JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án 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
Bóta Gáspár
Molnár Istvánné
Malatinszky Károly
Csirmaz Zsolt
Igazolatlanul maradt távol:

Nyeste László
Csirmaz József
Guti Árpád
Takács József
Barsi László

Polgármesteri Hivatal részéről
Dr. Kovács András aljegyző
Dr. Hajdu András alpolgármester
Dr. Tóth Zsófia irodavezető
Bocsi Anna irodavezető
Balog Lászlóné irodavezető
Vígh Henrik irodavezető
Toma Tibor főépítész
Nagy István munkatárs (érintett napirendnél)
Pázmándi Tamás munkatárs (érintett napirendnél)
Dr. Fekete Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet.
Jelen van 11 fő képviselő. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Bóta Gáspár és Csiger Lajos
képviselő urakat.
Kiküldésre került:
 Polgármesteri tájékoztató
 1/2 napirend anyagához Könyvvizsgálói jelentés
 11/1.)Méhnyakrák elleni védőoltás program folytatásának támogatása című napirend
anyaga
 13/1.) Városi Bölcsőde kapacitásbővítésére indított közbeszerzési eljárás nyertesének
kiválasztása
 13/2.) Városi Galéria felújítására és a Piaccsarnok építésére indított közbeszerzési
eljárás nyerteseinek kiválasztása
 14/1.) A Mezőkövesdi Városfejlesztési Kft üzleti tervének elfogadása
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14/2.) Mezőkövesd Város Önkormányzat és a Városfejlesztési Kft között
Együttműködési Megállapodás megkötése
19.) napirend anyaga: A mezőkövesdi Művelődési Közalapítvány alapítói jogainak
gyakorlása

Kiosztásra került:
 1/2.) napirendhez Cigány Kisebbségi Önkormányzat új határozata, valamint a
Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság határozata
 11/2.) napirend anyaga: Együttműködési megállapodás megkötése a Matyóföldi
Alkotók és Művészetpártolók Egyesületével
 13/1.), 13/2.) napirendhez összeférhetetlenségi nyilatkozat
 13/1.) napirendhez kiegészítő előterjesztés
 Sürgősségi indítvány – Támogató nyilatkozat megadása a Bessenyei György díjra
történő jelölésre

Miután a napirendhez hozzászólás, vélemény nem hangzik el – így az elhangzott
kiegészítéssel, ill. javaslattal teszi fel szavazásra.
A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
29/2011. (II.23.) önkormányzati határozata
Napirend megállapítása
1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA
1/1.) Az önkormányzat 2/2010. (I.28.) önkormányzati költségvetési rendeletének
módosítása
Előadó :
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Balog Lászlóné irodavezető
1/2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetése
Előadó :
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Balog Lászlóné irodavezető
1/3.) A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 4/2007.(III.1.) ÖK. számú
rendelet
módosítása
Előadó :
Dr. Kovács András aljegyző
Referens:
Dr. Tóth Zsófia irodavezető
1/4.) Mezőkövesd Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata
28/2010. (XI.18.) ÖK. számú rendelet módosítása
Előadó :
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Dr. Kovács András aljegyző
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1/5.) Rendeletalkotás a közterületen történő szeszesital fogyasztásáról és a
dohányzásról
Előadó:
Dr. Kovács András aljegyző
Referens:
Dr. Hajdu András alpolgármester
2.) Tájékoztató a Magyar Vöröskereszt Mezőkövesdi Szervezete tevékenységéről,
terveiről
Előadó:
Kopcsák Gyuláné területi vezető
Referens:
Dr. Tóth Zsófia irodavezető
3.) Intézmények 2011. évi karbantartási feladatainak és végrehajtásának
általános meghatározása
Előadó :
Szobonya Sándor városgondnokság vezető
Referens:
Vígh Henrik irodavezető
4.)Megyei fenntartásban működő Mozgásszervi Rehabilitációs
egészségügyi intézmény átvételéről szóló szándéknyilatkozat
Előadó:
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Dr. Hajdu András alpolgármester

központ

5.) Mezőkövesd Város ivóvíz és szennyvízhálózat 2011. évi rekonstrukciós terve
Előadó :
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Vígh Henrik irodavezető
6.) Főállású Alpolgármester illetményének megállapítása
Előadó :
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Bocsi Anna irodavezető
7.) Az OKM Közművelődési Érdekeltségnövelő pályázatára a Mezőkövesdi
KÖZKICS- TÁR Nonprofit Kft. Technikai, műszaki eszközállományának,
berendezési tárgyainak
gyarapítására vonatkozó elképzelése; az
önkormányzat által biztosítandó pályázati önerő meghatározása
Előadó :
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Kazárné Kalber Nikolett igazgató
8.) Társadalmi szervezetek, egyesületek, alapítványok, egyházak támogatására
pályázat kiírása
Előadó:
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Dr. Hajdu András alpolgármester
9.) Támogatási kérelem Matyó Húsvét rendezvényre
Előadó :
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Tóthné Márton Gabriella egyesület elnöke
10.) „Mit jelent számomra Mezőkövesd” pályázati felhívás
Előadó:
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Dr. Hajdu András alpolgármester
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11.) Indítványok, javaslatok
11/1.)Méhnyakrák elleni védőoltás program folytatásának támogatása
Előadó:
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Hajnerné Tóth Ágnes munkatárs
11/2.)Együttműködési megállapodás megkötése a Matyóföldi Alkotók és
Művészetpártolók Egyesületével
Előadó:
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Dr. Hajdu András alpolgármester
ZÁRT ÜLÉS
12.) ÖNKORMÁNYZATI INGATLANOK HASZNOSÍTÁSA
12/1.) László Károly út 20. szám alatti népi ház hasznosítása
12/2.) Juharfa út 3. III/14. szám alatti bérlakás hasznosítása
12/3.) Mátyás király út 73/a. sz. alatti ingatlan hasznosítása
12/4.) 017/9 hrsz-ú külterület – szántó - értékesítése
Előadó:
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Bocsi Anna irodavezető
13.) Közbeszerzési eljárások nyerteseinek kiválasztása
13/1.)Városi Bölcsőde kapacitásbővítésére indított közbeszerzési
nyertesének kiválasztása
Előadó :
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Pázmándi Tamás közbeszerzési munkatárs

eljárás

13/2.) Városi Galéria felújítására és a Piaccsarnok építésére indított közbeszerzési
eljárás nyerteseinek kiválasztása
Előadó :
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Pázmándi Tamás közbeszerzési munkatárs
14/1.) A Mezőkövesdi Városfejlesztési Kft üzleti tervének elfogadása
Előadó:
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Nagy István stratégiai referens
14/2.)Mezőkövesd Város Önkormányzat és a Városfejlesztési Kft között
Együttműködési Megállapodás megkötése
Előadó:
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Nagy István stratégiai referens
15.) Lakásfenntartási támogatás ügyében hozott elutasító határozat ellen
benyújtott fellebbezés elbírálása
Előadó:
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Dr. Tóth Zsófia irodavezető
16.) Szemétszállítási díj támogatás ügyében hozott elutasító határozat ellen
benyújtott fellebbezés elbírálása
Előadó:
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Dr. Tóth Zsófia irodavezető
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17.) Munka- és tűzvédelmi feladatok ellátására, valamint tűzoltó-készülékek
ellenőrzésére, javítására érkezett ajánlatok elbírálása
Előadó:
Szobonya Sándor városgondnokság vezetője
Referens:
Vígh Henrik irodavezető
18.) Szerződő felek kiválasztása a Zsóry fürdő energetikai fejlesztéséhez
Előadó:
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Nagy István stratégiai referens
19.)A Mezőkövesdi Művelődési Közalapítvány alapítói jogainak gyakorlása
Előadó:
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Dr. Hajdu András alpolgármester
Sürgősségi indítvány – Támogató nyilatkozat megadása a Bessenyei György díjra
történő jelölésre
Előadó:
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Dr.Hajdu András alpolgármester
Felelős:
Határidő:

Polgármester
értelem szerint

Interpellációs szándékát nem jelezte, ill. kérdést nem kívánt feltenni egy képviselő sem.

Polgármesteri tájékoztató
Dr. Fekete Zoltán polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy február 18-án 30 fő ide
érkezett magyar testvérünk nyújtotta be az állampolgársági kérelmét. Ezúton köszöni meg az
anyakönyvvezetők munkáját.
Mivel a polgármesteri tájékoztatóhoz a jelenlévők részéről más hozzászólás, vélemény nem
hangzik el, így azt az elhangzott kiegészítéssel együtt teszi fel szavazásra.
A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal a polgármesteri tájékoztatót
elfogadja

Jelentés a 2011. január 31-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.
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A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
30/2011. (II.23.) önkormányzati határozata
Jelentés a 2011. január 31-ig lejárt határidejű képviselő-testületi
döntések végrehajtásáról
1.) A Képviselő-testület elfogadja 1/2011. ÖK. rendelet, a 311, 332, 333, 334/2010.,
valamint a 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27/2011. ÖK.
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést azzal, hogy ezen határozatok egyben
hatályukat is vesztik.
2.) A 12, 13, 23, 26/2011. ÖK. határozatok végrehajtásáról szóló jelentést azzal fogadja
el, hogy a végrehajtást követően a polgármester ismételten adjon tájékoztatást.

Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal és folyamatos

1/1.) Az önkormányzat 2/2010. (I.28.) önkormányzati költségvetési
rendeletének módosítása

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság
A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság a rendelet-tervezetben foglaltakat megtárgyalta. A
bizottság javasolja a rendelet-tervezetben foglaltak elfogadását.
Dr. Fekete Zoltán polgármester – mivel a napirendhez a jelenlévők részéről módosító javaslat
nem hangzik el – így a rendelet-tervezetet teszi fel szavazásra.

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet
alkotja
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Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
2/2011. (II.24.) önkormányzati rendelete
a 2/2010.(I.28.) ÖK. számú költségvetési rendeletének módosításáról
Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és
szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek
feladat– és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b)
pontjában, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/C. (2) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljáró (könyvvizsgáló) és a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV, törvény 92. § (13) bekezdés e) pontjában meghatározott
Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság véleményének kikérésével a következőket
rendeli el:
1.§
Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010.(I.28.) ÖK. számú rendelet
(továbbiakban:R.) 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
b./ Kiadási főösszegét
- a 4. §. szerinti hiteltörlesztési kiadások nélkül
c./ Hiányát
melyből:
ca.) a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló
előző évek működési pénzmaradványa
cb.) a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló
előző évek felhalmozási pénzmaradványa
cc.) a költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló
működési célú hitelfelvétel (forráshiány)
cd.) a költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló
felhalmozási célú hitelfelvétel (forráshiány)

7.058.280 eFt-ban

8.647.742 eFt-ban
1.589.462 eFt-ban

151.602 eFt
1.223.290 eFt
229.002 eFt
0 eFt

állapítja meg.
2.§
A R. 3.§-ban foglalt hitelfelvétel összegét 229.002 eFt-ra módosítja. A költségvetési
hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát 1.374.892.- eFt-ra
módosítja.
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3.§
A R. 4. §-ban meghatározott hiteltörlesztés összegét 14.432 eFt-ra módosítja.
4.§
A R. 7.§ (1) bekezdésben szereplő általános tartalék összege 1.999 eFt, céltartalék
7.517 eFt.
5.§
Az e rendelet 1.§-ában meghatározottaknak megfelelően módosulnak a R.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 mellékletei.
6.§
A R. 19. § (12) bekezdésében meghatározott nettó összeget 8.500 Ft-ra módosítja.
7. §
A R. 19. § (13) bekezdésének utolsó mondata az alábbiakra módosul:
„A helyi önkormányzat a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságnak 2010. évben a
2/2010 (I.22) ÖM. rendelet 2.§ (2) bekezdésében meghatározott keretösszegen felül
bruttó 37.500 Ft/fő/év juttatást biztosít.”
8. §
A R. 19. § (14) bekezdésének utolsó két az alábbiakra módosul:
„A cafetéria juttatás éves összege 2010. költségvetési évben bruttó 230.750 Ft,
melynek felhasználásra vonatkozó részletes szabályait a közszolgálati szabályzat
tartalmazza.”
9. §
E rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2010.12.01től alkalmazni kell.
Dr. Kovács András sk.
aljegyző

Dr. Fekete Zoltán sk.
polgármester

A rendelet kihirdetésének dátuma:
2011. február 24.
Dr. Kovács András sk.
aljegyző
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1/2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetése

