

SM943nw 

 Windows XP Open Office Nod32  

3400 

Mezőkövesd, 

Mátyás király u. 

112. 

használatba 

adás 

Testületis  gép  HansGHQ171  Windows XP Open Office Nod32  

3400 

Mezőkövesd, 

Mátyás király u. 

112. 

használatba 

adás 

Tőzsér Zoltán 

gépe 

 Samsung 

SMS22B300 

 Windows XP Microsoft 

Office 

Nod32  

3400 

Mezőkövesd, 

Mátyás király u. 

112. 

használatba 

adás 

Üres gép  HansGHQ171  Windows XP Open Office Nod32  



3400 

Mezőkövesd, 

Mátyás király u. 

112. 

használatba 

adás 

Üres gép  Samsung 710N  Windows XP Open Office Nod32  

3400 

Mezőkövesd, 

Mátyás király u. 

112. 

használatba 

adás 

Bizottsági  

laptop 

 HP Compaq 

NX6325 

 Windows XP Open Office Nod32  

 

Szoftverek (operációs rendszerek, irodai programcsomagok, vírusvédelem stb.) 

Telephely címe 
Szoftver/alkalmazás 

neve 
Szoftver/alkalmazás 

típusa 
Verziószáma 

Beszerzés/ 
bevezetés éve 

Licenc típusa 
Licenc lejáratának 

dátuma 
Szoftver/alkalmazás 

gyártója 
Átadott licencek száma 

3400 

Mezőkövesd, 

Mátyás király u. 

112. 

OTP Elektra bankszámla 

kezelő 

  helyi hálózaton 

használt 

2099.12.31. OTP Bank Nyrt.  

3400 

Mezőkövesd, 

Mátyás király u. 

112. 

Jogszabálytár elektronikus 

jogszabály kereső 

  helyi hálózaton 

használt 

2012.12.31. Közlöny lapkiadó  

3400 

Mezőkövesd, 

Mátyás király u. 

112. 

Onkado helyi adó 

nyilvántartó 

szoftver 

    Magyar 

Államkincstár 

 

3400 

Mezőkövesd, 

Mátyás király u. 

112. 

SafeQ központi 

nyomtatást 

támogató szoftver 

 2010 helyi hálózaton 

használt 

örök Y Soft  

3400 

Mezőkövesd, 

KIR rendszer illetmény redszer     Magyar  



Mátyás király u. 

112. 

Államkincstár 

3400 

Mezőkövesd, 

Mátyás király u. 

112. 

Terka képviselő testületi 

jegyzőkönyv 

kezelő 

 2008  örök Közszolgálati 

Szoftverház Kft. 

 

 

Funkcionális és szakigazgatási alkalmazások 

Alkalmazás neve Alkalmazás típusa Alkalmazás elérése Verzió 
Beszerzés/  

bevezetés éve 
Licenc lejáratának 

dátuma 
Alkalmazás gyártója Licencek száma Megjegyzés 

Polisz könyvelői 

rendszer 

könyvelői szoftver helyi hálózat 10.1-2012. 09. 07. 2008 örök Magyar 

Közigazgatásfejle

sztési Zrt. 

23  

Winszoc rendszer Szociális ügyeket 

nyilvántartó 

szoftver 

helyi hálózat 2.2.64 2005 örök Abacus Kft. 7  

IRMA rendszer Ügyiratkezelő 

szoftver 

internet alapú 2.2 2008 2012. december 

31. 

AC Soft Kft. korlátlan  

 

Kiszolgáló (szerver) kapacitások 

Telephely címe Szerver típusa Szerver neve Szerver funkciója 
Szerver egyedi 

azonosítója 
Operációs rendszer Monitor típusa 

Monitor egyedi 
azonosítója 

3400 Mezőkövesd, 

Mátyás király u. 

112. 

Intel alapú Dell Power Edge 

SC1430 

Fáljszerver  Windows 2008 

server 

- - 

3400 Mezőkövesd, 

Mátyás király u. 

112. 

Intel alapú Dell Power Edge 

T320 

Fájlszerver  Windows 2008 

server 

- - 

3400 Mezőkövesd, 

Mátyás király u. 

112. 

Intel alapú Dell Power Edge 

T320 

Alkalmazásszerver  Windows 2008 

server 

Samsung SM 943  



 

Szerver szoftverek hozzáférései (CAL) 

Telephely címe Szerver gép neve Operációs rendszer Szerver szoftver megnevezése Kliens környezet Hozzáférések száma Egyéb releváns információk 

3400 Mezőkövesd, 

Mátyás király u. 112. 

Dell Power Edge T320 Microsoft Windows 2008 server Windows XP 80  

 

Nyomatkészítő eszközök 

Telephely címe Nyomatképző típusa Fizikai helye a telephelyen belül Nyomatképző egyedi azonosítója Egyéb információk 

3400 Mezőkövesd, Mátyás király 

u. 112. 

Minolta BH 600 Kincstári Iroda M0898  

3400 Mezőkövesd, Mátyás király 

u. 112. 

Minolta BH 362 Kincstári Iroda M0893  

3400 Mezőkövesd, Mátyás király 

u. 112. 

Minolta BH C360 Önkormányzati Szolgáltató Iroda M0897  

3400 Mezőkövesd, Mátyás király 

u. 112. 

Minolta BH 362 Adó csoport M0895  

3400 Mezőkövesd, Mátyás király 

u. 112. 

Minolta BH 362 Városüzemeltetési Iroda M0892  

3400 Mezőkövesd, Mátyás király 

u. 112. 

Minolta BH 362 Építéshatóság M0891  

3400 Mezőkövesd, Mátyás király 

u. 112. 

Minolta BH 362 Szociális Csoport M0896  

3400 Mezőkövesd, Mátyás király 

u. 112. 

Minolta BH 211 Iktató M0960  

3400 Mezőkövesd, Mátyás király 

u. 112. 

Epson FX-2190 Kincstári Iroda   



3400 Mezőkövesd, Mátyás király 

u. 112. 

HP LJ P2014 Kincstári Iroda   

3400 Mezőkövesd, Mátyás király 

u. 112. 

Epson FX-1070 Kincstári Iroda   

3400 Mezőkövesd, Mátyás király 

u. 112. 

Samsung SCX-4521 Polgármesteri Titkárság   

3400 Mezőkövesd, Mátyás király 

u. 112. 

Canon PG 40 Polgármester   

3400 Mezőkövesd, Mátyás király 

u. 112. 

Samsung SCX-4521 Jegyzői Titkárság   

3400 Mezőkövesd, Mátyás király 

u. 112. 

Samsung ML-4570 Jegyző   

3400 Mezőkövesd, Mátyás király 

u. 112. 

Samsung ML-2160 Aljegyző   

3400 Mezőkövesd, Mátyás király 

u. 112. 

HP LJ 1200 Tóbiás Lajosné   

3400 Mezőkövesd, Mátyás király 

u. 112. 

HP LJ 3550 Bocsi Anna   

3400 Mezőkövesd, Mátyás király 

u. 112. 

Epson FX-2190 Adó Csoport   

3400 Mezőkövesd, Mátyás király 

u. 112. 

Epson LQ-2090 Adó Csoport   

3400 Mezőkövesd, Mátyás király 

u. 112. 

Epson FX-2190 Adó Csoport   



3400 Mezőkövesd, Mátyás király 

u. 112. 

Epson FX-1070 Adó Csoport   

3400 Mezőkövesd, Mátyás király 

u. 112. 

Samsung SCX-4728 Pályázati referens   

3400 Mezőkövesd, Mátyás király 

u. 112. 

HP LJ 1200 Közterület felügyelet   

3400 Mezőkövesd, Mátyás király 

u. 112. 

Samsung ML-4570 Városüzemeltetési irodavezető   

 

 

Hálózati végpontok 

Telephely címe LAN végpont száma LAN végpont típusa 
UTP kábelezés esetén 

annak típusa 
Internet elérés típusa 

Internet elérés 

sebessége 
Kapcsolat típusa Kapcsolat sebessége 

Egyéb releváns 

információk 

3400 

Mezőkövesd, 

Mátyás király u. 

112. 

67 RJ-45 Cat5 BDSL 15Mbit/s vezetékes 100Mbit/s  

 

Aktív hálózati (LAN, WAN) eszközök 

Telephely címe Eszköz fajtája Eszköz típusa Portok száma Beszerzés éve Egyedi azonosító Tulajdonviszony Megjegyzés 

3400 Mezőkövesd, 

Mátyás király u. 

112. 

Switch 3Com 4210 50  2008    

3400 Mezőkövesd, 

Mátyás király u. 

112. 

Switch 3Com 4210 50  2008    

3400 Mezőkövesd, 

Mátyás király u. 

112. 

Router Vigor 2010 5 2008    



 

Telekommunikációs eszközök  

Telephely címe Eszköz fajtája Eszköz típusa Eszköz fizikai helye Eszköz egyedi azonosítója Darabszám Egyéb információk 

Mezőkövesd, Mátyás 

király u. 112. 

Okmányiroda 

Panasonic analóg 

telefon 

KX-TS500HGW  KE10002258 1  

Mezőkövesd, Mátyás 

király u. 112. 

Okmányiroda 

Panasonic analóg 

telefon 

KX-TS500HGW  KE10002266 1  

Mezőkövesd, Mátyás 

király u. 112. 

Okmányiroda 

Panasonic analóg 

telefon 

KX-TS500HGW  KE10002169 1  

Mezőkövesd, Mátyás 

király u. 112. 

Okmányiroda 

Panasonic analóg 

telefon 

KX-TS500HGW  KE10002252 1  

Mezőkövesd, Mátyás 

király u. 112. 

Okmányiroda 

Panasonic analóg 

telefon 

KX-TS500HGW  KE10002260 1  

Mezőkövesd, Mátyás 

király u. 112. 

Okmányiroda 

Panasonic analóg 

telefon 

KX-TS500HGW  KE10002264 1  

Mezőkövesd, Mátyás 

király u. 112. 

Okmányiroda 

Panasonic analóg 

telefon 

KX-TS500HGW  KE10002270 1  

Mezőkövesd, Mátyás 

király u. 112. 

Okmányiroda 

Panasonic analóg 

telefon 

KX-TS500HGW  KE10002297 1  

Mezőkövesd, Mátyás 

király u. 112. 

Okmányiroda 

Panasonic analóg 

telefon 

KX-TS500HGW  KE10002305 1  

Mezőkövesd, Mátyás 

király u. 112. 

Okmányiroda 

Panasonic analóg 

telefon 

KX-TS500HGW  KE10002306 1  

Mezőkövesd, Mátyás 

király u. 112. 

Okmányiroda 

Panasonic analóg 

telefon 

KX-TS500HGW  KE10002331 1  



Mezőkövesd, Mátyás 

király u. 112. 

Okmányiroda 

Panasonic analóg 

telefon 

KX-TS500HGW  KE10002384 1  

Mezőkövesd, Mátyás 

király u. 112. 

Okmányiroda 

Panasonic analóg 

telefon 

KX-TS500HGW  KE10002206 1  

Mezőkövesd, Mátyás 

király u. 112. 

Okmányiroda 

Panasonic analóg 

telefon 

KX-TS500HGW  KE10001163 1  

Mezőkövesd, Mátyás 

király u. 112. 

Okmányiroda 

Panasonic analóg 

telefon 

KX-TS500HGW  KE10002268 1  

Mezőkövesd, Mátyás 

király u. 112. 

Okmányiroda 

Panasonic analóg 

telefon 

KX-TS500HGW  KE10002274 1  

Mezőkövesd, Mátyás 

király u. 112. 

Okmányiroda 

Panasonic analóg 

telefon 

KX-TS500HGW  tel0026 1  

Mezőkövesd, Mátyás 

király u. 112. 

Okmányiroda 

Panasonic analóg 

telefon 

KX-TS500HGW  tel0027 1  

Mezőkövesd, Mátyás 

király u. 112. 

Okmányiroda 

Panasonic analóg 

telefon 

KX-TS500HGW  tel0028 1  

Mezőkövesd, Mátyás 

király u. 112. 

Okmányiroda 

Panasonic analóg 

telefon 

KX-TS500HGW  tel0025 1  

Mezőkövesd, Mátyás 

király u. 112. 

Okmányiroda 

Panasonic analóg 

telefon 

KX-TS500HGW  tel0024 1  

Mezőkövesd, Mátyás 

király u. 112. 

Okmányiroda 

Panasonic analóg 

telefon 

KX-TS500HGW  tel0029 1  

Mezőkövesd, Mátyás 

király u. 112. 

Okmányiroda 

Panasonic analóg 

telefon 

KX-TS500HGW  tel0023 1  



Mezőkövesd, Mátyás 

király u. 112. 

Okmányiroda 

Panasonic analóg 

telefon 

KX-TS500HGW  tel0030 1  

Mezőkövesd, Mátyás 

király u. 112. 

Okmányiroda 

Panasonic analóg 

telefon 

KX-TS500HGW  tel0043 1  

Mezőkövesd, Mátyás 

király u. 112. 

Okmányiroda 

Panasonic analóg 

telefon 

KX-TS500HGW  tel0041 1  

Mezőkövesd, Mátyás 

király u. 112. 

Okmányiroda 

Panasonic analóg 

telefon 

KX-TS500HGW  tel0039 1  

Mezőkövesd, Mátyás 

király u. 112. 

Okmányiroda 

Panasonic analóg 

telefon 

KX-TS500HGW  tel0038 1  

Mezőkövesd, Mátyás 

király u. 112. 

Okmányiroda 

Panasonic analóg 

telefon 

KX-TS500HGW  tel0037 1  

Mezőkövesd, Mátyás 

király u. 112. 

Okmányiroda 

Panasonic analóg 

telefon 

KX-TS500HGW  tel00311 1  

Mezőkövesd, Mátyás 

király u. 112. 

Okmányiroda 

Panasonic analóg 

telefon 

KX-TS500HGW  tel00312 1  

Mezőkövesd, Mátyás 

király u. 112. 

Okmányiroda 

Panasonic analóg 

telefon 

KX-TS500HGW  tel0036 1  

Mezőkövesd, Mátyás 

király u. 112. 

Okmányiroda 

Panasonic analóg 

telefon 

KX-TS500HGW  tel0033 1  

Mezőkövesd, Mátyás 

király u. 112. 

Okmányiroda 

Panasonic analóg 

telefon 

KX-TS500HGW  tel0035 1  

Mezőkövesd, Mátyás 

király u. 112. 

Okmányiroda 

Panasonic analóg 

telefon 

KX-TS500HGW  tel0032 1  



Mezőkövesd, Mátyás 

király u. 112. 

Okmányiroda 

Panasonic analóg 

telefon 

KX-TS500HGW  tel0015 1  

Mezőkövesd, Mátyás 

király u. 112. 

Okmányiroda 

Panasonic analóg 

telefon 

KX-TS500HGW  tel0011 1  

Mezőkövesd, Mátyás 

király u. 112. 

Okmányiroda 

Panasonic analóg 

telefon 

KX-TS500HGW  tel0012 1  

Mezőkövesd, Mátyás 

király u. 112. 

Okmányiroda 

Panasonic analóg 

telefon 

KX-TS500HGW  tel0003 1  

Mezőkövesd, Mátyás 

király u. 112. 

Okmányiroda 

Panasonic analóg 

telefon 

KX-TS500HGW  tel0004 1  

Mezőkövesd, Mátyás 

király u. 112. 

Okmányiroda 

Panasonic analóg 

telefon 

KX-TS500HGW  tel0011 1  

Mezőkövesd, Mátyás 

király u. 112. 

Okmányiroda 

Panasonic analóg 

telefon 

KX-TS500HGW  telszoc1 1  

Mezőkövesd, Mátyás 

király u. 112. 

Okmányiroda 

Panasonic analóg 

telefon 

KX-TS500HGW  telszoc2 1  

Mezőkövesd, Mátyás 

király u. 112. 

Okmányiroda 

Panasonic analóg 

telefon 

KX-TS500HGW  telszoc3 1  

Mezőkövesd, Mátyás 

király u. 112. 

