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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2010. december 15-én megtartott  

üléséről. 

 

 

Helye: Polgármesteri Hivatal „B” épület félemeleti nagytanácskozó terem 

 Mezőkövesd, Mátyás király út 114. 

 

 

Jelen vannak: 

Dr. Fekete Zoltán polgármester  

Vámos Zoltán alpolgármester 

Csiger Lajos     Barsi László   

Bóta Gáspár    Csirmaz József 

Molnár Istvánné   Guti Árpád 

Nyeste László    Malatinszky Károly 

Takács József (később érkezik)  Csirmaz Zsolt    

    

Polgármesteri Hivatal részéről 

Hajdú András alpolgármester  

Bocsi Anna irodavezető  

Dr. Tóth Zsófia irodavezető 

Balog Lászlóné irodavezető 

Vígh Henrik irodavezető 

Toma Tibor főépítész 

Nagy István munkatárs (érintett napirendnél) 

Pázmándi Tamás munkatárs (érintett napirendnél) 

Hajnerné Tóth Ágnes (érintett napirendnél) 

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet. 

Jelen van 11 fő képviselő. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Malatinszky Károly képviselőt 

és Molnár Istvánné képviselő asszonyt.  

 

 

Kiküldésre került: 

 Polgármesteri tájékoztató 

 Sürgősségi indítvány 2/a.) napirendként: Iskolatej program 

 6.) napirend anyaga 

 9.) és 10.) napirend anyaga 

 ZÁRT ÜLÉS keretében sürgősségi indítvány: 

 10/a.)napirendként: Lakáscélú támogatás utólagos kifizetésének  elbírálása 

 14.) napirendként: a KEOP 1.2.0/2F/09-2010-0027 sz. pályázat második  fordulós 

közbeszerzésének lebonyolítása 

 15.) napirendként: Szerződő felek kiválasztása a „Kánya-patak középső  szakaszának 

rekonstrukciója” című projekt megvalósításához 
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 16.) napirendként: Kánya-patak középső szakaszának rekonstrukciójára  vonatkozó 

kiviteli tervek elkészítésére indult közbeszerzési eljárás  nyertesének kiválasztása 

 TÁJÉKOZTATÁSUL 

 

Kiosztásra került: 

 Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntései 

 7/1. napirendhez előterjesztés határozati javaslattal (Új Rendőrkapitány) 

 12. napirend anyaga (Tanulói laptop-beszerzés) 

 Sürgősségi indítvány nyílt ülés keretében 1/5/b.) napirendként: Önkormányzati 

intézményekben adható egyszeri juttatás 

 7/2.) napirendként: Közmeghallgatás idejének és napirendjének elfogadása 

 7/3.) napirendként: XXIV. Tíztánc Magyar Bajnokság rendezőjének támogatási 

kérelme 

 Sürgősségi indítvány zárt ülés keretében 17.) napirendként: Munkavédelmi-

tűzvédelmi tevékenység végzésére kötött szerződés határidejének meghosszabbítása; 

új pályázati kiírás jóváhagyása 

 

(Takács József képviselő megérkezett - 12 fő)  

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester a napirendek ismertetése után javasolja, hogy a 7/1.) 

napirendet a új városi Rendőrkapitány bemutatkozását akkor tárgyalja meg a képviselő-

testület, ha megérkeznek az ülésre. Azt követően folytatják tovább a napirendet.  

 

Miután a napirendhez hozzászólás, vélemény nem hangzik el – így az elhangzott 

kiegészítéssel, ill. javaslattal teszi fel szavazásra.  

 

 

 A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

306/2010. (XII.15.) ÖK. számú 

H A T Á R O Z A T A 

 

Napirend megállapítása 

 

 

1. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA 

1./1.) Mezőkövesd Város Önkormányzatának 27/1997. (IX.25.) ÖK számú 

rendelet módosítása  helyi autóbusz közlekedés díjának megállapításáról   

Előadó: Bocsi Anna irodavezető 

 Referens: Vígh Henrik irodavezető 

   Vinter Szilárd munkatárs 

   Szabó Istvánné VG. ZRT vezérigazgató   

 

1./2.) Mezőkövesd Város Önkormányzatának 46/2004. (XII.02.)ÖK számú 

rendelet          módosítása a fizető parkolási rendszerről 

Előadó: Bocsi Anna irodavezető 

 Referens: Vígh Henrik irodavezető 

   Vinter Szilárd munkatárs 

   Szabó Istvánné VG. ZRT vezérigazgató   
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7/1.) Mezőkövesd Város új Rendőrkapitányának bemutatkozása 

 Előadó: Szerencsi Árpád rendőr alezredes  

 

1/3.)Az önkormányzati tulajdonú víziközművön szolgáltatott ivóvíz, valamint 

szennyvíztisztítás, kezelés legmagasabb hatósági árának  megállapításáról 

szóló többször módosított 51/2001. (XI.29.) ÖK rendelet, valamint az ivóvíz- 

és  csatornaszolgáltatási üzemeltetési szerződés  módosítása 

Előadó: Bocsi Anna irodavezető 

 Referens: Vígh Henrik irodavezető 

   Szabó Istvánné VG. ZRT vezérigazgató   

 

1/4.)Mezőkövesd Város Önkormányzata tájékoztató az I-III. negyedéves 

gazdálkodásáról  

Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens: Balog Lászlóné irodavezető 

 

1/5.) Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosítása 

Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens: Balog Lászlóné irodavezető 

 

1/5/a.) Támogatási szerződés megkötése – Zsóry fürdő KEOP pályázathoz 

 Előadó:  Dr. Fekete Zoltán polgármester  

 Referens:  Nagy István stratégiai referens 

 

 1/5/b.) Önkormányzati intézményekben adható egyszeri juttatás 

Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens: Balog Lászlóné irodavezető 

 

1/6.) Helyi iparűzési adórendelet módosítás  

 Eladó:  Bocsi Anna irodavezető 

 Referens:  Balog Lászlóné irodavezető 

 

1/7.) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának és az étkeztetés 2011. évi           

nyersanyagnormájának meghatározása 

Előadó: Bocsi Anna irodavezető 

 Referens: Barnóczki László igazgató 

 

2.) Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója 

Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens: Balog Lászlóné irodavezető 

 

2/a.) Iskolatej program  

 Előadó:  Dr. Fekete Zoltán polgármester  

 Referens:  Dr. Tóth Zsófia irodavezető 

 

3.) Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. évi 

munkaterve 

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

 Referens:  Bocsi Anna irodavezető 
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4.) Mezőkövesd város  Önkormányzata  és a Mezőkövesdi  Városgazdálkodási 

ZRt.      között a vízközművek üzemeltetésére, valamint a Zsóry Gyógy és 

Strandfürdő      bérüzemeltetésére vonatkozó szerződések módosítása 

Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens: Balog Lászlóné irodavezető 

 

5.) Az Önkormányzat 2011. évi ellenőrzési tervének jóváhagyása 

Előadó   : Bocsi Anna irodavezető 

 Referens:  Takács Norbert belső ellenőr 

 

6.) Megállapodás a Matyóföldi Idegenforgalmi Egyesülettel a térségi TDM 

szervezettel  kapcsolatos feladatellátásról és a 2011. évre szóló támogatásáról  

  Előadó:  Dr. Fekete Zoltán polgármester 

  Referens:  Tóthné Márton Gabriella egyesületi elnök 

 

7.) Indítványok, javaslatok 

7/2.) Közmeghallgatás idejének és napirendjének elfogadása  

 Előadó:  Dr. Fekete Zoltán polgármester  

 Referens:  Bocsi Anna irodavezető 

 

7/3.)XXIV. Tíztánc Magyar Bajnokság rendezőjének támogatási kérelme 

Előadó:  Dr. Fekete Zoltán polgármester  

Referens:  Bocsi Anna irodavezető 

 

8.)     Tájékoztatásul 

8./1.)Tájékoztató Mezőkövesd Város és a Zsóry-fürdő 2011. évi kiemelt 

rendezvényeiről és turisztikai kiadványról  

 

 

Z Á R T  Ü L É S 

 

9.) Aljegyzői feladatok ellátására beérkezett pályázatok elbírálása  

 Előadó:  Dr. Fekete Zoltán polgármester 

  Referens:  Bocsi Anna irodavezető 

 

10.) Lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása  

 Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester 

 Referens: Dr. Tóth Zsófia irodavezető 

 

10/a.)Lakáscélú támogatás utólagos kifizetésének elbírálása 

Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester 

 Referens: Dr. Tóth Zsófia irodavezető 

 

11.) ÖNKORMÁNYZATI  INGATLANOK  HASZNOSÍTÁSA 

11/1.) Mátyás király út 73/a. szám alatti ingatlan hasznosítása  

11/2.) Mártírok útja 27. sz. alatti ingatlan hasznosítása 

 Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Vígh Henrik irodavezető 

   Pázmándi Tamás munkatárs 
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12.) Közbeszerzési eljárás indítása tanulói laptop-beszerzésre  

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Vígh Henrik irodavezető 

   Pázmándi Tamás munkatárs 

 

13.)Támogatás a hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó 

Programba  való részvételre 

 Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester 

 Referens: Bocsi Anna irodavezető 

   Hajnerné Tóth Ágnes munkatárs 

 

14.)A KEOP 1.2.0/2F/09-2010-0027 sz. pályázat második fordulós 

közbeszerzéseinek lebonyolítása 

  Előadó:  Dr. Fekete Zoltán polgármester  

  Referens:  Nagy István stratégiai referens  

 

15.)Szerződő felek kiválasztása a „Kánya-patak középső szakaszának 

rekonstrukciója” című projekt megvalósításához megvalósításához  

  Előadó:  Dr. Fekete Zoltán polgármester 

  Referens:  Vígh Henrik irodavezető  

 

16.)Kánya patak középső szakaszának rekonstrukciójára vonatkozó kiviteli 

tervek elkészítésére indult közbeszerzési eljárás nyertesének kiválasztása 

Előadó:  Dr. Fekete Zoltán polgármester 

  Referens:  Vígh Henrik irodavezető  

    Pázmándi Tamás munkatárs  

 

17.)Munkavédelmi-tűzvédelmi tevékenység végzésére kötött szerződés 

határidejének meghosszabbítása; új pályázati kiírás jóváhagyása 

Előadó:  Dr. Fekete Zoltán polgármester 

  Referens:  Szobonya Sándor Városgondnokság vezetője  

 

 

 Felelős:   Polgármester 

 Határidő:  értelem szerint  

 

 

 

Interpellációs szándékát jelezte 

Csirmaz József  és Takács József képviselő. 

 

 

Polgármesteri tájékoztató  
 

Dr. Fekete Zoltán polgármester röviden ismerteti a polgármesteri tájékoztatóban foglaltakat, 

majd elmondja, hogy az Eper út és a kerékpárút ünnepélyes átadására december 17-én kerül 

sor.  

Mivel a polgármesteri tájékoztatóhoz a jelenlévők részéről hozzászólás, vélemény nem 

hangzik el, így azt az elhangzott kiegészítéssel együtt teszi fel szavazásra. 
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A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal a polgármesteri tájékoztatót 

elfogadja 

 

 

Jelentés a 2010. szeptember 30-ig lejárt határidejű képviselő-testületi 

döntések végrehajtásáról 
 

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester – miután a jelenlévők részéről módosító javaslat nem hangzik 

el – a határozati javaslatot teszi fel szavazásra.  

 

 

 A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

307/2010. (XII.15.) ÖK. számú 

H A T Á R O Z A T A 

 

Jelentés a 2010. október 31-ig lejárt határidejű képviselő-testületi  

döntések  végrehajtásáról 

 

 

1.) A Képviselő-testület elfogadja 28, 29, 30, 31/2010. ÖK. rendelet, valamint a 277, 

278, 280, 282, 283, 284, 286, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 295, 296, 297, 298, 

302, 303, 304, 305/2010. ÖK. sz. határozatok végrehajtásáról szóló jelentést azzal, 

hogy ezen határozatok egyben hatályukat is vesztik. 

 

2.) A 281, 285, 294, 300/2010. ÖK. számú határozatok végrehajtásáról szóló jelentést 

azzal fogadja el, hogy a végrehajtást követően a polgármester ismételten adjon 

tájékoztatást.  

 

 Felelős:  polgármester  

 Határidő:  azonnal és folyamatos  
 

 

 

1/1.) Mezőkövesd Város Önkormányzatának 27/1997. (IX.25.) ÖK számú 

rendelet módosítása helyi autóbusz közlekedés díjának megállapításáról   
 

 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a helyi autóbusz-közlekedés díjáról szóló 

rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság ajánlja, hogy a Polgármester keresse meg 

az érintett intézmények vezetőit és találjanak megoldást a pedagógusok és a diákok 

ösztönzésére, hogy minél többen vegyék igénybe a helyi buszközlekedést (buszbérletet 

igényeljenek). 
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Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 

A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság a rendelet-tervezetet megtárgyalta. A bizottság 

javasolja rendelet - tervezet elfogadását azzal a módosítással, hogy a helyi autóbusz 

közlekedés díja a vonaljegy vonatkozásában bruttó 125 Ft helyett bruttó 130 Ft-ra 

emelkedjen.  

A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság felhívja az intézmény vezetők figyelmét arra, hogy az 

iskolákban  tanuló diákok minél nagyobb számban vegyék át a bérleteket.  

 

Ügyrendi és Szociális Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a helyi autóbusz-közlekedés díjáról szóló 

rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal a módosítással, hogy a 

vonaljegy ára bruttó 130.- Ft-ban kerüljön megállapításra. 

 
 

Csirmaz József Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság elnöke ismerteti a bizottság 

határozatát, mely az autóbusz bérletek igénybevételéről szól.  