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság
A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság az Önkormányzat 2011. évi költségvetését
megtárgyalta. A bizottság javasolja a rendelet-tervezetet a mellékletekkel együtt elfogadásra.
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről
szóló rendelet-tervezetet, a mellékletekkel együtt, változatlan formában elfogadásra javasolja
a Képviselő-testületnek.
Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság
Az Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottsága az Önkormányzat 2011. évi
költségvetését megtárgyalta. A bizottság javasolja a rendelet-tervezetet a mellékletekkel
együtt elfogadásra.
Ügyrendi és Szociális Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az önkormányzat 2011. évi költségvetésével
kapcsolatos rendelet-tervezetet a mellékelt kimutatásokkal együtt elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek.
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
1.A Cigány Kisebbségi Önkormányzat a 210 eFt-ot alábbi feladatokra használja fel:
Telefon feltöltő kártya vásárlására
138 eFt
Utiköltségre
72 eFt
Összesen:
210 eFt
2.A Kisebbségi Önkormányzat felkéri a Mezőkövesd város Önkormányzatát, hogy az 1.
pontban meghatározott összegen felül 1 millió forintot biztosítson részükre.
3.A Kisebbségi Önkormányzat kéri a Mezőkövesd város Önkormányzatát, hogy heti
1alkalommal helyiséget biztosítson részükre, melynek a rezsi költségét a Mezőkövesd város
önkormányzata finanszírozza.
Nyeste László érdeklődik, hogy mennyire tudja a város a célkitűzéseket megvalósítani. Az 1,2
milliárdos felhalmozási hiány viszonylag kockázatot rejt magában. A másik fontos dolog,
hogy a költségvetési bevételeket a helyi adóbevételeken felül tervezték, mely pozitív dolog,
hisz a válságból való kilábalás megindult, a helyi adóbevétel növekszik. A jelenlegi
költségvetésnél a kisebbségi önkormányzatot tartja a legnagyobb vesztesnek. A 2011. évi
közfoglalkoztatási program problémáját említi meg, ahol 422 fő foglalkoztatása szerepel,
melynek jelentős részét a központi kormányzat finanszírozta. 2010. évben 2.027 fő dolgozott
90 napot, 4.5 hónapot kellett munkában tölteni. A 2011. évi költségvetés összességében 200
fő 8 órás foglalkoztatásával számol, viszont megváltoztak a szabályok, mert 30 napos
foglalkoztatásra van lehetőség. A ledolgozott munkanapok száma csak 6.000 lesz. Véleménye
szerint ez a mezőkövesdi vállalkozókat hátrányosan érinti.
Balog Zoltán megérti a helyzetet, hogy az ország nehéz helyzetben van, de a 210 eFt
támogatás mellett a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak szüksége volna még az
önkormányzat 1 MFt támogatására is. Úgy érzi, hogy működésképtelenné válnak.
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Szerződésük volt, hogy támogatást kapnak. Balog Lászlóné irodavezető közölte velük, hogy
565 eFt-ról csinálják meg a koncepciót. A költségvetés 2. olvasatára a támogatásuk már 210
eFt-ra csökkent. Kérdezi a testületet, hogy 210 eFt-ból mit lehet csinálni. A telefon feltöltés
fontos, és akkor hol van a felzárkóztatási program, az oktatásnevelés, és munkahely-teremtési
program.
Takács József tájékoztatásként elmondja, hogy a döntés nem most született. A probléma az,
hogy nem tudják lehívni azt az összeget, amelyet fel lehetne uniós forrásként használni. A
város megpróbálkozott, hogy lehívja, hiszen önerőből nem bírja megcsinálni a fejlesztéseket.
Amikor az előző képviselő-testületnél Tállai András polgármester úgy döntött, hogy felveszi a
fejlesztési kötvényt, és uniós pénzekhez jutnak hozzá, önrész 10-50 %-ig terjedt. Közel 6.5
milliárdos beruházást tudnak végrehajtani. A város ennyi fejlesztési összeggel fog fejlődni.
Nem lett volna szabad ezt kihagyni. Lehet komoly kockázata, hiszen 20 évre elosztva nagy
törlesztést jelent. Eddig a város nem nyúlt a kötvényhez, viszont kamatbevétel származott,
ami 360 MFt. A közfoglalkoztatással kapcsolatban elmondja, hogy az ország teherbíró
képességét figyelembe kell venni. A közcélú munkák hatékonysága megkérdőjelezhető,
kisebb létszámmal hatékonyabban lehet a pénzt elkölteni, amelyet az önkormányzat kap meg.
Guti Árpád 10 MFt-os krízisalap létrehozását javasolja, mely belvíz és talajvíz károk
enyhítésére szolgálna. Az SZMSZ szerint meg kell jelölni a forrását. A Média Kht
tartalékalapját, és a kötvényhozam egy részét jelöli meg fedezetként. A közmeghallgatáson
elmondott problémákat említi meg, hogy belvíz- és talajvíz nagyon megnehezíti a város
lakosságának az életét. Úgy érzi, hogy sokan nem lesznek képesek a helyreállításra.
Csirmaz Zsolt Nyeste László hozzászólására reagál, hogy az ország sok helyiségében nem
beruházásra hanem működésre vették igénybe a kötvényt. Optimista, hogy a gazdasági
helyzet tovább fog javulni, növekszik a befolyt iparűzési adó. Az árfolyam is megnyugszik, a
forint megerősödik, és a kölcsön csökkenni fog. Csökkent az önkormányzat részéről azoknak
az embereknek száma, akiket az önkormányzat foglalkoztatna. Felhívja a figyelmet, hogy
már vállalkozások is bekapcsolódhatnak a közmunkaprogramba. Akik pénzhez jutottak
azoknak pozitív dolog, de a hatékonyság kívánni valót hagy maga után.
Nyeste László elmondja, hogy érzékelhető változás következett be a családok helyzetében,
sok áremelés történt, emelkedtek a közüzemi díjak, az adóváltozások miatt a családok
rosszabbul jártak. Ahol nem volt kompenzáció, ott egy átlag munkavállaló 4.000 - 6.000 Ft-tal
kevesebbet visz haza. Kiemeli, hogy a tartós munkanélkülieknek alacsony iskolai
végzettségük van. A közmunkaprogram szervezésével kapcsolatos feladatok végrehajtása az
önkormányzat feladata. Amennyiben jó programot hozott létre, szépülni fog a város.
Korábban is elmondta, hogy olyan programot kell csinálni, amely értelmes munkát ad az
embereknek.
Vámos Zoltán a mai világban nincs okozat ok nélkül. Meg kell nézni, hogy mi vezetett ide,
mik voltak az okai. A közfoglalkoztatási program keretében az önkormányzatnak lehetőséget
kell biztosítani, hogy ezeket az embereket tudja foglalkoztatni. Ki kell, hogy mondja, benne
van az elmúlt 8 év elcsúszott foglalkoztatási politikája. A mostani programban új rendszer
került bevezetésre. Egy közfoglalkoztatási programnak nem az a célja, hogy egy életre
lehetőséget adjon arra, hogy azon program keretében munkahelyet biztosítson. Vissza kell
vezetni a munka világába az embereket. Minden programot meg kell finanszírozni. Azokkal a
feltételekkel, a hatékonyság javítás bevezetésével megpróbálják a lehetőséget biztosítani,
hogy vissza találjanak a munka világába. Fejlesztésekkel kapcsolatban elmondja, hogy több
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milliárdos fejlesztés valósul meg. Remélhetőleg vissza kell hozni az önerő bizonyos részét és
tehermentesíteni a várost. Cigány kisebbségi önkormányzat kérésére reagál, hogy a
költségvetés készítésének van egy folyamata. A kisebbségi önkormányzat a saját elképzeléseit
előterjesztette, ami jelen sorok között telefon és utiköltségre terjed ki. Az önkormányzat nem
engedheti meg magának, hogy ilyen célokat támogasson. Amennyiben rendezvényeket
szervez, tanfolyamot, vagy saját maga részéről is oda teszi magát, akkor az önkormányzat
támogatni fogja őket.
Dr. Fekete Zoltán polgármester közmunka programmal kapcsolatban elmondja, hogy
kényszer szülte lehetőség. Lényege, hogy a családok ne rendezkedjenek be arra, hogy
segélyből, és közmunka program keretében éljenek meg, hanem találjanak vissza a munka
világába. Nem azt kell alapul venni, amit próbáltak jól bevált munkásoknál alkalmazni, hogy
hosszabbítsák a munkaidőt. Dolgozik egy hónapot, melyért kap fizetést, majd visszamegy 25
eFt-ért munkanélkülinek. Az elmúlt hetekben végigjárta a vállalkozásokat, és nem találnak
képzett munkaerőt a város környékén sem. Van olyan vállalkozás, hogy külföldről hozat
munkásokat, hogy a műszakot meg tudja tartani, és a rendelést tudja teljesíteni. Arról nem a
társadalom tehet, hogy valaki 40 évesen 2 általános iskolai osztályt végzett. Valamilyen
szakmát keressenek, hogy önmaguk meg tudjanak élni. Mezőkövesden gazdasági
vállalatoknál munkaerőhiány van. Az emberek a közmunkaprogramból nem fognak tudni
megélni. Cél, hogy vissza találjanak a munka világába. Támogatja, hogy ilyen képzéseket
szerveznek, vetnek fel, és ennek költsége van. Az önkormányzat szívesen fogja támogatni, a
működést viszont nem támogatja, arra állami finanszírozás van. Megfogják kapni a
támogatást a képzésekre. Hangsúlyozza, hogy képezni kell mindenkinek magát, el kell jutni,
hogy minden embernek 8. általános iskolai végzettsége legyen. Itt a lehetőség, az
önkormányzat ezt támogatni fogja. Nem kell rossz néven venni, hogy telefon kártyára nem
adnak közpénzt, a programra viszont igen. Az önkormányzat működésre a kötvényből,
hitelből egy fillért nem költött el. Az intézmények nem hitelből működnek. Fejlesztésre
felhasználják a kötvényt, hogy a városban olyan életminőséget hozzanak létre, hogy minél
több képzett fiatal itt maradjon a városban. Krízis alappal kapcsolatban elmondja, hogy ha
mindenki az alapra pályázna, akkor kevés a 10 MFt. Hangsúlyozza, hogy céltartalékon 104
MFt van tervezve. Akinek olyan problémája támad, hogy lakhatása kerül veszélybe, azokon
segíteni fognak. Ezért találták ki a biztosításokat és egyéb ilyen forrásokat. Mezőkövesd nem
tartozott az árvízzel sújtott települések közé, vis major nem nyílt meg a város előtt.
Közmunkaprogrammal kapcsolatban elmondja, hogy családok hátrányos helyzetbe kerültek.
Sok család viszont a családi adókedvezmény miatt jobb helyzetbe került. Ez a folyamat
tovább fog folytatódni. Nem szeretné, ha olyan hangulat alakulna ki, hogy a helyzetet, az
önkormányzat nem akarja megoldani. A társadalmi problémákat az önkormányzat nem tudja
megoldani, de az állampolgárokon fog tudni segíteni. Nem tartja elfogadhatónak, hogy valaki
erre rendezkedjen be, hogy az önkormányzat majd eltart családokat. A költségvetés megfelelő
alapot nyújt arra, hogy a beruházást finanszírozni tudják, az intézmények biztonságosan
működnek. Az étkezési hozzájárulást 6.500 Ft-ra emelték, a Szent László Gimnázium és
Közgazdasági Szakközépiskola rendbetételére biztosítottak pénzt. Jövőre is hasonló szigorral
fogják a költségvetést elkészíteni. Az biztos, hogy ezzel a költségvetéssel 2011. évben
biztonságosan tud működni a város.
Nyeste László Felhívja a figyelmet, hogy nőtt a munkanélküliek száma 2010. évben.
Legnagyobb probléma, hogy egyes társadalmi csoportoknak nincs iskolai végzettségük,
szakképzettségük, sőt 8 ált. isk. végzettséggel sem rendelkeznek. Nem szoktak hozzá a
rendszeres munkához, a körülményekhez, ezért nem is alkalmazhatóak. Ez állami
finanszírozási feladat. A másik fontos kérdés az oktatás. Igen is fontosnak tartja, hogy
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képzettséget kell adni a fiataloknak ahhoz, hogy a munkaerőpiacon jelen legyenek. A
szakképzésben is meg kell teremteni a feltételeket, kiscsoportos foglalkozásokkal, hogy a
gyerekekkel tudjanak foglalkozni. Ehhez viszont plusz pénz kell. Személyi jellegű kiadási
előirányzat csökken. 2011. évben rosszabb helyzetbe kerülnek a közalkalmazottak és
köztisztviselők. A pedagógusok sok gonddal küzdenek, a korábbi időszakban is komoly
veszteséget szenvedtek el. Megszünt a 13. havi juttatás, és a közalkalmazottnak 78 eFt meleg
étkezési utalvány jut. Utolsó javaslata, hogy zöldterületek kezelésére elkülönített 33.750 eFtból 4 MFt-ot a pedagógusok továbbképzésen töltött kiesett időre biztosítsák.
Guti Árpád egyetért polgármester úrral, hogy a 10 MFt-os krízis alap nem elég a bel- és
talajvíz probléma megoldására. Nem is erre gondolt, hanem arra, hogy az időjárás
megoldhatja, de hosszútávon több alkalommal előfordulhat. Megfelelő szakemberekkel a
talajvíz szerkezetének felmérését kellene elvégeztetni, hogy a városban hogyan lehet a
problémát kezelni, arra alkalmas lenne a krízisalap.
Takács József zöldterületet parkfenntartást a Városgazdálkodási Zrt végzi. Az ágazat eddig
nem volt karbantartva. Van egy törvény, hogy mivel a VG Zrt az önkormányzat 100 %-os
gazdasági társasága, kapcsolt vállalkozása van. Önköltségen alul szolgáltat az
önkormányzatnak. Nem javasolja, hogy a zöldterület parkfenntartáshoz hozzányúljanak.
Csiger Lajos véleménye szerint országos probléma a belvízveszély, a pedagógusok
problémája. Készült az új oktatási törvény, és reméli megoldódik a probléma. A belvízre
alapot kell létrehozni. Természetesen felterjesztéssel élhetünk a parlament felé, hogy ezt is
kezelje. A város jó anyagi helyzetben van. A kiadás azért magasabb, mert kötvényből
finanszírozza a fejlesztést. Nem sok önkormányzat dicsekedhet ilyen mutatókkal, erre
büszkének kell lenni. Középfokú intézményeket működtetjük, fenntartjuk, a szakoktatást
tudják módosítani, ahogyan ők elképzelik, hiszen az önkormányzat vevő rá. Helyben mindent
tud működtetni hosszú távon stabilan. Fejlesztésekről szól, hogy 6.5 milliárd Ft sok embernek
fog munkát adni. A piaccsarnok és a Zsóry termelő tevékenységet fog folytatni. Számára
nagyon elfogadható a költségvetés, örülni kell, hogy ilyen anyagi helyzetben van a város.
Csirmaz Zsolt Guti Árpád képviselőhöz szól, hogy a Kavicsos tó rekonstrukciójával
kapcsolatban beépítésre kerül 2 elektromos szivattyú, ami folyamatosan fogja szivattyúzni a
vizet. A szivattyú beépítésével reméli a probléma csökkeni fog.
Dr. Fekete Zoltán polgármester zöldfelület kezeléssel kapcsolatban elmondja, hogy 2010.
évben is 33.750 eFt szerepelt a költségvetésben, és most is ennyit szerepeltetünk. A
pedagógusok továbbképzésével kapcsolatban felmerült problémát véleménye szerint nem
önkormányzati szinten kell megoldani. Guti Árpádnak elmondja, hogy az 1. sz. melléklet
általános tartalék 5 MFt-tal meg lett emelve. Csapadékvíz elvezetési rendszeréhez
hozzányúlnak, megkezdik a megvalósítását. Kezdeményeznek külterületen a gazdákkal egy
eszmecserét, mert a bel- talajvíz, ill. csapadékvíz elvezető rendszerrel szeretnének új
szemléletet kialakítani, hogy a kiépítendő Kánya-patak medrét fel tudják használni. Nem
tartja követendő útnak, hogy valaminek a rovására tegyenek pénzt.
Csirmaz József amikor a város kötvénykibocsátásról döntött, beruházási célokhoz kötötte. A
1.5 milliárd forint tartalékként áll rendelkezésre. 2013-tól elkezdődik a hiteltörlesztés, amely
évi 80 MFt-ot jelent. A mostani rendszer sokkal igazságosabb, mert a vállalkozásoknak 8
hónapon keresztül 70 %-os támogatást ad a közcélú foglalkoztatásra. Nem 4 hónapig lesz
foglalkoztatva, hanem egy év biztos ellátása lesz a munka világában.
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Dr. Fekete Zoltán polgármester ezek után a módosító javaslatot teszi fel szavazásra, mégpedig
10 MFt krízis alap létrehozását, melynek fedezetének a Média Kht, tartalékalap és
kötvényhozamot jelölte meg a képviselő úr.
A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 9 nem ellenében a módosító javaslatot
nem támogatja
Dr. Fekete Zoltán polgármester szavazásra teszi fel, hogy pedagógusok továbbképzésére 4
MFt-os alapot képezzenek az önkormányzati zöldfelület karbantartásból.
A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 6 nem ellenében, és 3 tartózkodás mellett
a módosított javaslatot nem támogatja
Dr. Fekete Zoltán polgármester ezek után az eredeti rendelet-tervezetet a mellékleteivel együtt
teszi fel szavazásra.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet
alkotja
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
3/2011. (II.24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről
Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és
szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek
feladat– és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b)
pontjában, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/C. (2) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljáró (könyvvizsgáló) és a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV, törvény 92. § (13) bekezdés e) pontjában meghatározott
Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság véleményének kikérésével a következőket
rendeli el:
A költségvetés bevételei és kiadásai
1.§ A képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének
a./ Bevételi főösszegét
- a 3.§ szerinti hitelfelvételből és a pénzforgalom
nélküli tételekből származó bevételek nélkül
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7.690.974 eFt-ban

b./ Kiadási főösszegét
- a 4. § szerinti hiteltörlesztési kiadások nélkül
c./ Hiányát
melyből:
ca.) a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló
előző évek működési pénzmaradványa
cb.) a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló
előző évek felhalmozási pénzmaradványa
cc.) a költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló
működési célú hitelfelvétel (forráshiány)
cd.) a költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló
felhalmozási célú hitelfelvétel (forráshiány)