Okmányiroda 

Panasonic analóg 

telefon 

KX-TS500HGW  telszoc4 1  

Mezőkövesd, Mátyás 

király u. 112. 

Okmányiroda 

Panasonic analóg 

telefon 

KX-TS500HGW  tel0049 1  

Mezőkövesd, Mátyás 

király u. 112. 

Okmányiroda 

Panasonic analóg 

telefon 

KX-TS500HGW  tel0048 1  



Mezőkövesd, Mátyás 

király u. 112. 

Okmányiroda 

Panasonic analóg 

telefon 

KX-TS500HGW  tel0046 1  

Mezőkövesd, Mátyás 

király u. 112. 

Okmányiroda 

Panasonic analóg 

telefon 

KX-TS500HGW  tel0047 1  

Mezőkövesd, Mátyás 

király u. 112. 

Okmányiroda 

Panasonic analóg 

telefon 

KX-TS500HGW  tel0045 1  

Mezőkövesd, Mátyás 

király u. 112. 

Okmányiroda 

Panasonic analóg 

telefon 

KX-TS500HGW  tel0073 1  

Mezőkövesd, Mátyás 

király u. 112. 

Okmányiroda 

Panasonic analóg 

telefon 

KX-TS500HGW  tel0040 1  

 

Telefonközpont kapacitás  

Telephely címe Telefon szolgáltatás típusa 
Szolgáltatás azonosítója a 

partner részéről 
Saját telefonközpont 

Ha saját telefonközpont, 
annak a típusa 

Kiosztott telefonmellékek 
száma 

További működési mód 

Mezőkövesd, Mátyás 

király u. 112. 

ISDN30 ICCM/20121118049 bérelt (Panasonic KX-

TDA-200) 

- 70  

 



2. melléklet a 323/2012. (XII.19.) önkormányzati határozathoz 

 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat, Borsodivánka Község Önkormányzat, Egerlövő Község 

Önkormányzat, Négyes Község Önkormányzat, Szomolya Község Önkormányzat, Tard 

Község Önkormányzat, Tiszabábolna Község Önkormányzat és Tiszavalk Község 

Önkormányzat Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § 

(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdésében foglalt 

tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adják ki: 

1. Költségvetési szerv megnevezése: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal 

2. Költségvetési szerv székhelye: 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112. 

3. Költségvetési szerv telephelye: 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 114. 

3400 Mezőkövesd, Szent László tér 7. 

3462 Borsodivánka, Szabadság út 12. 

3461 Egerlövő, Dózsa György út 19. 

3463 Négyes, Rákóczi Ferenc út 45. 

3411 Szomolya, Szabadság tér 1. 

3416 Tard, Rózsa Ferenc út 1.  

3465 Tiszabábolna, Fő út 113. 

3464 Tiszavalk, Templom u. 2. 

4. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Mezőkövesd Város Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatala, Mezőkövesd 

Borsodivánka – Négyes - Tiszavalk Községek 

Képviselő-testületeinek Körjegyzősége, 

Borsodivánka 

Szomolya Községi Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatala, Szomolya 

Tard Község Polgármesteri Hivatala, Tard 

Tiszabábolna-Tiszadorogma Önkormányzatok 

Körjegyzősége, Tiszabábolna 

5. Költségvetési szerv közfeladata: 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

(továbbiakban: Mötv.) 84. § (1) bekezdése alapján a közös önkormányzati hivatal ellátja 

az önkormányzatok működésével, valamint a polgármester és a jegyző feladat- és 

hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos 

feladatokat. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az 

állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában. 

 

 



6. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

A közös hivatal ellátja a Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályban a számára 

meghatározott feladatokat Mezőkövesd, Borsodivánka, Egerlövő, Négyes, Szomolya, 

Tard, Tiszabábolna és Tiszavalk települések vonatkozásában. A közös hivatal feladatait 

részletesen a társult települések önkormányzatai által jóváhagyott, a közös hivatal 

működtetésére és fenntartására létrejött megállapodás tartalmazza. 

Egerlövő, Szomolya, Tard és Borsodivánka településeken a közös hivatalnak 

kirendeltsége működik az igazgatási, pénzügyi és adózási tevékenység végzésére. 

7. Államháztartási szakágazati besorolása:  

841105 - Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási 

tevékenysége 

8. Az alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása: 

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

841112 Önkormányzati jogalkotás 

841114  Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

841115  Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek 

841117  Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 

841118  Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 

841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási                 

                        tevékenysége 

841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 

841173 Statisztikai tevékenység 

841403  Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások  

882201 Adósságkezelési szolgáltatás 

882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 

882111 Aktív korúak ellátása 

88211  Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 

882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 

882119 Óvodáztatási támogatás 

889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 

890216 Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint 

támogatásuk  

890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb 

időtartamú közfoglalkoztatása 

890443 Egyéb közfoglalkozatás 

900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 

 

Vállalkozási tevékenység: nem végez, alaptevékenységén belül a rendelkezésre álló, 

e célra részben lekötött személyi és anyagi kapacitásokat szabadon kihasználhatja. 

9. Illetékessége, működési köre:  Mezőkövesd Város közigazgatási területe, 

Borsodivánka Község közigazgatási területe, 

 Egerlövő Község közigazgatási területe, 

Négyes Község közigazgatási területe, 



Szomolya Község közigazgatási területe, 

Tard Község közigazgatási területe, 

Tiszabábolna Község közigazgatási területe és 

Tiszavalk Község közigazgatási területe 

10. Irányító szervek neve, székhelye: Mezőkövesd Város Önkormányzatának  

Képviselő-testülete, Mezőkövesd 

11. Alapítói jogokat gyakorló irányító szervek neve, székhelye: 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának  

Képviselő-testülete, Mezőkövesd 

Borsodivánka Község Önkormányzatának  

Képviselő-testülete, Borsodivánka 

Egerlövő Község Önkormányzatának  

Képviselő-testülete, Egerlövő 

Négyes Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete, Négyes 

Szomolya Község Önkormányzatának  

Képviselő-testülete, Szomolya 

Tard Község Önkormányzatának  

Képviselő-testülete, Tard 

Tiszabábolna Község Önkormányzatának  

Képviselő-testülete, Tiszabábolna 

Tiszavalk Község Önkormányzatának  

Képviselő-testülete, Tiszavalk 

12. Gazdálkodási besorolás:  

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. Ellátja az önállóan működő, külön 

együttműködési megállapodásban rögzített költségvetési szervek gazdálkodási feladatait. 

13. Vezetőjének megbízási rendje: 

A jegyző kinevezése a Mötv. 82-83. §-ai, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 

2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik. 

A jegyzőt a város polgármestere – pályázat alapján határozatlan időre – nevezi ki és 

gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. 

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 

munkaviszony (Munka Törvénykönyve szerinti), közszolgálati jogviszony, megbízási 

szerződésen alapuló jogviszony 

Záradék:  

Jelen alapító okirat  

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 323/2012. (XII.19.) 

önkormányzati határozatával, 

Borsodivánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 53//2012. (XII.13.) 

önkormányzati határozatával, 



Egerlövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 41/2012. (XII.27.) 

önkormányzati határozatával,  

Négyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 46/2012. (XII.14.) 

önkormányzati határozatával, 

Szomolya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 95/2012.(XII.14.) 

önkormányzati határozatával, 

Tard Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 112/2012.(XII.13.) 

önkormányzati határozatával, 

Tiszabábolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 78/2012.(XII.14.) 

önkormányzati határozatával, 

Tiszavalk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 74/2012. (XII.27.) 

önkormányzati határozatával, 

2013. január 1-jén lép hatályba. 

 

Mezőkövesd, 2012. december 27. 

 

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

Dr. Fekete Zoltán Bogdán József 

polgármester  polgármester 

 

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

Gordos Attila Farkas Andrásné 

polgármester  polgármester 

 

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

Guczi István Gál János 
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3. melléklet a 323/2012. (XII.19.) önkormányzati határozathoz 

 

M E G S Z Ü N T E T Ő   O K I R A T 

 
Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az általa létrehozott Mezőkövesd 

Város Polgármesteri Hivatalt, mint helyi önálló költségvetési szervet az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV törvény 11.§ (1), (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:  

 

     Mezőkövesd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 

 

2./ A költségvetési szerv székhelye:  

 

     3400. Mezőkövesd, Mátyás király út 112. 

 

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 általános jogutódlással, egyesítéssel (összeolvadással) szűnik meg. A 

megszűnő költségvetési szerv által ellátott közfeladatot a jövőben a Mezőkövesdi Közös 

Önkormányzati Hivatal látja el.  

 

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

 

    A feladatellátáshoz szükséges vagyon használatát külön megállapodás keretében biztosítja 

Mezőkövesd Város Önkormányzata a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal részére. 

A rendelkezési jog a megszüntetett költségvetési szerv által használt ingatlan és 2012. 

december 31-ig birtokába került ingóságok esetében (a december 31-ei állapot szerinti 

leltár alapján) Mezőkövesd Város Önkormányzatát, mint alapítót illetik. 

 

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.  

 

9./ A megszüntetés oka: 
 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85.§ (7) 

bekezdése, valamint a 146/D. § (1) bekezdése írja elő. A megszüntetésre került 

költségvetési szerv feladatait a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal látja el 2013. 

január 01. napjától. 

 

10./ A megszüntetett költségvetési szerv feladatainak jövőbeni ellátása: 

 

A Mezőkövesd Város Önkormányzata által megszüntetett költségvetési szerv Alapító 

Okiratában meghatározott valamennyi alaptevékenységét, szakfeladatát Mezőkövesdi 

Közös Önkormányzati Hivatal látja el 2013. január 01. napjától. A megszűnő költségvetési 

szervnél foglalkoztatottak továbbfoglalkoztatásáról külön megállapodás rendelkezik. 

 

11./A megszüntetett költségvetési szerv utolsó kötelezettségvállalásának határideje: 

 

     2012. december 30. 

 

12./A költségvetési szerv megszüntetésének időpontja: 
 

        2012. december 31. 

 

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

költségvetési szerv Alapító Okirata 2012. december 31. napján hatályát veszti.  

 

Mezőkövesd, 2012. december 19. 

 

            Dr. Fekete Zoltán 

Polgármester 

 

Záradék: 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 323/2012. (XII.19.) 

önkormányzati határozatával a Megszüntető Okiratot elfogadta és az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. tv. 11. § (1), (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  

324/2012. (XII.19.) önkormányzati határozata  

 

Városi Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása 

 

 

A Képviselő-testület a Városi Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának 

alábbi módosításait jóváhagyja.  

 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
 
Az Alapító Okiratból törlésre kerül: (vastagon kiemelt rész) 

 

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 vissza nem  

                                                            vezethetően 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 

 

Kerüljenek beemelésre a következők: (vastagon kiemelt rész) 

 

                                            851012   Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai   

                                                           nevelése, ellátása 

                                                           Kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek   

                                                           óvodai ellátásával összefüggő speciális  

                                                           eszközökkel, foglalkozásokkal történő ellátása 

                                                           Szakértői vélemény alapján ellátja: 

                                                a megismerő funkciók vagy a viselkedés   

                                                fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége 

                                                miatt sajátos nevelési igényű gyermekeket, 



 

                                                a megismerő funkciók vagy a viselkedés 

                                                fejlődésének súlyos rendellenessége miatt  

                                                sajátos nevelési igényű gyermekeket, 

                                                folyamatos figyelemmel kisérés alá helyezett   

                                                gyermekeket 

 

                                                    Ezen belül az alábbi fogyatékossági típusok  

                                                    ellátását végzi: 

  

                                                          beszédfogyatékos / akadályozott beszédfejlődésű 

                                                          enyhe fokban látássérült, hallássérült – nagyot  

                                                          halló enyhe mentális retardáció 

 

 

Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.  

A módosított Alapító Okirat a bejegyzés napján válik hatályossá. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az alapító okirat módosításával és a 

bejelentéssel összefüggő intézkedések megtételére. 

 

 

Felelős: polgármester, és az intézményvezető 

Határidő:    értelem szerű 

 

 

 

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

 jegyző      polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

Nyeste László sk.       Takács József 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 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  3. 

 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:  Többcélú intézmény –  

                                                                       Közös igazgatású közoktatási intézmény   

 
Működési köre: - az óvodai ellátás vonatkozásában: 

  Mezőkövesd közigazgatási területe 

-a bölcsőde ellátás vonatkozásában: 

Mezőkövesd közigazgatási területe  

és az alapító okirat 1.sz. mellékletében 

felsorolt települések közigazgatási területe 
 

 

 

 

 



Az intézmény beolvadt jogelődje:              Városi Bölcsőde 

 3400 Mezőkövesd, Deák Ferenc út 7. 

  Törzskönyvi azonosító: 686761  

 

Beolvadás dátuma: 2009.07.01. 

 

Gazdálkodási besorolás: Önállóan működő költségvetési szerv. 

  Az intézmény pénzügyi gazdálkodási  

  feladatait Mezőkövesd Város 

Polgármesteri 

  Hivatala (3400- Mezőkövesd, Mátyás kir. 

u. 112.) mint önállóan működő és 

gazdálkodó 

  költségvetési szerv látja el. 

 

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:    

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  igényű  

 gyermekek óvodai ellátásával  

 összefüggő speciális eszközökkel,  

      

 foglalkozásokkal történő ellátása.  

                  

                                                                            Szakértői vélemény alapján ellátja: 

                                                                 a megismerő funkciók vagy a viselkedés   

                                                                 fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége 

                                                                 miatt sajátos nevelési igényű gyermekeket, 



 

                                                                a megismerő funkciók vagy a viselkedés 

                                                                fejlődésének súlyos rendellenessége miatt     

                                                                sajátos nevelési igényű gyermekeket, 

 

                                                                folyamatos figyelemmel kisérés alá helyezett   

                                                                gyermekeket 

 

                                                                    Ezen belül az alábbi fogyatékossági típusok  

                                                                    ellátását végzi: 

  

                                                                          beszédfogyatékos / akadályozott beszédfejlődésű 

                                                                          enyhe fokban látássérült, hallássérült – nagyot  

                                                                          halló enyhe mentális retardáció 
 

 

851000 Óvodai nevelés intézményeinek, 

    programjainak komplex támogatása 

    Infrastrukturális fejlesztésekhez   

    kapcsolódó bevételek, kiadások. 

 

     889101 Bölcsődei ellátás  

     562912 Óvodai intézményi étkeztetés  

     562917 Munkahelyi étkeztetés 

 890441 Rövid időtartamú közfoglal- 

                        koztatás  
 

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, oktatást 

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.  

 

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. 3.   515/6  

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 Városi Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okirata a 

Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 324/2012. (XII.19.)  

önkormányzati határozata 2012. december 31.  napján válik hatályossá.  

 

 

 

 

 

 

Mezőkövesd, 2012. …………………………… 

 

 

 

 

 

              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  

325/2012. (XII.19.) önkormányzati határozata  

 

közoktatási intézményfenntartói társulások megszüntetéséről 

 

 

 

  

Mezőkövesd város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egerlövő, 

Cserépváralja, Bükkzsérc, Cserépfalu és Tard községek önkormányzataival 

létrehozott intézményfenntartói társulás megszüntetésével kapcsolatban az alábbiakat 

határozza el: 

 

1. Mezőkövesd város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egerlövő, 

Cserépváralja, Bükkzsérc, Cserépfalu és Tard községek önkormányzataival 

létrehozott intézményfenntartói társulást közös megegyezéssel 2012. december 31-i 

nappal megszünteti. 
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Megállapodásban 

foglaltaknak megfelelően a vagyonnal illetve a pénzügyekkel kapcsolatos 

elszámolást lefolytassa. 
 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2012. december 31. 
 

 

 
 

 

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

 jegyző      polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

Nyeste László sk.       Takács József sk.  

települési képviselő       települési képviselő  

 

 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 

 



Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

326/2012. (XII.19.) önkormányzati határozata  

 

a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának 

módosításáról 

 

 

A Képviselő-testület az előterjesztést megvitatta, és az alábbi döntést hozta: 

 

1. A Képviselő-testület a társulási megállapodás módosítását a határozat 

mellékletében foglaltak szerint elfogadja. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét, hogy a 

társulási megállapodás módosítását aláírja. 