 

Guti Árpád a buszközlekedéssel kapcsolatban javasolja, hogy a vasút alatti részen a munkaidő 

kezdés előtt, ill. munkaidő vége után  a Városgazdálkodási Zrt buszt indíthatna, mert 

véleménye szerint többen igénybe vennék. Kéri, hogy amennyiben megoldható, akkor ne a 

Dózsa György útról induljon, hanem a VOLÁN telephelyről, és a Cseresznye úton végig 

menne, hogy a dolgozók igénybe vehessék a buszközlekedést. Személy szerint már régebben 

kérte, és a  Városgazdálkodási Zrt-tól olyan információt kapott, hogy felmérést fognak 

végezni, és az eredményről tájékoztatást fog kapni, amit a mai napig nem kapott.  

Vonaljeggyel kapcsolatban elmondja, hogy az elmúlt időszakban az igénybevevők száma 

csökkent. Amennyiben most nem 4 %-kal, hanem 8 %-kal megemeljük a vonaljegy árát, 

akkor  mennyire fog emelkedni a vétel? A maga részéről a 4 %-os emelést tudja elfogadni, ill. 

támogatni.  

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester felkéri Szabó Istvánné VG Zrt vezérigazgatóját, hogy a 

felvetésre adja meg a választ.  

 

Szabó Istvánné a magas visszaesés annak köszönhető, hogy a TESCO járat beindult, és 

kevesebb vonaljegyvásárlás történt. A vonaljegyemelés nem befolyásolja, hangsúlyozza, hogy 

a TESCO járat idézte elő a visszaesést, mivel sokan vették igénybe. Nem tud róla, hogy 

feléjük olyan javaslat érkezett volna, hogy a VOLÁN telepről induljanak a buszjáratok, de a 

kérést meg fogja nézni. Véleménye szerint a járat téli időszakban megfelelőnek nevezhető, 

kevés az utas rajta, általában a gyerekek veszik igénybe, de nekik meg van a biztosított járat. 

Képviselő úrtól kéri az időpontot egyeztetni, és megfelelő utas szám esetén minden további 

nélkül be lehet állítani újabb járatot, de hangsúlyozza, hogy amennyiben igény van rá.  

 

Csiger Lajos a környező városokban lévő  buszjegyek árát említi meg. Kiemeli, hogy a jegyek 

nagy részét az utasok buszon váltják, ezért a buszvezetőknek is juttatni kell az összegből, 

hogy érdekük legyen eladni a jegyet. Az áremelést meg kell valósítani, mert egyébként gond 

fog jelentkezni. 

  

Nyeste László egyetért azzal, hogy rosszul működik a diákbérlet árusítása. Azzal kellene 

foglalkozni, hogy lehetne kihasználni az állami támogatást, hogyan lehetne eredményesebbé 

tenni, ill. hogyan folyhatna be több összeg.  
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Csirmaz József elmondja, hogy ez a tendencia már több éves. Felhívja a figyelmet arra, hogy 

az autóbuszok a VOLÁN-nál vannak, amit bérelni kell, tehát bérleti díjat kell fizetni. A másik 

alapvető szempont az üzemanyag ár. Ez a két tétel a Városgazdálkodási Zrt-től teljesen 

független. Hangsúlyozza, hogy a buszközlekedés nem volt nyereséges a VG Zrt-nek, mert a 

lehető legolcsóbban biztosítja az igénybevevők számára.  

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester egyetért azzal, hogy a bérletek igénybevételét ki kell 

használni, propagálni kell. Kötelezővé viszont ezt nem lehet tenni. Igéri, hogy amikor az 

intézményvezetőkkel találkozni fog, megkéri őket, hogy hívják fel a gyerekek figyelmet a 

buszbérlet igénybevételére. Mivel több módosító javaslat nem hangzik el, így a rendelet-

tervezetet teszi fel szavazásra azzal, hogy a vonaljegy ára 130.- Ft-ba kerüljön 

megállapításra.. 

 

 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 3 nem ellenében az alábbi rendeletet 

alkotja 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

32/2010. (XII.16.) ÖK. számú 

R E N D E L E T E  

 

a helyi autóbusz-közlekedés díjának megállapításáról szóló  

27/1997.(IX. 25.) ÖK számú rendeletének módosítása 

 

 

1. § 

 

A rendelet 3. §-a (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:  

 

(1) A helyi autóbusz-közlekedés díjai:    nettó  bruttó 

 a./ vonaljegy :       104.- Ft          130.- Ft   

 b./ havi teljes árú összvonalas bérlet:            2.756.- Ft        3.445- Ft 

 c./ félhavi teljes árú összvonalas bérlet:             1.824.- Ft        2.280.- Ft 

 d./havi teljes árú egyvonalas bérlet:                    1.864.- Ft        2.330.- Ft 

 e./ félhavi teljes árú egyvonalas bérlet:                   1.244.- Ft        1.555.- Ft  

 f./ havi kedvezményes bérlet:                          892.- Ft        1.115.- Ft 

 

(2) Hátralék kezelési díj: 

 

Jogcím nettó bruttó 

1. fizetési felszólítás díja 800,- Ft 1.000,- Ft 

2. fizetési felszólítás díja 1.600,- Ft 2.000,- Ft 

3. Fizetési meghagyás és azt következő 

eljárások díja            

5.600,- Ft 7.000,- Ft 
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 2. § 

Záró rendelkezés 

 

(1) Jelen rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba, helyi autóbusz-közlekedés 

díjának megállapításáról szóló 27/1997. (IX. 25.) ÖK. számú rendelet változással nem 

érintett részei jelenlegi formájukban maradnak hatályban. 
 

 

1/2.) Mezőkövesd Város Önkormányzatának 46/2004. (XII.02.)ÖK számú 

rendelet módosítása a fizető parkolási rendszerről 
 

 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a fizető parkolási rendszerről szóló rendelet-

tervezetet elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek azzal a módosító javaslattal, hogy a 3.§-

ban július 1. és augusztus 31. közötti időszakban is 7.00 órától kezdődjön a parkolásért a 

fizetési kötelezettség. 

 

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 

A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság a rendelet-tervezetet megtárgyalta. A bizottság 

javasolja a rendelet-tervezetben foglaltak elfogadását. 

 

Ügyrendi és Szociális Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a fizető parkolási rendszerről szóló rendelet-

tervezetet elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek. 

 

 

Nyeste László kérdezi, hogy mennyi a ráfordítás, indokolt-e az emelés? A tevékenység 

nyereséges, vagy veszteséges? A 2010. I-III. negyedévében a bevételek 89 %-ban 

realizálódtak. Feltételezhető, hogy túl lesz teljesítve. Véleménye szerint olyan magas díjtétel 

van, hogy közelítünk Eger városához. Szerinte az infláció mértékén túli emelés most sem 

indokolt.  

 

Szabó Istvánné az elhangzott hozzászólásra elmondja, hogy a parkolási rendszer nyereséges, 

minden évben plusz bevétellel zárják, 700-800 eFt bevételt produkál. A fejlesztéseket viszont 

a nyereségből végzik el. Parkoló automatákat üzemeltetik, a lízing díjakat fizetnek. A 

továbbiakban arra kell figyelni, hogy a parkolók minőségét javítani kell, burkolatok, 

szegélyek, zöldfelületre továbbra is figyelmet kell fordítani. Hangsúlyozza, hogy eddig 

pozitív eredménnyel zárt a tevékenység. Véleménye szerint legalább inflációt követő 

díjemelés szükséges, hogy szinten tudják tartani a területeket, ill. a kialakításra legyen 

fedezet. Ebből a bevételből alakítottak ki új felületeket, pl. Cukrászüzem, Földhivatal, 

Széchényi úti parkoló, Kökény köz parkoló, amit  a bevételből fedeztek.  

 

Csirmaz Zsolt véleménye szerint amennyiben nem tartják fenn a fizető parkolási rendszert, 

akkor nagy botrány lesz, mert így is sokszor nem lehet találni helyet. A maga részéről 

támogatni tudja az emelést. Felhívja a figyelmet, hogy télen a hóeltakarítást is el kell végezni, 

ami igen költséges.  
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Dr. Fekete Zoltán polgármester – miután módosító javaslat nem hangzott el – így a rendelet-

tervezetet teszi fel szavazásra.  

 

 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 3 nem ellenében az alábbi rendeletet 

alkotja 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

33/2010. (XII.16.) ÖK. számú 

R E N D E L E T E  
 

a fizető parkolási rendszerről szóló 46/2004.(XII.02.) ÖK számú  

rendelet módosításáról 

 

1. § 

A Rendelet bevezető része helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„Mezőkövesd Város Önkormányzata a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 

törvény (a továbbiakban: Kkt.) 48. § (5) bekezdésében és a helyi önkormányzatokról 

szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 16.§ (1) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, az Ötv. 8. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében 

eljárva Mezőkövesd Város parkolási rendjéről az alábbi rendeletet alkotja.” 

2. § 

A Rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a 

szakasz a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 

„(2) A rendelet hatálya a (3) bekezdés kivételével valamennyi közúti járműre, és a 

jármű üzembentartójára terjed ki.  

(3)  A rendelet hatálya nem terjed ki: 

 a kerékpárokra, 

 a segédmotoros-kerékpárokra, 

 a Zsóry fürdő kivételével a motorkerékpárokra,  

 a megkülönböztető fény és hangjelző készülékkel jogszerűen felszerelt 

gépjárművekre, 

 az orvosi ügyelet gépjárműveire, 

 az OEP megbízásából betegszállítást végző gépjárművekre, 

 a figyelmeztető jelzést használó kommunális szolgáltató járművekre,  

 a diplomáciai mentességet élvező személy erre utaló jelzéssel ellátott 

gépjárműveire.” 

 

3. § 

 

A Rendelet 2. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
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„A rendelet hatálya alá tartozó területeken – a Zsóry Gyógy- és Strandfürdő előtti és a 

belső parkoló kivételével – a fizetési kötelezettség az év minden munkanapján 8-18 

óra közötti időpontra, szombaton 8-13 óra közötti időpontra vonatkozik, vasárnap és 

ünnepnap a parkolás díjtalan. 

A Zsóry Gyógy- és Strandfürdő előtti és a belső parkolóban a fizetési kötelezettség 

időtartama: 
 

Május 1. és június 30. között  

Hétfő-szombat 7- 18 óra között 

Vasárnap  7- 16 óra között 

 

Július 1. és augusztus 31. között 

Hétfő-szombat  7-19 óra között 

Vasárnap  7-16 óra között 

 

Szeptember 1. és szeptember 30. között 

Hétfő-szombat 7- 18 óra között 

Vasárnap  7- 16 óra között” 

 

4. § 

 

A Rendelet 3. § (10) bekezdésében hivatkozott 2. sz. melléklet jelen rendelet 

melléklete szerint változik. 

 

5. § 

  

A Rendelet 5. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„5. § (1) A várakozási övezetekben a parkoló rendszer üzemeltetője jogosult a jelen 

rendeletben meghatározott díjfizetési feltételekkel történő várakozást ellenőrizni. 

(2) A díjfizetés nélkül történő várakozás várakozási díj, valamint pótdíjfizetési 

kötelezettséget von maga után, melynek megfizetése a jármű üzembentartóját 

terheli. 

(3) Ha a jármű díjfizetési kötelezettség alá eső várakozási területen díjfizetés nélkül 

várakozik, vagy a kifizetett várakozási időt egy óránál rövidebb időre történt 

fizetés esetén 5 perccel, egy órára vagy annál hosszabb időre történt fizetés esetén 

legalább 15 perccel túllépi, a jármű üzembentartója várakozási esetenként egy 

órai várakozási díjat, továbbá pótdíjat köteles fizetni. (Kkt. 15/C. § (1) bek.) 

 

(4) Pótdíjat köteles fizetni az, aki a mozgáskorlátozottak részére fenntartott 

parkolóhelyet a mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa nélkül veszi igénybe, 

illetve az a mozgáskorlátozott parkolási igazolványt használó jármű vezetője is, 

aki a mozgáskorlátozottakat megillető kedvezményt nem a mozgáskorlátozott 



12 
 

érdekében veszi igénybe. Az üzemeltető a mozgásában korlátozott személy 

részére kiadott parkolási igazolvánnyal való visszaélés gyanúja esetén értesíti a 

rendőrséget, vagy a közterület-felügyeletet. 

 
(5) A pótdíj összege a pótdíj kiszabásának napját követő 15 napon belüli befizetés 

esetén az adott napon belül díjköteles időszakra és további két órai várakozásra 

számított várakozási díj, 15 napon túli befizetés esetén az egy órai várakozási díj 

negyvenszerese. E bekezdés alkalmazása során befizetésnek minősül a fizetési 

művelet elindítása is. A pótdíj kiszabásáról szóló értesítést a jármű 

szélvédőlapátján, vagy a járművön egyéb jól látható helyen kell elhelyezni. (Kkt. 

15/C. § (2) bek.) 

 

(6) Az ellenőrzést végző személy a pótdíj kiszabásáról szóló értesítésen feltünteti az 

ellenőrzés időpontját, a várakozás helyét, a jármű rendszámát, a pótdíj 

kiszabásának okát. Az értesítéshez a díjfizetés teljesítéséhez készpénz-átutalási 

megbízást kell csatolni.” 

6. § 

A Rendelet a következő 5/A. §-sal egészül ki: 

(1) A várakozási díj és pótdíjfizetési kötelezettség egy év alatt évül el. A várakozási 

díj és a pótdíj után késedelmi kamat nem követelhető. (Kkt. 15/C. § (3) bek.)  

(2) Ha a várakozási díjat és a pótdíjat nem fizették meg, az üzemeltető a díj- és 

pótdíjfizetési felszólítást a várakozási terület díjfizetés nélküli igénybevételétől 

számított 60 napos jogvesztő határidőn belül a jármű üzembentartója részére 

postai küldeményben vagy más egyéb igazolható módon megküldi. (Kkt. 15/D. § 

(1) bek.) 