8.826.926 eFt-ban
1.135.952 eFt-ban

0 eFt
886.729 eFt
263.638 eFt
0 eFt

állapítja meg.
2.§ Az 1.§ a.) pontjában meghatározott költségvetési bevételeken felül az
Önkormányzat 2011-ben 263.638 eFt hitelfelvételből származó bevétellel
számol, a 7.§ (3) bekezdésében megfogalmazottak figyelembevételével.
3.§ Az 1.§ b.) pontjában meghatározott költségvetési kiadásokon felül az
Önkormányzatot 2011-ben 14.515 eFt hiteltörlesztési kiadás terheli.
4.§ (1) Az 1.§ a.) pontjában megállapított költségvetési bevételi főösszeg
költségvetési címek és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e rendelet 1,
valamint a 13 – 31. számú melléklete tartalmazza.
(2) Az 1.§ b.) pontjában megállapított költségvetési kiadási főösszeg
költségvetési címek és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e rendelet 1., a
2 -12. valamint a 32-34. számú melléklete tartalmazza.
5.§ (1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadási előirányzat
célonkénti részletezését e rendelet 32. számú melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadási előirányzat
feladatonkénti részletezését e rendelet 33. számú melléklete tartalmazza.
6.§ (1) A képviselő testület a költségvetési kiadási főösszegen belül
a.) 20.000 eFt összegű általános (kockázati) tartalékot, és
b.) 104.781 eFt összegű céltartalékot állapít meg.
(2) A céltartalék összege e rendelet 34. számú mellékletében megjelölt célokhoz
kapcsolódik. Az általános és a céltartalék felhasználását esetenkénti 2 millió Ft-ig
a polgármester engedélyezheti, melyről a képviselő-testületet a költségvetési
rendelet módosításakor tájékoztatja, a 2 millió Ft feletti felhasználásra csak a
képviselő-testület döntését követően kerülhet sor.
7.§ (1) Az 1.§ c.) pontjában foglalt költségvetési hiány fedezetének megteremtése
érdekében a Képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármesteri hivatal készítse
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elő az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) helyi
önkormányzatok támogatása iránti igénybejelentést.
(2)
Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási
igény kimunkálásáról, valamint annak határidőben történő benyújtásáról a
polgármester köteles gondoskodni.
(3) A 1.§ c.) pontjában foglalt költségvetési hiány fedezetének megteremtése
érdekében működési célú hitelfelvételről a Képviselő-testület az önhibáján kívül
hátrányos helyzetbe került önkormányzatok pályázatának elbírálását követően, az
önkormányzat tényleges bevételeinek és kiadásainak alakulását figyelembe véve
dönt.
8.§ A Képviselő-testület a költségvetési szervek létszámkeretét e rendelet 35. számú
melléklet, a közfoglalkoztatottak éves létszámkeretét a 36. számú melléklet szerint
határozza meg.
9.§ Az önkormányzati szintű működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási
előirányzatokat - tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen, egymástól
elkülönítetten, de –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen
egyensúlyban a rendelet 37. számú melléklete tartalmazza.
10.§A Képviselő-testület Európai Uniós forrásból finanszírozott feladatait e rendelet
38. számú melléklete tartalmazza.
11.§ A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban e rendelet
51. számú melléklete tartalmazza.
12.§

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetését az általuk elfogadott
határozat alapján - figyelemmel a 6./2011. (II.10.) CKÖH. számú határozatban
foglaltakra - e rendelet 40. számú melléklete tartalmazza

13.§ A 2011. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülésére vonatkozó
előirányzat-felhasználási ütemtervet e rendelet 41. számú melléklete
tartalmazza.
A költségvetés címrendje
14.§ (1) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.)
67.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat költségvetésének
címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) A Polgármesteri hivatal, az önállóan működő és önállóan gazdálkodó,
valamint az önállóan működő költségvetési szervek külön-külön alkotnak egyegy címet.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
15.§ (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirányzatok és létszámkeretek
közötti átcsoportosítás és előirányzat-módosítás jogát minden esetben fenntartja
magának.
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(2) Évközben felmerülő kötelezettségvállalásra csak a költségvetési rendelet
egyidejű módosításával és a fedezet megjelölésével kerülhet sor.
16.§ (1) A Képviselő-testület - az önkormányzati bevételek növelése érdekében felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket
betétként elhelyezze, vagy államilag garantált értékpapírt, vagy „optima” nyílt
végű befektetési jegyet, illetve tőkegarantált pénzpiaci befektetési jegyet
vásároljon, illetve deviza ügyleteket bonyolítson.
(2) Az önkormányzat, a kötvénykibocsátásból származó bevétel fel nem használt
részének lekötése során realizált hozamokat, kamatokat felhalmozási bevételként
számolja el, tekintettel arra, hogy ez a bevétel csak felhalmozási kiadások
(felújítás, beruházás, felhalmozási célú pénzeszközátadás) finanszírozására,
illetve a kötvény kamatkiadására, valamint felhalmozási hitel és annak
kamatának törlesztésére fordítható.
(3) Az önkormányzat a magánszemélyek által befizetett építményadó, 20%-át,
illetve a magánszemélyek kommunális adójának 100 %-át felhalmozási
bevételként veszi számba, azt a felhalmozási feladatok finanszírozására hagyja
jóvá.
(4) Az önkormányzat felhalmozási bevételként veszi számba az önkormányzati
vagyon bérbeadásából származó bérleti díjbevételeket (pl: vízi-közmű,
önkormányzati üdülők, Zsóry fürdő, piac stb.), tekintettel arra, hogy azt a
bevételt ugyanazon vagyontárgyak felhalmozási és felújítási célú felhasználására
fordítja.
17.§(1) A költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében az
önállóan működő és önállóan gazdálkodó, valamint az önállóan működő
költségvetési szervek vezetői teljes jogkörrel rendelkeznek.
(2)Az önkormányzat költségvetési rendeletébe beépült helyi kisebbségi
önkormányzati előirányzatok kizárólag a helyi kisebbségi önkormányzat
határozata alapján módosíthatók, e módosítások az önkormányzat költségvetési
rendeletének kiadási és bevételi előirányzatain átvezetendők.
(3)
A karbantartási feladatokat döntően a II. félévben kell elvégezni kivéve a közvetlen életveszély, balesetveszély elhárítására vonatkozó
kiadásokat-, melyet az intézményvezetőknek a kötelezettségvállalást
megelőzően a polgármesterrel, illetve a jegyzővel egyeztetni szükséges.
(4)
A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység
szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére a dologi kiadások között
eredeti előirányzatként elkülönítetten megtervezett összeg, csak a személyi
juttatások egyidejű átcsoportosításával növelhető az irányító szerv engedélyét
követően.
(5)
A 2011. szeptember 1-jétől esedékes túlórák kiadási előirányzatát, csak
a jóváhagyott tantárgyfelosztás alapján, használhatják fel az intézmények.
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(6)
A költségvetési szervek esetén Az államháztartás működési rendjéről
szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ámr.) 85.§ (2)
bekezdés ac) pontja szerint jutalmazásra kifizethető együttes összeg – beleértve
a jutalom előirányzatának felhasználását is -, nem haladhatja meg az eredeti
rendszeres személyi juttatások előirányzatára vetítve a 10%-ot.
(7)
Az intézményen belüli jutalmazás feltételeit (differenciálás szabályait) a
költségvetési szerv vezetője határozza meg.
(8)
A nem rendszeres személyi juttatások között kell megtervezni – a
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban:
Kjt.) 77.§.-ának (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén - az Ámr. 85.§
(2) bekezdés a) pontja szerinti kereset-kiegészítést, melynek alapja a keresetbe
tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2%-a. Az előirányzat
felhasználására az irányító szerv vezetőjével történt egyeztetést követően
kerülhet sor.
(9)
Illetményelőleg engedélyezhető évente egy alkalommal, annak a
közalkalmazottnak, illetve köztisztviselőnek, akinek családi, egészségügyi,
illetve más szociális ok alapozza meg kérelmét, és munkaviszonya legalább 1
éve fennáll.
(10)
Az illetményelőleg összege maximum 60 ezer Ft-ig terjedhet, melyet 6
havi egyenlő részletben kell visszatéríteni. Az illetményelőleg még vissza nem
fizetett része egy összegben és azonnal esedékessé válik, ha a közalkalmazott,
illetve köztisztviselő munkaviszonya a törlesztési idő alatt megszűnik.
(11)
Önkormányzati intézményenként az illetményelőleg jogcímen
folyósított támogatás mértéke nem lehet magasabb az alkalmazotti létszám 10%ára számított maximum illetményelőleg szorzataként meghatározott összegnél.
Rendkívül indokolt esetben, egyedi elbírálás alapján van lehetőség az
intézményi keretösszeg túllépésére, melyet az intézményvezető javaslata alapján
a polgármester engedélyez.
(12)
Az önkormányzati intézmények – a Hivatásos Önkormányzati
Tűzoltóság és a Polgármesteri Hivatal kivételével - a munkavállalóik részére
havi nettó 6.500 Ft értékű étkezési utalványt biztosíthatnak.
(13)
A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság részére a fegyveres szervek
hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII.
törvény 116/A §. (1)-(7) bekezdésében meghatározottak szerinti juttatás
folyósítható. A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltók cafetéria juttatásának éves
összege 2011. költségvetési évben bruttó 200 eFt.
(14)
A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői a köztisztviselők jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény 49/F §. (1)-(8) bekezdése, valamint a
köztisztviselők
cafetéria-juttatásának
részletes
szabályiról
szóló
305/2009.(XII.23.) Korm. rendelet alapján jogosultak cafetéria-juttatásra. A
cafetéria-juttatás éves összege 2011. költségvetési évben bruttó 200 eFt. A
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juttatás felhasználásának részletes szabályait a közszolgálati szabályzat
tartalmazza.
18.§(1) A költségvetési szervek a saját működési bevételük eredeti, illetve
módosított előirányzatot meghaladó többletbevétel 50 %-át - a képviselőtestület döntését követően - saját hatáskörben felhasználhatják, míg a másik 50
% az önkormányzat bevételét képezi, melyet a hitelállomány csökkentésére
kell fordítani. A saját bevételek felhasználását az irányító szerv vezetőjével
engedélyeztetni szükséges.
(2)
A költségvetési szervek az átvett pénzeszközök államháztartáson
kívülről, illetve a támogatásértékű bevételek eredeti, illetve módosított
előirányzatát meghaladó többletbevételeket intézményi hatáskörben
felhasználhatják.
(3)
A szakképzési hozzájárulásként átvett összeg - intézményi
többletbevételként - a szakképzést szolgáló tárgyi eszköz- és készletbeszerzésre
intézményi hatáskörben felhasználható.
(4)
A költségvetési szervek által - az (1)-(4) bekezdés szerint - saját
hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatása, valamint a személyi
juttatások előirányzatának év közbeni módosítása során, az Ámr. 68. §-a
alapján kell eljárni.
19.§ A feladat elmaradásból származó - kiemelt - kiadási előirányzat
megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet
sor.
20.§ A költségvetési évről, december 31-ei fordulónappal készített könyvviteli
mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív
pénzügyi elszámolásokat is – leltározni kell. A leltározást – az önkormányzat
valamennyi önállóan működő és önállóan gazdálkodó költségvetési szervénél –
kétévenként kell végrehajtani.
21.§ A tárgyévben képződött pénzmaradvány felhasználásáról a Képviselő-testület
az adott évről készült zárszámadási rendeletben rendelkezik.
22.§ Az önkormányzat Képviselő-testülete - amennyiben a helyi önkormányzatok
adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 4. §-a szerinti
adósságrendezési eljárást az önkormányzat vagy hitelezői nem
kezdeményezték - önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó
költségvetési szervhez, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési
szerv 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti
előirányzatának 10 %-át, vagy a 100 millió forintot és e tartozását egy hónap
alatt nem képes 30 nap alá szorítani.
23.§ (1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a
tartozásállományukról e rendelet 39. számú melléklete szerinti formában és
tartalommal kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni.
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 Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a költségvetési szervnek az általa
elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is - havonta, a
tárgyhó utolsó naptári napjának megfelelően a tárgyhót követő hó 5-ig kell az
önkormányzat jegyzője részére teljesíteni.
24.§(1) A Képviselő-testület elrendeli a költségvetési szervei részére minden hónap
27-éig a számlaegyenlegek közlését, és havi finanszírozási tervek készítését. A
költségvetési szervek részére a polgármester vagy az általa megbízott személy
által felülvizsgált finanszírozás folyósítható. A havi finanszírozás mértéke a
likviditás kezelhetősége érdekében az ÖNHIKI-s pályázat elbírálásáig illetve a
féléves beszámolóig az intézmények részére biztosított éves működési kiadási
előirányzat 1/12-ed részének 95%-áig terjedhet.
(2)A jóváhagyott kiemelt előirányzatok felhasználásra, a rendszeresen
jelentkező személyi jellegű kiadásokat, azok járulékait, és a közüzemi díjakat
kivéve – az önkormányzat likviditásának biztosítása érdekében -, csak az
irányító szerv vezetőjével történt előzetes egyeztetést követően kerülhet sor.
(3)A jóváhagyott felhalmozási előirányzatokra csak a II. félévben lehet
kötelezettséget vállalni, kivéve a folyamatban lévő, már megkezdett
felújításokat, beruházásokat.
25.§. Az önkormányzat által nyújtandó lakásépítési és lakásvásárlási támogatást,
valamint a lakóövezetbe sorolt területek közművesítésére biztosított összeget
az elkülönített lakásalap-számlán kezelt pénzeszköz terhére elszámolja.
Egyéb rendelkezések
26.§(1) A Képviselő-testület a társadalmi szervezeteket a költségvetésben
meghatározott keretösszeg mértékéig támogatja. A támogatás folyósításának
feltétele, hogy a szervezet az önkormányzat által meghatározott pályázati
kiírásban rögzítetteket vállalja.
(2) A támogatás folyósítását a támogatási szerződésben rögzítettek alapján a
Polgármesteri Hivatal biztosítja.
(3) A kapott támogatással a társadalmi szervezet a pályázatában
megfogalmazott cél, illetve a támogató nyilatkozatban megfogalmazott
tevékenység megvalósulását követően 30 napon belül, de legkésőbb a
következő költségvetési év január 31-éig köteles elszámolni.
(4) A támogatott szervezetek elszámolását (amely szöveges beszámolóból, a
felhasználást igazoló számlamásolatokból és a támogatási szerződés
mellékletét képező számadásból áll) a Polgármesteri Hivatal revizori
feladatainak ellátásával megbízott személy ellenőrzi.
(5) Újabb támogatási igény benyújtásának előfeltétele, hogy a támogatott
szervezet hiánytalanul eleget tett számadási kötelezettségének és a beszámoló
ellenőrzésével megbízott nem talált szabálytalanságot.
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(6) A Képviselő-testület által nyújtott, nem normatív, céljellegű működési és
fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevét, a támogatás célját,
összegét - a kettőszázezer forint alatti támogatások kivételével - az
önkormányzat honlapján kell közzétenni.
27.§ (1) Az Áht. előírásai alapján
az önkormányzat 2011. év január 1-ji hitelállományát - lejárat szerinti
bontásban - e rendelet 42. szám melléklete,
b.) az önkormányzat által nyújtott hitelek (kölcsönök) 2011. év január 1-ji
állományát - lejárat szerinti bontásban - e rendelet 43. számú melléklete,
c.) a közvetett támogatások 2011. évre tervezett összegét e rendelet 45.
számú melléklete,
d.) az önkormányzat - tervezett - pénzeszköz változását e rendelet 44.
számú melléklete tartalmazza tájékoztató jelleggel.
a.)