 

 

Határidő: 2012. december 31. 

Felelős: Társulás elnök 

 

 

 

 

 

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

 jegyző      polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

Nyeste László sk.       Takács József sk.  

települési képviselő       települési képviselő  

 

 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 
 



Melléklet a 326/2012. (XII.19.) önkormányzati határozathoz 

 

M E G Á L L A P O D Á S 

(Módosítással egységes szerkezetben) 
 

Többcélú Kistérségi Társulás létrehozásáról és működtetéséről 
 

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 505-ös statisztikai kistérség valamennyi, a 3. pontban 

felsorolt települési önkormányzata a települési önkormányzatok többcélú kistérségi 

társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 1. §.-ában foglaltak szerint jogi személyiséggel 

rendelkező többcélú kistérségi társulást hoz létre és működtet a kistérség területfejlesztési és 

területrendezési, valamint egyes önkormányzati közszolgáltatások közös ellátására. 
 

1) A Társulás neve: Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 
 

2) A Társulás székhelye: Mezőkövesd, Mátyás király u. 114. 
 

3) A Társulás tagjainak neve, székhelye, lakosságszáma (az adott évi költségvetési törvényben    

meghatározott normatív támogatásoknál figyelembe vett lakosságszám az irányadó). 
 

 Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

  Bogács, Alkotmány u. 9.      2 027 fő 

 Borsodgeszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

  Borsodgeszt, Fő út 56.            294 fő 

 Borsodivánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

  Borsodivánka, Szabadság u. 12.          744 fő 

 Bükkábrány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

  Bükkábrány, Vöröshadsereg u.32.     1 726 fő 

 Bükkzsérc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

  Bükkzsérc, Pertőfi u. 4.      1 053 fő 

 Cserépfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

  Cserépfalu, Kossuth u. 125.      1 032 fő 

 Cserépváralja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

  Cserépváralja, Alkotmány u. 52.        465 fő 

Csincse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

  Csincse, Mátyás u. 45.           597 fő 

 Egerlövő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

  Egerlövő, Dózsa Gy. u. 21.           583 fő 

 Kács Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

  Kács, Fő u. 60.                     548 fő 

 Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

  Mezőkeresztes, Dózsa Gy. u. 30.     4 126 fő 

 Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

  Mezőkövesd, Mátyás király u. 112.                       17 098 fő 

 Mezőnagymihály Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

  Mezőnagymihály, Kossuth u. 56.     1 131 fő 

 Mezőnyárád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

  Mezőnyárád, Szentistván király utja 105.    1 683 fő 

 Négyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

  Négyes, Rákóczi u. 45.            303 fő 

 Sály Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

  Sály, Kossuth u. 63.                                                          1 954 fő                           



 Szentistván Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

  Szentistván, Széchenyi u. 10.      2 612 fő 

Szomolya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

  Szomolya, Szabadság tér 1.      1 671 fő 

 Tard Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

  Tard, Rózsa F. u. 1.       1 385 fő 

 Tibolddaróc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

  Tibolddaróc, Széchenyi u.1.      1 510 fő 

 Vatta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

  Vatta, Szemere B.u.20.         967 fő 
 

4) A Társulás működési területe: Észak-Magyarországi Régión belül, Borsod-Abaúj-Zemplén 

megye 505-ös statisztikai kistérséghez tartozó települési önkormányzatok közigazgatási 

területe.  
 

5) A Társulás jogállása: a többcélú kistérségi társulás jogi személy. Gazdálkodására a 
költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.  
 

6) A Társulás működésének célja és feladata: 

a) egyrészt, hogy biztosítsa a Társulásban részt vevő települések összehangolt fejlesztését, 

közös területfejlesztési programok és projektek kialakítását, a fejlesztések megvalósítását  

szolgáló pénzalap létrehozását, a térség gazdasági fejlődésének előmozdítását,  

  b)    Személyes gondoskodás keretében: 

             -  a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. tv. 57 

        §. (1) bek. c ,d, e, f, g, j és a (2) bek. a, d pontja alapján étkeztetés, házi, 

       segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,  

       közösségi ellátás ( közösségi pszichiátriai ellátás), nappali ellátás (idősek 

       klubja)  valamint ápolást, gondozást nyújtó intézmény ( idősek otthona), 

       átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény (idősek gondozóháza), 
 

- Gyermekjóléti szolgálat működtetése az 1997. évi XXXI. tv. 39-40.§-a 

alapján; 
 

Egészségügyi alapellátás keretében   

- védőnői szolgálat és 

- központi orvosi ügyelet közös szervezése; 
 

Településüzemeltetés, település-egészségügy keretében 

- állati hulladékok gyűjtésének és ártalmatlanításának közös szervezése; 
  

A bűnmegelőzéssel kapcsolatos feladatok kistérségi koordinálása, szervezése, 

segítése; 
 

Mozgókönyvtári feladatok ellátása; 
 

Közművelődési, idegenforgalmi és turisztikai tevékenység; 
 

Kistérségi sporttevékenység; 
 

Közösségi autóbusz fenntartása és üzemeltetése 
 

önkormányzati közszolgáltatások ellátása a kistérségi igényekhez igazítottan, hatékonyan és 

magas szakmai színvonalon történjen.  



7) A Társulás működésének időtartama: a tényleges működés (megalakulás) megkezdésétől 

határozatlan idő, de legalább 3 év. 
 

8) A Társulás bélyegzője: Mezőkövesdi Kistérségi Többcélú Társulás felirattal ellátott kör 

alakú bélyegző, középen a Magyar Köztársaság címerével. 
 

9) A Társulás szervei:   a Kistérségi Társulási Tanács 

az elnök 

kettő elnökhelyettes 

pénzügyi-ellenőrző bizottság 

      eseti munkabizottság 
 

10/1) A Társulás tagjai kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Társulás feladatkörébe tartozó 

feladatok ellátására a társulás székhelyén lévő Polgármesteri Hivatal szervezetén belül 

működő munkaszervezetet hoznak létre. A Társulás munkaszervezetét az azt működtető 

Polgármesteri Hivatal Jegyzője vezeti. A munkaszervezet dolgozói felett a munkáltatói jogokat 

a Jegyző látja el.  Az alkalmazáshoz, a munkajogviszony megszüntetéséhez, fegyelmi eljárás 

megindításához, valamint jutalmazáshoz az elnök egyetértése szükséges. Az ellátandó 

feladatokhoz igazodó foglalkoztatottak létszámát a Társulási Tanács az éves költségvetésben 

határozza meg. A munkaszervezet főállású közszolgálati tisztviselőkkel látja el feladatát. A 

munkaszervezet részletes működési szabályait az azt működtető Polgármesteri Hivatal 

szervezeti és működési szabályzatában kell megállapítani. A szervezeti és működési szabályzat 

nem tartalmazhat ellentétes rendelkezést a Társulási Megállapodásban szabályozott 

kérdésekkel.  
 

10/2) A Társulás munkaszervezetének feladatai különösen: 
 

- a Társulási Tanács üléseinek, döntéseinek előkészítése; 
 

- ellátja az adminisztrációs feladatokat (gépírás, adatrögzítés, információgyűjtés,    

ügykezelés), 
 

- nyilvántartja a Társulás pénzforgalmi számlájának forgalmát, 
 

- megszervezi a Társulás üléseit, 
 

- vezeti a Társulás üléseinek jegyzőkönyveit, és megküldi azokat az illetékes 

Kormányhivatalnak, 
 

- a Társulás feladatkörébe tartozó ügyekben a Társulás tagjai felé szolgáltató-tanácsadó 

tevékenységet végez,  
 

- javaslatot, koncepciót készít, vagy készíttet a térséget érintő fejlesztési programjai 

megvalósításához, 
 

- a Társulás határozatának megfelelően elkészíti, elkészítteti, véleményezi a Társulás 

fejlesztési programjait, 
 

- figyeli a pályázati lehetőségeket, 
 

- közreműködik, szakmai segítséget nyújt a településeknek saját pályázati 

dokumentációik elkészítéséhez, 
 

- intézi a Társulás nyertes pályázatai adminisztrációs ügyeit,  
 

- részt vesz a térségi programok megvalósítási folyamataiban, tervezői, hatósági 

bejárásokat hív össze, vezeti a jegyzőkönyveket, információt szerez és szolgáltat a 

résztvevők számára, kapcsolatot tart a megyei területfejlesztési tanács 



munkaszervezetével, a regionális fejlesztési ügynökséggel, a kistérségben működő 

közigazgatási szervekkel, intézményekkel,  
 

- intézi a kollaudált számlák könyvelését, pályázati támogatások lehívását, stb., 
 

- gondoskodik a Társulási Tanács által határozatilag elfogadott költségvetés 

végrehajtásáról, elkészíti a Társulás féléves, éves beszámolóját, időközi pénzforgalmi, 

költségvetési és mérlegjelentést, 
 

- ellát minden olyan tevékenységet, amelyet a Társulási Tanács illetve az elnök 

feladatkörébe utal. 
 

11/1) Intézmény, más szervezet közös alapítása esetén az alapító jogokat a Társulási Tanács 

gyakorolja, az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és a végrehajtásáról szóló 

292/2009. (XII.19) Kormányrendelet és az államháztartás szervezetei  beszámolási és 

könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet 

szabályainak megfelelően.  
 

 11/2) A Társulás által fenntartott intézmény: Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és 

Gyermekjóléti Szolgálat. 
 

11/3) A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa kijelöli Mezőkövesd Város 

Önkormányzatát arra, hogy a Társulás által szolgáltatott személyes gondoskodást nyújtó 

szociális ellátásokról alkosson rendeletet. A rendelet tartalmazza a fizetendő térítési díjakat, 

melyeket Mezőkövesd Város Önkormányzata minden évben a hatályos jogszabálynak 

megfelelően köteles felülvizsgálni. 
                      
12) A Társulás szerveinek, részletes feladatait és működésének szabályait a Társulás 

Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. 
 

13) A Társulás vezető szerve a Kistérségi Társulási Tanács, mely a társult települési 

önkormányzatok polgármestereiből áll. A Társulási Tanács minden tagja egy szavazattal 

rendelkezik.  
 

14) A Kistérségi Társulási Tanácsot évente legalább 4 alkalommal kell összehívni. Össze kell 

hívni továbbá, ha azt legalább 3 tag az elnöknél, napirend megjelölésével írásban 

kezdeményezi.     

Össze kell hívni a Társulási Tanács ülését akkor is, ha azt az illetékes Kormányhivatal 

vezetője kezdeményezi. A kezdeményezett üléseket az indítvány kézhezvételétől számított 15 

napon belül össze kell hívni. 
 

15) A Kistérségi Társulási Tanács elnöke az alakuló ülésen titkos szavazással - az  

önkormányzati választási ciklus időtartamára- a tagok sorából kerül megválasztásra. Az elnök 

személyére a Tanács bármely tagja javaslatot tehet.  
 

16) A két elnökhelyettes személyére az elnök tesz javaslatot, akik - az önkormányzati 

választási ciklus időtartamára - a Tanács tagjai közül titkos szavazással, minősített többséggel 

kerülnek megválasztásra.  
 

17) A Tanács elnöke képviseli a Kistérségi Társulási Tanácsot és hívja össze, s vezeti a 

Tanács ülését.  
 

18) A Tanács ülése nyilvános, határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, 

kivéve az alábbi eseteket:  
 



a.) Zárt ülést kell tartani választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás 

adása,- visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés 

kiszabása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a 

nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele, továbbá önkormányzati hatósági ügy 

tárgyalásakor. 

            b.)  Zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt     

    pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene. 
 

A Tanács határozatképes, ha ülésén 11 település képviselője jelen van, és a képviselt 

települések lakosságszáma meghaladja a Többcélú Kistérségi Társulást alkotó 

települések lakosságszámának egyharmadát. 
 

c.) Minősített többség szükséges: 

o A kistérség fejlesztését szolgáló – pénzügyi hozzájárulást igénylő – 

pályázat benyújtásához, az ahhoz szükséges települési hozzájárulás 

meghatározásához, 

o A b.) pont szerinti zárt ülés elrendeléséhez, 

o A hatáskörbe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás 

adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi 

büntetés kiszabása és 

o Abban az ügyben, amit a szervezeti és működési szabályzat 

meghatároz. 

A minősített többséghez a jelenlévő tagok 2/3-a, de minimum 11 egybehangzó 

szavazat szükséges, úgy hogy az általuk képviselt lakosságszám a jelenlévők által 

képviselt települések lakosságszámának felét elérje.  
 

19) A pénzügyi-ellenőrző bizottság háromtagú. A Bizottság tagjait a tanács, a tagok sorából 

minősített többséggel hozott szavazással választja. A bizottság saját maga közül választja 

meg a bizottság elnökét. A bizottság feladata a Társulás költségvetési felügyeleti rendjének 

kialakítása és az ezzel kapcsolatos jogok gyakorlása. 
 

20) Az eseti munkabizottság öttagú. A Bizottság tagjait a Tanács a tagok sorából minősített 

többséggel hozott szavazással választja. A bizottság maga közül választja meg a bizottság 

elnökét. A bizottság feladatát a tanács esetenként határozza meg. 
 

21) A Társulás feladataival kapcsolatban felmerült költségek finanszírozását pályázaton 

elnyert forrás, valamint a társult települési önkormányzatok biztosítják a lakosságszám 

arányában, melynek mértékét, a fizetés határidejét a Tanács évente állapítja meg.  
 

22) Az a társult település, aki vállalt pénzügyi kötelezettségét határidőre nem teljesíti, jelen 

megállapodás aláírásával engedményezi, hogy vele szemben a Társulás azonnali beszedési 

megbízást érvényesítsen.  
 

23) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Társulás nem költségvetési szerv, 

gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 
  
24) Felek megállapodnak abban is, hogy jelen megállapodással létrehozott Többcélú 

Kistérségi Társulás működésének megkezdésétől számított legkevesebb 3 évig 

együttműködnek, s ezen időn belül a Társuláshoz csatlakozni vagy abból kiválni csak akkor 

lehet, ha Kormányrendelet alapján módosulás következik be a Borsod-Abauj-Zemplén 

megyei 505-ös statisztikai kistérséghez tartozó települések vonatkozásában. A Társulásból 

kiválni csak a naptári év utolsó napjával lehet. A megállapodás felmondásáról szóló 

képviselő-testületi határozatot, illetve a statisztikai kistérségi besorolásról szóló 



Kormányrendelet módosításának kezdeményezését a Társulással legalább fél évvel előbb 

közölni kell.  
 

25) A Többcélú Kistérségi Társulás saját vagyonnal rendelkezhet, amelynek szaporulata a 

Társulást illeti meg. A Társulás megszűnésekor a tagok kötelesek egymással elszámolni úgy, 

hogy a Társulás vagyonából a követelések és kötelezettségek kifizetése után fennmaradó 

pénzösszeg a lakosságszám arányában kerül felosztásra. A Társulás megszűnésekor a 

vagyon felosztása és a közös tulajdon megszüntetése nem történhet olyan módon, hogy az a 

közfeladatok és a közszolgáltatások ellátását veszélyeztesse. A létrejött vagyon célvagyon, 

ezért a közös tulajdon megszüntetése és az ebből származó vagyoni igények kielégítése 

során a Társulás tagjai olyan polgári jogi megoldásokat alkalmaznak (későbbi, halasztott 

fizetés, csere stb.), amelyek a közfeladat ellátását nem veszélyeztetik, a célvagyon a 

közfeladat ellátását biztosítja. A közös tulajdonban történő elszámolásig a közfeladatok 

ellátása érdekében biztosítják a feladatot ellátó és átvállaló használati jogát. 
 

26) Felek tudomással bírnak arról, hogy abban az esetben, ha a megállapodás 6)b pontjában 

vállalt feladatok bármelyikének társulásban történő ellátása a Társulás működésének 

megkezdésétől számított 3 éven belül megszűnik, - kivéve, ha a feladat jogszabály által kerül 

megszüntetésre – a feladatra jóváhagyott támogatást kamattal növelten vissza kell fizetni a 

központi költségvetésnek.  
 