(3) A 60 napos jogvesztő határidő nem alkalmazható abban az esetben, ha a gépjármű 

üzembentartója a nyilvántartott adataiban bekövetkezett változásokat a gépjármű-

nyilvántartás központi szervéhez – az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezések 

megszegésével – elmulasztotta bejelenteni és ezért a fizetési felszólítás nem a 

tényleges üzembentartó részére került megküldésre. (Kkt. 15/D. § (2) bek.)  

(4) A várakozási díj és pótdíjfizetési kötelezettség nem teljesítése esetén az 

üzemeltető követelését bírósági úton érvényesítheti. A parkolási díjból eredő 

igények érvényesítése esetén a kötelezett lakóhelye szerinti helyi bíróság 

kizárólagosan illetékes. (Kkt. 15/D. § (3) bek.) 

(5) A jármű üzembentartója mentesül a várakozási díj és a pótdíj megfizetése alól, ha 

a jármű a díjfizetés nélkül történt várakozást megelőzően jogellenesen került ki a 

birtokából, és igazolja, hogy a jogellenességgel összefüggésben kezdeményezték 

a megfelelő hatóság eljárását. (Kkt. 15/D. § (4) bek.) 

(6) A várakozási díj és pótdíj jogi úton történő érvényesítése során az üzemeltető 

jogosult az   eljárás során felmerülő költségei megtéríttetésére.” 
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A 46/2004 (XII.02.) ÖK. rendelet 2.sz. melléklete  

 

ÁRJEGYZÉK 

(az árak forintban vannak meghatározva, és az ÁFA-t is tartalmazzák) 

 

1. Mezőkövesd város területén az automatával ellátott parkolókban a jegyárak: 

 

Megnevezés 2010. évre 

jóváhagyott 

bruttó 

díjak 

(Ft) 

2011. évre 

Javasolt 

Bruttó  

díjak 

(Ft) 

Minimális parkolási díj 15 perc - 40 

1 órai parkolási díj 160 170 

1 napi parkolójegy (5 órai parkolást meghaladóan) 800 850 

 

2. Mezőkövesd város területén parkolókban a bérletek árai: 

 

Megnevezés 2010. évre 

jóváhagyott 

díjak 

(Ft) 

2011. évre 

Javasolt 

díjak 

(Ft) 

Havi bérlet 3.535 3.760 

Negyed éves bérlet 7.070 7.520 

Éves bérlet I. (kivétel, akik az éves bérlet II. kategóriás 

bérletre jogosultak)  

21.200 22.200 

Éves bérlet II Azon gépjárművek után, amelyeknek 

okmánnyal igazolt 

Üzembentartója mezőkövesdi lakos magánszemély 

11.925 12.500 

 

3. A Zsóry területén az automatával ellátott parkolókban a jegyárak: 

  

Megnevezés 2010. évre 

jóváhagyott 

díjak 

(Ft) 

2011. évre 

Javasolt 

díjak 

(Ft) 

Személygépkocsikra vonatkozó parkolási díj: 

Minimális parkolási díj 15 perc  40 

1 órai parkolási díj 160 170 

1 napi parkolójegy (5 órai parkolás időt meghaladóan) 800 850 

Autóbuszokra vonatkozó parkolási díj: 

Minimális parkolási díj 15 perc  125 

1 órai parkolási díj 460 500 

1 napi parkolójegy (5 órai parkolás időt meghaladóan) 2.300 2.500 

Fél napi jegy (14 óra után) 1.150 1.250 

Motorkerékpárokra vonatkozó parkolási díj: 

Minimális parkolási díj 15 perc  20 

1 órai parkolási díj 80 85 

1 napi parkolójegy (5 órai parkolást meghaladóan) 400 425 
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4. Egyéb díjak 

 

Lakcímváltozás, forgalmi rendszámváltozás, illetve megrongálódott 

bérlet pótlásának kezelési költsége 

500 

Utólag bemutatatott bérlet vagy igazolvány kezelési költsége 500 

Elveszett, megsemmisült bérlet pótlásának kezelési költsége 1100 

 

5. Hátralék kezelési díj 

 

Jogcím Összeg 

1. fizetési felszólítás díja 1.000,- Ft 

2. fizetési felszólítás díja 2.000,- Ft 

3. Fizetési meghagyás és azt következő eljárások díja            7.000,- Ft 

 

 

7/1.) Mezőkövesd Város új Rendőrkapitányának bemutatkozása 
 

 

Az előterjesztést Bizottság nem tárgyalta  

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester köszönti a testületi ülésen megjelent Dr. Vereczkei Csaba 

rendőr dandárnok urat, valamint Szerencsi Árpád rendőr alezredest, majd átadja a szót Dr. 

Vereczkei Csaba megyei rendőr dandárnoknak.   

 

Dr. Vereczkei Csaba köszöni a meghívást és a lehetőséget. Elmondja, hogy nem először van 

itt, 2007. évtől minden alkalommal – mikor jelentősebb testületi döntés zajlott -, megjelent, és 

amennyire szükséges volt, tette a dolgát. Nagyobb várakozással jött, mert eddig volt egy kész 

helyzet, szituáció, most viszont ő az, aki vállalja a teljes felelősséget, az ő kezében van a 

döntés, és az egyetértő nyilatkozat után Szerencsi Árpád fogja irányítani a mezőkövesdi 

Rendőrkapitányságot. Az ő felelőssége is sokkal nagyobb, egyszemélyi felelős lesz. 

Köszönetet mond Dr. Vasas Lászlónak volt rendőrkapitánynak. Igaz voltak szakmai 

elképzelésekben, technikai megoldásokban eltérő eredmények, de Vasas úr egy életet szentelt 

a rendőri szakmának, több évtizede rendőri vezető volt. Elismerésre méltó, esetleges 

vélemény különbségek voltak, de szakmailag becsületesen helyt állt. Emiatt köszönetet mond 

és gratulál. Többször hallott olyan reakciót, aminek a tárgya a közbiztonságról, ill. rendőrség 

munkájáról szólt. A képviselő-testület, a város lakossága tett jelzést, hogy mást képzeltek el, 

másképp látják a rendőrség munkáját.  Három feladata volt, hogy a jelzéseket vegye észre, 

meghallani, értékelje, és keresse meg az embert. Folyamat az utolsó szakaszában ért, hogy a 

jelzéseknek meg kell felelni a jövőben. Több hetes, hónapos erőfeszítésnek, munkának 

köszönhetően Szerencsi Árpád leginkább megfelel az elvárásoknak. Meg tudja valósítani az 

elvárásokat, beváltja az igéreteket. A kollégák írásos anyagot kiküldtek a testület számára, 

ami rövid összegzést tartalmazott. A kiválasztás egy pályázati rendszer folyamatában történt, 

aminek a levezénylése, értékelése zsűri kezében volt, akiknek a javaslata alapján személy 

szerint hozta meg szakmai ítélet alapján a döntést. Reméli, hogy pozitív visszajelzéssel élnek 

felé. Hosszú távra terveznek, ez egy hivatás, mely egész embert kíván. Sokszor hangzanak el 

érvek, ellenérvek. Nem a városban lakik, de lehet, hogy többet lesz itt. Támogatás 

mindenkinek jár, nem neki kell lenni a legjobb nyomozónak, az a dolga, hogy a kapitányságot 

irányítsa, és mindig a megfelelő helyen legyen. Az emberek úgy érezzék, hogy ő legyen az 



15 
 

élen. Neki megpróbáltatást nem fog okozni, 10 éve szolgálatot teljesít. Ez a feladat nem éri 

meglepetésként, minden felkészültsége meg van. Amennyiben a testület elfogadja, mellé 

állnak, akkor csodákra lesznek képesek. Mezőkövesden minta kapitányságot kell kialakítani. 

Lehetőségeihez képest a feltételeket biztosítja, a támogatást nyújtja, hiszen tele van ötletekkel. 

Szorosabb együttműködés valósulhat meg, ami jobb minőséget fog garantálni. Kéri fogadják 

el, adjanak lehetőséget a leendő kapitány úrnak, hogy bizonyítson, amilyen módon 

szükségesnek tartják alkossanak véleményt a közös tevékenységről, szavazzanak bizalmat, és 

kezdjék meg a közös munkát.  

 

Szerencsi Árpád elmondja, hogy nehéz az öregek nyomdokába lépni, hisz a bizalomnak eleget 

kell tenni. Röviden ismerteti önéletrajzát: 1969. született, Miskolcon érettségizett le. Katonai 

szolgálatot letudta, majd jelentkezett a rendőrtiszti főiskolára. Mivel szemüveges volt nem 

nyert felvételt. Határőr tisztnek tanult tovább, ahol kinevezték szakaszparancsnoknak, majd 

ezt követően történelem szakos pedagógus lett. 1995-ben visszakerült Miskolcra, és a 

Miskolci Egyetem bűnügyi szakára jelentkezett. Úgy érzi, hogy nehéz iskolákat járt meg. 

Minden bűncselekménnyel találkozott, forrónyom szolgálatot teljesített, majd a Vasgyári 

Rendőrőrsre került, Lyukó völgyre. Hat évvel ezelőtt került a Megyei Parancsnokságra.  6 év 

után került abba a pozícióba, hogy felkérték, gondolkozzon már el ezen a dolgon, hiszen 

szakmai kihívás. Szellemiségről szól, amit szeretne elhozni Mezőkövesdre is. Nincs joga, 

hogy az elődjét kritizálja. A szakmai munka jó volt, amiben változtatni szeretne a szellemiség. 

Úgy fogalmazta meg, hogy problémával találkozik, fontos kötelesség, hogy a megoldást 

megtalálják. A közbiztonság érzet érdekében sok ember dolgozik.  Véleménye szerint a 

rendőrségnek fel kell vállalni a feladatot, hogy egy irányban evezzenek a hatékony munka 

miatt. Kommunikálni kell egymással, felhívni a figyelmet a problémákra. Szoros 

együttműködésre gondol az ügyészséggel és bírósággal is. Olyan eszközöket kapott a 

rendőrség, amivel eredményeket lehet elérni, és használják ki a lehetőséget. Szerinte az 

elkövetőket vigyék a bíróság elé. Személyes tapasztalata, hogy régi mesterséget folytató 

hölgyek miért állnak ott azon a bizonyos helyen, vigyék be az ügyészségre, mert nem lehet 

következmények nélkül csinálni a dolgokat. Igéri, hogy szorosabb együttműködéssel nem 

mást akar elérni, hanem két hét múlva a szakmai vezetők által is legismertebb 

rendőrkapitánya akar lenni  a városnak.  

 

Barsi László az Avason biztos sokszor találkozott a kisebbséggel, Mezőkövesd városában 

ehhez kíván sok sikert. 

 

Csiger Lajos megkérdezi, hogy Avason hány embert irányított, mennyi volt a létszám? 

Mezőkövesdi közbiztonságában a kedélyeket két dolog idegesíti a betörések, és a közterületen 

történő zaklatások. Az elmúlt években erre a két területre koncentrált. Létrehoztak 

Bűnmegelőzési bizottságot, de a Jogi Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság is tárgyalta. Ezen 

kívül volt intézkedési terv, féléves beszámoló, utca rendőre stb. Elképzelésben nem is volt 

kevés. Ha elképzelése van, szívesen beszélnek róla, de véleménye szerint a megvalósítás lesz 

a lényeg. A rendőrség egy katonai szervezet, rendnek kell lenni, ha a parancsot betartják, 

akkor lehet sikere. Főtérrel kapcsolatban elmondja, hogy nyáron lakájos, és nem mindig lehet 

éjszaka sétálni. A Főtér rendjét is próbálják biztosítani, amikor turisták vannak. Amikor 

felméri a helyzetet  szívesen venne egy találkozást.  

 

Szerencsi Árpád az egész Avas környezetben lakik 70 ezer ember. Valóban jó dolog, hogy 

fórumokat összehoznak, beszélgetnek, de annak nincs eredménye. Következetesen kell 

dolgozni, a technikai eszközöket ki kell használni. Kiemeli, hogy a térfigyelő rendszer végén 

minden esetben reagálás volt, és azon a területen a bűncselekmény meg is szünt. Nem 
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mondhatja, hogy nem lesz betörés, de az akarat és a munka sokat számit. Fontos, hogy 

kommunikáljanak. Volt olyan, hogy idős nénihez betörtek, és a rendőrség nem tudott 

kimenni, csak másnap. Ez nem történhet meg véleménye szerint. Tervei között szerepel, hogy 

a Megyei Főkapitány által felkínált lehetőséget használják ki. Véleménye szerint a 

mezőkövesdi Rendőrkapitányság információk alapján kicsit bezárt.  

 

Dr. Vereczkei Csaba Mezőkövesdi Rendőrkapitányságon elhangzottak olyan vélemények, 

hogy minden megpróbáltak, többet nem lehet tenni. Aki ezt kiejti a száján, annak nincs itt a 

helye. Szemléletváltás történik a rendőrségen belül, mert rendőri vezető nem fogadhat el 

olyat, hogy miért nem lehet megcsinálni, mert a megoldást kell megtalálni. December hónapot 

arra szánják, hogy a szakterület reális képet fest minden részlegről. Mielőtt Szerencsi Árpád 

úr megkapja a kulcsot, szembesíti, elmondatja a szakmai értékelést, véleményt,  hol tart a 

rendőrkapitányság, ill. közös szakmai iránymutatást határoznak meg, hogy hol szükséges 

változtatást végrehajtani. Részletes tervekkel áll elő a testület felé. Személy szerint minden 

rendőrkapitánytól megköveteli, hogy melyik képviselő-testülettel mikor találkozott, nem 

fordulhat elő, hogy hónapokon keresztül ne találkozzanak.  

 

Csirmaz József képviselőt lenyűgözte az elmondottak. Jól fogták meg a dolog lényegét, 

látszik, hogy ismerik a problémát. Alkalmanként megfogalmazódtak az intézkedési tervek. 