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt és tájékoztató jelleggel a képviselő-testület
részére bemutatott mellékleteket ugyanilyen szerkezetben - az adott évre
vonatkozó tartalommal - kell benyújtani a következő évek költségvetésének
előterjesztésekor is.
(3) Az Áht. előírásai alapján az évenkénti zárszámadási rendelettervezet
előterjesztésekor
az önkormányzat hitelállományát e rendelet 46., lejáratszerinti
bontásban a 48.
számú melléklete,
b.) az önkormányzat által nyújtott hitelek (kölcsönök) állományát e
rendelet 47. számú melléklete,
c.) a közvetett támogatások összegét - szöveges indokolással - e rendelet
49. számú melléklete,
d.) az önkormányzat pénzeszközeinek változását e rendelet 50. számú
melléklete szerinti táblázatokban, míg
e.) az Áht. 118. §-ának (2) bekezdésében meghatározott, az Önkormányzat
képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz csatolt vagyonkimutatást az
államháztartás
szervezetei
beszámolási
és
könyvvezetési
kötelezettségeinek sajátosságairól szóló többszörösen módosított
249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet 44/A. § szerint meghatározott
szerkezetű és tartalmú mérlegséma szerint kell bemutatni - tájékoztató
jelleggel -, azt tovább nem kell részletezni;
a.)

f.) a költségvetési szervek elemi beszámolóikat a Magyar Államkincstár
Területi Igazgatósága által közölt átvételi határidőt megelőző 15 nappal
kötelesek a jegyző részére megküldeni. A jegyző a beszámoló
elfogadásáról a beküldést követő 10 napon belül értesíti a költségvetési
szervek vezetőit.
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Záró rendelkezés
28.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba, de rendelkezéseit
2011. január 1-től kell alkalmazni.

Dr. Kovács András sk.
aljegyző

Dr. Fekete Zoltán sk.
polgármester

A rendelet kihirdetésének dátuma:
2011. február 24.
Dr. Kovács András sk.
aljegyző

21

1/3.) A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 4/2007.(III.1.) ÖK. számú
rendelet módosítása
Ügyrendi és Szociális Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló
rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Dr. Fekete Zoltán polgármester röviden ismerteti a jelentős változásokat. Szociális rendelet
módosítását törvény erejénél fogva kellett elvégezni. Olyan módosításokat tartalmaz, amit
törvény előírása tesz lehetővé pl. temetési segély összegét a testületnek javasolja egyszeri
20.000.- Ft-ra megemelni. A törvényi változást beépítették a saját rendeletbe. A rendelet
módosítása országgyűlés által elfogadott törvény alapján történik, és nem párt
kezdeményezésre. Véleménye szerint a városban dolog nélkül senki ne jusson semmilyen
támogatáshoz. Nem megengedhető hogy a család koszban, piszokban éljen, és támogatásban
részesüljön. Amíg a saját portáját rendbe nem teszi, addig a támogatást nem kapja meg.
Átmeneti segély eddig pénzbeni támogatás volt, most természetbeni támogatás lesz, étkezési
utalványban is nyújtható, amennyiben az élethelyzete ezt igényli.
Nyeste László kérdezi, hogy hány fő fordul átmeneti segélyért az önkormányzathoz?
Dr. Fekete Zoltán polgármester átmeneti segélyre 2 MFt van betervezve, ami mindig ki van
merítve, sőt túl is lépik. Évente 500-600 ember fordul átmeneti segélyért, ezek között
természetesen visszatérő igénylők is vannak.
Nyeste László átmeneti segély ügyintézési határideje 10 nap, azonban ha elutasításra kerül 5
napon belül kell intézni. Nem lenne-e szerencsésebb, ha 5 napra csökkenne a 10 napos
ügyintézési határidő.
Dr. Fekete Zoltán a KET 30 napos ügyintézésről beszél, amit be kell tartani. Rendkívüli
élethelyzetben lehet átmeneti segélyt nyújtani. Sajnos olyan is volt, akinek az nap meg lett az
átmeneti segélye. Ezt követően az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet teszi fel
szavazásra.
A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotja
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
4/2011. (II.24.) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló
4/2007.(III.1.) Ök számú rendeletének módosításáról
Mezőkövesd város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. §. (4) bekezdésében adott
felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
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1. §
Mezőkövesd város Önkormányzatának a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló
4/2007. ((III.1.) ÖK. számú rendelet ( továbbiakban: R. ) 4. § (2) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
(2) Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások
a./ Lakásfenntartási támogatás (Szt. 38-39. §, Ptszr. 20. §)
b./ Átmeneti segély (Szt. 45. §, Ptszr. 31. §)
c./ Temetési segély (Szt. 46. §, Ptszr. 32. §)
d./ Rendszeres szociális segély (Szt. 37. §, 37/A-B. §-ai, Ptszr. 15-17. §-ai)
e./ Helyi buszközlekedés igénybevételéhez támogatás ( R. 19. §)
f./ 62.életévet betöltöltött személyek szemétszállítási díjának átvállalása (R.18.§)
g./ Zsóry Gyógy-és Strandfürdőbe belépéshez támogatás (R.20.§)
h./ Bérpótló juttatás (Szt.33-36. §)
i./ Szennyvízberuházás megvalósítása érdekében a lakás-takarékpénztári szerződést
kötött mezőkövesdi belterületi ingatlan – kivéve egyéb belterület – tulajdonos
támogatása (R 17/A. §-a)
2. §
Az R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A Bayer Róbert Kollégium és Élelmezési Központ keretében az alábbi személyes
gondoskodást nyújtó ellátást biztosítja:
a./ étkeztetés
(2) A Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat keretében az
alábbi személyes gondoskodást nyújtó ellátási formákat biztosítja
a./ családsegítés,
b./ jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
c./ közösségi ellátás,
d./ házi segítségnyújtás
3. §
Az R. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A Képviselő-testület által átruházott hatáskörben polgármester dönt a szociális
ellátás megállapítása iránti kérelem tárgyában:
a./ lakásfenntartási támogatás
b./ átmeneti segély
c./ temetési segély
d./ ingyenes utazásra jogosító, helyi közlekedési bérlet
e./ 62 éven felüliek szemétszállítási díjának átvállalása
f./ Zsóry Gyógy- és Strandfürdőbe belépéshez támogatásról
g./ a köztemetésről.
h./Szennyvízberuházás megvalósítása érdekében a lakás-takarékpénztári szerződést
kötött mezőkövesdi belterületi ingatlan – kivéve egyéb belterület – tulajdonos
támogatásáról.

23

(2) Ha a polgármester a támogatás megtérítését rendeli el, a visszafizetésre kötelezett
rendkívüli méltánylást érdemlő körülményeire tekintettel a kamat összegét
csökkentheti, illetve elengedheti; valamint részletfizetést engedélyezhet.
(3) A Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Vezetője dönt a
Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott személyes
gondoskodást nyújtó alap nappali és átmeneti elhelyezést nyújtó intézménybe
történő felvételről.
(4) A Képviselő-testület:
a./ dönt a szociális ellátási szerződés megkötéséről, módosításáról,
megszüntetéséről.
b./ dönt az önkormányzat által fenntartott szociális intézmény által biztosítandó
egyes nem szakmai szolgáltatás – legfeljebb öt év időtartamra történő –
intézményen kívüli szervezettel,
személlyel
történő
elvégeztetéséről
(Szt.122/A-122-C §-ai)
4. §
Az R. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások iránti kérelmeket az
önkormányzat Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Iroda és
Gyámhivatalhoz kell benyújtani a rendelet mellékletében meghatározottak
szerint.
a./ Az önkormányzat által fenntartott szociális alapszolgáltatások közül az
étkeztetés iránti kérelmeket a Bayer Róbert Kollégium és Élelmezési
Központ intézményvezetőjéhez kell benyújtani, az
ellátási formára
rendszeresített nyomtatványon.
b./A nem önkormányzatunk által fenntartott ápolást, gondozást nyújtó tartós
bentlakásos intézményi elhelyezés iránti kérelmeket a Mezőkövesdi
Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetőjéhez kell
benyújtani, az ellátási formára rendszeresített nyomtatványon.
(2) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénybevétele az ellátást igénylő
kérelmére, vagy hivatalból történik. A kérelemhez az 5. § (2) a./ pontjában
meghatározott ellátás kivételével a kérelmező köteles minden ellátási formához
az igénylő
által
aláírt jövedelemnyilatkozatot csatolni és a
jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről a típusának megfelelő
igazolást mellékelni.
(3) A szociális ellátás iránti kérelem elbírálásához környezettanulmányt kell
beszerezni, kivéve:
a./ egy éven belül más szociális ellátáshoz készült környezettanulmány,
kivételesen sürgős esetben a környezettanulmány elkészítése mellőzhető,
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amennyiben a rendelkezésre
igényjogosultság.

álló

adatokból

megállapítható

az

b./ temetési segély,
c./ köztemetés,
d./ ingyenes utazásra jogosító bérlet,
e./ 62 éven felüliek szemétszállítási díjának átvállalása,
(4) Valamennyi szociális ellátás és szolgáltatás iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
a./ kérelmező nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, lakóhelyét és
tartózkodási helyét, társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ szám).
b./ a közös háztartásban élő személyek nevét, személyi adatait (születési hely, idő,
anyja neve), a rokonsági fokozat megjelölését, valamint a társadalombiztosítási
azonosító jelét (TAJ szám).
c./ a kérelmező és a vele közös háztartásban élő, jövedelemmel rendelkező
személyek jövedelem igazolással tanúsított havi nettó jövedelmét.
(5) A jövedelemszámításnál:
a./ a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői
tevékenységből (a továbbiakban együtt: vállalkozás) származó - jövedelem esetén
a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét,
b./ a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem
esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap
alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni, azzal, hogy a b)
pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt
időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal
arányos összegében kell beszámítani.
Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12
hónapot, akkor az egyhavi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység
időtartama alapján kell kiszámítani.
A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni
ba) a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelmet,
bb) a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység
megszűnt. A vállalkozási tevékenység akkor tekinthető megszűntnek, ha a vállalkozói
engedélyt, az őstermelői igazolványt visszaadták vagy visszavonták, illetve a társas
vállalkozást törölték a cégjegyzékből.
Ha a szociális ellátás iránti kérelem elbírálására jogosult hatáskörrel rendelkező
szerv hivatalos tudomása, vagy a környezettanulmány lefolytatása alapján a
kérelmező
életkörülményeire
tekintettel
a
kérelemhez
becsatolt
jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja, felhívhatja a kérelmezőt az általa
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lakott lakás, illetve a saját, és a családja tulajdonában álló vagyon fenntartási
költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Abban az esetben, ha a
fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplő
jövedelem 50 %-át, a jövedelem a fenntartási költségek figyelembe vételével
vélelmezhető. (Szt. 10. § (2) bek.)
5. §
Az R. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A rendszeres pénzbeli támogatások közül a rendszeres szociális segélynek és a
bérpótló juttatásnak a kifizetése minden hónap 5. napjáig lakossági
folyószámlára utalással történik.
6.§
Az R. 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(2) Átmeneti segély – élethelyzettől függően nyújtható pénzbeli vagy
természetbeni, illetve egyszeri segély, vagy havi rendszerességgel (időszaki
támogatás) formájában. A természetbeni juttatásként megállapított átmeneti
segély szociális célú vásárlási utalvány formájában nyújtható. A vásárlási
utalvány típusa: étkezési utalvány
Az egyszeri segély gyógyszertámogatásként, illetve az egészségbiztosítás
által nem, vagy csak részben támogatott egészségügyi szolgáltatás díjaként is
megítélhető. Az egyszeri gyógyszertámogatás kifizetését követő 8 napon
belül a felhasználást igazolni szükséges (nyugta-másolat benyújtásával).
a.) Az átmeneti segélyt kérelmező személy átmeneti segélyre válik jogosulttá - az
egyéb feltételek fennállása esetén- amennyiben a lakókörnyezete rendben
tartott az alábbiak szerint:
A lakókörnyezet akkor rendezett, ha az átmeneti segélyt kérelmező az általa
életvitelszerűen lakott lakást, vagy házat
aa) tisztán, rendezetten, higiénikus állapotban tartja,
ab)