27) Felek tudomással bírnak arról is, hogy a Társulásból történő, a működés megkezdésétől 

számított 3 éven belüli kilépés esetén – kivéve a 24) pont szerinti kiválást – a kilépő 

önkormányzatnak kamattal növelt támogatás visszafizetési kötelezettsége keletkezik.  
 

28) Felek jelen megállapodás aláírásával kötelezettséget vállalnak arra, hogy a megállapodás 

26) és 27) pontjában rögzített eset előfordulása esetén, saját költségvetésük terhére, a 

vonatkozó jogszabály szerint tesznek eleget a visszafizetési kötelezettségnek.  
 

29) A Társulás a vitás ügyeket elsősorban tárgyalás útján rendezi. Jogvita esetére kiköti a 

székhely szerinti bíróság kizárólagos illetékességét. 
 

30) Ezen megállapodás az érintett települési önkormányzatok képviselő-testületeinek a 

megállapodás megkötésére irányuló határozatával lép hatályba. 
 

Kelt: Mezőkövesd, 2012. december 19. 
 

Módosítva a 43/2007 (XII.21.)  Tth határozattal. 

Módosítva a 25/2008 (VI.27.)   Tth határozattal. 

Módosítva a 67/2008 (XI.28.)   Tth határozattal. 

Módosítva  a 15/2011 ( VI.17)   Tth határozattal. 

Módosítva a 27/2012. (XII.12.) Tth határozattal 

 

A Képviselő-testületek a módosításokat az alábbi határozatokkal fogadták el: 

 

TELEPÜLÉS HATÁROZAT SZÁMA 

BOGÁCS  

BORSODGESZT  

BORSODIVÁNKA  

BÜKKÁBRÁNY  

BÜKKZSÉRC  

CSERÉPFALU  



CSERÉPVÁRALJA  

CSINCSE  

EGERLÖVŐ  

KÁCS  

MEZŐKERESZTES  

MEZŐKÖVESD  

MEZŐNAGYMIHÁLY  

MEZŐNYÁRÁD  

NÉGYES  

SÁLY  

SZENTISTVÁN  

SZOMOLYA  

TARD  

TIBOLDDARÓC  

VATTA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

327/2012. (XII.19.) önkormányzati határozata  

 

Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2013. évi munkatervére 

 

 

 

A Képviselő-testület a mellékletben foglaltak szerint fogadja el 2013. évi 

munkatervét. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a munkatervben meghatározott feladatok 

végrehajtására tegyen intézkedést, és a munkatervbe folyamatosan vegye fel 

mindazokat a napirendeket, amelyek megtárgyalása időközben válik aktuálissá. 

 

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

készítsék el saját munkaprogramjaikat legkésőbb 2013. január 31-ig. 

 

 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2013. január 31, illetve folyamatos 2013. december 31-ig  

 

 

 

 

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

 jegyző      polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

Nyeste László sk.       Takács József sk.  

települési képviselő       települési képviselő  

 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 
 
 

MEZŐKÖVESD VÁROS 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

 

M U N K A T E R V E 
 

2013. ÉV  

 

 

 

  



2013. január 30. (szerda) 

 

1.1. Az önkormányzat 2013. évi költségvetése (első olvasat) 

Előadó   : polgármester 

Referens:  kincstári irodavezető 

 

1.2. Önkormányzat intézményeinél biztosított gyermekétkeztetés térítési díjak 

megállapítása 2013. évre 

Előadó   : jegyző 

           Referens:  Élelmezési Központ vezető 

 

2. Az önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása 

Előadó   : polgármester 

           Referens:  közbeszerzési referens 

 

3. Köztisztviselők teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt célok   

meghatározása 2013. évre  

Előadó:  polgármester 

  Referens: jegyző 

 

4. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési 

megállapodás felülvizsgálata 

Előadó   : polgármester 

Referens:  ÖSZI irodavezető 

 

     5. A 2012. évi városi rendezvények értékelése (tájékoztató) 

Előadó   : polgármester 

Referens:  ÖSZI irodavezető 

 

      6. Tájékoztató a 2013. évi kiemelt rendezvényekről 

  Előadó:  polgármester  

  Referens: ÖSZI irodavezető 

 

      7. Támogatási szerződés megkötése a Mezőkövesdi Civil Szövetség Egyesülettel 

Előadó:  polgármester  

  Referens: ÖSZI irodavezető 

 

8. Indítványok, javaslatok 

8.1. Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság tájékoztatója a Március 

15-ei ünnepség programjáról 

Előadó   : bizottság elnöke 

 

ZÁRT ÜLÉS 

 

9. Önkormányzati ingatlanok hasznosítása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  vagyongazdálkodási referens 

  

 

 



2013. február 27. (szerda) 

 

1.1. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  kincstári irodavezető 

 

1.2. Az önkormányzat 2013. évi költségvetése 

Előadó   : polgármester 

 Referens:  kincstári irodavezető 

 

      2. Intézmények 2013. évi állagjavítási, karbantartási feladatainak meghatározása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  Városüzemeltetési irodavezető 

Városgondnokság vezető 

 

3. Útburkolat és egyéb karbantartások meghatározása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  városüzemeltetési irodavezető 

 

4. Városi játszóterek 2013. évi fejlesztése 

Előadó   : polgármester 

Referens:  városüzemeltetési irodavezető 

 

5. Mezőkövesd Város ivóvíz és szennyvízhálózat 2013. évi rekonstrukciós terve 

Előadó   : polgármester 

Referens:  városüzemeltetési irodavezető 

 

6. 2013. évi zöldfelület fejlesztések meghatározása 

      Előadó   : polgármester 

Referens:  Városüzemeltetési irodavezető 

 

7. Az OKM Közművelődési Érdekeltségnövelő pályázatára a Mezőkövesdi 

KÖZKICS-TÁR Nonprofit Kft. Technikai, műszaki eszközállományának, 

berendezési tárgyainak gyarapítására vonatkozó elképzelése; az önkormányzat által 

biztosítandó pályázati önerő meghatározása 

Előadó   : Polgármester 

Referens: ÖSZI irodavezető 

  KÖZKINCS-TÁR igazgató 

 

8. Civil szervezetek, egyházak támogatására  pályázat kiírása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  ÖSZI irodavezető 

 

9. Indítványok, javaslatok 

 

ZÁRT ÜLÉS 

 

10. Önkormányzati ingatlanok hasznosítása 

      Előadó   : polgármester 

Referens:  vagyongazdálkodási referens 



2013. március 27. (szerda) 

 

1/1.)Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása 

1/2.) Az önkormányzat 2012. évi zárszámadása 

1/3.) Az önkormányzat 2012. évi egyszerűsített beszámolója 

1/4.) Nyilatkozat a 2012. évi ÖNHIKI elszámolásához   

               Előadó   : polgármester 

Referens:  irodavezető 

 

2.) Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 2013. évi intézményi térítési  

díjainak megállapítása 

   Előadó: jegyző 

   Referens: Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti  

   Szolgálat vezető 

 

           3.) A szociális étkeztetés 2013. évi intézményi térítési díjainak megállapítása 

 Előadó: jegyző 

 Referens: Városgondnokság Vezetője 

           

4.)„Tiszta udvar rendes ház” városszépítő program jóváhagyása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  ÖSZI irodavezető 

 

    5.) Beszámoló a Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi      

   munkájáról 

    Előadó: Szolgálat vezető 

 

6.) Tájékoztatás az Utazás 2013. nemzetközi turisztikai kiállítás tapasztalatairól 

Előadó   : KÖZKINCS-TÁR igazgató 

 

7.) Városi Rendőrkapitányság Beszámolója a Rendőrség 2012. évben végzett 

munkájáról 

  Előadó:  Rendőrkapitányság Vezetője  

 

8.) Beszámoló a Városgondnokság működéséről, és az új ügyrendjének 

beterjesztése 

 Előadó:  Városgondnokság vezetője  

9.) Indítványok, javaslatok 

   

 

ZÁRT ÜLÉS 

 

  10.) Önkormányzati ingatlanok hasznosítása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  vagyongazdálkodási referens 

 

11.) Lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  irodavezető 

 



        12.) 2013. évi út- és járda karbantartási munkák kivitelezőjének kiválasztása 

  Előadó   : polgármester 

   Referens:  Városfejlesztési irodavezető 

 

         13.) Kivitelező kiválasztása az Önkormányzat kezelésében lévő utak útburkolati 

         jeleinek festési munkáira. 
  Előadó   : polgármester 

Referens:  Városfejlesztési irodavezető 

 

 

 

2013. április 24. (szerda) 

 

1.1. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  kincstári irodavezető 

 

2/1 Tájékoztató a Zsóry Camping Kft. nyári üzemelésre való felkészüléséről 

Előadó   : Kft. igazgató  

 

2/2. A Zsóry Camping Kft beszámolója a 2012. évi mérlegéről és a 2013. évi tervekről 

Előadó   : Kft. igazgató 

 

2/3. Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft. beszámolója a 2012. évi 

mérlegéről   és a 2013. évi tervekről 

    Előadó:  polgármester  

Referens:  Kft. igazgató 

 

3. A tájházak felkészülése a turisztikai szezonra 

  Előadó   : polgármester 

  Referens: ÖSZI irodavezető 

 

  4. Civil szervezetek, alapítványok, egyesületek, egyházak támogatására kiírt 

pályázatok elbírálása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  ÖSZI irodavezető 

 

5. Indítványok, javaslatok 

 

ZÁRT ÜLÉS 

 

6. Önkormányzati ingatlanok hasznosítása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  vagyongazdálkodási referens 

 

 

 

 

 

 



2013. május 29. (szerda) 

 

1.) A Városi Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde óvodáiban indítható csoportok 

számának meghatározása 

Előadó   :  intézményvezető 

 

2./1.) Tájékoztató a Mezőkövesdi VG. Rt. Zsóry Gyógy- és Strandfürdő nyári    

üzemelésre való felkészüléséről 

Előadó   : VG. ZRt vezérigazgató 

 

2./2.) Beszámoló a VG. ZRt. 2012. évi mérlegéről és a 2013. évi tervekről 

Előadó   :  VG. ZRt vezérigazgató 

 

2./3.) Média Nonprofit Kft beszámolója a 2012. évi szakmai és gazdálkodási 

tevékenységéről 

Előadó:  KFT igazgató 

 

 

3. Indítványok, javaslatok 

 

 

ZÁRT ÜLÉS 

 

 4.) Önkormányzati ingatlanok hasznosítása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  vagyongazdálkodási referens 

 

5.) Kivitelező kiválasztása önkormányzati intézmények nyári karbantartási 

munkáira  

   Előadó:  városgondnokság vezető  

   Referens:  Városüzemeltetési irodavezető 

 

6.) Kitüntető díjak adományozása  

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

„Dr. Szűcs Géza” díj 

„Mezőkövesd Város Köztisztviselője” díj 

Előadó   : Oktatási, Egészségügyi és Civil Kapcsolatok Bizottság elnöke 

     Ügyrendi és Szociális Bizottság elnöke 

 

 

2013. június 26. (szerda) 

 

 

  1. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  kincstári irodavezető 

 

2. A Képviselő-testület 2013. évi munkatervének felülvizsgálata, aktualizálása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  ÖSZI irodavezető 



 

3. Indítványok, javaslatok 

 

 

 ZÁRT ÜLÉS 

 

4. Önkormányzati ingatlanok hasznosítása  

   Előadó   : polgármester 

Referens:  vagyongazdálkodási referens 

 

5.  Lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  Lakosságszolgálati irodavezető 

 

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

kitüntetés adományozása 

Előadó   : Ügyrendi és Szociális Bizottság elnöke 

 

 

2013. augusztus 28. (szerda) 

 

1. Tájékoztató az önkormányzat 2013. első féléves gazdálkodásáról 

Előadó   : polgármester 

Referens:  kincstári irodavezető 

 

2. BURSA HUNGARICA ösztöndíj pályázati rendszerhez csatlakozás 

Előadó   : polgármester 

Referens:  irodavezető 

 

      3. Indítványok, javaslatok 

3.1 Oktatási, Ifjúsági, Kulturális, Sport és Idegenforgalmi Bizottság tájékoztatója az 

Október 23-ai ünnepség programjáról 

Előadó   : bizottság elnöke 

 

ZÁRT ÜLÉS 

 

4.Önkormányzati ingatlanok hasznosítása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  vagyongazdálkodási referens 

 

 

2013. szeptember 25. (szerda) 

 

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

Előadó   : polgármester 

Referens:  ÖSZI irodavezető 

 

2. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  kincstári irodavezető 



 

3. Közmeghallgatás napirendjének elfogadása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  ÖSZI irodavezető 

 

4. Indítványok, javaslatok 

 

 

ZÁRT ÜLÉS 

 

5. Önkormányzati ingatlanok hasznosítása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  vagyongazdálkodási referens 

 

6. Lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  Lakosságszolgálati irodavezető 

 

 

2013. október 30. (szerda) 

 

1. Mezőkövesd Város Önkormányzata intézményei és Polgármesteri Hivatala 2013.   

évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása 

Előadó   : jegyző 

Referens:  belső ellenőr 

 

2. A „Mezőkövesd 2014.” Évi kiadványba bekerülő kiemelt események 

Előadó   : polgármester 

Referens:  Közkincs-Tár Nonprofit Kft. igazgatója 

 

3. Megállapodás a Matyóföldi Idegenforgalmi Egyesülettel a helyi TDM szervezet 

2014. évre szóló támogatásáról 

Előadó   : polgármester 

Referens:   ÖSZI irodavezető 

    Közkincs-Tár Nonprofit Kft. igazgatója   

    

     4. Tájékoztató Mezőkövesd város foglalkoztatási, ill. közfoglalkoztatási helyzetéről  

  Előadó:  polgármester  

Referens:  Munkaügyi Központ vezetője 

 

5. Indítványok, javaslatok 

 

        

ZÁRT ÜLÉS 

 

6. Önkormányzati ingatlanok hasznosítása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  vagyongazdálkodási referens 

 

 



7. Zsóry Camping Kft. Ügyvezetőjének megbízása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  jegyző 

 

 

2013. november 27. (szerda) 

 

1. Tájékoztató az önkormányzat 2013. I-III. negyedéves gazdálkodásáról 

Előadó   : polgármester 

Referens:  kincstári irodavezető 

 

2. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója 

Előadó   : polgármester 

Referens:  kincstári irodavezető 

 

    3. Helyi adórendeletek módosítása 

Előadó   : jegyző 

Referens:  kincstári irodavezető 

 

 

 

    4. A 2014. évi piaci helypénz, parkolási díj és kéményseprési díj megállapítása 

Előadó   : jegyző 

Referens:  VG ZRt. vezérigazgató 

 

5. Indítványok, javaslatok 

 

 

ZÁRT ÜLÉS 

 

6. Lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása 

   Előadó: polgármester 

Referens: jegyző 

 

7. Önkormányzati ingatlanok hasznosítása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  vagyongazdálkodási referens 

 

8. Az „Év Embere” kitüntető díj odaítélése 

Előadó   : Oktatási, Egészségügyi és Civil Kapcsolatok  Bizottság elnöke  

 

 

 

2013. december 18. (szerda) 

 

 

1. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  kincstári irodavezető 

 



2. Önkormányzat intézményeinél biztosított gyermekétkeztetési térítési díjak    

 megállapítása 2014. évre 

Előadó   : jegyző 

Referens:  Élelmezési Központ igazgató 

 

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

Előadó   : polgármester 

Referens:  jegyző 

 

4. Városi Könyvtár következő évi beiratkozási díjainak meghatározására vonatkozó 

javaslat megvitatása, jóváhagyása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft.  

 

 

5. Indítványok, javaslatok 

 

ZÁRT ÜLÉS 

 

6. Önkormányzati ingatlanok hasznosítása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  vagyongazdálkodási referens 

 

 

 

 

VÁROSPOLITIKAI FÓRUMOK, ÉVFORDULÓK TERVE 

 

 

1. Közmeghallgatás: 2013. november 14. (csütörtök) 17.00 óra 

 

2. Állami és nemzeti ünnepeink programja 

       Március 15. 