Bizakodó a maga részéről, köszöni az erőfeszítéseket. Reméli, hogy eredményes, sikeres lesz. 

Az elkövetkezendő munkához erőt, egészséget, sok támogatót kíván. Igéri, hogy a maga 

részéről minden támogatást meg fog adni. 

 

Takács József nagy örömmel hallotta, hogy alezredes úr szorosabbá fűzné a kapcsolatot a 

várossal. Eddig úgy működött, hogy a rendőrség és a város elkülönülten élt egymástól.  

Voltak olyanok, akik azt mondták, hogy ha a rendőrség megszünne, azt sem vennék észre. 

Örül, hogy nem autonom területként működik, hanem közösen informálódnak a dolgokról. 

Kérdezi, hogy a rendőrség használ-e gumi botot? Térfigyelő kamerával rendelkezik a város, 

ami kívánni valót hagy maga után. Javasolja, ill .kérdezi, hogy a járőröző rendőr ezután 

gyalog fog-e a főutcán vagy kisutcákban járőrözni? Rendet kellene tartani a szórakozó 

helyeken is. 

 

Szerencsi Árpád a válaszában elmondja, hogy természetesen a járőröző rendőrök gyalog is 

fognak járőrözni, de nemcsak magukban, hanem a közterület-felügyelőkkel közösen. Vannak 

eszközök. A szórakozó helyekkel kapcsolatban elmondja, hogy Miskolci Önkormányzatnál 

sikerült elérni, hogy az egységeket bezárták, ill. nyitvatartási időkkel lehet játszani. Terve, 

hogy a kocsmatulajdonosakat tegye felelőssé az előttük lévő terület rendbetételéért. Vannak 

módszerek, kéri beszéljenek róla, és ígéri, hogy megtalálják a megoldást. Szerinte a rendőrnek 

tekintélye kell, hogy legyen. A gumibot még szerepel az eszköztárban.  

 

Guti Árpád véleménye szakmai kérdésekben nem tudnak tanácsot adni, de abban igen, hogy 

működjenek együtt a lakossággal. Sok sikert  kíván az elkövetkezendő munkához.  

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a rendőrségről szóló 

törvény alapján nyilatkozatot kell az új rendőrkapitány támogatásáról. Mivel több 

hozzászólás, vélemény nem hangzik el, így a határozati javaslatban foglaltakat teszi fel 

szavazásra.   

 

A Képviselő-testület 12 igen szavazattal – ellenvélemény és tartózkodás nélkül – 

az alábbi határozatot hozza 
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Mezőkövesd Város Önkormányzat 

308/2010. (XII.15.) ÖK. számú 

H A T Á R O Z A T A  
 

Mezőkövesdi Rendőrkapitányság kapitányságvezetője  

kinevezésének véleményezéséről 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Rendőrségről szóló 1994. évi 

XXXIV. törvény 8. § (2) bekezdése alapján támogatja Szerencsi Árpád r. alezredes 

kinevezését a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjévé, valamint 

munkájához sok sikert kíván.  

 

 

 Felelős: Polgármester 

 Határidő:  azonnal  

 

 

1/3.)Az önkormányzati tulajdonú víziközművön szolgáltatott ivóvíz, 

valamint szennyvíztisztítás, kezelés legmagasabb hatósági árának  

megállapításáról szóló többször módosított 51/2001. (XI.29.) ÖK rendelet, 

valamint az ivóvíz- és  csatornaszolgáltatási üzemeltetési szerződés  

módosítása 
 

 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a rendelet-tervezetet elfogadásra ajánlja a 

képviselő-testületnek. 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslat 1. és 2. pontjának „B” 

változatát elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

  

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 

A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság a rendelet-tervezetet megtárgyalta. A bizottság 

javasolja a rendelet-tervezetben foglaltak elfogadását. 

A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta. Az Önkormányzat és a 

Mezőkövesdi VG. ZRT.(mint szolgáltató) között a viziközmű üzemeltetésére létrejött 

üzemeletetési szerződés 3./a pontját a B változat szerint, 3./b. pontját a B változat szerint 

javasolja módosítani. 

 

Ügyrendi és Szociális Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a rendelet-tervezetet elfogadásra ajánlja a 

képviselő-testületnek. 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslat 1.) és 2.) pontjának „B” 

változatát javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 

 

 

Nyeste László a lakossági vízár 8.7 %-kal, a csatornadíj 11.6 %-kal emelkedik. Megvizsgálta, 

hogy milyen tendenciák mutatkoznak, és arra jutott, hogy 2008. óta folyamatosan, brutális 

mértékben jelentkezik a víz- és csatornaszolgáltatás ára. Szerinte a lakosság teherbíró 
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képességét meghaladó emelés sorozat, mert minden szolgáltatási tétel emelkedni fog. 

Sajnálja, hogy a lakosság teherbíró képessége nincs figyelembe véve. Későbbi napirendi 

pontként tárgyalják a VG Zrt bérleti szerződését, ahol az önkormányzat 8 %-os emelést 

tervez. Úgy gondolja, hogy ezekben a kérdésekben is mint tulajdonos gyakorolhatna 

önmérsékletet.  

 

Takács József az előző hozzászólásra reagálva elmondja, hogy képviselő út kifelejtett egy 

tételt, méghozzá, hogy az állam meghatároz egy küszöbértéket, és ha nem éri el a 

vízszolgáltatást, nem kap állami támogatást, amennyiben ha felette van, akkor kapunk. 

Jelenleg látható, hogy a küszöbérték alatt vagyunk. Azt jelenti, hogy az állami támogatás már 

most sem jár. Amennyiben a jövőben megszünik az állami támogatás, akkor a szolgáltatási ár 

az 526.- Ft fog életbe lépni.  A lakosságon nem tud segíteni sem az önkormányzat,  sem a VG 

Zrt. Olyan drasztikus áremelés lehet a lakosságnál, amibe akkor rokkan bele a rossz számítás 

miatt. Jelen pillanatban csak kisösszegben emelnének. Ez a magyarázata, hogy van másik ár, 

ami nincs meghatározva, ami után az állami támogatást kapjuk. Vízszolgáltatásra kapunk csak 

állami támogatást, a csatornára már nem.  

 

Csirmaz József Nyeste Lászlóhoz szól, hogy maradjanak a realitások talaján, felelősen 

érveljen. Óva intene mindenkit, hogy félre tájékoztassa a lakosságot. Az önkormányzat 8 %-

os emelést kíván érvényesíteni. Felelős gondolkodás az önkormányzat részéről, mert 

igyekszik elérni, hogy a VG Zrt üzemeltetése nagyobb árbevételt hozzon, és a 

beruházásokban is vállaljon részt. Minden évben van áremelkedés, nem volt negatív az 

infláció.  

 

Csirmaz Zsolt abban egyet ért mindenkivel, hogy árat emelni nem népszerű dolog. A 

városban elterjedt a szennyvízcsatorna hálózat építése, aminek mindenki nagyon örült. 

Elmondja, hogy a szennyvíziszapot a VG Zrt már nem tudja elhelyezni, ill. az elhelyezésről 

gondoskodni kell. Vízhálózat kérdésével kapcsolatban, hogy miért drága a víz, több oka van. 

30 %-os a vízveszteség. a vízhálózat nagyon  elavult, lassan biztosítani kell  rekonstrukciós 

alapot, és a vízhálózatot ki kell cserélni. Az emelést támogatni tudja.  

 

Nyeste László egy dolog lényeges, hogy a hálózati veszteség mértéke nagyon jelentős, és a 

hálózati veszteséget is a fogyasztók fizetik meg. Komoly mérték ez, minél rosszabb a hálózat,  

annál többet kell fizetni a lakosságnak. Folyamatosan évről-évre az áremelések gondot 

okoznak. Nem azt mondta, hogy indokolatlan az emelés. A 2011. költségvetést 3.5 %-os 

inflációval tervezik, ami iránymutató lehet. Az elmúlt időszakban ezzel a 3.5 %-kal számoltak 

bizonyos helyeken a szolgáltatások emelésénél. Az anyagban benne van, hogy a 

vízszolgáltatás 8.7 %-kal emelkedik az I. változat szerint,. a II. változat szerint 5.6 %. Úgy 

érzi, hogy jogos fogyasztói igény a lakosok részéről. 

 

Takács József számokkal támasztotta alá a vízárat. Hangsúlyozza, hogy már most sem jár 

állami támogatás, de küszködni kell, hogy kapjanak és vissza tudjanak pótolni a lakosság 

számára.   

 

Csiger Lajos arra kellene gondolni, hogy az emelés összesen 25.- Ft-ot jelent.  Emlékszik arra, 

mikor más szolgáltató adta a vizet és minden évben 20-25 %-os emeléssel jelentkezett. 

Kérdezi, hogy lehet-e úgy gazdálkodni, hogy tartósan alacsonyan tartjuk a vízdíjat. A céget is 

gazdaságosan kell működtetni, mert ha tönkre tesszük, akkor oda kell adni a vízszolgáltatást 

másnak, és majd jönnek azok a vízdíjak. Összesen 601.- Ft a víz- és csatornadíj. A normális 

gazdálkodásnak , hogy meg tudják őrizni, feltétele, hogy elinduljanak 10.- Ft-os emeléssel.   



19 
 

 

Szabó Istvánné a szolgáltatási díj alapösszeg 3.5 %-os díjemelést tartalmaz, ez infláció 

követő. A csatornaszolgáltatás 3.9 %-os. A szolgáltatási díj a lakosságnál alapszolgáltatási 

érték, ebből kell számolni a kedvezmények összegét. A különbség 5.6 %, ill. 8.7 %. A 

kedvezmények változásánál van különbség. Elmondja, hogy átvett vizet használ a város, 

aminek m3-re 100.- Ft felett van. Önköltségi ára ma is meghaladja a lakossági szolgáltatási 

árat. Jelenleg 358.- Ft-ot tesz ki most, ami jövőre változni fog. Ma is vállal a cég 

többletfinanszírozást. Jogos, hogy az ágazat nyereségesen működjön, ahhoz viszont  fontos az 

ártámogatás. Amennyiben nem kapják meg, a vizet nem tudják támogatni. A kedvezmény 

rész veszélyben van, amit a lakosságnak visszajuttatnak. Véleménye szerint a 30 %-os 

hálózati veszteséget tudják tartani. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy 140 csőtörésen vannak 

túl, mert rossz állapotban vannak a vezetékek, több milliárd forint a kicserélése. Olyan 

információja van, hogy talán jövő évben komoly pályázati rendszer lesz.  

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester – miután a jelenlévők részéről több hozzászólás, vélemény 

nem hangzik el – így a rendelet-tervezetben foglaltakat teszi fel szavazásra. 

 

 

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 2 nem ellenében az alábbi rendeletet 

alkotja 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

34/2010. (XII.16.) ÖK. számú 

R E N D E L E T E  

 

az önkormányzati tulajdonú víziközmű rendszeren szolgáltatott ivóvíz, valamint 

szennyvíztisztítás és -kezelés legmagasabb hatósági árának megállapításáról szóló 

51/2001. (XI.29.) ÖK számú rendelet módosításáról 

 

1. § 

 

A rendelet 2. § (1) bekezdés a.) és b.) pontja a következőképpen módosul: 

 

(1) A legmagasabb hatósági ár 2011. évre: 

          a.)  ivóvíz:                         560 Ft/m³ + ÁFA 

          b.)  csatornaszolgáltatás:       460 Ft/m³ + ÁFA 

 

    2. § 

 

A rendelet 3. §-ában hivatkozott 1. számú melléklet a következőképpen módosul: 

 

Az üzemeltetési szerződés IV/3. pontja szerinti szolgáltatási díj 
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1. ivóvíz szolgáltatás: 

 lakossági szolgáltatási díj  526 Ft/m
3
+ÁFA 

 nem lakossági szolgáltatási díj 526 Ft/m
3
+ÁFA 

 

2. csatorna szolgáltatás: 

 lakossági szolgáltatási díj  426 Ft/m
3
+ÁFA 

 nem lakossági szolgáltatási díj  426 Ft/m
3
+ÁFA 

 

A csatorna szolgáltatás díja nem tartalmaz környezetterhelési díjat. 

 

 3. § 

Záró rendelkezés 

 

(1) Jelen rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba, az önkormányzati tulajdonú vízi 

közmű rendszeren szolgáltatott ivóvíz, valamint szennyvíztisztítás és -kezelés 

legmagasabb hatósági árának megállapításáról szóló 51/2001. (XI.29.) ÖK számú 

rendelet változással nem érintett részei jelenlegi formájukban maradnak hatályban. 

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslat 1.) és 

2.) pontjának „B” alternatíváját teszi fel szavazásra, mely a lakossági, ill. intézményi víz- és 

csatornadíj kedvezményt tartalmazza.  

 

 

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 2 nem ellenében az alábbi határozatot 

hozza 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

309/2010. (XII.15.) ÖK. számú 

H A T Á R O Z A T A  

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat és a Városgazdálkodási Zrt között 

víziközmű üzemeltetésére létrejött üzemeltetési szerződés 

módosítása 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés lent 

részletezett változatait megtárgyalta, az Önkormányzat és a Mezőkövesdi VG ZRt. 

(mint szolgáltató) között a víziközmű üzemeltetésére létrejött üzemeltetési szerződést 

3./a. pontját a „B” változat szerint, 3./b. pontját a „B” változat szerint módosítja. 

 

1. Az üzemeltetési szerződés IV. fejezete (az üzemeltetési tevékenység végzésének 

pénzügyi feltételei) 3./a. pontja az alábbiak szerint változik: 
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A szolgáltató a lakosság részére 2011. évben a  

 

  víz szolgáltatási díjából nettó  176 Ft/m
3 

  csatorna szolgáltatási díjából nettó 175 Ft/m³ 

 

kedvezményt nyújt. A kedvezményt a számlában a nettó árban érvényesíti a 

szolgáltató, számla ÁFA tartalma is csökken a kedvezményre eső ÁFA-val. 