az ingatlan állagát folyamatosan
használhatóságát biztosítja,

karban

tartja,

rendeltetésszerű

ac) a házhoz tartozó udvart és kertet rendszeresen gondozza, gyomtalanítja,
továbbá,
ad) az ingatlanhoz tartozó járdának (járda hiányában egy méter széles
területsávnak), a járda melletti zöldsávnak, ároknak úttestig terjedő teljes
területének, legfeljebb az épület 10 méteres körzetén belüli területének a
gondozását, tisztán tartását, szemét- és gyommentesítését biztosítja.
A polgármester az átmeneti segély megállapítására irányuló kérelem
benyújtását követő 10 napon belül – a Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és
Gyermekjóléti Szolgálat és a közterület-felügyelet bevonásával – győződik
meg a lakókörnyezet rendezettségéről.
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b.) Amennyiben a lakókörnyezet az a.) pontban foglalt feltételeknek nem felel meg,
a polgármester 5 napos határidő kitűzésével felhívja a kérelmezőt – az
elvégzendő tevékenység konkrét megjelölésével – a kifogásolt hiányosságok
felszámolására, melynek teljesítéséről ismételt helyszíni szemle során a
Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat és a közterületfelügyelet bevonásával győződik meg.
c.) A kérelmező köteles az a.) pontban felsorolt állapotot a jogosultság megállapítását
követően is fenntartani.
Aki a lakókörnyezete rendezettségét a kitűzött határidőig nem biztosítja, annak
átmeneti segély nem állapítható meg.
d.) A jogosultság feltételeként előírt szabályok betartását a jegyző a Mezőkövesdi
Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat és a közterület-felügyelet
bevonásával ellenőrzi.
e.) Az ellenőrzést végző a hozzá érkezett megkeresést követő 5 napon belül köteles
az ellenőrzést elvégezni, és annak eredményét írásban közölni.
7. §
Az R. 15. §-a hatályát veszti:
8. §
Az R.16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
(1)Az önkormányzat azon mezőkövesdi lakóhellyel rendelkező személyek
háztartásának 60 literes űrtartalmú hulladék-gyűjtő edényének hetenkénti
gyakorisággal történő ürítésének szemétszállítási díját vállalja át, ahol kizárólag
a./ 62 év feletti,
b./ rokkantsági járadékos, I-II. csoportú rokkantsága alapján nyugellátásban,
baleseti nyugellátásban részesülő,
c./ az a./ és b./ pontban felsorolt feltételeknek megfelelő személyek élnek,
d./ az a./, b./ és c./ pontban felsorolt feltételeknek megfelelő személyek, és
kizárólag ezen személyek családjában élők, valamint gyámság-, gondnokság alatt
álló személyek laknak; és az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a (2)
bekezdésben foglaltakat.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kedvezmény csak azokat a személyeket illeti meg,
akiknek
a./ két fős, vagy nagyobb létszámú családjában – a kérelem benyújtását megelőző
hónap jövedelme alapján számított – egy főre eső jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíjminimum 270 %-át,
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b./ egyedül élő kérelmező esetén az előbbiek szerint számított egy főre eső
jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének a háromszorosát.
(3) Az (1) bekezdésben foglalt kedvezmény azokat a 70 évet betöltött személyeket is
megilleti, akiknek a kérelem benyújtását megelőző hónap alapján számított egy
főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum
ötszörösét.
(4) A szemétszállítási díj kedvezményre jogosult halála, vagy lakcímváltozása esetén
a jogosultságot a halál, illetve a változás időpontját követő hónap első napjával
kell megszüntetni. Amennyiben a szemétszállítási díj kedvezményben részesülő
személy a támogatás folyósításának időtartama alatt meghal, a támogatás
továbbfolyósítható a vele közös háztartásban élő – a jogosultság szempontjából
figyelembe vett – személy részére.
Amennyiben az ellátást igénybe vevő a szemétszállításhoz nyújtott önkormányzati
támogatást a következő naptári évben teljes egészében igénybe kívánja venni, a
kérelmet és annak jogosultságát igazoló mellékleteket a tárgyév január 31-ig kell
bejelenteni a Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Iroda és Gyámhivatalára.
A tárgyév folyamán benyújtott kérelmekre – a jogosultság megállapítása esetén –
a kérelem benyújtását követő hónap 1. napjától kell megállapítani a támogatást.
(5) A szemétszállítási támogatásban részesülők adatait minden év március 15. napjáig
meg kell küldeni a közszolgáltatást végző Remondis Tisza Kft. részére, amely
alapján a közszolgáltató a számlát minden negyedévet követő hónap 15. napjáig
benyújtja az önkormányzat részére. Az évközben megállapított jogosultságról
szóló határozatokat havonta egy alkalommal meg kell küldeni a Remondis Tisza
Kft. részére.
9.§
Az R. 18. § (1) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A Zsóry Gyógy-és Strandfürdőbe belépéshez támogatás annak a saját jogú
öregségi nyugdíjban részesülő személynek állapítható meg, akinek a családjában a
kérelem benyújtását megelőző hónapban az egy főre eső jövedelem nem haladja
meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum ötszörösét.
(3) Az önkormányzat évente húsz alkalommal - az adott naptári év december 31-éig –
terjedő felhasználásra a mindenkori belépőjegy összegének a 63,6 %-át
(alkalmanként) támogatásként biztosítja az (1) bekezdésben meghatározott
jogosultsági feltételekkel rendelkező személyek részére. A tárgyévben
megállapított támogatás fel nem használt része a tárgyévet követő év január 31.
napjáig külön érvényesítés nélkül felhasználható.
10. §
Az R. 19. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(2) A temetési segély összege egyszeri 20.000,-Ft.
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11. §
Az R 21. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(2) Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság
kezdő napján:
a.) egészségkárosodott személynek minősül, vagy
b.) 55. életévét betöltötte, vagy
c.) 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel – feltéve, hogy a családban élő
gyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem részesül a Cst. szerinti
gyermekgondozási támogatásban, vagy gyermekgondozási díjban, terhességigyermekágyi segélyben – és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító
intézményben nem tudják biztosítani.
d.) aki családjában beteg hozzátartozót ápol vagy felügyel, és ápolási díjra nem
jogosult, feltéve, hogy a háziorvos igazolja a betegség fennállását, és az ápolás
felügyeletét, szükségességét,
e) aki a foglalkozás-egészségügyi szakvizsgával rendelkező orvos igazolása
szerint – egészségromlása, vagy mentális állapota miatt – munkavégzésre
korlátozottan alkalmas, vagy nem alkalmas.
f.) aki veszélyeztetett terhes, és ezt szakorvos által igazolja
a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként – az
egészségkárosodott személy kivételével – köteles együttműködni a
Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálattal.
12. §
Az R. 21/A §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) Az az aktív korúak ellátását kérelmező személy, aki bérpótló juttatásra válik
jogosulttá, az Szt. 33. §-ában foglaltakon felül a jogosultságának egyéb
feltételeként köteles lakókörnyezetének rendben tartására az alábbiak szerint:
A lakókörnyezet akkor rendezett, ha a bérpótló juttatást kérelmező, illetve az
ellátás jogosultja az általa életvitelszerűen lakott lakást, vagy házat
a) tisztán, rendezetten, higiénikus állapotban tartja,
b) az ingatlan állagát folyamatosan karbantartja, rendeltetésszerű használhatóságát
biztosítja,
c) a házhoz tartozó udvart és kertet rendszeresen gondozza, gyomtalanítja,
továbbá,
d) az ingatlanhoz tartozó járdának (járda hiányában egy méter széles
területsávnak), a
járda melletti zöldsávnak, ároknak úttestig terjedő teljes területének, legfeljebb az
épület 10 méteres körzetén belüli területének a gondozását, tisztán tartását,
szemét- és gyommentesítését biztosítja.
(2) A jegyző a bérpótló juttatás megállapítására irányuló kérelem benyújtását követő
10 napon belül – a Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat
és a közterület-felügyelet bevonásával – győződik meg a lakókörnyezet
rendezettségéről.
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(3) Amennyiben a lakókörnyezet a (1) bekezdésben foglalt feltételeknek nem felel
meg, a jegyző 5 napos határidő kitűzésével felhívja a kérelmezőt, illetve az ellátás
jogosultját – az elvégzendő tevékenység konkrét megjelölésével – a kifogásolt
hiányosságok felszámolására, melynek teljesítéséről ismételt helyszíni szemle
során a Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat és a
közterület-felügyelet bevonásával győződik meg.
A kérelmező köteles a (1) bekezdésben felsorolt állapotot a jogosultság
megállapítását követően is fenntartani.
(4) Aki a lakókörnyezete rendezettségét a kitűzött határidőig nem biztosítja, annak
bérpótló juttatás nem állapítható meg, illetve az Szt. 34. § (2) bekezdése, valamint
a 36. § (2) bekezdésében foglaltakon túl meg kell szüntetni az aktív korúak
ellátására való jogosultságát annak a bérpótló juttatásra jogosult személynek, aki
ezen rendelet 21/A §-ában foglalt kötelezettségét nem teljesíti, vagy felszólítás
ellenére nem gondoskodik annak fenntartásáról.
(5) A jogosultság feltételeként előírt szabályok betartását a jegyző a Mezőkövesdi
Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat és a közterület-felügyelet
bevonásával ellenőrzi.
(6) Az ellenőrzést végző a hozzá érkezett megkeresést követő 5 napon belül köteles az
ellenőrzést elvégezni, és annak eredményét írásban közölni.
13. §
Az R. 23. §-a hatályát veszti:
14. §
Az R. 27. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :
(1) Mezőkövesd város Önkormányzata az ápolást, gondozást nyújtó tartós bentlakásos
intézményi ellátást, valamint átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményi
ellátást, a Mezőkövesd városban lakóhellyel rendelkező állampolgárok részére az
önkormányzat tulajdonában álló, illetve a Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és
Gyermekjóléti Szolgálat által működtetett épületekben biztosítja:
a./Mezőkövesd, Mátyás király u. 90. (Idősek Otthona)
b./Mezőkövesd, Bogácsi u 4. sz. (Időskorúak Gondozóháza)
15. §
Az R. 29. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(6) Az intézményvezető felvétellel kapcsolatos tapasztalatairól minden év március 31ig tájékoztatja az önkormányzat Ügyrendi és Szociális Bizottságát.
16. §
Az R. 29. § (7) bekezdése hatályát veszti
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17. §
Az R. 31. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(3) A Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai: az önkormányzat működési területén
szociális intézményeket működtető fenntartók képviselői, és az e rendeletben
meghatározott szervezetek képviselői az alábbiak szerint:
a./ Caritas helyi képviselete
Mezőkövesd, Mátyás út 4.
b./ Simogató Kéz Szent László Alapítvány Mezőkövesd, Szent László tér 28.
c./ Őszi Napsugár Alapítvány
Mezőkövesd, Mátyás király út 90.
d./ Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete Mezőkövesd, Abkarovits tér 1.
e./ Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Mezőkövesdi Csoportja
Mezőkövesd, Mátyás király út 121.
f./ Gondoskodás Alapítvány
Mezőkövesd, Dohány út 8.
g./Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat
Mezőkövesd, Marx K. u. 1.
h./A kisebbségi önkormányzat képviselője Mezőkövesd, Alkotmány út 4.
(4) A Szociálpolitikai Kerekasztal ülésének összehívásáról a polgármester
gondoskodik és levezeti az ülést. A működéshez szükséges feltételeket a
Polgármesteri Hivatal biztosítja. Az ülésre tanácskozási joggal meg kell hívni:
a./ a mindenkori országgyűlési képviselőt,
b./ az önkormányzat települési képviselőit,
c./ a Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Iroda és Gyámhivatal
irodavezetőjét.
18. §
Az R. 32. § (2)bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(2) Az Idősügyi Tanács tagjai:
a./ Mezőkövesd Város Polgármestere,
b./ Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Iroda és Gyámhivatal
képviselője,
c./ Szent József Colping Család Egyesület képviselője,
d./ Nagymama Klub képviselője,
e./ Fegyveres Erők és Rendvédelmi Szervek Nyugdíjas Szervezetének
képviselője,
f./ Köztisztviselők és Közalkalmazottak Nyugdíjas Szervezetének
képviselője
g./ Pedagógusok Nyugdíjas Szervezetének Képviselője,
h./ Szent László Egyházközség képviselője,
i./ Jézus Szíve Egyházközség képviselője,
j./ Mezőkövesdi Református Egyházközség képviselője,
19. §
Az R. 33. § (2) bekezdés a./ pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
a./ választás alapján
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aa) Mezőkövesd, Mátyás király út 90 szám alatti székhelyen, intézményi
ellátási formát
igénybe vevők közül 2 fő,
ab) Mezőkövesd, Bogácsi út 4. szám alatti telephelyen intézményi ellátási
formát igénybe vevők közül 2 fő,
ac) Mezőkövesd, Marx Károly út 1. szám alatti telephelyen 3 fő étkeztetésben,
1 fő a házi segítségnyújtásban résztvevők közül
20. §
Az R. 33. § (2) bekezdés d./ pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
d./ a Képviselő-testület kijelölése alapján 1 fő, akinek személye valamennyi érdekképviseleti fórumban azonos a Képviselő-testület Ügyrendi és Szociális Bizottság
elnökének személyével.
21. §
Az R. 34. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Értelmező rendelkezések
E rendelet alkalmazásában az Szt 4. §-ában foglaltak az irányadók.
Záró rendelkezés
22. §
Jelen rendelet 2011. március 1.napján lép hatályba.

Dr. Kovács András sk.
aljegyző

Dr. Fekete Zoltán sk.
polgármester

A rendelet kihirdetésének dátuma:
2011. február 24.
Dr. Kovács András sk.
aljegyző
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1/4.) Mezőkövesd Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési
Szabályzata 28/2010. (XI.18.) ÖK. számú rendelet módosítása
Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság
A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság az Önkormányzat SZMSZ-t megtárgyalta. A bizottság
javasolja az SZMSZ-ben foglaltak elfogadását.
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az önkormányzat szervezeti és működési
szabályzatáról szóló rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal a
kiegészítéssel, hogy a 5. sz. melléklet VI. fejezete b.) ponttal egészüljön ki: közreműködik
az önkormányzat beruházásainak előkészítésében.
Oktatási, Egészségügyi és Civil Kapcsolatok Bizottság
Az Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottsága a rendelet-tervezetben foglaltakat
megtárgyalta. A bizottság javasolja az SZMSZ-ben foglaltak elfogadását.
Ügyrendi és Szociális Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az önkormányzat szervezeti és működési
szabályzatáról szóló rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Dr. Fekete Zoltán polgármester a Városfejlesztési és Városüzemeltetési módosító javaslatát
teszi fel szavazásra, hogy a rendelet 5. sz. melléklet VI. fejezete b.) ponttal egészüljön ki:
közreműködik az önkormányzat beruházásainak előkészítésében.
A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal a módosító javaslatot elfogadja
Dr. Fekete Zoltán polgármester ezek után az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet teszi fel szavazásra az elfogadott módosítással együtt.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet
alkotja
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Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
5/2011. (II.24.) önkormányzati rendelete
Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Szervezeti és Működési Szabályzatáról
Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 18.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alkotmány 44/A. § (1) bekezdésének e) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva, a következőket rendeli el:
1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Az Önkormányzat megnevezései
1. §
(1) Az Önkormányzat hivatalos megnevezése: Mezőkövesd Város Önkormányzata
(továbbiakban: Városi Önkormányzat)
(2) Székhelye: 3400 Mezőkövesd, Mátyás Király út 112.
(3) A város képviselő-testületének hivatalos elnevezése: Mezőkövesd Város
Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület)
(4) A képviselő-testület hivatalának neve: Mezőkövesd Város Polgármesteri Hivatala
(továbbiakban: Polgármesteri Hivatal)
Az Önkormányzat jelképei
2. §
(1) Az Önkormányzat jelképei: Mezőkövesd Város címere, zászlaja és pecsétje.
(2) Használatuk rendjét a képviselő-testület külön önkormányzati rendeletben
szabályozza.
A város ünnepei
3. §
(1) A Polgármester gondoskodik arról, hogy a település lakossága a nemzeti és városi
ünnepeket méltó módon ünnepelhesse.
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Az Önkormányzat nemzetközi kapcsolatai
4. §
(1) Az Önkormányzat testvérvárosi kapcsolatot tart fenn:
a) Németország – Bad Salzungen,
b) Lengyelország – Zory,
c) Románia – Kézdivásárhely
d) Szlovákia – Kiskövesd
e) Szlovákia - Nagykövesd
(2) Az Önkormányzat partnervárosi kapcsolatot tart fenn:
Románia – Berettyószéplak – Dólya településekkel.
2. AZ ÖNKORMÁNYZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
Önkormányzati jogok
5. §
1) A helyi közügyek a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátásához, a
közhatalom önkormányzati típusú helyi gyakorlásához, valamint mindezek
szervezeti, személyi és anyagi feltételeinek helyi megteremtéséhez
kapcsolódnak.
2) A képviselő-testület véleményt nyilvánít, és eljárást kezdeményez a feladat-és
hatáskörébe nem tartozó, de a városi közösséget érintő ügyekben. E jogával
különösen abban az esetben él, ha az ügy a településfejlesztéssel és az
üzemeltetéssel, a lakossági közszolgáltatások fejlesztésével áll szoros
kapcsolatban. Ilyen ügyekben – a polgármester indítványára – a képviselőtestület csak a közvetlenül érintett lakossági réteg, érdekképviseleti szerv, vagy
társadalmi szervezet meghallgatása után nyilvánít véleményt, illetve tesz
kezdeményezést.
Együttműködés
6. §
A képviselő testület a helyi közszolgáltatások szervezésében, a helyi társadalom– és
gazdaságszervező munkában, ezek fejlesztése érdekében együttműködik a térségi helyi
önkormányzatokkal és a megyei önkormányzattal. A koordináció keretében közvetlen
cél a térségi, valamint a megyei tervek, koncepciók, elképzelések kidolgozásában való
közvetlen részvétel, valamint azok egyeztetése a helyi, városi elképzelésekkel. A
folyamatos és rendszeres kapcsolattartás a polgármester, illetve a jegyző feladata.
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3. AZ ÖNKORMÁNYZAT FELADATA, HATÁSKÖRE
7. §
(1) Az önkormányzat feladat-és hatáskörére a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) rendelkezései az irányadóak.
(2) A közfeladat önkéntes felvállalása előtt előkészítő eljárást kell lefolytatni, ennek
során az érintett bizottságok véleményét ki kell kérni. Indokolt esetben jelentős
feladat felvállalása előtt ideiglenes bizottság is létrehozható, illetve külső
szakemberek közreműködése is igénybe vehető.
(3) Közfeladat önkéntes felvállalását tartalmazó javaslat csak akkor terjeszthető a
testület elé, ha az tartalmazza a feladat ellátásához szükséges forrásokat is.
(4) A (3) bekezdésben említett előterjesztés elfogadásához minősített többség
szükséges.
(5) A szabadon választott közfeladat ellátásának megszüntetéséről a képviselő-testület
minősített többséggel határoz.
8. §
Az önkormányzati hatósági ügyben átruházott hatáskörben hozott döntésekről az
átruházott hatáskör gyakorlója a megtett intézkedéseiről, illetve azok eredményéről a
soron következő rendes ülésen az indítványok között beszámol.
A képviselő-testület működése
9. §
(1) A képviselő-testület tagjai a megválasztott képviselők és a megválasztott
polgármester.
A képviselő-testület tagjainak száma 12 fő. A képviselők névjegyzékét az 1.
számú függelék tartalmazza.
(2) A képviselő-testület alakuló, rendes és rendkívüli ülést, valamint közmeghallgatást
tart.
(3)

Az alakuló ülésen a helyi választási bizottság elnöke tájékoztatást ad a
választások lebonyolításáról, eredményéről és a polgármester, valamint a
települési képviselők részére a megbízólevelet átadja.