       Augusztus 20. 

       Október 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

328/2012. (XII.19.) önkormányzati határozata  

 
A Városi Galériában Takács István festőművész állandó gyűjteményes 

 kiállítás nyitvatartási idejének és belépő díjainak meghatározása 

 

A képviselő-testület egyetért a Városi Galériában látható Takács István kiállítás nyitvatartási 

idejével és belépő díjaival az alábbiak szerint: 

 

Alapdíjas belépő jegyek árai:      Kombinált  jegyárak: 

 

Felnőtt jegy: 600,- Ft         1.500,- Ft 

    

Diák jegy 194/2000. (XI.24.) Korm. rendelet értelmében 

6 - 26 éves kor között kell érteni: 300,- Ft     600,- Ft 

   

 

Nyugdíjas jegy 194/2000. (XI.24.) Korm. rendelet értelmében  

62-70 éves kor között kell érteni: 300,- Ft     600,- Ft 

 

Családi jegy: 1200, - Ft       3.300,- Ft 

2 fő 26 év fölötti felnőtt és 2 fő 26 év alatti gyermek 

 

Csoportos jegy felnőtt: 15 fő fölött 500,- Ft/fő    400,- Ft/fő 

 

Csoportos jegy diák: 15 fő fölött 200,- Ft/fő    100,- Ft/fő 

 

Csoportos jegy nyugdíjas 200,- Ft/fő     100,- Ft/fő 

 

Ingyenes belépés 194/2000. (XI.24.) Korm. rendelet értelmében 6 éves kor alatt és 70 éves 

kor fölött valamint pedagógusoknak. 

 

 

Felelős: polgármester, Közkincstár ügyvezető 

Határidő: értelem szerint 

 

 

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

 jegyző      polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

Nyeste László sk.       Takács József sk.  

települési képviselő       települési képviselő  

 

 

 

Kiadmány hiteléül:  



Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

329/2012. (XII.19.) önkormányzati határozata  

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési tervének módosítására 

 

A közbeszerzés tárgya és mennyisége Típusa 
Becsült nettó 

érték (Ft) 

Irányadó 

eljárásrend/ 

Tervezett eljárási 

típus 

Az eljárás 

megindításának, 

illetve a közbeszerzés 

megvalósításának 

tervezett időpontja 

A szerződés 

teljesítésének 

várható időpontja 

vagy a szerződés 

időtartama 

CPV kód 

Előzetes 

tájékoztató 

közzététele 

Módosítás 

indoka 

(„-” = az eredeti 

tervben is 

szerepel) 

Informatikai eszközök beszerzése alap-, 

és középfokú oktatási intézményekbe 

(62 db iskolai PC – kapcsolódó oktatás, 

49 db tantermi csomag, 1 db szerver – 

szoftverrel, 8 db WIFI-csomag, 21 db 

SNI-csomag) 

Árubeszerzés 61.752.907 
Kbt. Második rész / 

Nyílt eljárás 
2012. 04. 2012. 08. 30200000-1 nem - 

Épületenergetikai korszerűsítés a 

Mezőkövesdi Városi Sportcsarnokban 

(124 db nyílászáró cseréje építészeti 

munkákkal, 1.212 m2 homlokzati 

hőszigetelés vakolással, fűtési rendszer 

felújítása, szolár rendszer kialakítása 48 

db napkollektor felhelyezésével) 

Építési 

beruházás 
73.674.329 

Kbt 122. § (7) / 

Hirdetmény nélküli 

tárgyalásos 

2012. 12. 2013. 06. 45321000-3 nem - 

Épületenergetikai fejlesztés megújuló 

energiaforrás hasznosítással kombinálva 

a Polgármesteri Hivatal "A" épületében 

Mezőkövesden 

(96 db nyílászáró cseréje építészeti 

munkákkal, 799 m2 homlokzati 

hőszigetelés vakolással, fűtési rendszer 

felújítása, szolár rendszer kialakítása 24 

db napkollektor felhelyezésével) 

Építési 

beruházás 
37.283.465 

Kbt 122. § (7) / 

Hirdetmény nélküli 

tárgyalásos 

2012. 12. 2013. 07. 45321000-3 nem - 

Zsóry-fürdő üdülőterület szennyvíz-

csatornázása 

(5.229 fm DN 200 KG-PVC szennyvíz-

Építési 

beruházás 
144.096.972 

Kbt 122. § (7) / 

Hirdetmény nélküli 

tárgyalásos 

2012. 04. 2012. 07. 45232400-6 nem - 



gerincvezeték építése, meglévő 

átemelőre való csatlakozással, 2.039 fm 

DN 150 KG-PVC házi szennyvíz-

bekötővezeték építése, gerincvezetékre 

történő csatlakozással, 28 db műanyag 

tisztítóakna, 23 db vasbeton tisztítóakna, 

79 db tisztítóidom építése, 1 db átemelő 

részleges rekonstrukciója, 1.153 m3 

útalap bontása, 574 m2 aszfaltburkolat 

bontása, érintett közművezetékek 

kiváltása, illetve védelembe helyezése. 

Kiviteli és beavatkozási tervek készítése 

az épületenergetikai fejlesztésekhez 

kapcsolódóan 

(Sportcsarnok: kiviteli és műszaki 

beavatkozási terv, Polgármesteri Hivatal 

’A’ épülete: kiviteli terv, Bayer Róbert 

Kollégium és Szent László Gimnázium: 

kiviteli és műszaki beavatkozási terv) 

Szolgáltatás 11.200.000 

Kbt 122. § (7) / 

Hirdetmény nélküli 

tárgyalásos 

2012. 05. 2012. 08. 71321000-4 nem 

Az 

egybeszámítási 

szabályok alapján 

a beszerzés a Kbt. 

hatálya alá 

tartozik 

Projektmenedzsment az 

épületenergetikai fejlesztésekhez 

kapcsolódóan 

(Sportcsarnok, Polgármesteri Hivatal 

’A’ épülete, Bayer Róbert Kollégium és 

Szent László Gimnázium) 

Szolgáltatás 11.760.000 

Kbt 122. § (7) / 

Hirdetmény nélküli 

tárgyalásos 

2012. 05. 

2013. 06. 

2013. 07. 

2013. 08. 

79411000-8 nem 

Az 

egybeszámítási 

szabályok alapján 

a beszerzés a Kbt. 

hatálya alá 

tartozik 

É-D városrész szennyvíz-csatornázás 

projektmenedzseri tevékenység 

(Teljes körű projektmenedzseri, 

tanácsadói feladatok ellátása a KEOP 

eljárásrendnek megfelelően) 

Szolgáltatás 35.000.000 
Kbt. Harmadik rész / 

Nyílt eljárás 
2012. 05. 2014. 02. 79411000-8 nem 

Az első eljárás 

eredményét a 

KDB 

megsemmisítette 

Kivitelezési munkák az Egri úti tagóvoda 

kapacitásbővítéséhez 

(1./ 233 m2 bruttó alapterületen meglévő 

óvodaegység felújítása (külső homlokzat 

Építési 

beruházás 
135.240.572 

Kbt 122. § (7) / 

Hirdetmény nélküli 

tárgyalásos 

2012. 12. 2013. 08. 45210000-2 

 

nem 
A benyújtott 

pályázat nyert 



felújítása utólagos hőszigetelő 

homlokzati bevonattal és nyílászárók 

cseréjével; új padlóburkolat készítése; 

belső festés; elektromos rendszer 

felújítása; a meglévő fűtéshálózat 

átépítése, egy kazánegység cseréjével; 

épületgépészeti hálózat /víz, szennyvíz/ 

felújítása, részleges cseréje). 

2./ új épületegység létesítése (2 db 

csoportszoba, 1 db tornaszoba, 

kiszolgáló helyiségek, közlekedők, 

igazgatási blokk kialakítása /össz.: 

bruttó 383 m2/; tetőszerkezet és 

tetőfedés; belső burkolatok; külső-belső 

nyílászárók; beltéri festés; homlokzati 

hőszigetelés; komplett gépész, villamos-

szerelési munkálatok. 

3./ Aszfaltozott beton térburkolat 480 

m2. 

4./ 7 db parkoló kialakítása a 

térburkolaton (ebből 1 db 

akadálymentes). 

5.) Kertépítés-parkosítás 620 m2) 

 

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervének módosítását jóváhagyja, és hozzájárul a városi honlapon történő közzétételhez. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

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

     jegyző                                polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

Nyeste László sk.       Takács József sk. 

települési képviselő       települési képviselő 

 

Kiadmány hiteléül:  



Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

330/2012. (XII.19.) önkormányzati határozata  

 

a  Városi Rendelőintézet felújításáról szóló pályázat benyújtására 

 

1. Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ÉMOP-4.1.1/A,B 

kódszámú (Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás 

fejlesztése) pályázati kiírásnak megfelelően pályázat benyújtását határozta el a 

mezőkövesdi Városi Rendelőintézet (cím: 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 75; 

hrsz: 5393) fejlesztése tárgyában.  
 

A pályázat alapadatai: 

- A projekt megnevezése: „Városi Rendelőintézet felújítása Mezőkövesden” 

- A projekt megvalósítási helyszínének címe, helyrajzi száma: Városi 

Rendelőintézet, cím: 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 75; hrsz: 5393  

- A pályázati konstrukció száma: ÉMOP-4.1.1/A,B 

 

A fejlesztés pénzügyi forrásainak összetétele: 

        

Fejlesztés költsége (Ft) Bruttó Ft 

Beruházás összes költsége  640.441.194.- Ft 

Elszámolható költség 600.000.000.- Ft 

Igényelt támogatás összesen  600.000.000.- Ft 

Fejlesztéshez szükséges önerő összesen  40.441.194.- Ft 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázathoz 

szükséges saját forrást a 2013. évi költségvetésében biztosítja összességében 

bruttó 40.441.194.- Ft összegben. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat ÉMOP-4.1.1/A,B 

pályázati konstrukcióban történő - benyújtására, az ahhoz szükséges dokumentumok 

aláírására és sikeres pályázat esetén a pályázati kiírásnak megfelelően a beruházás 

bonyolítására. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal, illetve értelem szerint 

 

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

 jegyző      polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

Nyeste László sk.       Takács József sk.  

települési képviselő       települési képviselő  

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 



Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

331/2012. (XII.19.) önkormányzati határozata  

 

 

Praxisjoggal rendelkező háziorvosok, illetve fogorvosok és a 

praxisjoggal érintett települési önkormányzat közötti feladat-ellátási  

szerződések módosítása 

 

 

1. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy Mezőkövesd Város Önkormányzat és 

a praxisjoggal rendelkező háziorvosok, illetve fogorvosok közötti feladat-

ellátási szerződések módosításra kerüljenek a jogszabályi változásokat 

figyelembe véve. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a praxisjoggal rendelkező 

háziorvosok, illetve fogorvosok és a praxisjoggal érintett települési 

önkormányzat közötti feladat-ellátási szerződések aláírására. 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

 

 

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

 jegyző         polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

Nyeste László sk.       Takács József sk.  

települési képviselő       települési képviselő  

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                            Melléklet a 331/2012.(XII.19.)önkormányzati határozathoz  

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 

amely létrejött egyrészről Mezőkövesd város Önkormányzata (képviseli  dr. Fekete Zoltán 

polgármester, székhely: 3400. Mezőkövesd, Mátyás király út 112.) – továbbiakban: 

Önkormányzat, 

másrészről Dr. Fehér Edit vállalkozó háziorvos ( szül.idő: 1982.02.07,an: Beller Teréz; 

lakcím: 3400.Mezőkövesd, Dr. Papp Z. út 10; Orvosok Országos Nyilvántartási száma: 

67418.), mint megbízott (továbbiakban: Megbízott)  között a Mezőkövesd Város 

Önkormányzatának 22/2002. (VI.28.) ÖK. számú rendeletében meghatározott Mezőkövesd, 

III-as számú háziorvosi körzet (3400. Mezőkövesd, Deák Ferenc út 1.sz.) háziorvosi 

feladatainak működtetésére 2009.december 22-én kötött feladat-ellátási szerződés 

módosítására az alábbi feltételekkel: 

1.) A feladat-ellátási szerződés 4. pontja az alábbiakra változik: 

Szerződő felek rögzítik, hogy a Megbízott gondoskodik a háziorvosi szolgáltatás ellátása 

érdekében – a vonatkozó jogszabályokban előírtaknak megfelelően - egészségügyi 

szakalkalmazottak foglalkoztatásáról, akiknek a munkáját a háziorvos irányítja. 

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

Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a folyamatos ellátás keretében háziorvos 

hetente legkevesebb 15 órát, de munkanapokon naponta legkevesebb 2 órát rendel. 

A rendelés időtartama: hétfő, szerda, péntek:  8.00 - 12.00 óra 

                                     kedd, csütörtök:         13.00 – 17.00 óra 

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

      a rendelőben és gondoskodik a váróterem nyitva tartásáról.  
Az Önkormányzat a rendelési idő betartását ellenőrizheti. A rendelési idő betartásának  

ismételt megszegése jelen szerződés felbontására adhat okot. 

 
  

3.) A feladat-ellátási szerződés 10. pontja az alábbiakra változik: 

Az egészségügyi alapellátás keretében működő központi háziorvosi ügyelet ellátása  

vállalkozói formában történik Mezőkövesd Városban.  

 

4.) A feladat-ellátási szerződés 15. pontja az alábbiakra változik: 

Szerződő felek jelen szerződést határozatlan időre kötik azzal, hogy a szerződést mindkét 

      fél jogosult külön indokolás mellett 6 hónapos felmondási idővel írásban felmondani. 

      Az Önkormányzat a feladat-ellátási szerződést -  indoklással – felmondja,  

a.)ha a háziorvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás  

ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre 

vonatkozó előírásokat, 

b.)a háziorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely 

okból elveszíti. 



 

5.) A feladat-ellátási szerződés 16. pontja az alábbiakra változik: 

A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a háziorvost ért kár esetén a települési 

önkormányzat kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál 

figyelembe kell venni a háziorvosi szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott         

éves összeget. 

 

A felek jelen feladat-ellátási szerződés módosítását, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt elolvasás és értelmezés után írták alá. 

 

Mezőkövesd, 2012. december… 

 

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

Mezőkövesd Város Önkormányzata       Dr. Fehér Edit  
  képviseletében     vállalkozó háziorvos   

   dr. Fekete Zoltán polgármester                                           

   

 

 

Ellenjegyezte:  

 

Dr. Jakab Orsolya  

     jegyző  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                            Melléklet a 331/2012.(XII.19.)önkormányzati határozathoz  

 

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 

amely létrejött egyrészről Mezőkövesd város Önkormányzata (képviseli  dr. Fekete Zoltán 

polgármester, székhely: 3400. Mezőkövesd, Mátyás király út 112.) – továbbiakban: 

Önkormányzat, 

másrészről Dr. Bakos Erika vállalkozó házi gyermekorvos ( szül.idő: 1943.01.16,an: Tánczos 

Klára; lakcím: 3400.Mezőkövesd, Deák F út 10; Orvosok Országos Nyilvántartási száma: 

23157.), mint megbízott (továbbiakban: Megbízott)  között a Mezőkövesd Város 

Önkormányzatának 22/2002. (VI.28.) ÖK. számú rendeletében meghatározott Mezőkövesd, 

II-es számú házi gyermekorvosi körzet (3400. Mezőkövesd, Mátyás király út 75.sz.) 

háziorvosi feladatainak működtetésére 2002.július 15-én kötött feladat-ellátási szerződés 

módosítására az alábbi feltételekkel: 

1.) A feladat-ellátási szerződés 4. pontja az alábbiakra változik: 

Szerződő felek rögzítik, hogy a Megbízott gondoskodik a házi gyermekorvosi szolgáltatás 

ellátása érdekében – a vonatkozó jogszabályokban előírtaknak megfelelően - egészségügyi 

szakalkalmazottak foglalkoztatásáról, akiknek a munkáját a háziorvos irányítja. 