 

2. Az üzemeltetési szerződés IV. fejezete (az üzemeltetési tevékenység végzésének 

pénzügyi feltételei) 3./b. pontja az alábbiak szerint változik: 

 

A szolgáltató Mezőkövesd Város Önkormányzata által fenntartott intézmények részére 

2011. évben 

 

  víz szolgáltatási díjából nettó  34 Ft/m³ 

  csatorna szolgáltatási díjából nettó 88 Ft/m³ 

 

kedvezményt nyújt. A kedvezményt a számlában a nettó árban érvényesíti a 

szolgáltató, a számla ÁFA tartalma is csökken a kedvezményre eső ÁFA-val. 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a víziközmű üzemeltetési 

szerződés módosításának aláírására. 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 
 

 

 

1/4.)Mezőkövesd Város Önkormányzata tájékoztató az I-III. negyedéves 

gazdálkodásáról  
 

 

 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a tájékoztató elfogadását javasolja a képviselő-

testületnek. 

 

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 

A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság az Önkormányzat 2010. I-III. Negyedévi 

gazdálkodásáról készült tájékoztatót megtárgyalta, javasolja elfogadásra a Képviselő-

testületnek 

 

Ügyrendi és Szociális Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a tájékoztató elfogadását javasolja a képviselő-

testületnek. 
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Oktatási, Egészségügyi és Civil Kapcsolatok Bizottság 

Az Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság a tájékoztatót megtárgyalta. A 

bizottság javasolja az Önkormányzat 2010 I-III. Negyedévi gazdálkodásról készült tájékoztató 

elfogadását.  

 

Kisebbségi Önkormányzat 

A Kisebbségi Önkormányzat javasolja az Önkormányzat 2010 I-III. Negyedévi 

gazdálkodásról készült tájékoztató elfogadását. 

 

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester – miután a napirendhez a jelenlévő képviselők részéről 

módosító javaslat nem hangzik el – így a határozati javaslat elfogadását teszi fel szavazásra.  

 

 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett az alábbi 

határozatot hozza 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

310/2010. (XII.15.) ÖK. számú 

H A T Á R O Z A T A  

 

 

Tájékoztató az önkormányzat 2010. I-III. negyedévi gazdálkodásról 

 

 

 

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2010. I-III. negyedévi gazdálkodásáról készült 

tájékoztatót elfogadja.  

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  értelem szerint 
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1/5.) Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosítása 
 

 

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 

A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság a rendelet-tervezetet megtárgyalta. A bizottság 

javasolja a rendelet-tervezetben foglaltak elfogadását. 

 

Kisebbségi Önkormányzat 

A Kisebbségi Önkormányzat megtárgyalta a rendelet-tervezetet és azt elfogadásra ajánlja a 

Képviselő-testületnek. 

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester – mivel a költségvetési rendelet módosításhoz módosító 

javaslat nem hangzik el – így a rendelet-tervezetet teszi fel szavazásra.  

 

 

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi 

rendeletet alkotja 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

35/2010. (XII.16.) ÖK. számú 

R E N D E L E T E  

 

az önkormányzat 2/2010.(I.28.) ÖK. számú költségvetési  

rendeletének módosítása 

 

 

 

A Képviselő-testület az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörű 

előirányzat módosításait engedélyezi és a város 2010. évi költségvetését az alábbiak 

szerint módosítja:  

 

1.§ 

 

A 2/2010.(I.28.) ÖK. számú rendelet 2.§-ában szereplő bevételi és kiadási 

főösszegeket a következők szerint módosítja: 

 

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének 

 

a./ Bevételi főösszegét  

- a 3.§. szerinti hitelfelvételből és a pénzforgalom 

nélküli tételekből származó bevételek nélkül 
6.704.595 eFt-ban 

b./ Kiadási főösszegét  

- a 4. §. szerinti hiteltörlesztési kiadások nélkül 8.361.123 eFt-ban 

c./ Hiányát 1.656.528 eFt-ban 

 

           melyből: 
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 a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló 

előző évek működési pénzmaradványa  

 

124.251 eFt 

 a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló 

előző évek felhalmozási pénzmaradványa  

 

1.296.789 eFt 

 a költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló 

működési célú hitelfelvétel (forráshiány)  

 

249.916 eFt 

 a költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló 

felhalmozási célú hitelfelvétel (forráshiány)  

 

0 eFt 

 

állapítja meg. 

2.§ 

 

A hiány finanszírozására 2/2010.(I.28.) ÖK. sz. rendelet 3.§-ban foglalt hitelfelvétel 

összegét 249.916 eFt-ra módosítja. A költségvetési hiány belső finanszírozására 

szolgáló előző évek pénzmaradványát 1.421.040.- eFt-ra módosítja. 

 

3.§ 

 

A 2/2010.(I.28.) ÖK. sz. rendelet 7.§ (1) bekezdésben szereplő általános tartalék 

összege 1.999.- eFt, céltartalék 46.213.- eFt. 

 

4.§ 

 

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

2/2010.(I.28.) ÖK. számú rendelet 1., 1/a., 1/b., 1/c., 1/d., 1/f.,1/h,  2., 2/a, 2/b, 2/d., 

2/e., 2/f., 2/g., 2/h., 2/i, 2/k., 2/l.,  3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., számú mellékleteit. 

 

5.§ 

 

Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.  
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1/5/a.) Támogatási szerződés megkötése – Zsóry fürdő KEOP pályázathoz 
 

 

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 

A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta. A bizottság javasolja a 

határozati javaslatban foglaltak elfogadását. 

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester – miután a jelenlévők részéről hozzászólás, vélemény nem 

hangzik el – így az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatban foglaltakat teszi fel 

szavazásra.  

 

 

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi 

határozatot hozza 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

311/2010. (XII.15.) ÖK. számú 

H A T Á R O Z A T A  

 

Támogatási Szerződés megkötése – Zsóry KEOP  

(azonosító: KEOP-4.2.0/B/09-2010-0010) pályázathoz 

 

 

Mezőkövesd város Képviselő-testülete az KEOP-4.2.0/B/09-2010-0010 azonosító 

pályázat Támogatási szerződésének megkötését támogatja és egyben nyilatkozza, hogy 

a város Önkormányzata a projekt önerejét az alábbiak szerint biztosítja: 

 

Pályázat címe: Zsóry Fürdő Termálvíz hasznosításra épülő épületgépészeti 

rekonstrukció 

 

Támogatási Szerződés szerinti beruházási összeg: nettó 181.210.500 Ft 

 

A pályázathoz szükséges önerő összegét – nettó 90.605.250 Ft-ot, illetve a 

visszaigényelhető ÁFA-t, melynek összege: 45.302.625 Ft - a Képviselő-testület 

biztosítja, melynek fedezete Mezőkövesd város Önkormányzatának 2008 évben 

kibocsájtott 1,5 milliárd forint értékű, fejlesztési célú kötvénye (401/2008 (X.29) 

ÖK számú – ZÁRT ülésen hozott – HATÁROZAT-tal). 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Támogatási Szerződéshez 

szükséges nyilatkozatokat megtegye. 

 

 Felelős:   polgármester 

 Határidő:  azonnal, illetem értelem szerint 
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Sürgősségi indítvány -  

1/5/b.) Önkormányzati intézményekben adható egyszeri juttatás 
 

 

Az előterjesztést bizottság nem tárgyalta. 

 

 

Balog Lászlóné röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat, majd elmondja, hogy 

hasonlóan az előző évekhez nincs lehetőség jutalmat biztosítani, sőt ez évtől még az 

ajándékutalvány is megszünt.  

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester – mivel a napirendhez hozzászólás, vélemény nem hangzik el 

– így a határozati javaslatot a melléklettel együtt teszi fel szavazásra.  

 

 

A Képviselő-testület 12 igen szavazattal – ellenvélemény és tartózkodás nélkül – 

az alábbi határozatot hozza 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

312/2010. (XII.15.) ÖK. számú 

H A T Á R O Z A T A  

 

Önkormányzati intézményekben adható egyszeri juttatás 

 

 

1. A Képviselő-testület az önkormányzati intézményekben foglalkoztatott 

közalkalmazottak és köztisztviselők valamint a hivatásos önkormányzati tűzoltók 

jutalmazására engedélyezi, a mellékletben szereplő önkormányzati 

intézményekben, összesen 25.908 eFt összegű meleg étkezési utalványok 

beszerzését. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2010. évi költségvetési 

rendelet módosítását készítesse el. 

 

 

Felelős:       polgármester, intézményvezetők 

Határidő:   értelem szerint 
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1/6.) Helyi iparűzési adórendelet módosítás  
 

 

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 

A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság a rendelet-tervezetet megtárgyalta. A bizottság 

javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. 

 

Ügyrendi és Szociális Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a rendelet-tervezetben foglaltakat elfogadásra 

ajánlja a képviselő-testületnek. 

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester – miután a jelenlévő képviselők részéről módosító javaslat 

nem hangzik el – így a rendelet-tervezetet teszi fel szavazásra.  

 

 

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi 

rendeletet alkotja 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

36/2010. (XII.16.) ÖK. számú 

R E N D E L E T E  
 

a HELY IPARŰZÉSI ADÓRÓL 35/2009. (XII.23.) sz. ÖK.  

rendelet módosítására 

 

 

1.§ 

 

A helyi iparűzési adóról szóló módosított 35/2009. (XII.23.) sz. ÖK. rendelet 

(továbbiakban: R.) 2. §. (2) bekezdése az alábbiakra módosul: 

 

  

(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári 

naponként: 

 

a./ a Htv. 37. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti tevékenység végzése után 

naptári naponként 1.000.- Ft 

 

b./ a Htv. 37. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti tevékenység végzése 

után naptári naponként 5.000.- Ft 

 

 

2.§  

 

A R. 3. §-a hatályát veszti. 
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3.§ 

 

Záró rendelkezések 

 

Jelen rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba, a helyi iparűzési adóról szóló 

módosított 35/2009. (XII.23.) ÖK. sz. rendelet jelen módosítással nem érintett részei, 

változatlan formában maradnak hatályban. 

 

 

 

1/7.) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának és az étkeztetés 2011. 

évi nyersanyagnormájának meghatározása 
 

 

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 

A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta. A bizottság javasolja 

az önkormányzat intézményeinél biztosított étkezés nyersanyag normájának elfogadását a 

határozati javaslatban foglaltak szerint. 

A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta. A bizottság javasolja a 

gyermekétkeztetési intézményi térítési díjak megállapításáról szóló rendelet-tervezet 

elfogadását. 

 

Oktatási, Egészségügyi és Civil Kapcsolatok Bizottság 

Az Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság az előterjesztésben foglaltakat 

megtárgyalta. A bizottság javasolja az intézményekben biztosított étkezés nyersanyag 

normájának megállapításáról szóló határozati javaslatban foglaltak elfogadását.  

Az Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság az előterjesztésben foglaltakat 

megtárgyalta. A bizottság javasolja a gyermekétkeztetési intézményi térítési díjának 

megállapításáról szóló rendelet-tervezetben foglaltak elfogadását.  

  

Ügyrendi és Szociális Bizottság  
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az intézményeknél biztosított étkezés nyersanyag 

normájának megállapításáról szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-

testületnek.  

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az intézményeknél biztosított gyermekétkeztetési 

intézményi térítési díjakat tartalmazó rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-

testületnek.  

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet teszi fel 

szavazásra, mivel a napirendhez módosító javaslat nem hangzik el.  

 

 

 A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotja 
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Mezőkövesd Város Önkormányzat 

37/2010. (XII.16.) ÖK. számú 

R E N D E L E T E  
 

Mezőkövesd Önkormányzat intézményeinél biztosított 

gyermekétkeztetési intézményi térítési díjának megállapításáról 

 

 

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény. 

146 -151. §-a a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és 

szakellátások térítési díjáról szóló 133/1997. (VII.29.) Kormányrendelet, valamint a 

80/1999. (XII.28.) GM-EüM-FVM együttes rendelet alapján a Képviselő-testület a 

gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért 

fizetendő intézményi térítési díjat az alábbiakban állapítja meg. 

 

1.§ 

Bölcsődei gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának napi összege 

  2011. január 1-jétől  280 Ft+Áfa egy ellátottra 

 

2.§ 

Napköziotthonos óvodai gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának napi összege 

  2011. január 1-jétől  315 Ft+Áfa egy ellátottra 

 

3.§ 

Általános iskolai menzás gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának napi összege 

  2011. január 1-jétől   221 Ft+Áfa egy ellátottra 

 

4.§ 

Kollégiumi étkeztetés intézményi térítési díjának napi összege 

  2011. január 1-jétől  616 Ft+Áfa egy ellátottra 

 

5.§ 

Középfokú (egyéb) oktatási intézmények menzás gyermekétkeztetés térítési díjának 

napi összege 

  2011. január 1-jétől  267 Ft+Áfa egy ellátottra 
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6.§ 

 

A személyi térítési díjat az intézményvezető az intézményi térítési díj szerinti napi 

összeg általános forgalmi adóval növelt összegének, az igénybe vett étkezések 

számának, valamint az 1997. évi XXXI. Tv (Gyvt.) 148.§-ában megjelölt és egyéb 

kedvezmények figyelembevételével állapítja meg. 

 

7.§ 

 

(1) Jelen rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba. 

(2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 36/2008.(XII.18.) ÖK. számú rendelet. 

 
 
 
Dr. Fekete Zoltán polgármester az önkormányzat intézményeinél biztosított étkezés 

nyersanyag normájának megállapításával kapcsolatos határozati javaslatot teszi  fel 

szavazásra. 