(4)

Az alakuló ülésen kell dönteni az alpolgármester(ek) megválasztásáról,
valamint a polgármester és a főállású alpolgármester illetményéről, a társadalmi
megbizatású alpolgármester tiszteletdíjáról. Az alpolgármesterek esküt vagy
fogadalmat tesznek, és erről okmányt írnak alá. Az eskü vagy fogadalom szövegét
a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati
képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény melléklete tartalmazza.
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Rendes ülés
10. §
(1) A képviselő-testület munkatervében jelölt időpontban és helyen, de évente
legalább 6 alkalommal rendes ülést tart.
(2) A képviselő-testület a nyári szabadságolások miatti ülésszünetet minden év július
hónapban állapítja meg.
(3) Az ülésszünetekben – halaszthatatlan ügyekben – a polgármester jár el utólagos
beszámolási kötelezettséggel. (Nem járhat el a testület kizárólagos hatáskörébe
tartozó ügyekben.)
Rendkívüli ülés
11. §
(1) A rendkívüli ülés összehívására az Ötv. rendelkezései az irányadóak.
(2) Az indítványt a polgármesternél kell előterjeszteni, melyben meg kell jelölni a
megtárgyalandó napirendet, ki kell dolgozni a határozati javaslatot és jelezni
szükséges, hogy kinek a meghívását javasolja a testületi ülésre.
(3) Az (1) bekezdés esetén a kezdeményezők tesznek javaslatot az ülés időpontjára és
helyére.
(4) Rendkívüli körülmények által indokolt esetben a napirend megjelölésével a
képviselő-testületet a polgármester is - legkorábban a meghívók kézbesítését
követő napra - összehívhatja.
(5) A polgármester a kezdeményezést követő 15 napon belüli időpontra köteles
összehívni a testületi ülést.
(6) Amennyiben a rendkívüli ülés összehívásáról a polgármester az (5) bekezdésben
foglalt határidőn belül nem gondoskodik, úgy a képviselő-testületi ülést az
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Vezetője hívja össze.
A képviselő-testület összehívása
12. §
1)

A képviselő-testület feladat- és hatáskörét ülésein gyakorolja. A képviselőtestület rendes ülését a polgármester akadályoztatása esetén az őt helyettesítő
alpolgármester hívja össze. A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség
egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatása esetén a képviselő-testület
ülését az Ügyrendi és Szociális Bizottság elnöke hívja össze (a továbbiakban:
levezető elnök).
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(2) A képviselő-testület tagjait az ülés helyének, napjának, és kezdési időpontjának,
továbbá a napirend tárgyának és előadójának megjelölését tartalmazó meghívóval
kell összehívni. Ettől eltérni, csak abban az esetben lehet, ha a képviselő-testület a
rendes ülésének napirendi pontjait az ülésen nem tudja megtárgyalni, és emiatt
annak folytatása szükséges. A folytatás időpontjáról a képviselő-testület külön,
egyszerű szótöbbséggel – vita nélkül - határoz. Amennyiben határozatképtelenség
miatt nem lehet az ülést folytatni, úgy a polgármester 8 napon belül újra
összehívja a képviselő-testületet az elmaradt napirendek megtárgyalására. Ebben
az esetben a meghívó az ülés helyét és idejét, valamint az elmaradt napirendi
pontokat tartalmazza.
(3) A rendes ülésre szóló meghívót az előterjesztésekkel együtt a képviselők, az
irodavezetők számára elektronikus formában a tanácskozási joggal
meghívottaknak írásban olyan időpontban kell megküldeni, hogy azt az ülés előtt
legalább 5 nappal kézhez kapják. Ettől eltérni csak kivételesen és a polgármester
előzetes engedélyével lehet.
Az előterjesztés képviselő-testületi ülésen való kiosztására csak kivételes esetben,
a polgármester külön engedélye alapján kerülhet sor. A polgármester az
engedélyezés okát a képviselő-testületi ülésen ismerteti. A rendelet 22. § (5)
bekezdésében meghatározott követelmények betartása ez esetben is szükséges.
(4) A rendkívüli testületi ülésre szóló meghívót legalább az ülés előtt 24 órával kell
kézbesíteni. Erre bármilyen értesítési mód igénybe vehető (telefon, távirat stb.).
(5) A rendes ülésre kiküldött meghívónak tartalmaznia kell:
a) az ülés helyét, napját, időpontját,
b) a javasolt napirendi pontokat és az előterjesztők nevét.
(6) A meghívók és az ülés anyagának elkészíttetése és kiküldése a jegyző feladata.
(7) A képviselő-testület rendes ülésének időpontjáról, helyéről és napirendjéről a
lakosságot is tájékoztatni kell.
A tájékoztatás formája:
a) a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztés,
b) a Városi Televízió képújságján való megjelentetés,
c) Mezőkövesd Város hivatalos honlapján való megjelentetés.
13. §
(1) A képviselő-testület ülésére meg kell hívni (meghívót kap)
a) a képviselő-testület tagjait,
b) a nem képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármestert,
c) a választókerület országgyűlési képviselőjét,
d) a jegyzőt
e) a helyi kisebbségi önkormányzat elnökét,
f) a napirendi pontok előadóit,
g) a bizottságok külső tagjait,
h) a polgármesteri hivatal belső szervezeti egységeinek vezetőit,
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az önkormányzati intézmények vezetőit,
a városi rendőrkapitányt,
akit a polgármester a napirend témájához indokoltnak tart,
akinek meghívásáról a képviselő-testület a munkaterv elfogadásakor döntött,
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vezetőjét,
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerv illetékes helyi vezetőjét,
o) A MÉDIA Nonprofit Kft. Ügyvezető Igazgatóját,
p) Az Önkormányzat könyvvizsgálóját.
i)
j)
k)
l)
m)
n)

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt meghívottak közül az ülés meghatározott napirendi
pontjához kapcsolódóan tanácskozási jog illeti meg:
a) a nem képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármestert
b) a jegyzőt
c) akinek a részvétele a napirend tárgyalásához szükséges (referens,
szakbizottság külső tagja)
d) a polgármesteri hivatal belső szervezeti egységeinek vezetőit,
e) Ötv. 12.§ (7) bekezdés alapján a kisebbségi szószólót,
f) a tárgyalt napirendhez kapcsolódóan a Mezőkövesden működő
társadalmi szervezetek közül azokat, amelyek tevékenységi köre a
tárgyalt napirendhez kapcsolódik,
g) az Önkormányzat könyvvizsgálóját
(4) Az (1) bekezdésben meghatározottak közül teljes előterjesztést kap:
a) a képviselő-testület tagja,
b) a nem képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester,
c) a választókerület országgyűlési képviselője, (kivéve a zárt ülés anyagát)
d) a jegyző
e) a polgármesteri hivatal belső szervezeti egységének vezetői,
f) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vezetője,
g) a Mezőkövesdi MÉDIA Nonprofit Kft. Ügyvezető Igazgatója, (kivéve a
zárt ülés anyagát)
h) akiket a polgármester megjelöl (kivéve a zárt ülés anyagát)
(5)

Az önkormányzati intézmények vezetői az intézményt érintő napirendi
ponthoz, valamint a napirendi pontok előadói az őket érintő napirendhez
kapnak előterjesztést elektronikus formában.

(6)

A polgármester, az alpolgármesterek, a képviselő-testület tagjai az
előterjesztések anyagait elektronikus formában kapják. Az előterjesztés anyaga
- igény szerint - a (4) bekezdésben felsorolt, itt nem említett meghívott számára
is küldhető elektronikus formában.
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A képviselő-testület ciklusprogramja
14. §
(1) A ciklusprogram az Önkormányzat által ellátott közszolgáltatások, valamint
stratégiai célkitűzések szervezésének főbb céljait és irányait, valamint a vele
összefüggésben jelentkező legfontosabb teendőket rögzíti és ütemezi.
(2) A képviselő-testület megbízatásának időtartamára ciklusprogramot állapít meg.
A program azokat a helyi közügyeket, közszolgáltatásokat is meghatározhatja
amelyekben a közreműködő, önszerveződő közösségek és vállalkozások
támogatást kaphatnak a képviselő-testülettől.
(3) A programtervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé
működésének első évében. A ciklusprogram időarányos végrehajtásáról a
polgármester a zárszámadás időszakában ad tájékoztatást.
A képviselő-testület munkaterve
15. §
(1) A képviselő-testület a ciklusprogramon alapuló, évenként jóváhagyott munkaterv
szerint végzi munkáját.
(2) A munkaterv-tervezetet - a polgármester iránymutatásai alapján – a jegyző állítja
össze és azt a polgármester minden év december 31-ig terjeszti elő a képviselőtestület ülésére.
(3) A polgármester a munkaterv-tervezet elkészítésekor javaslatot kér különösen:
a települési képviselőktől, a nem képviselő testületi tagok közül választott
alpolgármestertől, a testület bizottságaitól, a választókerület országgyűlési
képviselőjétől, a városi rendőrkapitánytól, a városi ügyészség vezetőjétől, az
önkormányzati intézmények vezetőitől, a közszolgáltatást nyújtó szervezet
vezetőitől, az egyházak vezetőitől, a társadalmi szervezetektől.
(4) A munkatervbe ciklusonként legalább kétszer fel kell venni a Polgármesteri
Hivatal tevékenységéről szóló beszámolót, valamint a bizottságok munkájának
értékelését.

(5) A munkaterv tartalmi elemei:
a) az ülések tervezett időpontja,
b) várható napirendjei,
c) előadó, referens
(6) A munkatervet meg kell küldeni a települési képviselőnek, a nem képviselő
testületi tagok közül választott alpolgármesternek, a bizottságok külső tagjainak, a
választókerület
országgyűlési
képviselőjének,
az
B.-A.-Z.
Megyei
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Kormányhivatal vezetőjének, a munkatervben érintett előadóknak, a helyi
sajtónak.
A képviselő-testület ülése, szabályai
16. §
(1) A képviselő-testület ülése nyilvános, azon bármely állampolgár szabadon részt
vehet és a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel hozott döntése alapján az
általa megszabott időtartamban fel is szólalhat. A képviselő-testület erről a
polgármester előterjesztése alapján dönt.
(2) A zárt ülés elrendelésére az Ötv. rendelkezései az irányadóak.
(3) Az Ötv. 12. § (4) bekezdés b) pontjában jelölt zárt ülés megtartását bármelyik
képviselő, a polgármester és a jegyző indítványozhatja.
A zárt ülés elrendeléséről a képviselő-testület mindig egyedileg határoz, amelyhez
minősített többség szükséges.
(4)

A zárt ülésen a képviselő-testület tagjai, a nem képviselő-testületi tagok közül
választott alpolgármester, a jegyző, az aljegyző, az irodavezetők, továbbá a
polgármester által meghívott más szakértő, valamint a tárgyalt napirendi pont
referense, mint szakértő, és a jegyzőkönyvvezető vesz részt.

(5)

A zárt ülésen hozott határozatot – ha ahhoz az érintett természetes személy
vagy jogi személy nevében eljáró képviselő előzetesen hozzájárul és az
önkormányzat érdekeit nem sérti - nyilvános ülésen ismertetni kell.

(6)

A hallgatóság a nyilvános ülésen csak a részükre kijelölt helyen foglalhat
helyet.
Határozatképesség
17. §

(1) A képviselő-testületi ülés akkor határozatképes, ha az ülésen a megválasztott
képviselők több mint fele jelen van.
(2) A határozatképtelen ülést 8 napon belül változatlan napirenddel kell összehívni. A
napirendi javaslathoz készült előterjesztéseket nem kell ismételten megküldeni a
képviselők számára.
A képviselő-testület tanácskozási rendje
18. §
(1)

A levezető elnök munkáját tanácskozási joggal a jegyző, távollétében az
aljegyző segíti.
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(2)

Az ülés megnyitásakor a levezető elnök a jelenléti ív alapján megállapítja a
képviselő-testület határozatképességét. Az ülés teljes időtartama alatt a
határozatképesség folyamatos vizsgálata az ülést vezető feladata.

(3) A tanácskozás során a levezető elnök:
a) javaslatot tesz a jegyzőkönyvet hitelesítő személyekre,
b) előterjeszti a sürgősségi indítványt,
c) javaslatot tesz napirendekre, a napirendet elfogadtatja,
d) napirend előtt tájékoztatást ad a fontosabb tárgyalások
eredményéről, időszerű kérdésekről, valamint
e) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok, és egyéb
önkormányzati döntések végrehajtásáról,
f) napirendi pontonként megnyitja, vezeti, lezárja a vitát,
g) napirendi pontonként szavazásra bocsátja a határozati
(döntési) javaslatot, megállapítja a szavazás eredményét,
h) kihirdeti a határozatokat,
i) biztosítja a képviselők interpellációs kérdezési jogát,
j) berekeszti az ülést.
(4) A levezető elnök, mint képviselő a napirenddel kapcsolatos véleményét a többi
képviselőre vonatkozó szabályok szerint fejtheti ki.
19. §
A képviselő-testület bármely, kiemelkedően fontos ügyben dönthet úgy, hogy két
fordulóban (két testületi ülésen) – előbb az elveket, majd a konkrét döntéstervezetet –
tárgyalja meg.
Rendfenntartás
20. §
(1) Az ülés rendjének fenntartásáért a levezető elnök a felelős. E jogkörében:
a) figyelmezteti a hozzászólót, ha a tárgyalt témától eltér, és
haladéktalanul felhívja a tárgyszerűségre,
b) a levezető elnököt az – ülés-vezetésével kapcsolatos
tevékenységét – ülés közben bírálni nem lehet,
c) rendre utasítja azt, akinek a megfogalmazása a testület, vagy
a képviselők bármelyikét nyilvánvalóan sérti,
d) rendre utasítja azt, aki a tárgyalás rendjét zavarja,
e) a terem elhagyására kötelezheti – kivéve a települési
képviselőket – azt, aki a tárgyalás rendjét ismételten
megzavarta, valamint azt, aki a tárgyalás rendjét olyan
súlyos mértékben zavarja meg, hogy az az ülés folytatását
veszélyezteti.
(2) A levezető elnöknek a rend és a tárgyszerűség megtartása érdekében tett - a
szabályzatban meghatározott – intézkedései ellen felszólalni, azokat
visszautasítani, velük vitába szállni nem lehet.
42

(3)

A hozzászólások időbeni korlátozására a levezető elnök, továbbá bármely
képviselő javaslatot tehet, illetve javasolhatja a vita lezárását, erről a képviselőtestület vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel határoz.