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

Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a folyamatos ellátás keretében háziorvos 

hetente legkevesebb 15 órát, de munkanapokon naponta legkevesebb 2 órát rendel. 

A rendelés időtartama: hétfő, szerda, péntek: 15.00 -  18.00 óra 

                                     kedd, csütörtök:            8.00 – 11.00 óra 

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

      a rendelőben és gondoskodik a váróterem nyitva tartásáról.  

Az Önkormányzat a rendelési idő betartását ellenőrizheti. A rendelési idő betartásának  

ismételt megszegése jelen szerződés felbontására adhat okot. 

 

3.) A feladat-ellátási szerződés 10. pontja az alábbiakra változik: 

Az egészségügyi alapellátás keretében működő központi háziorvosi ügyelet ellátása  

vállalkozói formában történik Mezőkövesd Városban.  

 

4.) A feladat-ellátási szerződés 11.1. pontja az alábbiakra változik: 

Megbízott vállalja az ingyenesen használatában lévő rendelő helyiségeinek kétévenkénti 

tisztasági festését, mázolását, a halaszthatatlan karbantartási munkálatok elvégzését 

50.000.-Ft összegben, valamint a rendelő üzemeltetési költségeit.  

      Az Önkormányzat vállalja az önkormányzat tulajdonában lévő épület állagmegóvását és  

az  50.000.-Ft feletti karbantartási munkálatok elvégzését az önkormányzat éves  

költségvetésében szereplő keretösszeg terhére. 

 

5.) A feladat-ellátási szerződés 15. pontja az alábbiakra változik: 



Szerződő felek jelen szerződést határozatlan időre kötik azzal, hogy a szerződést mindkét 

      fél jogosult külön indokolás mellett 6 hónapos felmondási idővel írásban felmondani. 

      Az Önkormányzat a feladat-ellátási szerződést -  indoklással – felmondja,  

a.)ha a háziorvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás  

ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre 

vonatkozó előírásokat, 

b.)a háziorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely 

okból elveszíti. 

 

6.) A feladat-ellátási szerződés 16. pontja az alábbiakra változik: 

A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a háziorvost ért kár esetén a települési 

önkormányzat kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál 

figyelembe kell venni a háziorvosi szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott         

éves összeget. 

 

A felek jelen feladat-ellátási szerződés módosítását, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt elolvasás és értelmezés után írták alá. 

 

Mezőkövesd, 2012. december… 

 

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

Mezőkövesd Város Önkormányzata       Dr. Bakos  Erika  

  képviseletében      vállalkozó házi gyermekorvos  

dr. Fekete Zoltán polgármester                                           

   

 

 

 

Ellenjegyezte:  

 

Dr. Jakab Orsolya  

     jegyző  

 

 

 

 

 



                                           Melléklet a 331/2012.(XII.19.)önkormányzati határozathoz  

 

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 

amely létrejött egyrészről Mezőkövesd város Önkormányzata (képviseli  dr. Fekete Zoltán 

polgármester, székhely: 3400. Mezőkövesd, Mátyás király út 112.) – továbbiakban: 

Önkormányzat, 

másrészről Dr. Dunai Kovács Éva vállalkozó házi gyermekorvos ( szül.idő: 1934.06.09,an: 

Földváry Ilona; lakcím: 3400.Mezőkövesd, Liliom út 34; Orvosok Országos Nyilvántartási 

száma: 7601.), mint megbízott (továbbiakban: Megbízott)  között a Mezőkövesd Város 

Önkormányzatának 22/2002. (VI.28.) ÖK. számú rendeletében meghatározott Mezőkövesd, 

III-as számú házi gyermekorvosi körzet (3400. Mezőkövesd, Mátyás király út 75.sz.) 

háziorvosi feladatainak működtetésére 2002.július 15-én kötött feladat-ellátási szerződés 

módosítására az alábbi feltételekkel: 

1.) A feladat-ellátási szerződés 4. pontja az alábbiakra változik: 

Szerződő felek rögzítik, hogy a Megbízott gondoskodik a házi gyermekorvosi szolgáltatás 

ellátása érdekében – a vonatkozó jogszabályokban előírtaknak megfelelően - egészségügyi 

szakalkalmazottak foglalkoztatásáról, akiknek a munkáját a háziorvos irányítja. 

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

Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a folyamatos ellátás keretében háziorvos 

hetente legkevesebb 15 órát, de munkanapokon naponta legkevesebb 2 órát rendel. 

A rendelés időtartama: hétfő, szerda, péntek:  8.00 -  12.00 óra 

                                     kedd, csütörtök:          15.00 – 18.00 óra 

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

      a rendelőben és gondoskodik a váróterem nyitva tartásáról.  

Az Önkormányzat a rendelési idő betartását ellenőrizheti. A rendelési idő betartásának  

ismételt megszegése jelen szerződés felbontására adhat okot. 

 

3.) A feladat-ellátási szerződés 10. pontja az alábbiakra változik: 

Az egészségügyi alapellátás keretében működő központi háziorvosi ügyelet ellátása  

vállalkozói formában történik Mezőkövesd Városban.  

 

4.) A feladat-ellátási szerződés 11.1. pontja az alábbiakra változik: 

Megbízott vállalja az ingyenesen használatában lévő rendelő helyiségeinek kétévenkénti 

tisztasági festését, mázolását, a halaszthatatlan karbantartási munkálatok elvégzését 

50.000.-Ft összegben, valamint a rendelő üzemeltetési költségeit.  

      Az Önkormányzat vállalja az önkormányzat tulajdonában lévő épület állagmegóvását és  

az  50.000.-Ft feletti karbantartási munkálatok elvégzését az önkormányzat éves  

költségvetésében szereplő keretösszeg terhére. 

 

5.) A feladat-ellátási szerződés 15. pontja az alábbiakra változik: 



 

Szerződő felek jelen szerződést határozatlan időre kötik azzal, hogy a szerződést mindkét 

      fél jogosult külön indokolás mellett 6 hónapos felmondási idővel írásban felmondani. 

      Az Önkormányzat a feladat-ellátási szerződést -  indoklással – felmondja,  

a.)ha a háziorvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás  

ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre 

vonatkozó előírásokat, 

b.)a háziorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely 

okból elveszíti. 

 

6.) A feladat-ellátási szerződés 16. pontja az alábbiakra változik: 

A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a háziorvost ért kár esetén a települési 

önkormányzat kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál 

figyelembe kell venni a háziorvosi szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott         

éves összeget. 

 

A felek jelen feladat-ellátási szerződés módosítását, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt elolvasás és értelmezés után írták alá. 

 

Mezőkövesd, 2012. december… 

 

 

 

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

Mezőkövesd Város Önkormányzata     Dr. Dunai Kovács Éva  
  képviseletében       vállalkozó háziorvos   

   dr. Fekete Zoltán polgármester                                           

   

 

 

Ellenjegyezte:  

 

Dr. Jakab Orsolya  

     jegyző  

 

 

 

 



                                            Melléklet a 331/2012.(XII.19.)önkormányzati határozathoz  

 

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 

amely létrejött egyrészről Mezőkövesd város Önkormányzata (képviseli  dr. Fekete Zoltán 

polgármester, székhely: 3400. Mezőkövesd, Mátyás király út 112.) – továbbiakban: 

Önkormányzat, 

másrészről Dr. Papp János vállalkozó házi gyermekorvos ( szül.idő: 1942.06.25,an: Mitró 

Mária; lakcím: 3400.Mezőkövesd, Mátyás király út 12; Orvosok Országos Nyilvántartási 

száma: 7601.), mint megbízott (továbbiakban: Megbízott)  között a Mezőkövesd Város 

Önkormányzatának 22/2002. (VI.28.) ÖK. számú rendeletében meghatározott Mezőkövesd,  

I-es számú házi gyermekorvosi körzet (3400. Mezőkövesd, Deák Ferenc út 1.sz.) háziorvosi 

feladatainak működtetésére 2002.július 15-én kötött feladat-ellátási szerződés módosítására az 

alábbi feltételekkel: 

1.) A feladat-ellátási szerződés 4. pontja az alábbiakra változik: 

Szerződő felek rögzítik, hogy a Megbízott gondoskodik a házi gyermekorvosi szolgáltatás 

ellátása érdekében – a vonatkozó jogszabályokban előírtaknak megfelelően - egészségügyi 

szakalkalmazottak foglalkoztatásáról, akiknek a munkáját a háziorvos irányítja. 

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

Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a folyamatos ellátás keretében háziorvos 

hetente legkevesebb 15 órát, de munkanapokon naponta legkevesebb 2 órát rendel. 

A rendelés időtartama: hétfő, szerda, péntek:  8.00 -  12.00 óra 

                                     kedd, csütörtök:          15.00 – 18.00 óra 

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

      a rendelőben és gondoskodik a váróterem nyitva tartásáról.  

Az Önkormányzat a rendelési idő betartását ellenőrizheti. A rendelési idő betartásának  

ismételt megszegése jelen szerződés felbontására adhat okot. 

 

3.) A feladat-ellátási szerződés 10. pontja az alábbiakra változik: 

Az egészségügyi alapellátás keretében működő központi háziorvosi ügyelet ellátása  

vállalkozói formában történik Mezőkövesd Városban.  

 

4.) A feladat-ellátási szerződés 11.1. pontja hatályát veszti. 

5.) A feladat-ellátási szerződés 15. pontja az alábbiakra változik: 

Szerződő felek jelen szerződést határozatlan időre kötik azzal, hogy a szerződést mindkét 

      fél jogosult külön indokolás mellett 6 hónapos felmondási idővel írásban felmondani. 

      Az Önkormányzat a feladat-ellátási szerződést -  indoklással – felmondja,  

a.)ha a háziorvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás  

ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre 

vonatkozó előírásokat, 



b.)a háziorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely 

okból elveszíti. 

 

6.) A feladat-ellátási szerződés 16. pontja az alábbiakra változik: 

A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a háziorvost ért kár esetén a települési 

önkormányzat kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál 

figyelembe kell venni a háziorvosi szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott         

éves összeget. 

 

A felek jelen feladat-ellátási szerződés módosítását, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt elolvasás és értelmezés után írták alá. 

 

Mezőkövesd, 2012. december… 

 

 

 

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

Mezőkövesd Város Önkormányzata         Dr. Papp János  

  képviseletében       vállalkozó háziorvos   

   dr. Fekete Zoltán polgármester     

 

 

 

 

 

Ellenjegyezte:  

 

Dr. Jakab Orsolya  

     jegyző  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                            Melléklet a 331/2012.(XII.19.) önkormányzati határozathoz  

 

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 

amely létrejött egyrészről Mezőkövesd város Önkormányzata (képviseli  dr. Fekete Zoltán 

polgármester, székhely: 3400. Mezőkövesd, Mátyás király út 112.) – továbbiakban: 

Önkormányzat, 

másrészről Dr. Varga Iván vállalkozó háziorvos ( szül.idő: 1934.12.17,an: Milkó Borbála; 

lakcím: 3400.Mezőkövesd, Rákóczi út 3; Orvosok Országos Nyilvántartási száma: 5472), 

mint megbízott (továbbiakban: Megbízott)  között a Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

22/2002. (VI.28.) ÖK. számú rendeletében meghatározott Mezőkövesd, V-ös számú házi 

orvosi körzet (3400. Mezőkövesd, Mátyás király út 75.sz.) háziorvosi feladatainak 

működtetésére 2002.július 15-én kötött feladat-ellátási szerződés módosítására az alábbi 

feltételekkel: 

1.) A feladat-ellátási szerződés 4. pontja az alábbiakra változik: 

Szerződő felek rögzítik, hogy a Megbízott gondoskodik a háziorvosi szolgáltatás ellátása 

érdekében – a vonatkozó jogszabályokban előírtaknak megfelelően - egészségügyi 

szakalkalmazottak foglalkoztatásáról, akiknek a munkáját a háziorvos irányítja. 

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

Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a folyamatos ellátás keretében háziorvos 

hetente legkevesebb 15 órát, de munkanapokon naponta legkevesebb 2 órát rendel. 

A rendelés időtartama: hétfő, szerda, péntek:  8.00 -  12.00 óra 

                                     kedd, csütörtök:          15.00 – 19.00 óra 

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

      a rendelőben és gondoskodik a váróterem nyitva tartásáról.  

Az Önkormányzat a rendelési idő betartását ellenőrizheti. A rendelési idő betartásának  

ismételt megszegése jelen szerződés felbontására adhat okot. 

 

3.) A feladat-ellátási szerződés 10. pontja az alábbiakra változik: 

Az egészségügyi alapellátás keretében működő központi háziorvosi ügyelet ellátása  

vállalkozói formában történik Mezőkövesd Városban.  

 

4.) A feladat-ellátási szerződés 11.1. pontja az alábbiakra változik: 

Megbízott vállalja az ingyenesen használatában lévő rendelő helyiségeinek kétévenkénti 

tisztasági festését, mázolását, a halaszthatatlan karbantartási munkálatok elvégzését 

50.000.-Ft összegben, valamint a rendelő üzemeltetési költségeit.  

      Az Önkormányzat vállalja az önkormányzat tulajdonában lévő épület állagmegóvását és  

az  50.000.-Ft feletti karbantartási munkálatok elvégzését az önkormányzat éves  

költségvetésében szereplő keretösszeg terhére. 

 

5.) A feladat-ellátási szerződés 15. pontja az alábbiakra változik: 



 

Szerződő felek jelen szerződést határozatlan időre kötik azzal, hogy a szerződést mindkét 

      fél jogosult külön indokolás mellett 6 hónapos felmondási idővel írásban felmondani. 

      Az Önkormányzat a feladat-ellátási szerződést -  indoklással – felmondja,  

a.)ha a háziorvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás  

ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre 

vonatkozó előírásokat, 

b.)a háziorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely 

okból elveszíti. 

 

6.) A feladat-ellátási szerződés 16. pontja az alábbiakra változik: 

A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a háziorvost ért kár esetén a települési 

önkormányzat kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál 

figyelembe kell venni a háziorvosi szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott         

éves összeget. 

 

A felek jelen feladat-ellátási szerződés módosítását, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt elolvasás és értelmezés után írták alá. 

 

Mezőkövesd, 2012. december… 

 

 

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

Mezőkövesd Város Önkormányzata     Dr. Varga Iván  
  képviseletében     vállalkozó háziorvos   

   dr. Fekete Zoltán polgármester                                           
   

 

 

 

 

Ellenjegyezte:  

 

Dr. Jakab Orsolya  

     jegyző  

 

 

 



                                           Melléklet a 331/2012.(XII.19.)önkormányzati határozathoz  

 

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 

amely létrejött egyrészről Mezőkövesd város Önkormányzata (képviseli  dr. Fekete Zoltán 

polgármester, székhely: 3400. Mezőkövesd, Mátyás király út 112.) – továbbiakban: 

Önkormányzat, 

másrészről Dr. Komiljovics József és Társa Háziorvosi és Egészségügyi Szolgáltató Bt  

(képviseli: Dr. Komiljovics József háziorvos; szül.idő: 1946.06.26,an: Varga Irén: lakcím: 

3400.Mezőkövesd, Széchenyi út 26; Orvosok Országos Nyilvántartási száma: 27586), mint 

megbízott (továbbiakban: Megbízott)  között a Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

22/2002. (VI.28.) ÖK. számú rendeletében meghatározott Mezőkövesd,  I-es számú házi 

orvosi körzet (3400. Mezőkövesd, Mátyás király út 75.sz.) háziorvosi feladatainak 

működtetésére 2002.július 15-én kötött feladat-ellátási szerződés módosítására az alábbi 

feltételekkel: 

1.) A feladat-ellátási szerződés 4. pontja az alábbiakra változik: 

Szerződő felek rögzítik, hogy a Megbízott gondoskodik a háziorvosi szolgáltatás ellátása 

érdekében – a vonatkozó jogszabályokban előírtaknak megfelelően - egészségügyi 

szakalkalmazottak foglalkoztatásáról, akiknek a munkáját a háziorvos irányítja. 