 

 

 A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

313/2010. (XII.15.) ÖK. számú 

H A T Á R O Z A T A  

 

Mezőkövesd Önkormányzat intézményeinél biztosított étkezés 

nyersanyag normájának megállapítása 

 

 

 

A képviselő-testület a gyermekétkeztetés szabályai alá nem tartozó étkezés 

nyersanyagnormáját az alábbiakban határozza meg: 

 

2011. január 1-jétől (Áfa és rezsiköltség nélkül) 

 

Reggeli  137 Ft/nap 

Ebéd   267 Ft/nap 

Uzsonna  105 Ft/nap 

Vacsora  212 Ft/nap 

 

Az étkezésnél a napi fizetendő térítési díjat a nyersanyagköltség általános forgalmi 

adóval növelt összegével és az ételkészítés rezsi költségének felszámításával kell 

meghatározni. 

 

 

 

Felelős:  érintett intézmények vezetői 

Határidő:  2011. január 1. 
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2.) Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója 
 

 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslat elfogadását javasolja a 

képviselő-testületnek, azzal, hogy a 2. pontban 10 %-ig terjedhet a működési hiány mértéke. 

  

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 

A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta. A bizottság a város 

Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének kidolgozására vonatkozó költségvetési 

koncepcióját javasolja elfogadásra azzal, hogy a működési hiány mértéke maximum a kiadási 

előirányzat 10 %-ig terjedhet. 

 

Ügyrendi és Szociális Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, azt 

elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy a 2.) pontban a működési hiány 

mértéke maximum a kiadási előirányzat 10 % lehet.  

 

Oktatási, Egészségügyi és Civil Kapcsolatok Bizottság 

Az Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság az előterjesztésben foglaltakat 

megtárgyalta. A bizottság javasolja a város 2011. évi költségvetési koncepcióját elfogadásra, 

azzal, hogy a működési hiány mértéke maximum a kiadási előirányzat 10 %-ig terjedhet. 

  

Kisebbségi Önkormányzat 

A Kisebbségi Önkormányzat az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslat elfogadását 

javasolja a képviselő-testületnek. 

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester mivel a napirendhez hozzászólás, vélemény nem hangzik el, 

így a bizottságok által javasolt  működési hiány mértéke a kiadási előirányzat max.10 % -ig 

terjedhet, teszi fel szavazásra.  

 

 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett az alábbi 

határozatot hozza 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

314/2010. (XII.15.) ÖK. számú 

H A T Á R O Z A T A  

 

Az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója 

 

 

Mezőkövesd város Önkormányzatának Képviselő-testület a város 2011. évi 

költségvetési koncepcióját megtárgyalta és az alábbiakat tartja szükségesnek: 

 

A város 2011. évi költségvetésének kidolgozására vonatkozó költségvetési koncepciót 

elfogadja. 



32 
 

 

A költségvetési egyensúly biztosítása érdekében elengedhetetlenül fontosnak tartja a 

mértéktartó, alapvető szükségleteken alapuló igények kidolgozását, a kiadások reális 

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

terjedhet 

 

A fejlesztési, felújítási feladatok tekintetében indokoltnak tartja a műszaki 

szempontokon alapuló fontossági sorrend felállítását. Fejlesztési, felújítási kiadások 

a 2011. évi költségvetésben csak a fejlesztési források erejéig tervezhetők. 

 

4.  A tervezés során az alábbiak szerint kell eljárni: 

 

- a fejlesztési, felújítási feladatok fedezetét szolgáló bevételek 

megteremtése érdekében a pályázati lehetőségeket maximálisan ki kell 

használni 

- a bevételi lehetőségeket, a működési célra átvett pénzeszközöket teljes 

körűen számba kell venni. 

- az intézményhálózat üzemeltetését biztosítani kell 

- a megkezdett beruházások befejezését biztosítani kell 

- a legszükségesebb állagmegóvási feladatokat el kell végezni 

 

 

Felelős:  polgármester, intézmények vezetői 

Határidő:  értelem szerint 
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Sürgősségi indítvány 

2/a.)Iskolatej program 
 

 

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 

A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta. A bizottság javasolja a 

határozati javaslat „A” alternatívájának elfogadását. 

  

 Oktatási, Egészségügyi és Civil Kapcsolatok Bizottság 

Az Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság az előterjesztésben foglaltakat 

megtárgyalta. A bizottság javasolja a határozati javaslat „A” alternatíva elfogadását. 

 

Ügyrendi és Szociális Bizottság  
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslat „A” alternatívájában 

foglaltakkal egyetért, azt elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

 

Guti Árpád kérdezi, hogy csak február 1-től kaphatnak tejet, vagy kakaót a gyerekek, vagy 

esetleg elírás történt?  

 

Dr. Tóth Zsófia válaszában elmondja, hogy amennyiben a rendelet megjelenik, és a képviselő-

testület a jelenlegi határozatot elfogadja, akkor már akár a következő nap is kaphatják. Attól 

függ, hogy mikor jelenik meg a rendelet.  

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester ezek után a határozati javaslat „A” alternatívájában 

foglaltakat teszi fel szavazásra.  

 

A Képviselő-testület 12 igen szavazattal – ellenvélemény és tartózkodás nélkül – 

az alábbi határozatot hozza 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

315/2010. (XII.15.) ÖK. számú 

H A T Á R O Z A T A  

 

Iskolatej program  

 

 

1./ A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és Mezőkövesd Önkormányzata 

által fenntartott általános iskolák 1-8. osztályos tanulói részére biztosítja a tanítási 

napokra a napi 0,25 liter tej egyenértékkel megegyező mennyiség erejéig az iskolatejet 

/kakaós tejet a 2011. évi  tanítási napokra terjedő időszakra. 

 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az iskolatej programot 

2011. januárjától szabályozó FVM rendeletnek megfelelően a szállítási szerződést 

kösse meg. 

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:  Polgármester  
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3.) Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. évi 

munkaterve 
 

 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslat elfogadását javasolja a 

képviselő-testületnek azzal, a kiegészítéssel, hogy június hónapban a városban kialakult 

talajvíz és belvíz helyzetről tájékoztató készüljön a testület elé. 

  

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 

A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta. A bizottság az 

alábbiakban felsorolt javaslatokkal elfogadásra ajánlja a 2011. évi munkatervet. 

1. 2011. február 23. testületi ülésen kerüljön megtárgyalásra a Média Kht., Zsóry 

Gyógy és Strandfürdő, valamint a Közkincstár 2011. évi terveiről szóló 

tájékoztató. 

2. 2011. március 30. ülésén kerüljön megtárgyalásra a Mezőkövesd intézményeinek 

ellenőrzéséről szóló beszámoló. 

 

Ügyrendi és Szociális Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot a mellékelt munkatervvel 

együtt elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

Oktatási, Egészségügyi és Civil Kapcsolatok Bizottság 

Az Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság a 2011. évi munkatervet 

megtárgyalta. A bizottság javasolja a határozati javaslatban foglaltak elfogadását.  
 

 

Takács József nem javasolja a februári ülésre a bizottság javaslatot, hiszen az üzleti terv a 

beszámoló része, és tevékenységükről, ill. az üzleti tervről mindig május környékén 

számolnak be.   

 

Csiger Lajos véleménye szerint a város és a kistérség munkaügyi helyzetről kellene október 

hónapban tájékoztatót meghallgatni, hiszen a gazdaság fellendülőben van. Javasolja, hogy 

tűzzék napirendre.  

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság javaslatát, 

valamint Csiger Lajos képviselő által javasolt tájékoztató napirendre tűzését teszi fel 

szavazásra.  Javasolja továbbá, hogy a városban kialakult talajvíz és belvíz helyzetről szóló 

tájékoztató szintén október hónapban kerüljön megtárgyalásra. 

 

 

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi 

határozatot hozza 
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Mezőkövesd Város Önkormányzat 

316/2010. (XII.15.) ÖK. számú 

H A T Á R O Z A T A  
 
 
 

                              Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. évi munkatervére 

 

 

 

A Képviselő-testület a mellékletben foglaltak szerint fogadja el 2011. évi munkatervét 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a munkatervben meghatározott feladatok végrehajtására 

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

amelyek megtárgyalása idő közben válik aktuálissá. 

 

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

készítsék el saját munkaprogramjaikat legkésőbb 2011. január 31-ig. 

 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2011. január 31, illetve folyamatos 2011. december 31-ig  
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MEZŐKÖVESD VÁROS 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

 
M U N K A T E R V E 

 

2011. ÉV  
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2011. január 26. (szerda) 

 

Az önkormányzat 2011. évi költségvetése (első olvasat) 

Előadó   : polgármester 

Referens:  kincstári irodavezető 

 

  2. Társadalmi szervezetek, alapítványok, egyesületek, egyházak támogatására 

 pályázat kiírása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  ÖSZI irodavezető 

 

3. Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság  tájékoztatója a Március 15-  

 ei ünnepség programjáról 

Előadó   : bizottság elnöke 

 

4. Közművelődési koncepció felülvizsgálata 

Előadó   : polgármester 

Referens:  ÖSZI irodavezető 

  KH igazgató  

 

5. A 2010. évi városi rendezvények értékelése 

Előadó   : polgármester 

Referens:  ÖSZI irodavezető 

 

     6. Pályázati felhívás közzététele a Szent László Gimnázium és Közgazdasági 

 Szakközépiskola magasabb vezetői álláshelyére 

 Előadó:  polgármester 

 Referens:  jegyző 

 

      7. Pályázati felhívás közzététele a Széchenyi István Szakképző Iskola magasabb 

 vezetői álláshelyére  

 Előadó:  polgármester 

 Referens:  jegyző   

 

ZÁRT ÜLÉS 

 

8. Szerződő felek kiválasztása a „Kánya-patak középső szakaszának      

rekonstrukciója” c. projekthez 

Előadó   : polgármester 

Referens:  Városüzemeltetési irodavezető 

 

9. Önkormányzati ingatlanok hasznosítása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  jegyző 
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2011. február 23. (szerda) 

 

1. Az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosítása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  kincstári irodavezető 

 

2. Az önkormányzat 2011. évi költségvetése 

Előadó   : polgármester 

 Referens:  kincstári irodavezető 

 

3. A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 4/2007.(III.1.) ÖK. számú  rendelet 

módosítása 

      Előadó   : jegyző  

Referens:  Lakosságszolgálati irodavezető 

 

4. A lakáscélú támogatásokról szóló 24/2004.(V.27.) ÖK. számú  rendelet módosítása 

      Előadó   : polgármester 

Referens:  Lakosságszolgálati irodavezető 

 

      5. Intézmények 2011. évi állagjavítási, karbantartási feladatainak meghatározása 

Előadó   : városgondnokság vezető 

Referens:  Városüzemeltetési irodavezető 

 

6. Útburkolat és egyéb karbantartások meghatározása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  városüzemeltetési irodavezető 

 

7. Városi játszóterek 2011. évi fejlesztése 

Előadó   : polgármester 

Referens:  városüzemeltetési irodavezető 

 

8. Mezőkövesd Város ivóvíz és szennyvízhálózat 2011. évi rekonstrukciós terve 

Előadó   : polgármester 

Referens:  városüzemeltetési irodavezető 

 

9. 2011. évi zöldfelület fejlesztések meghatározása 

      Előadó   : polgármester 

Referens:  Városüzemeltetési irodavezető 

 

10. 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 

 

11. Városi Rendőrkapitányság Beszámolója a Rendőrség 2010. évben végzett 

munkájáról 

 Előadó:  Rendőrkapitányság Vezetője  
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12. Tájékoztató a Magyar Vöröskereszt Mezőkövesdi Szervezete tevékenységéről, 

terveiről 

 Előadó:  Szervezet vezetője 

 

 

ZÁRT ÜLÉS 

 

13. Önkormányzati ingatlanok hasznosítása 

      Előadó   : polgármester 

Referens:  jegyző 

 

14. 2011. évi út- és járda karbantartási munkák kivitelezőjének kiválasztása 

      Előadó   : polgármester 

Referens:  Városüzemeltetési irodavezető 

 

15. Közbeszerzési eljárások nyerteseinek kiválasztása 

15/1. Városi Bölcsőde kapacitásbővítésére indított közbeszerzési eljárás nyertesének 

kiválasztása 

      Előadó   : polgármester 

      Referens: közbeszerzési munkatárs 

 

15/2. Városi Galéria felújítására és a Piaccsarnok építésére indított közbeszerzési 

eljárás nyerteseinek kiválasztása 

      Előadó   : polgármester 

      Referens: közbeszerzési munkatárs 

 

 

 

2011. március 30. (szerda) 

 

1.1.Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő (működési forráshiányos) helyi 

önkormányzatok támogatási pályázatához testületi nyilatkozat 

1.2.Az önkormányzat 2010. évi zárszámadása 

1.3.Az önkormányzat 2010. évi egyszerűsített beszámolója 

Előadó   : polgármester 

Referens:  kincstári irodavezető 

 

         1.4.Az önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  közbeszerzési munkatárs 

 

2. Mezőkövesd Város Önkormányzatának 12/2010. (IV.01.) ÖK számú 

rendeletének módosítása a személyes gondoskodás alap- és szakosított ellátás 

intézményeinek 2011. évi térítési díjairól 

     Előadó: jegyző 

     Referens: Élelmezési Központ vezető 

   Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat vezető 
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3.Társadalmi szervezetek, alapítványok, egyesületek, egyházak támogatására kiírt 

pályázatok elbírálása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  ÖSZI irodavezető 

 

      4„Rendes Matyó Porta” városszépítő program jóváhagyása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  ÖSZI irodavezető 

 

5.A 2011. évi közvilágítás bővítési munkák meghatározása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  városüzemeltetési osztályvezető 

 

6. Beszámoló a Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi      

   munkájáról 

   Előadó: Szolgálat vezető 

 

   7. Gyámhivatal beszámolója a gyermekvédelmi munkáról   

  Előadó   :  jegyző 

  Referens: Lakosságszolgálati irodavezető 

  Gyámhivatal vezetője   

 

8. Sportkoncepció felülvizsgálata 

      Előadó   : polgármester 

Referens:  ÖSZI irodavezető 

 

     9. Pályázatok benyújtása 

  Előadó:  polgármester  

  Referens:  stratégiai referens 

 

 

ZÁRT ÜLÉS 

 

10. Önkormányzati ingatlanok hasznosítása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  jegyző 

 

11. Lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  Lakosságszolgálati irodavezető 

 

12. 2011. évi útkarbantartási munkák kivitelezőinek kiválasztása 

      Előadó   : polgármester 

Referens:  városüzemeltetési irodavezető 
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2011. április 27. (szerda) 

 

 

1. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosítása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  kincstári irodavezető 

 

2. Beszámoló a Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola és a          

 Széchenyi István Szakképző Iskola öt éves munkájáról. 