(4)

Ha az ülésen olyan rendzavarás történik, amely a tanácskozás folytatását
lehetetlenné teszi, az elnök az ülést határozott időre félbeszakíthatja.
A napirend megállapítása
21. §

(1) A képviselő-testület ülésének napirendjére a meghívó alapján a levezető elnök tesz
javaslatot. A napirendet a képviselő-testület vitát követően állapítja meg. A
Képviselő-testület az ülés befejezésének időpontját az ülés folyamán bármikor
meghatározhatja.
(2) A képviselő-testület a napirendi pontokat az általa elfogadott napirendi pontok
szerint tárgyalja.
(3) A napirendi pontok tárgyalásának sorrendje:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

rendelettervezetek
határozati javaslatot tartalmazó előterjesztések
beszámolók( jelentések )
tájékoztatók
egyéb tudomásulvételt, döntést igénylő ügyek
indítványok, javaslatok, bejelentések:
1.)sürgősségi indítvány/ok
2.)bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntései
3.)közérdekű bejelentések, tájékoztatók
4.)tájékoztató az interpellációkra adott válaszokról
5.)interpellációk, kérdések
g. zárt ülésen tárgyalt napirendi pontok

(4) A napirend a (3) bekezdésben foglalt sorrendtől eltérően is megállapítható,
különös tekintettel a külső meghívottakra.
(5) A meghívóban foglalt napirendi pontot a képviselő-testület a polgármester
javaslatára egyszerű szótöbbséggel hozott döntésével az ülésen tárgyalandó
napirendről leveheti, illetve tárgyalását elnapolhatja. A napirend elnapolására
vonatkozó javaslatot indokolni kell, erről a képviselő-testület vita nélkül határoz.
Szükség esetén meghatározza a további előkészítés rendjét.
Előterjesztés
22. §
(1) Előterjesztésnek minősül a munkatervbe felvett, a képviselő-testület vagy
bizottsága által előzetesen javasolt:
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e.)
f.)
g.)
h.)
i.)
j.)

rendelettervezet,
határozati javaslat,
beszámoló,
tájékoztató,
módosító indítvány
sürgősségi indítvány.

(2) Rendelettervezet előterjesztésére - kivéve a költségvetési rendeletet, valamint az
önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát - a jegyző jogosult.
A költségvetési rendelet és a Szervezeti és Működési Szabályzat előterjesztése a
polgármester feladata.
(3) Az (1) bekezdés b)-e) pontjaiban meghatározott előterjesztésre jogosult:
1. bármely települési képviselő,
2. a témakör szerint illetékes bizottság elnöke,
3. polgármester, alpolgármester,
4. jegyző,
5. önkormányzati intézmény vezetője az általa irányított intézményt érintő
témában,
6. felkérésre a társadalmi szervezetek, önszerveződő közösségek vezetői, a
többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok ügyvezetői.
(4) A testületi ülésre az előterjesztés szóban vagy írásban kerül benyújtásra. A
határozati javaslatot akkor is írásban kell benyújtani, ha az előterjesztésre szóban
kerül sor. Kizárólag írásban készülhet előterjesztés:
a) az Ötv. 10.§. és az SZMSZ-ben meghatározott át nem ruházható
hatáskörbe tartozó ügyekben,
b) önkormányzati vállalkozásokkal kapcsolatos ügyekben,
c) a Ptk.-ból eredő jogviszonyokkal kapcsolatos ügyekben,
d) közfeladat önkéntes felvállalása, megszüntetése.
(5) Az írásbeli előterjesztések csak a jegyző törvényességi vizsgálatát, és a téma
szerint illetékes irodavezető és a referens szignóját követően terjeszthetők elő.
(6) Szóbeli előterjesztés kivételesen, a képviselő-testület egyszerű többséggel hozott
döntése alapján tárgyalható. Szóbeli előterjesztésnek kell tekinteni a képviselőtestületi ülés napján kiosztott, a napirendi pontokhoz nem kapcsolódó írásos
előterjesztést is.
Az előterjesztés tartalma
23. §
(1) Az előterjesztésnek tartalmaznia kell:
a) a tárgyalandó témakör tárgyilagos, tényszerű bemutatását,
b) az előzményeket, különösen a témában hozott korábbi testületi
döntéseket, azok végrehajtásának állását,
c) a jogszabályi felhatalmazást,
d) több döntési változat esetén az egyes változatok mellett és ellen
szóló érveket,
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e) konkrétan megfogalmazott a többféle értelmezés lehetőségét
kizáró, a végrehajtás szempontjából ellenőrizhető rendeleti
(határozati) javaslatot,
f) szükség szerint a felelős és a végrehajtási határidő megjelölését.
Többféle választási lehetőséget tartalmazó előterjesztés esetén egymástól
elkülöníthető megfogalmazásokat, döntési alternatívát kell használni.
(2) Az előterjesztéshez általában döntési javaslatot kell készíteni. Tájékoztatóhoz,
jelentéshez csak abban az esetben kell döntési javaslatot készíteni, ha intézkedés
szükséges a testület részéről az anyagban szereplő valamely kérdésben.
(3) Az intézkedést tartalmazó döntési javaslatban a határidőt úgy kell megállapítani,
hogy az valamennyi határozati pont végrehajtását optimálisan lehetővé tegye.
Módosító indítvány
24. §
(1) A határozati javaslattal kapcsolatban az előterjesztő, a képviselő-testület bármely
tagja, bizottsága, jegyző szóban vagy írásban módosító indítvánnyal élhet.
(2) Az írásbeli módosító indítványt legkésőbb az ülés megkezdéséig lehet
előterjeszteni. A módosító javaslatot indokolni kell.
(3) A szóbeli módosító indítvány tételének lehetőségéről a testület egyszerű többséggel
dönt az előterjesztő által szóban tett módosító javaslat kivételével.
(4) Ha a módosító indítvány az önkormányzat költségvetési kiadásának növelését,
vagy bevételének csökkentését eredményezheti, meg kell benne jelölni a
költségvetési egyensúly megőrzése érdekében javasolt megoldást is (fedezet
megjelölése).
Sürgősségi indítvány
25. §
(1) A települési képviselő, a polgármester, az alpolgármester, a bizottsági elnök, a
jegyző, a kisebbségi önkormányzat képviselő testülete rendkívüli napirend soron
kívüli megvitatása érdekében sürgősségi indítványt terjeszthet elő.
(2) Sürgősségi indítványt – indokainak megjelölésével – az ülést megelőző
munkanapon délelőtt 10.00 óráig lehet benyújtani a polgármesternél.
(3) A sürgősségi indítvány elfogadásáról a képviselő-testület – vita nélkül – egyszerű
szótöbbséggel dönt.
(4) Ha a képviselő-testület a sürgősségi indítványnak helyt ad, úgy azt jelen rendelet
21.§ (3) bekezdésben foglaltak szerint tárgyalja meg.
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(5) Amennyiben a képviselő-testület több kérdés sürgősségi tárgyalását is elfogadja,
napirendre vételük sorrendjéről külön határoz.
Hozzászólások
26. §
(1) A napirendi pont tárgyalását öt perces szóbeli kiegészítés előzheti meg. Ennek
megtételére az előterjesztő jogosult.
(2) A napirendi ponttal kapcsolatban az előterjesztőhöz a képviselők és a tanácskozási
joggal meghívottak kérdést intézhetnek, melyre az előterjesztő köteles válaszolni.
(3) A napirendhez kapcsolódó képviselői felszólalások sorrendjét a jelentkezések
sorrendjében a levezető elnök határozza meg.
A felszólalás időtartama legfeljebb öt perc.
Ugyanazon napirend keretében az ismételt felszólalás két alkalommal maximum
két-két perc időtartamban történhet. (A felszólalásra kapott idő elteltére a
szavazatszámláló berendezés hangjelzése figyelmeztet.)
Az időkeret túllépése miatt a levezető elnök megvonhatja a szót a felszólalótól.
(4) A képviselő-testület - külön vita nélkül hozott döntése alapján – a felszólalás
időtartamát s a hozzászólások számát korlátozhatja.
(5) A tárgyalt napirendeket érintő ügyrendi kérdésben bármely képviselő, bármikor két
percre szót kérhet és javaslatot tehet.
(6) Ügyrendi javaslaton az ülés vezetésével, rendjével összefüggő, a tárgyalt napirendi
pontot érdemben nem érintő eljárási kérdésekre vonatkozó javaslatot kell érteni A
levezető elnök elsőbbséggel adja meg a szót az ügyrendi javaslat
előterjesztőjének.
(7) Az ügyrendi javaslat elhangzása után a polgármester és a jegyző véleményének
meghallgatása után a képviselő-testület vita nélkül határoz.
(8) A megsértett képviselőnek joga van a személyét érintő kérdésben maximum 2
percben reagálást tenni, melyet a napirendekhez előre bejelentett hozzászólások
elhangzása után tehet meg. Sérelemnek kell tekinteni az olyan állítást, illetve más
kifejezést, amely a képviselő becsületét sérti, róla valótlan tényt állít, vagy valós
tény hamis színben tüntet fel, feltéve, hogy az állítás, vagy kifejezés alapján az
érintett képviselő személye egyértelműen azonosítható.
(9) A napirendi pont vitáját a levezető elnök vagy az előterjesztő foglalja össze. A
napirendi pont előadóját megilleti a zárszó joga.
(10)

A levezető elnök bármely képviselő kérésre – a napirendi pont tárgyalása
közben, vagy a határozathozatal során – egy-egy alakalommal tárgyalási szünetet
rendelhet el. A szünet időtartama maximum 10 perc lehet.
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Interpelláció, kérdés
27. §
(1) a) Kérdés: az önkormányzat hatáskörébe tartozó szervezeti, működési, döntéselőkészítési jellegű felvetés vagy tudakozódás.
b) Interpelláció: Az érdemi önkormányzati ügyekben a helyi közügyek lényeges
elemeire vonatkozó felvilágosítás kérés
(2) Felvilágosítás kérésnek az a kérdés, illetve problémafelvetés tekinthető, amely
szoros kapcsolatban áll az önkormányzat által ellátandó feladatokkal, illetve
valamely irányítás alatt álló szervezet tevékenységi körével.
(3) Az interpellációt a polgármesternél, az ülést megelőző nap 12.00 óráig írásban kell
benyújtani. Az írásban beterjesztett interpellációra a megkérdezettnek amennyiben a válaszadás előzetes vizsgálatot nem igényel - a testületi ülésen
választ kell adnia. Ha a kérdésre a testületi ülésen érdemi válasz nem adható, vagy
azt a képviselő nem fogadja el, úgy arra az érdemi választ 15 napon belül írásban
kell a képviselő részére megküldeni, melyről a következő testületi ülésen szóban
is tájékoztatást kell adni.
(4) A települési képviselő az ülésen szóban egy interpellációt terjeszthet elő, melyre a
megkérdezettnek a (3) bekezdésben foglaltak szerint kell választ adnia.
(5) Az interpellációt az indítványok között napirenden belül utolsóként – maximum 1
óra időtartamban – kell megtárgyalni. A képviselő-testület az időtartamot
egyszerű szótöbbséggel meghosszabbíthatja. Egy téma időtartama legfeljebb 3
perc lehet.
(6) Az interpellációra adott válasz után az interpelláló képviselőnek viszontválaszra
van lehetősége, melynek időtartama legfeljebb 1 perc lehet.
(7) Az interpellációra adott válasz elfogadásáról a felvilágosítást kérő képviselő
nyilatkozik, ha azt nem fogadja el arról a képviselő-testület vita nélkül dönt.
Amennyiben a testület a választ elutasítja, elrendeli az interpelláció tárgyának
részletes kivizsgálását, szükség esetén bizottsági közreműködéssel, amelyben a
felvilágosítást kérő képviselő is részt vehet.
(8) A települési képviselőnek a kérdést az ülés megkezdéséig írásban kell
előterjesztenie, amelyre a megkérdezettnek az ülésen válaszolnia kell. A testületi
ülésen a kérdés feltevésére legfeljebb 2 perc áll a kérdező rendelkezésére. A
kérdésre adott válasz tájékoztatás, amely nem igényli a kérdező által történő
elfogadást, valamint a válasszal kapcsolatban viszontválaszra nincs lehetőség.
(9)

A képviselő szóban az ülésen egy kérdést tehet fel. A szóban feltett kérdés
megválaszolására a (8) bekezdésben foglaltak az irányadóak.
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Döntéshozatal
28. §
(1) A képviselő-testület a vita lezárása és a zárszó után rendeletet alkot vagy
határozatot hoz.
(2) A levezető elnök az előterjesztésben szereplő és a vitában elhangzó döntési
(határozati) javaslatokat egyenként bocsátja szavazásra. Először a módosító és
kiegészítő indítványokról, majd az eredeti határozati javaslatról dönt a testület.
(3) A javaslat elfogadásához a jelenlévő települési képviselők több mint felének „igen”
szavazata szükséges. (egyszerű többség)
(4)

A képviselő-testület döntéshozatalából kizárható akit, vagy akinek a
hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. A települési képviselő köteles
bejelenteni a személyes érintettséget. A kizárásról az érintett települési képviselő
kezdeményezésére, vagy bármely települési képviselő javaslatára a képviselőtestület – minősített szótöbbséggel – dönt. A kizárt települési képviselőt a
határozatképesség szempontjából jelenlévőnek kell tekinteni.