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

Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a folyamatos ellátás keretében háziorvos 

hetente legkevesebb 15 órát, de munkanapokon naponta legkevesebb 2 órát rendel. 

A rendelés időtartama: hétfő, szerda, péntek:  13.00 -  17.00 óra 

                                     kedd, csütörtök:             8.00 – 12.00 óra 

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

      a rendelőben és gondoskodik a váróterem nyitva tartásáról.  
Az Önkormányzat a rendelési idő betartását ellenőrizheti. A rendelési idő betartásának  

ismételt megszegése jelen szerződés felbontására adhat okot. 

 

3.) A feladat-ellátási szerződés 10. pontja az alábbiakra változik: 

Az egészségügyi alapellátás keretében működő központi háziorvosi ügyelet ellátása  

vállalkozói formában történik Mezőkövesd Városban.  

 

4.) A feladat-ellátási szerződés 11.1. pontja az alábbiakra változik: 

Megbízott vállalja az ingyenesen használatában lévő rendelő helyiségeinek kétévenkénti 

tisztasági festését, mázolását, a halaszthatatlan karbantartási munkálatok elvégzését 

50.000.-Ft összegben, valamint a rendelő üzemeltetési költségeit.  

      Az Önkormányzat vállalja az önkormányzat tulajdonában lévő épület állagmegóvását és  

az  50.000.-Ft feletti karbantartási munkálatok elvégzését az önkormányzat éves  

költségvetésében szereplő keretösszeg terhére. 

 



5.) A feladat-ellátási szerződés 15. pontja az alábbiakra változik: 

Szerződő felek jelen szerződést határozatlan időre kötik azzal, hogy a szerződést mindkét 

      fél jogosult külön indokolás mellett 6 hónapos felmondási idővel írásban felmondani. 

      Az Önkormányzat a feladat-ellátási szerződést -  indoklással – felmondja,  

a.)ha a háziorvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás  

ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre 

vonatkozó előírásokat, 

b.)a háziorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely 

okból elveszíti. 

 

6.) A feladat-ellátási szerződés 16. pontja az alábbiakra változik: 

A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a háziorvost ért kár esetén a települési 

önkormányzat kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál 

figyelembe kell venni a háziorvosi szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott         

éves összeget. 

 

A felek jelen feladat-ellátási szerződés módosítását, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt elolvasás és értelmezés után írták alá. 

 

Mezőkövesd, 2012. december… 

 

 

 

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

Mezőkövesd Város Önkormányzata    Dr. Komiljovics József és Társa BT. 

  képviseletében      megbízott képviseletében    

   dr. Fekete Zoltán polgármester                                          Dr. Komiljovics József 
   

 

 

 

Ellenjegyezte:  

 

Dr. Jakab Orsolya  

     jegyző  

 

 



                                           Melléklet a 331/2012.(XII.19.)önkormányzati határozathoz  

 

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 

amely létrejött egyrészről Mezőkövesd város Önkormányzata (képviseli  dr. Fekete Zoltán 

polgármester, székhely: 3400. Mezőkövesd, Mátyás király út 112.) – továbbiakban: 

Önkormányzat, 

másrészről MEDI-KOZ Egészségügyi Szolgáltató Bt  (képviseli: Dr. Kozma Richárd 

háziorvos; székhely: 3400.Mezőkövesd, Gyula út 4; Orvosok Országos Nyilvántartási száma: 

53367), mint megbízott (továbbiakban: Megbízott)  között a Mezőkövesd Város 

Önkormányzatának 22/2002. (VI.28.) ÖK. számú rendeletében meghatározott Mezőkövesd,  

II-es számú házi orvosi körzet (3400. Mezőkövesd, Gyula út 4.sz.) háziorvosi feladatainak 

működtetésére 2002.július 15-én kötött feladat-ellátási szerződés módosítására az alábbi 

feltételekkel: 

1.) A feladat-ellátási szerződés 4. pontja az alábbiakra változik: 

Szerződő felek rögzítik, hogy a Megbízott gondoskodik a háziorvosi szolgáltatás ellátása 

érdekében – a vonatkozó jogszabályokban előírtaknak megfelelően - egészségügyi 

szakalkalmazottak foglalkoztatásáról, akiknek a munkáját a háziorvos irányítja. 

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

Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a folyamatos ellátás keretében háziorvos 

hetente legkevesebb 15 órát, de munkanapokon naponta legkevesebb 2 órát rendel. 

A rendelés időtartama: hétfő, szerda, péntek:  8.00 -  12.00 óra 

                                     kedd, csütörtök:          13.00 – 17.00 óra 

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

      a rendelőben és gondoskodik a váróterem nyitva tartásáról.  

Az Önkormányzat a rendelési idő betartását ellenőrizheti. A rendelési idő betartásának  

ismételt megszegése jelen szerződés felbontására adhat okot. 

 

3.) A feladat-ellátási szerződés 10. pontja az alábbiakra változik: 

Az egészségügyi alapellátás keretében működő központi háziorvosi ügyelet ellátása  

vállalkozói formában történik Mezőkövesd Városban.  

 

4.) A feladat-ellátási szerződés 11.1. pontja az alábbiakra változik: 

Megbízott vállalja az ingyenesen használatában lévő rendelő helyiségeinek kétévenkénti 

tisztasági festését, mázolását, a halaszthatatlan karbantartási munkálatok elvégzését 

50.000.-Ft összegben, valamint a rendelő üzemeltetési költségeit.  

      Az Önkormányzat vállalja az önkormányzat tulajdonában lévő épület állagmegóvását és  

az  50.000.-Ft feletti karbantartási munkálatok elvégzését az önkormányzat éves  

költségvetésében szereplő keretösszeg terhére. 

 

5.) A feladat-ellátási szerződés 15. pontja az alábbiakra változik: 



 

Szerződő felek jelen szerződést határozatlan időre kötik azzal, hogy a szerződést mindkét 

      fél jogosult külön indokolás mellett 6 hónapos felmondási idővel írásban felmondani. 

      Az Önkormányzat a feladat-ellátási szerződést -  indoklással – felmondja,  

a.)ha a háziorvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás  

ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre 

vonatkozó előírásokat, 

b.)a háziorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely 

okból elveszíti. 

 

6.) A feladat-ellátási szerződés 16. pontja az alábbiakra változik: 

A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a háziorvost ért kár esetén a települési 

önkormányzat kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál 

figyelembe kell venni a háziorvosi szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott         

éves összeget. 

 

A felek jelen feladat-ellátási szerződés módosítását, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt elolvasás és értelmezés után írták alá. 

 

Mezőkövesd, 2012. december… 

 

 

 

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

Mezőkövesd Város Önkormányzata                     MEDI-KOZ BT. 
  képviseletében      megbízott képviseletében    

   dr. Fekete Zoltán polgármester                                            Dr. Kozma Richárd 

   

 

Ellenjegyezte:  

 

Dr. Jakab Orsolya  

     jegyző  

 

                                       

  

 

 



                                           Melléklet a 331/2012.(XII.19.)  önkormányzati határozathoz  

 

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 

amely létrejött egyrészről Mezőkövesd város Önkormányzata (képviseli  dr. Fekete Zoltán 

polgármester, székhely: 3400. Mezőkövesd, Mátyás király út 112.) – továbbiakban: 

Önkormányzat, 

másrészről Dr. Bollók és Társa Háziorvosi és Egészségügyi Szolgáltató Bt  (képviseli: Dr. 

Bollók Zoltán háziorvos; szül.idő: 1968.02.26,an: Ócsai Mária: székhely: 3400.Mezőkövesd, 

Mária út 87.; Orvosok Országos Nyilvántartási száma: 52167), mint megbízott (továbbiakban: 

Megbízott)  között a Mezőkövesd Város Önkormányzatának 22/2002. (VI.28.) ÖK. számú 

rendeletében meghatározott Mezőkövesd,  IV-es számú házi orvosi körzet (3400. 

Mezőkövesd, József Attila út 3.sz.) háziorvosi feladatainak működtetésére 2002.július 24-én 

kötött feladat-ellátási szerződés módosítására az alábbi feltételekkel: 

1.) A feladat-ellátási szerződés 4. pontja az alábbiakra változik: 

Szerződő felek rögzítik, hogy a Megbízott gondoskodik a háziorvosi szolgáltatás ellátása 

érdekében – a vonatkozó jogszabályokban előírtaknak megfelelően - egészségügyi 

szakalkalmazottak foglalkoztatásáról, akiknek a munkáját a háziorvos irányítja. 

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

Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a folyamatos ellátás keretében háziorvos 

hetente legkevesebb 15 órát, de munkanapokon naponta legkevesebb 2 órát rendel. 

A rendelés időtartama: hétfő, szerda, péntek:   8.00 -  12.00 óra 

                                     kedd, csütörtök:           13.00 – 17.00 óra 

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

      a rendelőben és gondoskodik a váróterem nyitva tartásáról.  

Az Önkormányzat a rendelési idő betartását ellenőrizheti. A rendelési idő betartásának  

ismételt megszegése jelen szerződés felbontására adhat okot. 

 

3.) A feladat-ellátási szerződés 10. pontja az alábbiakra változik: 

Az egészségügyi alapellátás keretében működő központi háziorvosi ügyelet ellátása  

vállalkozói formában történik Mezőkövesd Városban.  

 

4.) A feladat-ellátási szerződés 11.1. pontja az alábbiakra változik: 

Megbízott vállalja az ingyenesen használatában lévő rendelő helyiségeinek kétévenkénti 

tisztasági festését, mázolását, a halaszthatatlan karbantartási munkálatok elvégzését 

50.000.-Ft összegben, valamint a rendelő üzemeltetési költségeit.  

      Az Önkormányzat vállalja az önkormányzat tulajdonában lévő épület állagmegóvását és  

az  50.000.-Ft feletti karbantartási munkálatok elvégzését az önkormányzat éves  

költségvetésében szereplő keretösszeg terhére. 

 

5.) A feladat-ellátási szerződés 15. pontja az alábbiakra változik: 



 

Szerződő felek jelen szerződést határozatlan időre kötik azzal, hogy a szerződést mindkét 

      fél jogosult külön indokolás mellett 6 hónapos felmondási idővel írásban felmondani. 

      Az Önkormányzat a feladat-ellátási szerződést -  indoklással – felmondja,  

a.)ha a háziorvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás  

ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre 

vonatkozó előírásokat, 

b.)a háziorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely 

okból elveszíti. 

 

6.) A feladat-ellátási szerződés 16. pontja az alábbiakra változik: 

A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a háziorvost ért kár esetén a települési 

önkormányzat kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál 

figyelembe kell venni a háziorvosi szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott         

éves összeget. 

 

A felek jelen feladat-ellátási szerződés módosítását, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt elolvasás és értelmezés után írták alá. 

 

Mezőkövesd, 2012. december… 

 

 

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

Mezőkövesd Város Önkormányzata    Dr. Bollók  és Társa Bt. 
  képviseletében     megbízott képviseletében    

   dr. Fekete Zoltán polgármester                                 Dr. Bollók Zoltán 
   

 

 

Ellenjegyezte:  

 

Dr. Jakab Orsolya  

     jegyző  

 

 

 

  

 



                                           Melléklet a 331/2012.(XII.19.) önkormányzati határozathoz  

 

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 

amely létrejött egyrészről Mezőkövesd város Önkormányzata (képviseli  dr. Fekete Zoltán 

polgármester, székhely: 3400. Mezőkövesd, Mátyás király út 112.) – továbbiakban: 

Önkormányzat, 

másrészről Molnár és Molnár Egészségügyi és Szolgáltató Bt  (képviseli: Dr. Molnár Károly 

háziorvos; szül.idő: 1950.02.21,an: Molnár Julianna: székhely: 3400.Mezőkövesd, Emese út 

5.), mint megbízott (továbbiakban: Megbízott) között a Mezőkövesd Város 

Önkormányzatának 22/2002. (VI.28.) ÖK. számú rendeletében meghatározott Mezőkövesd, 

VII-es számú házi orvosi körzet (3400. Mezőkövesd, Deák F út 1.sz.) háziorvosi feladatainak 

működtetésére 2002.július 15-én kötött feladat-ellátási szerződés módosítására az alábbi 

feltételekkel: 

1.) A feladat-ellátási szerződés 4. pontja az alábbiakra változik: 

Szerződő felek rögzítik, hogy a Megbízott gondoskodik a háziorvosi szolgáltatás ellátása 

érdekében – a vonatkozó jogszabályokban előírtaknak megfelelően - egészségügyi 

szakalkalmazottak foglalkoztatásáról, akiknek a munkáját a háziorvos irányítja. 

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

Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a folyamatos ellátás keretében háziorvos 

hetente legkevesebb 15 órát, de munkanapokon naponta legkevesebb 2 órát rendel. 

A rendelés időtartama: hétfő, szerda, péntek:  13.00 -  17.00 óra 

                                     kedd, csütörtök:             8.00 – 12.00 óra 

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

      a rendelőben és gondoskodik a váróterem nyitva tartásáról.  

Az Önkormányzat a rendelési idő betartását ellenőrizheti. A rendelési idő betartásának  

ismételt megszegése jelen szerződés felbontására adhat okot. 

 

3.) A feladat-ellátási szerződés 10. pontja az alábbiakra változik: 

Az egészségügyi alapellátás keretében működő központi háziorvosi ügyelet ellátása  

vállalkozói formában történik Mezőkövesd Városban.  

 

4.) A feladat-ellátási szerződés 11.1. pontja az alábbiakra változik: 

Megbízott vállalja az ingyenesen használatában lévő rendelő helyiségeinek kétévenkénti 

tisztasági festését, mázolását, a halaszthatatlan karbantartási munkálatok elvégzését 

50.000.-Ft összegben, valamint a rendelő üzemeltetési költségeit.  

      Az Önkormányzat vállalja az önkormányzat tulajdonában lévő épület állagmegóvását és  

az  50.000.-Ft feletti karbantartási munkálatok elvégzését az önkormányzat éves  

költségvetésében szereplő keretösszeg terhére. 

 

5.) A feladat-ellátási szerződés 15. pontja az alábbiakra változik: 



 

Szerződő felek jelen szerződést határozatlan időre kötik azzal, hogy a szerződést mindkét 

      fél jogosult külön indokolás mellett 6 hónapos felmondási idővel írásban felmondani. 

      Az Önkormányzat a feladat-ellátási szerződést -  indoklással – felmondja,  

a.)ha a háziorvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás  

ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre 

vonatkozó előírásokat, 

b.)a háziorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely 

okból elveszíti. 

 

6.) A feladat-ellátási szerződés 16. pontja az alábbiakra változik: 

A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a háziorvost ért kár esetén a települési 

önkormányzat kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál 

figyelembe kell venni a háziorvosi szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott         

éves összeget. 

 

A felek jelen feladat-ellátási szerződés módosítását, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt elolvasás és értelmezés után írták alá. 

 

Mezőkövesd, 2012. december… 

 

 

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

Mezőkövesd Város Önkormányzata    Molnár és Molnár Eü. BT. 
  képviseletében     megbízott képviseletében    

   dr. Fekete Zoltán polgármester                                 Dr. Molnár Károly 
   

 

 

Ellenjegyezte:  

 

Dr. Jakab Orsolya  

     jegyző  

 

 

 

 

 



                                            Melléklet a 331/2012.(XII.19.) önkormányzati határozathoz  

 

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 

 

amely létrejött egyrészről Mezőkövesd város Önkormányzata (képviseli  dr. Fekete Zoltán 

polgármester, székhely: 3400. Mezőkövesd, Mátyás király út 112.) – továbbiakban: 

Önkormányzat, 

 

másrészről Dr. Pólik István vállalkozó fogorvos ( szül.idő: 1944.03.13,an: Szabó Mária; 

lakcím: 3400.Mezőkövesd, Deák Ferenc út 20; Orvosok Országos Nyilvántartási száma: 

22569), mint megbízott (továbbiakban: Megbízott)  között a Mezőkövesd Város 

Önkormányzatának 22/2002. (VI.28.) ÖK. számú rendeletében meghatározott ifjúsági 

fogászat (3400. Mezőkövesd, Mátyás király út 146.sz.) háziorvosi feladatainak működtetésére 

2002.július 15-én kötött feladat-ellátási szerződés módosítására az alábbi feltételekkel: 

 

1.) A feladat-ellátási szerződés 4. pontja 4.1 ponttal egészül ki: 

Szerződő felek rögzítik, hogy a Megbízott gondoskodik a háziorvosi szolgáltatás ellátása 

érdekében – a vonatkozó jogszabályokban előírtaknak megfelelően - egészségügyi 

szakalkalmazottak foglalkoztatásáról, akiknek a munkáját a háziorvos irányítja. 