 Előadó:  igazgatók 

 

3.1 Tájékoztató a Zsóry Camping Kft. nyári üzemelésre való felkészüléséről 

Előadó   : Kft. igazgató  

 

3.2. A Zsóry Camping Kft beszámolója a 2010. évi mérlegéről és a 2011. évi tervekről 

Előadó   : Kft. igazgató 

 

3.3. Média KHT beszámolója a 2010. évi mérlegéről és a 2011. évi tervekről 

 Előadó:  KFT igazgató 

 

3.4.Mezőkövesdi KÖZKICS-TÁR Nonprofit Kft. beszámolója a 2010. évi mérlegéről  

és a 2011. évi tervekről 

   Előadó:  KFT igazgatója 

 

4.   A tájházak felkészülése a turisztikai szezonra 

Előadó   : KÖZKICS-TÁR Nonprofit Kft. igazgató 

 

5. Ifjúsági koncepcióhoz kapcsolódó intézkedési Terv felülvizsgálata 

Előadó   : polgármester 

Referens:  ifjúsági munkatárs 

 

6. Tájékoztató a MAME tevékenységéről terveiről 

Előadó   : Egyesület Elnöke 

 

 

ZÁRT ÜLÉS 

 

7. Önkormányzati ingatlanok hasznosítása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  jegyző 

 

8. Útburkolati jelek festésére kivitelező kiválasztása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  városüzemeltetési irodavezető 
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2011. május 25. (szerda) 

 

1.1Mezőkövesd Város Napközi-otthonos Óvodájában indítható csoportok számának 

meghatározása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  intézményvezető 

 

1.2.Az Általános Alapfokú Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat tagiskoláiban 

indítható első osztályok számának meghatározása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  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. 2010. évi mérlegéről és a 2011. évi tervekről 

Előadó   : VG ZRt vezérigazgató 

 

3. Egészségügyi Intézkedési Terv felülvizsgálata 

Előadó   : polgármester 

Referens:  Lakosságszolgálati irodavezető 

 

 

 ZÁRT ÜLÉS 

 

4.Önkormányzati ingatlanok hasznosítása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  jegyző 

 

5. Intézményi karbantartások kivitelezőjének kiválasztása 

 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 
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2011. június 29. (szerda) 

 

 

1. Az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosítása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  kincstári irodavezető 

 

2.Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok  Bizottság tájékoztatója az Augusztus 

20-ai ünnepség programjáról 

Előadó   : bizottság elnöke 

 

3.A Képviselő-testület 2011. évi munkatervének felülvizsgálata, aktualizálása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  ÖSZI irodavezető 

 

4. Tájékoztató a Szent István királyunk tiszteletére rendezendő városi ünnepség 

 előkészületeiről 

 Előadó   : Mezőkövesdi KÖZKICS-TÁR Nonprofit Kft. ügyvezetője 

 

 

 ZÁRT ÜLÉS 

 

5.Önkormányzati ingatlanok hasznosítása  

 Előadó   : polgármester 

Referens:  jegyző 

 

6.  Lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  Lakosságszolgálati irodavezető 

 

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

kitüntetés adományozása 

Előadó   : Ügyrendi és Szociális Bizottság elnöke 

 

       8. A Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola magasabb vezetői 

 álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása 

 Előadó:  polgármester 

 Referens:  jegyző 

 

       9. A Széchenyi István Szakképző Iskola magasabb vezetői álláshelyére beérkezett 

 pályázatok elbírálása 

 Előadó:  polgármester 

 Referens:  jegyző   
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2011. augusztus 31. (szerda) 

 

1. Tájékoztató az önkormányzat 2011. első féléves gazdálkodásáról 

Előadó   : polgármester 

Referens:  kincstári irodavezető 

 

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

Október 23-ai ünnepség programjáról 

Előadó   : bizottság elnöke 

 

3. BURSA HUNGARICA ösztöndíj pályázati rendszerhez csatlakozás 

Előadó   : polgármester 

Referens:  Lakosságszolgálati irodavezető 

 

4.A középiskolákban indítható kilencedik osztályok illetve kollégiumi csoportok 

számának meghatározása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  intézményvezetők 

 

 5. Közmeghallgatás napirendjének elfogadása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  ÖSZI irodavezető 

 

 

ZÁRT ÜLÉS 

 

6.Önkormányzati ingatlanok hasznosítása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  jegyző 

 

 

 

2011. szeptember 28. (szerda) 

 

 

1.„Rendes Matyó Porta” városszépítő program értékelése, díjak átadása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  ÖSZI irodavezető 

 

2.Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosítása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  kincstári irodavezető 

 

3.Utazás 2012. Nemzetközi Idegenforgalmi Kiállításon történő részvétel  

Előadó   : polgármester 

Referens:  ÖSZI irodavezető 

  Közkincs-Tár Nonprofit Kft. igazgatója 
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4. Mezőkövesdi Civil Szövetség beszámolója 

Előadó   : Szövetség Elnöke 

 

5.Tájékoztató a városban kialakult talajvíz és belvíz helyzetről  

 Előadó:  Polgármester  

 Referens:  városüzemeltetési irodavezető 

 

ZÁRT ÜLÉS 

 

6.Önkormányzati ingatlanok hasznosítása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  jegyző 

 

7.Lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  Lakosságszolgálati irodavezető 

 

 

2011. október 26. (szerda) 

 

 

1. Az Önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési terve 

Előadó   : polgármester 

Referens:  belső ellenőr 

 

2.A „Mezőkövesd 2012.” Évi kiadványba bekerülő kiemelt események 

Előadó   : polgármester 

Referens:  Közkincs-Tár Nonprofit Kft.  

 

3. Megállapodás a Matyóföldi Idegenforgalmi Egyesülettel a 2012. évi támogatásról   

 és az átadandó feladatokról 

Előadó   : polgármester 

Referens:   ÖSZI irodavezető 

  Közkincs-Tár Nonprofit Kft. igazgatója   

 

Tájékoztató Mezőkövesd és Kistérség munkaügyi helyzetéről  

Előadó:  Munkaügyi Központ vezetője 

 

ZÁRT ÜLÉS 

 

5. A „Mezőkövesd 2012.” Évi kiadvány kivitelezőjének kiválasztása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  Közkincs-Tár Nonprofit Kft.  

 

6.Önkormányzati ingatlanok hasznosítása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  jegyző 
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2011. november 30. (szerda) 

 

1. Tájékoztató az önkormányzat 2011. I-III. negyedéves gazdálkodásáról 

Előadó   : polgármester 

Referens:  kincstári irodavezető 

 

2. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója 

Előadó   : polgármester 

Referens:  kincstári irodavezető 

 

3. 2012. évi szemétszállítási, kéményseprési, víz- és csatornadíj, helyi járatú  

     autóbusz-közlekedési díj, piaci helypénz és parkolási díj megállapítása 

Előadó   : jegyző 

Referens:  VG ZRt. vezérigazgató 

 

4. Beszámoló a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás munkájáról 

Előadó   : polgármester 

Referens:  munkaszervezet vezetője 

 

5. Tájékoztató Mezőkövesdi Kézilabda Klub tevékenységéről, terveiről 

Előadó   : MKC Elnöke 

 

ZÁRT ÜLÉS 

 

6.Lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása 

 Előadó: polgármester 

Referens: jegyző 

 

7.Önkormányzati ingatlanok hasznosítása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  jegyző 

 

8. Az „Év Embere” kitüntető díj odaítélése 

Előadó   : Oktatási, Egészségügyi és Civil Kapcsolatok  Bizottság elnöke  

 

 

 

2011. december 12. (hétfő) 

vagy 

   2011. december 14. (szerda) 

 

 

1.Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosítása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  kincstári irodavezető 

 

2.Helyi adórendeletek módosítása 

Előadó   : jegyző 

Referens:  kincstári irodavezető 
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3.Önkormányzat intézményeinél biztosított gyermekétkeztetési térítési díjak    

 megállapítása 2012. évre 

Előadó   : jegyző 

Referens:  Élelmezési Központ igazgató 

 

4.Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve 

Előadó   : polgármester 

Referens:  jegyző 

 

5.A Kisebbségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás      

 felülvizsgálata  

Előadó   : polgármester 

Referens: jegyző  

 

 

ZÁRT ÜLÉS 

 

6.Önkormányzati ingatlanok hasznosítása 

Előadó   : polgármester 

Referens:  jegyző 

 

 

 

 

 

VÁROSPOLITIKAI FÓRUMOK, ÉVFORDULÓK TERVE 

 

 

 

1. Közmeghallgatás: 2011. november 17. (csütörtök) 17.00 óra 

 

2. Állami és nemzeti ünnepeink programja 

       Március 15. 

       Augusztus 20. 

       Október 23. 
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4.)Mezőkövesd város Önkormányzata és a Mezőkövesdi  

Városgazdálkodási ZRt. között a vízközművek üzemeltetésére, valamint a 

Zsóry Gyógy és Strandfürdő bérüzemeltetésére vonatkozó szerződések 

módosítása 
 

 

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 

A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta. A bizottság javasolja a 

határozati javaslatban foglaltak elfogadását azzal a kiegészítéssel, hogy az előterjesztésben és 

a határozati javaslatban leírtak 2010. évre vonatkoznak. 

 

Ügyrendi és Szociális Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot a mellékelt 

megállapodással ill. üzemeltetési szerződéssel együtt elfogadásra javasolja a képviselő-

testületnek. 

Dr. Fekete Zoltán polgármester – miután a napirendhez hozzászólás, vélemény nem hangzik 

el – így a határozati javaslatot a mellékleteivel együtt teszi fel szavazásra. 

 

 

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi 

határozatot hozza 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

317/2010. (XII.15.) ÖK. számú 

H A T Á R O Z A T A  
 

Mezőkövesd város Önkormányzata és a Mezőkövesdi Városgazdálkodási ZRt. 

között a vízközművek üzemeltetésére, valamint a Zsóry Gyógy és Strandfürdő 

bérüzemeltetésére vonatkozó szerződések módosítása 

 

 

I. Helyi vízi közművek üzemeltetési szerződés módosítása 

 

A 2003. december hónapban az Önkormányzat és a Mezőkövesdi Városgazdálkodási ZRt. 

között létrejött, és többszörösen módosított víziközművek üzemeltetésére vonatkozó 

szerződés az alábbiak szerint módosul: 

1.)    A szerződés IV/4. pontjának első két mondata az alábbiak szerint változik: 

„Az ivóvízvezeték hálózat és közművei használati díj mértéke 14.472.000 Ft, azaz: 

Tizennégymillió-négyszázhetvenkettőezer forint. A szennyvíztelep, valamint a 

szennyvízvezeték hálózat és közművei használati díj mértéke 56.160.000 Ft, azaz: 

Ötvenhatmillió-egyszázhatvanezer forint.”  

2.)  Az üzemeltetési szerződés egyéb pontjai változatlan formában maradnak. 

3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. 
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II. Zsóry Gyógy- és Strandfürdő bérüzemeltetésére vonatkozó szerződés 

módosítása 

 

A 2001. év szeptemberében a Mezőkövesd Város Önkormányzata és a Mezőkövesdi 

Városgazdálkodási ZRt. között létrejött, és többszörösen módosított Zsóry Gyógy- és 

Strandfürdő bérüzemeltetésére vonatkozó szerződés 4. pontjában meghatározott bérleti díj 

mértéke az alábbiak szerint módosul: 

 

1.)       A szerződés 4. pontja az alábbiak szerint változik: 

 

„A bérüzemeltetés ideje alatt az üzemeltetésbe vevő bérleti díjat köteles fizetni, 

melynek mértéke 80.600.000 Ft, azaz: Nyolcvanmillió-hatszázezer forint.” 

2.)      A bérüzemeltetési szerződés egyéb pontjai változatlan formában maradnak. 

3.)      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. 

 

Felelős:      polgármester 

Határidő:  azonnal                      

 

 

MEGÁLLAPODÁS   MÓDOSÍTÁS 

 

 

Amely létrejött egyrészről Mezőkövesd Város Önkormányzata - (képviseli: Dr. Fekete 

Zoltán polgármester) 3400. Mezőkövesd, Mátyás király út 112. – mint üzemeltetésbe 

adó, másrészről a Mezőkövesdi Városgazdálkodási ZRt. - (képviseli: Szabó Istvánné 

vezérigazgató) 3400. Mezőkövesd, Dózsa Gy. út 2. – mint üzemeltetésbe vevő között 

az alulírott napon, az alábbi feltételekkel: 

 

A 2001. év szeptemberében a Mezőkövesd Város Önkormányzata és a Mezőkövesdi 

Városgazdálkodási ZRt. között létrejött, és többszörösen módosított Zsóry Gyógy- és 

Strandfürdő bérüzemeltetésére vonatkozó szerződés 4. pontjában meghatározott bérleti 

díj mértéke a 349/2005.(X. 26.) ÖK számú határozata alapján az alábbiak szerint 

változik: 

 

1.) „A bérüzemeltetés ideje alatt az üzemeltetésbe vevő bérleti díjat köteles 

fizetni, melynek mértéke 80.600.000 Ft , azaz: Nyolcvanmillió-hatszázezer 

forint .” 