 

2.) A feladat-ellátási szerződés 15. pontja az alábbiakra változik: 

Szerződő felek jelen szerződést határozatlan időre kötik azzal, hogy a szerződést mindkét 

      fél jogosult külön indokolás mellett 6 hónapos felmondási idővel írásban felmondani. 

      Az Önkormányzat a feladat-ellátási szerződést -  indoklással – felmondja,  

a.)ha a háziorvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás  

ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre 

vonatkozó előírásokat, 

b.)a háziorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely 

okból elveszíti. 

 

 

3.) A feladat-ellátási szerződés 16. pontja az alábbiakra változik: 

A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a háziorvost ért kár esetén a települési 

önkormányzat kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál 

figyelembe kell venni a háziorvosi szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott         

éves összeget. 

 



A felek jelen feladat-ellátási szerződés módosítását, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt elolvasás és értelmezés után írták alá. 

 

Mezőkövesd, 2012. december… 

 

 

 

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

Mezőkövesd Város Önkormányzata     Dr. Pólik István  
  képviseletében     vállalkozó fogorvos   

   dr. Fekete Zoltán polgármester      

 

 

 

 

Ellenjegyezte:  

 

Dr. Jakab Orsolya  

     jegyző  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Melléklet a 331/2012.(XII.19.) önkormányzati határozathoz  

 

 

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 

 

 

amely létrejött egyrészről Mezőkövesd város Önkormányzata (képviseli  dr. Fekete Zoltán 

polgármester, székhely: 3400. Mezőkövesd, Mátyás király út 112.) – továbbiakban: 

Önkormányzat, 

 

másrészről DAV-DENT BT  (képviseli: Dr. Kiss Ferenc fogorvos; szül.idő: 1942.11.10,an: 

Gyöngyösi Erzsébet: székhely: 3400.Mezőkövesd, Balogh Ádám út 6.-Orvosok Országos 

Nyilvántartási száma: 21478), mint megbízott (továbbiakban: Megbízott) között a 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 22/2002. (VI.28.) ÖK. számú rendeletében 

meghatározott fogorvosi körzet (3400. Mezőkövesd, Kossuth út 1.sz., illetve László Károly út 

10.sz) háziorvosi feladatainak működtetésére 2002.július 15-én kötött feladat-ellátási 

szerződés módosítására az alábbi feltételekkel: 

1.) A feladat-ellátási szerződés 4. pontja 4.1 ponttal egészül ki: 

Szerződő felek rögzítik, hogy a Megbízott gondoskodik a háziorvosi szolgáltatás ellátása 

érdekében – a vonatkozó jogszabályokban előírtaknak megfelelően - egészségügyi 

szakalkalmazottak foglalkoztatásáról, akiknek a munkáját a háziorvos irányítja. 

 

2.) A feladat-ellátási szerződés 15. pontja az alábbiakra változik: 

Szerződő felek jelen szerződést határozatlan időre kötik azzal, hogy a szerződést mindkét 

      fél jogosult külön indokolás mellett 6 hónapos felmondási idővel írásban felmondani. 

      Az Önkormányzat a feladat-ellátási szerződést -  indoklással – felmondja,  

a.)ha a háziorvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás  

ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre 

vonatkozó előírásokat, 

b.)a háziorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely 

okból elveszíti. 

 

3.) A feladat-ellátási szerződés 16. pontja az alábbiakra változik: 

A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a háziorvost ért kár esetén a települési 

önkormányzat kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál 

figyelembe kell venni a háziorvosi szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott         

éves összeget. 



 

A felek jelen feladat-ellátási szerződés módosítását, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt elolvasás és értelmezés után írták alá. 

 

Mezőkövesd, 2012. december… 

 

 

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

Mezőkövesd Város Önkormányzata     DAV-DENT BT megbízott 

  képviseletében       képviseletében   

  dr. Fekete Zoltán polgármester                Dr. Kiss Ferenc fogorvos 

 

 

 

Ellenjegyezte:  

 

Dr. Jakab Orsolya  

     jegyző  

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Melléklet a 331/2012.(XII.19.) önkormányzati határozathoz  

 

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 

 

amely létrejött egyrészről Mezőkövesd város Önkormányzata (képviseli  dr. Fekete Zoltán 

polgármester, székhely: 3400. Mezőkövesd, Mátyás király út 112.) – továbbiakban: 

Önkormányzat, 

másrészről Dr. Dabizs János vállalkozó fogorvos (szül.idő: 1947.10.03,an: Kovács Mária, 

lakcíme: 3400.Mezőkövesd, Madách I út 7.-Orvosok Országos Nyilvántartási száma: 26224), 

mint megbízott (továbbiakban: Megbízott) között a Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

22/2002. (VI.28.) ÖK. számú rendeletében meghatározott fogorvosi körzet (3400. 

Mezőkövesd, Kossuth út 1.sz., illetve Madách I út 7.sz) háziorvosi feladatainak 

működtetésére 2002.július 15-én kötött feladat-ellátási szerződés módosítására az alábbi 

feltételekkel: 

 

1.) A feladat-ellátási szerződés 4. pontja 4.1 ponttal egészül ki: 

Szerződő felek rögzítik, hogy a Megbízott gondoskodik a háziorvosi szolgáltatás ellátása 

érdekében – a vonatkozó jogszabályokban előírtaknak megfelelően - egészségügyi 

szakalkalmazottak foglalkoztatásáról, akiknek a munkáját a háziorvos irányítja. 

 

2.) A feladat-ellátási szerződés 15. pontja az alábbiakra változik: 

Szerződő felek jelen szerződést határozatlan időre kötik azzal, hogy a szerződést mindkét 

      fél jogosult külön indokolás mellett 6 hónapos felmondási idővel írásban felmondani. 

      Az Önkormányzat a feladat-ellátási szerződést -  indoklással – felmondja,  

a.)ha a háziorvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás  

ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre 

vonatkozó előírásokat, 

b.)a háziorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely 

okból elveszíti. 

 

 

3.) A feladat-ellátási szerződés 16. pontja az alábbiakra változik: 

A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a háziorvost ért kár esetén a települési 

önkormányzat kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál 

figyelembe kell venni a háziorvosi szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott         

éves összeget. 

 



A felek jelen feladat-ellátási szerződés módosítását, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt elolvasás és értelmezés után írták alá. 

 

Mezőkövesd, 2012. december… 

 

 

 

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

Mezőkövesd Város Önkormányzata     Dr. Dabizs János 

  képviseletében     vállalkozó fogorvos   

  dr. Fekete Zoltán polgármester                 

                                            

Ellenjegyezte:  

 

Dr. Jakab Orsolya  

     jegyző  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Melléklet a 331/2012.(XII.19.) önkormányzati határozathoz  

 

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 

 

amely létrejött egyrészről Mezőkövesd város Önkormányzata (képviseli  dr. Fekete Zoltán 

polgármester, székhely: 3400. Mezőkövesd, Mátyás király út 112.) – továbbiakban: 

Önkormányzat, 

másrészről Dr. Heéger László vállalkozó fogorvos (szül.idő: 1955.04.16,an: Szabó Erzsébet, 

lakcíme: 3400.Mezőkövesd, Dr. Papp Zoltán út 1.- Orvosok Országos Nyilvántartási száma: 

39443), mint megbízott (továbbiakban: Megbízott) között a Mezőkövesd Város 

Önkormányzatának 22/2002. (VI.28.) ÖK. számú rendeletében meghatározott 

gyermekfogászati körzet (3400. Mezőkövesd, Gyula út 4.sz) háziorvosi feladatainak 

működtetésére 2010.április 1-én kötött feladat-ellátási szerződés módosítására az alábbi 

feltételekkel: 

 

1.) A feladat-ellátási szerződés 4. pontja 4.1 ponttal egészül ki: 

Szerződő felek rögzítik, hogy a Megbízott gondoskodik a háziorvosi szolgáltatás ellátása 

érdekében – a vonatkozó jogszabályokban előírtaknak megfelelően - egészségügyi 

szakalkalmazottak foglalkoztatásáról, akiknek a munkáját a háziorvos irányítja. 

 

2.) A feladat-ellátási szerződés 15. pontja az alábbiakra változik: 

Szerződő felek jelen szerződést határozatlan időre kötik azzal, hogy a szerződést mindkét 

      fél jogosult külön indokolás mellett 6 hónapos felmondási idővel írásban felmondani. 

      Az Önkormányzat a feladat-ellátási szerződést -  indoklással – felmondja,  

a.)ha a háziorvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás  

ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre 

vonatkozó előírásokat, 

b.)a háziorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely 

okból elveszíti. 

 

 

3.) A feladat-ellátási szerződés 16. pontja az alábbiakra változik: 

A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a háziorvost ért kár esetén a települési 

önkormányzat kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál 

figyelembe kell venni a háziorvosi szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott         

éves összeget. 

 



A felek jelen feladat-ellátási szerződés módosítását, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt elolvasás és értelmezés után írták alá. 

 

 

Mezőkövesd, 2012. december… 

 

 

 

 

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

Mezőkövesd Város Önkormányzata     Dr. Heéger László 

  képviseletében     vállalkozó fogorvos   

  dr. Fekete Zoltán polgármester                 

                                      

Ellenjegyezte:  

 

Dr. Jakab Orsolya  

     jegyző  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

332/2012. (XII.19.) önkormányzati határozata  

 

utcanevek megváltoztatásáról az egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi 

rendszerekhez köthető elnevezések tilalmával összefüggő módosításáról  

szóló 2012. évi CLXVII. törvény alapján 

 

 

 

1.)A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta, és a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXVII. törvény 14. § (2) bekezdés a) pontja 

alapján alábbi döntést hozza: 

 

 Bacsó Béla utca nevét megváltoztatja. Az új név: Mindszenty József utca 

 Marx Károly utca nevét megváltoztatja. Az új név: Morvay János utca 

 Somogyi Béla utca nevét megváltoztatja. Az új név: Gróf Bethlen István utca 

 Felszabadulás utca nevét megváltoztatja. Az új név: Klementina utca 

 

 

2.)A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésnek megfelelően 

az utcanév változás érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

 

Felelős:     polgármester 

Határidő:  folyamatos 

 

 

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

 jegyző      polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

Nyeste László sk.       Takács József sk.  

települési képviselő       települési képviselő  

 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

333/2012. (XII.19.) önkormányzati határozata  

 

 

 Mezőkövesd Településrendezési eszközök módosításáról 

 

 

 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Településrendezési eszközök 

módosítását  rendelje meg a 2013. évi költségvetés terhére, és felkéri a főépítészt, 

hogy a tervezés szakmai felügyeletét lássa el és az elkészült tervdokumentációt 

jóváhagyásra a Képviselő-testületnek nyújtsa be. 

 

 

 

Felelős: polgármester, főépítész 

Határidő: értelem szerint 

 

 

 

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

 jegyző      polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

Nyeste László sk.       Takács József sk.  

települési képviselő       települési képviselő  

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

334/2012. (XII.19.) önkormányzati határozata  

 

 

Mezőkövesd Települési Esélyegyenlőségi programjáról  

  

 

 

 

Mezőkövesd város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozat melléklete 

szerint elfogadta a Mezőkövesd Város Települési Esélyegyenlőségi Programját. 

 
 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

 

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

 jegyző      polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

Nyeste László sk.       Takács József sk.  

települési képviselő       települési képviselő  

 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

335/2012. (XII.19.) önkormányzati határozata  

 

Önkormányzati tulajdonban lévő intézmények helyiségei 

hasznosításának szabályai 

 

 

1./ A Képviselő-testület a Mezőkövesd Város Önkormányzatának törzsvagyonába 

tartozó ingatlanok helyiségeinek működtetését visszavonja az oktatási intézmények 

vezetőitől és átadja a működtetési jogot a Mezőkövesdi Városgondnokság részére. A 

városgondnokság teljeskörűen eljár a működtetés területén (szerződéseket köt a 

bérlőkkel, számlázással kapcsolatos teendőket ellátja). Szerződések megkötése során 

egyeztetést végez az oktatási intézmény vezetőjével. 

 

2./ A Képviselő-testület  a Mezőkövesd Város Önkormányzatának törzsvagyonába 

tartozó ingatlanok helyiségeinek bérleti díjait az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

Helyiségek fajtája Bérleti díj Ft/óra 

1. Osztályterem, tanterem 20 és 40 m2 között, Közösségi Ház C. 

szárny tantermei 

2.000 Ft/óra 

2. Osztályterem, tanterem 40 m2 fölött 2.500 Ft/óra 

3. Számítógépterem  15 gép alatt  3.000 Ft/óra 

4. Számítógépterem 15 gép felett 3.500 Ft/óra 

5. Tornaterem 250 m2-ig 2.000 Ft/óra 

6. Tornaterem 250 – 500 m2  között 3.000 Ft/óra 

7. Tornaterem 500 m2 felett kivétel Városi Sportcsarnok, 

díszterem,    

3.500 Ft/óra 

8. Ebédlő, vagy intézményi előtér, vagy közfeladatot nem szolgáló 

egyéb helyiség árubemutatás egyszeri alkalomra   

2.700 Ft/óra 

9. Ebédlő, vagy intézményi előtér, vagy közfeladatot nem szolgáló 

egyéb helyiség 5 órát meghaladó időtartamú bérbeadása 

55.000 Ft/alkalom 

10. Közösségi Ház színházterem esetenként Közös megegyezés 

11. Közösségi Ház, Táncterem 1.000 Ft alapdíj + 3.500 Ft/óra 

12. Közösségi Ház Ifjúsági Klub  1.000 Ft alapdíj + 2.500 Ft/óra 

 

3./ A képviselő-testület az intézményvezető, működtető számára eltérítési jogot állapít 

meg, amely az 1-8., valamint 11-12. pontokban foglalt helyiségek esetén 

20 órát meghaladó, előre bejelentett igénybevétel esetén 10% 

40 órát meghaladó, előre bejelentett igénybevétel esetén 20% 

60 órát meghaladó, előre bejelentett igénybevétel esetén 30% kedvezményt jelent 

 

4./Az intézményvezető, működtető – a kedvezmény nyújtása esetén - jogosult előleget 

kérni, amelynek mértéke a tervezett igénybevétel összköltségének minimum 20%-a. 

 

 



5./ Az intézményvezető, működtető köteles a jelen határozat alapján létrejött 

szerződésekről, - különös tekintettel a 2./ pontban foglalt kedvezmények biztosításáról 

– a szerződés kötést követő 15 napon belül értesíteni a Polgármesteri Hivatal 

vagyongazdálkodásért felelős köztisztviselőjét.  

 

6./ A törzsvagyonba tartozó ingatlanok közül az iskolabüfé, a Rendelőintézetben, a 

középiskolákban, a Sportcsarnokban található büfék, valamint az italautomaták (kávé, 

üdítő) bérbeadására csak licit tárgyalást követően, a legjobb ajánlatot tevővel kerülhet 

sor.  

 

7./ Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 57/2012. (III.28.) 

önkormányzati határozata „Mezőkövesd Város Önkormányzatának törzsvagyonába 

tartozó ingatlanok helyiségei üzemeltetőjének és bérleti díjainak meghatározásáról” 

szóló határozatot jelen határozat hatályba lépésével egyidejűleg visszavonja.  

 

8./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal  

 

 

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

 jegyző      polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

Nyeste László sk.       Takács József sk.  

települési képviselő       települési képviselő  

 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