 

2.)      A bérüzemeltetési szerződés egyéb pontjai változatlan formában maradnak. 

 

 

M e z ő k ö v e s d, 2010. december …. 

 

 

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

              Dr. Fekete Zoltán                                                                   Szabó Istvánné 

Mezőkövesd Város Polgármestere                           Mezőkövesdi Városgazdálkodási ZRt. 

                                                                                                             Vezérigazgatója 
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ÜZEMELTETÉSI  SZERZŐDÉS  MÓDOSÍTÁS 

 

 

 

Amely létrejött egyrészről Mezőkövesd Város Önkormányzata - (képviseli: Dr. Fekete 

Zoltán polgármester)  3400. Mezőkövesd, Mátyás király út 112. – mint üzemeltetésbe 

adó, másrészről a Mezőkövesdi Városgazdálkodási ZRt. - (képviseli: Szabó Istvánné 

vezérigazgató) 3400. Mezőkövesd, Dózsa Gy. út 2. – mint üzemeltetésbe vevő között 

az alulírott napon, az alábbi feltételekkel: 

 

A 2003. december hónapban az Önkormányzat és a Mezőkövesdi Városgazdálkodási 

ZRt. között létrejött, és többszörösen módosított vízi közművek üzemeltetésére 

vonatkozó szerződés a Képviselő-testület 349/2005. (X.26.) ÖK. számú határozata 

alapján az alábbiak szerint módosul: 

 

1.)     A szerződés IV/4. pontjának első két mondata az alábbiak szerint változik: 

 

„Az ivóvízvezeték hálózat és közművei használati díj mértéke 14.472.000 Ft azaz: 

Tizennégymillió-négyszázhetvenkettőezer forint. A szennyvíztelep, valamint a 

szennyvízvezeték hálózat és közművei használati díj mértéke 56.160.000 Ft, azaz: 

Ötvenhatmillió-egyszázhatvanezer forint.”  

 

2.)  Az üzemeltetési szerződés egyéb pontjai változatlan formában maradnak. 

 

 

 

M e z ő k ö v e s d, 2010. december …. 

 

 

 

 

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

              Dr. Fekete Zoltán                                                                  Szabó Istvánné 

Mezőkövesd Város Polgármestere                            Mezőkövesdi Városgazdálkodási ZRt. 

                                                                                                             Vezérigazgatója 
 
 
 

 

5.) Az Önkormányzat 2011. évi ellenőrzési tervének jóváhagyása 
 

 

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 

A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta. A bizottság a melléklet 

szerinti tartalommal javasolja elfogadásra az önkormányzat 2011. évi ellenőrzési tervét. 
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Dr. Fekete Zoltán polgármester – mivel a jelenlévők részéről módosító javaslat nem hangzik 

el – így a határozati javaslatot az ellenőrzési tervvel együtt teszi fel szavazásra. 

 

 

 A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

318/2010. (XII.15.) ÖK. számú 

H A T Á R O Z A T A  
 
 

Az önkormányzat 2011. évi ellenőrzési tervének jóváhagyása 

 

 

 

A Képviselő-testület a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja az Önkormányzat 

2011. évi ellenőrzési tervét. 

 

 

Felelős:  jegyző 

Határidő:  értelemszerűen 
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         Melléklet 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 2011. évi 
ELLENŐRZÉSI TERVE 

 

Az ellenőrzött szerve 

megnevezés 

Az 

ellenőrzendő 

időszak 

Az ellenőrzés Az ellenőri 

kapacitás 

meghatározása 

Az 

ellenőrzés 

ütemezése 
tárgya és célja típusa módszere 

3. Mezőkövesd 

Társadalmi szervezetek, 

alapítványok, egyházak 2010. 

évi pályázati elszámolások 

ellenőrzése 

 

2010. év Az önkormányzati támogatás 

felhasználásának és a támogatási 

szerződésben foglalt előírások 

betartásának vizsgálata 

szabályszerűségi, 

pénzügyi 

tételes  50 nap 2011.  

I.-II.-III. hó 

 

Bayer Róbert Kollégium és 

Élelmezési Központ  

2009-2010. Tevékenysége megfelelően 

szabályzott-e,érvényesülnek-e a 

jogszabályok, belső 

szabályzatok. A pénzügyi 

elszámolások, számviteli 

nyilvántartások vizsgálata. 

 

szabályszerűségi, 

pénzügyi 

 

tételes, 

próbaszerű 

 

30 nap 

 

2011. 

VII-VIII. hó 

 

Szent László Gimnázium és 

Közgazdasági 

Szakközépiskola 

2009-2010 Tevékenysége megfelelően 

szabályozott-e,érvényesülnek-e a 

jogszabályok, belső 

szabályzatok. A pénzügyi 

elszámolások, számviteli 

nyilvántartások vizsgálata 

 

szabályszerűségi, 

pénzügyi 

 

tételes, 

próbaszerű 

 

30 nap 

 

2011. 

IX-X. hó 

Széchenyi István Szakképző 

Iskola 

2009-2010 Tevékenysége megfelelően 

szabályozott-e,érvényesülnek-e a 

jogszabályok, belső 

szabályzatok. A pénzügyi 

elszámolások, számviteli 

nyilvántartások vizsgálata 

 

szabályszerűségi, 

pénzügyi 

 

tételes, 

próbaszerű 

 

30 nap 

 

2011. 

XI-XII. hó 
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6.) Megállapodás a Matyóföldi Idegenforgalmi Egyesülettel a térségi TDM 

szervezettel kapcsolatos feladatellátásról és a 2011. évre szóló 

támogatásáról  
 

 

Oktatási, Egészségügyi és Civil Kapcsolatok Bizottság 

Az Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság az előterjesztésben foglaltakat 

megtárgyalta. A bizottság javasolja a határozati javaslatban foglaltak elfogadását. 

 

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 

A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta. A határozati 

javaslatban foglaltakat elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek. 

A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a feladat ellátási 

megállapodás elfogadását javasolja. 

 

 

Csiger Lajos röviden ismerteti a pályázat lényegét. Az országban a térségi  TDM  szinte az 

első lenne. Mezőkövesden már működő TDM szervezetet a Matyóföldi Idegenforgalmi 

Egyesület működteti, és vállalta az anyagi keret felhasználásával a  térségi TDM működtetését 

is.  A fontosságot nem kell bizonygatni, ehhez minden lehetőséget meg kell oldani. Jó példája 

a térségi pályázat, hogy Eger vonzáskörzetével együtt megjelenjünk a világban. El kell 

követni mindent, hogy minél többen jöjjenek el városunkban. Végezetül megköszöni az 

Idegenforgalmi Egyesületnek, hogy felvállalja ezt a munkát. 

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester – miután módosító javaslat nem hangzik el – így a határozati 

javaslatban foglaltakat teszi fel szavazásra.  

 

 

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi 

határozatot hozza 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

319/2010. (XII.15.) ÖK. számú 

H A T Á R O Z A T A  

 

Megállapodás a Matyóföldi Idegenforgalmi Egyesülettel a térségi 

TDM szervezettel kapcsolatos feladatellátásról és a 

2011. évre szóló támogatásáról 

 

A Képviselő-testület egyetért azzal, 2010-2017 közti időszakban a Matyóföldi 

Idegenforgalmi Egyesület végezze a térségi TDM-el való kapcsolattartást, 

tevékenységek koordinálását. Ennek érdekében rendszeres éves támogatást biztosít a 

térségi feladatok ellátására. 

 

A feladatok ellátására az Önkormányzat 2011. évi költségvetésébe maximum 1.228.860 

Ft kiadást tervez be a Helyi TDM szervezet támogatása / Térségi feladatok ellátása 

címen. Az Önkormányzat a Mezőkövesdi VG Zrt. számára javasolja, hogy 2011. évi 
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költségvetésébe 307.000 Ft kiadást tervezzen be a Helyi TDM szervezet támogatása / 

Térségi feladatok ellátása címen. 

 

Képviselő-testület a jövőben minden év költségvetésének tárgyalásakor rendelkezik a 

Helyi TDM szervezet támogatása / Térségi feladatok ellátása címen nevezett összegről. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a kapcsolódó megállapodások 

megkötésére.  

 

 

Felelős:   Polgármester 

Határidő:  azonnal és folyamatos 

 

 

 

Sürgősségi indítvány 

7/2.) Közmeghallgatás idejének és napirendjének elfogadása 
 

 

Ügyrendi és Szociális Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a közmeghallgatás idejének és napirendjének 

elfogadásával kapcsolatos határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, azt javasolja a 

képviselő-testületnek elfogadásra. 

 
 

Dr. Fekete Zoltán polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a közmeghallgatást 

december 28-ra tervezték, de a két ünnepet nem akarták megterhelni, így javaslatára január  

27-re tették át. Kéri  ezt az időpontot elfogadni, majd a határozati javaslatban foglaltakat teszi 

fel szavazásra.  

 

 

 A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

320/2010. (XII.15.) ÖK. számú 

H A T Á R O Z A T A  
 

Közmeghallgatás idejének és napirendjének elfogadása 

 

 

NAPIREND: 

 

1.) „Tájékoztató az Önkormányzat 2010. október 3-tól végzett tevékenységéről, a 

folyamatban lévő fejlesztésekről és beruházásokról, valamint a következő évi 

tervekről” 

       Előadó:  Dr. Fekete Zoltán polgármester 

 

2.)  Lakossági indítványok, vélemények, javaslatok 
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Helye: Városi Galéria Házasságkötő terem (Mezőkövesd, Szent László tér 23.) 

 

Ideje: 2011. január 27. (csütörtök) 16.00 óra 

 

 

A közmeghallgatásról a lakosságot a Mezőkövesdi Újságon és a Mezőkövesdi 

Televízión keresztül értesíteni kell. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  értelemszerű  

 

 

Sürgősségi indítvány 

7/3.) XXIV. Tíztánc Magyar Bajnokság rendezőjének támogatási kérelme 
 

 

Az előterjesztést bizottság nem tárgyalta  

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat, majd a 

határozati javaslat „A” alternatíváját teszi fel szavazásra, mivel a napirendhez hozzászólás, 

vélemény nem hangzik el.  

 

 A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

321/2010. (XII.15.) ÖK. számú 

H A T Á R O Z A T A  

 

XXIV. Tíztánc Magyar Bajnokság rendezőjének támogatási kérelme 

 

 

1./ Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tíztánc Magyar 

Bajnokság megrendezésére benyújtott kérelmet támogatja és a Városi Sportcsarnok 

és Szabadidőközpont helyiségeit 2011. január 22-én térítésmentesen biztosítja.                                                                                   

 

A támogatás ellentételezéseként az egyesület az Önkormányzat részére 100 db 

belépőjegyet biztosít, melyből 40 db a 2010. évi kulturális rendezvények 

megvalósításában kimagasló teljesítményt nyújtó civil szervezetek, 60 db pedig az 

önkormányzati intézmények részére kerüljön elosztásra. A tiszteletjegyek 

elosztásáról a polgármester útján a civil szervezetek esetében a Oktatási, 

Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság, az önkormányzati intézmények 

vonatkozásában pedig szintén a polgármester útján az intézmények vezetői 

gondoskodjanak. 

 

2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a 

kérelmezőt, valamint a  Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft. Vezetőjét  

tájékoztassa. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  azonnal és értelem szerint 
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8/1.) Tájékoztató Mezőkövesd Város és a Zsóry-fürdő  2011. évi kiemelt 

rendezvényeiről és turisztikai kiadványról  
 

Az előterjesztést bizottság nem tárgyalta.  

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester kéri a tájékoztató elfogadását, melyhez az ülésen a 2011. évi 

kiemelt rendezvényről a turisztikai kiadvány kiosztásra került.  

 

 

A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal a Zsóry-fürdő 2011. évi kiemelt 

rendezvényeiről és turisztikai kiadványról szóló tájékoztatót tudomásul vette 

 

Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről tájékoztató 
 Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság 1 db 

 Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 1db 

 Ügyrendi és Szociális Bizottság 4 db 

 

 

SZÓBELI  INTERPELLÁCIÓ 

 

---CSIRMAZ JÓZSEF interpellációjában elmondja, hogy választókerületében igen  

elszaporodtak a kóbor ebek. Egy-egy útkereszteződésben 3-4 kutya is van.  Gócpontok Varga 

P.-  Gaál I. u., Gaál I. u. – Károly u., György – Salamon- Gergely u. találkozásnál van. Kéri a 

kóbor ebek ügyében a szükséges intézkedés megtételét.  

 

---TAKÁCS JÓZSEF a közterületen lévő dohányzás megszüntetésével kapcsolatban kéri, 

hogy főleg a középfokú intézmények előtt tiltsák meg. Kéri továbbá, hogy az iskolák 150 m-

es körzetében sem lehessen dohányozni. Ezzel kapcsolatban kéri előterjesztés készítését. 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester a kóbor ebek elszaporodásával kapcsolatos interpelláció 

intézésére, ill. megválaszolására a Városgazdálkodási Zrt-t kéri meg, míg a dohányzás 

megszüntetésével kapcsolatban elmondja, hogy azt csak rendeletben lehet szabályozni és nem 

határozatban. Tájékoztatja a képviselő urat, hogy a következő bizottsági ülésen tájékoztatást 

fog adni a megoldás lehetőségéről.  

 

A képviselő-testület zárt ülés keretében folytatja tovább a tanácskozást, melyről külön 

jegyzőkönyv készül. 

 

K.m.f.  

 

 

 Bocsi Anna        Dr. Fekete Zoltán  

 irodavezető        polgármester 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 Malatinszky Károly       Molnár Istvánné  

 települési képviselő       települési képviselő  