(5) A határozati javaslat szavazásra bocsátása előtt – szükség esetén – a javaslat
szövegének megfogalmazása idejére a levezető elnök szünetet rendelhet el. Ez
esetben a szavazás megkezdése előtt ismerteti, vagy kiosztja a határozati javaslat
szövegét.
(6) A megválasztott képviselők több mint felének (legalább 7 képviselő) egybehangzó
szavazata a minősített többség. (A minősített többségű szavazást igénylő ügyek
jegyzékét az 1. számú melléklet tartalmazza.)
Szavazás
29. §
(1) Szavazni csak személyesen lehet. Szavazás közben a szavazást indokolni nem
szabad.
(2) A képviselő-testület döntéseit általában nyílt szavazással – a szavazás számláló gép
használatával – hozza meg. A nyílt szavazás eredményét az ülés vezetője állapítja
meg. Technikai probléma esetén (Pl.: áramszünet, egyéb meghibásodás) a
képviselő-testület kézfelemeléssel szavaz.
(3) Érvényes a döntés, ha a jelenlévő képviselők több mint felének szavazata
egybehangzó. Ha érvényes döntés nem született, a kérdés – a levezető elnök
indítványára – tovább tárgyalható.
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(4)

Amennyiben a képviselő a szavazást követően észleli – a szavazatszámláló gép
kijelzőjének megjelenése alapján -, hogy szavazatát tévedésből nem az akaratának
megfelelően tette meg, a szavazást követően azt azonnali jegyzőkönyvbe történő
szóbeli nyilatkozatával az akaratának megfelelően módosíthatja.
Név szerinti szavazás
30. §

(1) A képviselő-testület név szerinti szavazást rendel el:
a) a helyi népszavazásról,
b) a képviselő-testület megbízatásának lejárta előtti feloszlatása kimondásakor,
c) minden olyan ügyben, amelyben a képviselő-testület minősített többséggel
indítványt tesz a név szerinti szavazásra,
d) ha törvény írja elő.
(2) A név szerinti szavazás szóban vagy géppel történhet. A szavazás során a jegyző
ABC sorrendben felolvassa a tagok nevét, majd a jelenlévő tagok a nevük
elhangzása után „igennel”, „nemmel”, „tartózkodommal” szóban szavaznak, vagy
géppel adják le voksukat.
(3) A jegyző a nyilatkozatot a névsoron feltünteti, a szavazatokat összeszámlálja és a
szavazás eredményéről az elnököt tájékoztatja. A szavazás eredményét az elnök
hirdeti ki.
(4) A szóban történt név szerinti szavazás esetén a külön hitelesített névsort a
jegyzőkönyvhöz kell csatolni. A gépi szavazás eredményét a szavazatszámláló
rendszer automatikusan rögzíti a jegyzőkönyvben.
Titkos szavazás
31. §
(1) Titkos szavazást kell tartani:
a) választás,
b) kinevezés,
c) felmentés,
d) vezetői megbízás adása, visszavonása,
e) fegyelmi eljárást lezáró érdemi döntés (büntetés kiszabása) esetén.
(2) A képviselő-testület bármely képviselő indítványára, vita nélkül, titkos szavazást
rendelhet el mindazon kérdésekben, ahol zárt ülés elrendelésének is helye van.
(3) A titkos szavazás írásban, vagy géppel történhet. Az írásban történő titkos szavazás
lebonyolítását az Ügyrendi és Szociális Bizottság képviselő-testületi tagjaiból álló
bizottság végzi, amely ekkor kiegészül a névsor szerint soron következő, 1 fő
képviselővel.
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(4)

Az írásban vagy a géppel történő szavazásról a szavazás előtt a képviselőtestület dönt egyszerű szótöbbséggel.
Határozat
32. §

(1) a) A képviselő-testület határozatait külön-külön – a naptári év elejétől kezdődően –
folyamatos sorszámmal és évszámmal kell ellátni, felelős és határidő
megjelölésével a következők szerint:
„Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének ..../20...(.......)
önkormányzati határozata”
b) A képviselő-testület számozott határozat nélkül, de jegyzőkönyvi rögzítéssel
dönt a polgármesteri tájékoztatóról, ügyrendi kérdésekről, továbbá képviselői
kérdésekre, interpellációkra adott válaszokról.
c) Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozatok tartalmi elemeire a
közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény rendelkezései irányadóak.
(2) A testületi határozatokról a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.
(3) a) A határozatokat a testületi ülést követő 3 napon belül - papír formátumban- a
végrehajtásért felelős személyek, az érintett intézmények vezetői megkapják.
b) A települési képviselők a testületi ülés jegyzőkönyvének elkészítését követő 15
napon belül - elektronikus formában – kapják meg a képviselő-testület
döntéseit (rendelet, határozat).
(4) A határozatok végrehajtásával kapcsolatos előterjesztéseket, jelentéseket a jegyző –
a végrehajtásért felelős személyek közreműködésével - készíti elő és terjeszti a
képviselő-testület elé.
A jegyzőkönyv
33. §
(1) A képviselő-testület üléseiről készítendő jegyzőkönyvre az Ötv. rendelkezései az
irányadóak.
A jegyzőkönyv tartalmazza:
a) az ülés helyét, idejét,
b) a megjelent képviselők és meghívottak nevét,
c) napirendi pontonként a napirend tárgyát, az előadók és felszólalók nevét,
d) a kérdések és válaszok, szóbeli előterjesztések, illetve hozzászólások tartalmát,
e) a szóban előterjesztett javaslatokat,
f) az elnök intézkedéseit, továbbá az ülésen történt fontosabb eseményeket,
g) az ülés befejezésének idejét,
h) rendeletek és határozatok tekintetében a határozatképességre és a szavazás
számszerű eredményére, a minősített többséget igénylő döntésre történő utalás
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(igen, nem, tartózkodott), képviselői kérés esetén a kisebbségben maradt
képviselők nevének feltüntetése.
i) A polgármester, a jegyző és a jegyzőkönyv-hitelesítők aláírását
(2) Az ülésen elhangzottakat hangfelvétel útján is rögzíteni kell, a hangfelvételt öt évig
meg kell őrizni.
(3) Az érintett képviselő a vita lezárását megelőzően szóban, de legkésőbb az ülést
követő munkanap 16.00 óráig írásban dönthet arról, hogy véleményét,
hozzászólását szó szerint vegyék jegyzőkönyvbe.
(4) A jegyzőkönyv mellékletét képező anyagok:
a) a meghívó,
b) a jelenléti ív,
c) az
írásos
előterjesztések,
indítványok,
kérdések,
interpellációk,
rendelettervezetek, határozati javaslatok egy-egy példánya,
d) a jegyző törvényességi észrevétele,
e) név szerinti szavazásról készült névsor, kivéve ha a szavazás a
szavazatszámláló berendezéssel történt,
f) az ülésen készített hangfelvétel (CD lemez)
(5) A zárt ülésről, valamint titkos szavazás esetén külön jegyzőkönyvet is fel kell
venni.
(6) A jegyzőkönyv eredeti példányát – mellékleteivel együtt – a polgármesteri hivatal
kezeli, másolati példányát – kivéve az ülésen készített hangfelvételt - pedig az
ülést követő 15 napon belül az Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
részére megküldi. A jegyzőkönyvet a polgármesteren és a jegyzőn kívül két –
rotációs elv alapján kiválasztott (névsor szerint) – hitelesítő írja alá. A hitelesítést
a polgármesteri hivatal helyiségében (szükség esetén hanganyag biztosításával) a
jegyzőkönyv elkészítését követő két napon belül kell elvégezni.
(7)

A választópolgárok – a zárt ülés kivételével – betekinthetnek a képviselőtestület előterjesztésébe és az ülés jegyzőkönyvébe. A jegyzőkönyvet, az ülésről
készült hanganyagot és mellékleteit a polgármesteri hivatalban az Önkormányzati
Szolgáltató és Okmányirodában kell hozzáférhetővé tenni. A zárt ülés
jegyzőkönyvét és írásos anyagait az általános szabályok szerint, de elkülönítve
kell tárolni és megőrizni.
4. RENDELETALKOTÁS
34. §

(1) A képviselő-testület az Ötv. 16.§ (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel törvény
által nem szabályozott helyi, társadalmi viszonyok rendezésére, továbbá törvény
felhatalmazása alapján, annak végrehajtására önkormányzati rendeletet alkot.
(2) Rendelet alkotását célzó indítvány megtételére a polgármesternél
a) a települési képviselő,
b) a nem képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester,
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c)
d)
e)
f)
g)
h)

a képviselő-testület bizottsága,
a jegyző,
helyi, társadalmi, érdekképviseleti és más civil szervezetek vezetője,
a kisebbségi önkormányzat képviselő-testülete,
önkormányzati társulás tagjai jogosultak,
az önkormányzati intézmény vezetője, az általa irányított intézmény témájában

(3) A beterjesztett javaslatról a polgármester a soron következő ülésen tájékoztatja a
testületet.
A képviselő-testület állást foglal a rendeletalkotás szükségességéről, meghatározza
az előkészítés menetét.
(4) A rendelet-tervezetet a polgármesteri hivatal tárgy szerint érintett irodájának
vezetője készíti el a jegyző közreműködésével.
(5) A testület megbízhatja előkészítéssel a tárgy szerint illetékes bizottságot, vagy az
előkészítésre külön bizottság is létrehozható.
(6) A jegyző akkor is köteles az előkészítésben részt venni, ha a tervezetet bizottság
készíti elő.
(7) A rendelet-tervezet elkészítésére szükség szerint szakértő közreműködése
igényelhető.
(8) Az Ügyrendi és Szociális bizottság előzetes állásfoglalása nélkül rendelettervezetet nem lehet döntésre a képviselő-testület elé terjeszteni, kivéve a
költségvetési rendelet-módosítást, illetve amennyiben a szakbizottság az elé
terjesztett rendelet-tervezetet önhibájából, különösen határozatképtelensége miatt
nem tárgyalta meg.
(9) Az önkormányzati rendelettervezetet a jegyző terjeszti a képviselő-testület elé,
kivéve azokat, amelyeknek az előterjesztésére a 22. § (2) bekezdésében foglaltak
alapján a polgármester jogosult.
(10) A képviselő-testület által megalkotott rendeletet ki kell hirdetni, és közzé kell
tenni.
(11) A kihirdetés módja: a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztés.
Közzé tétel módja:
a) a Mezőkövesdi Újságban a közérdeklődésre számot tartó rendeletek
b) Mezőkövesd Város hivatalos internetes honlapján történő megjelentetés.
(12) A kihirdetett rendelet egy példányát a Városi Könyvtárnak is meg kell küldeni
annak érdekében, hogy a város lakosai a rendeleteket a legszélesebb körben
megismerhessék.
(13) Az önkormányzati rendeleteket a képviselő-testület szükség szerint – az illetékes
szakbizottságok és a jegyző javaslatára – módosítja, hatályon kívül helyezi.
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(14) A megalkotott rendeletek kihirdetéséről, közzétételéről, nyilvántartásáról,
hatályosságának biztosításáról azok végrehajtásának ellenőrzéséről a jegyző
gondoskodik.
Lakossági fórumok
35. §
(1) A képviselő-testület lakossági fórumok szervezésével teremt lehetőséget az
állampolgárok és közösségeik számára a helyi közügyekben való részvételre, így:
a) a fontosabb döntések előkészítése során a véleménynyilvánításra,
b) a közvetlen tájékoztatásra,
c) a közérdekű bejelentésre vagy javaslattételre.
(2) Fontosabb lakossági fórumok:
a) közmeghallgatás,
b) várospolitikai fórum,
c) állampolgári közösségek rendezvényei.
(3) A közmeghallgatás megtartására az Ötv. rendelkezései az irányadóak. A
közmeghallgatás olyan témához kapcsolódik, amely a lakosság jelentős részét
érinti, érdekli.
Közmeghallgatást lehet tartani az alábbi önkormányzati döntések előtt:
a) helyi adók bevezetése,
b) a költségvetés megállapításáról szóló rendeletek
megalkotására,
c) város általános rendezési tervének elkészítése,
d) jelentősebb fejlesztéshez kapcsolódó döntés.
Közmeghallgatási napirendet és közmeghallgatást kell tartani, ha azt 5 fő
képviselő indítványozza.
(4) A közmeghallgatás helyéről, időpontjáról a lakosságot annak megtartása előtt
legalább 10 nappal előbb értesíteni kell, hogy lehetősége nyíljon kérdéseinek
megfogalmazására, a felkészülésre. A település lakossága kérdéseit, javaslatait a
közmeghallgatás előtt írásban és szóban is megteheti.
A közmeghallgatáson - a tárgyalt napirend súlyának, az érdeklődők számának
alapján – a képviselő-testület a felszólalások időtartamát - a testületi ülés
szabályai szerint - korlátozhatja.
(5) A polgármester évente egy alkalommal települési szintű fórum keretében
tájékoztatást ad a lakosság részére a legfontosabb helyi, várospolitikai,
közigazgatási kérdésekről. A várospolitikai fórumon a polgármesteri hivatal
vezetői kötelesek részt venni.
(6)

Az állampolgári közösségek, önszerveződő csoportok, társadalmi szervezetek
az érdekkörükbe tartozó önkormányzati közügyekben kezdeményezhetik a
tervezett döntésekről a tájékoztatást. A társadalmi szervezetek kezdeményezésére
- szükség szerint - a civil-kapcsolatokért felelős alpolgármester az önkormányzati
döntéseket megelőzően, a szervezeteket érintő kérdésekről előzetes egyeztetést
tart. A városban megvalósuló, közérdeklődésre számot tartó rendezvényekről a
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polgármester (vagy a képviselő-testület felhatalmazása alapján az önkormányzatot
képviselő települési képviselő vagy a polgármesteri hivatal adott témával
foglalkozó dolgozója) a soron következő testületi ülésen ad tájékoztatást.
5. A TELEPÜLÉSI KÉPVISELŐ
36. §
(1) A települési képviselő a ciklusprogramban megfogalmazott célkitűzések, valamint
az önkormányzati feladat és hatáskörök megvalósításáért illetve, a település
egészéért vállalt felelősséggel vesz részt választói érdekeinek képviseletében.
(2)

A települési képviselő jogaira és kötelezettségeire az Ötv. rendelkezései az
irányadóak.
6. A KÉPVISELŐ-TESTÜLET BIZOTTSÁGAI
37. §

(1) A képviselő-testület – meghatározott önkormányzati feladatok ellátására – állandó,
vagy ideiglenes bizottságokat választ. A képviselő-testület önkormányzati
ügyekben döntési jogkörben is felruházhatja bizottságait.
(2) Az ideiglenes bizottság megbízatása feladatának elvégzéséig, illetve az erről szóló
jelentésnek a képviselő-testület által történő elfogadásáig tart.
(3) A képviselő-testület a következő állandó bizottságokat hozza létre:
1. Ügyrendi és Szociális Bizottság

7 fő

2. Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság

7 fő

3. Oktatási, Egészségügyi és Civil Kapcsolatok Bizottság

9 fő

4. Városfejlesztési és Városüzemeltetési, Lakásügyi Bizottság

9 fő

(4) A bizottságok tagjainak nevét és lakcímét az 2. számú függelék tartalmazza.
(5) A képviselő-testület állandó bizottságai ellátnak minden olyan feladatot és
hatáskört, amelyet helyi önkormányzati döntés a bizottság számára meghatároz.
a)
Döntenek:
aa) a képviselő-testület által átruházott hatáskörökben,
ab) önkormányzati rendeletekben a bizottság részére megállapított hatáskörökben
b)

Előkészítik:
ba) a szakterületüket érintő önkormányzati koncepciókat,
54

bb) a feladatkörükbe tartozó testületi előterjesztéseket.
c)

Javaslatot tesznek:
ca) a szakterületükhöz tartozó intézmények vezetői álláshelyének betöltésére (a
beérkező pályázatok értékelése alapján),
cb) a tárgy év november 15. napjáig javaslatot tesznek a polgármesternek a
következő évben megtárgyalandó gazdasági és egyéb tárgyú előterjesztésekre.
cd) az önkormányzat felügyelete alatt álló és szakterületüket érintő gazdasági
társaságok, intézmények létesítésével, átalakításával, megszüntetésével, átvételével
és ellátottságával kapcsolatos testületi döntésekre,
ce) Mezőkövesd város „díszpolgára” cím, Mezőkövesd Városért kitüntetés
adományozására, illetve visszavonására,
cf) kitüntető díjak adományozására és visszavonására.

d)

Véleményezik:
da) a képviselő-testület elé kerülő előterjesztések szakterületüket érintő részét,
db) az önkormányzat éves pénzügyi tervének szakterületüket érintő részét,
dc) szakterületükhöz tartozó gazdasági társaságok, intézmények szakmai munkáját

e)

Ellenőrzik:
ea) a képviselő-testületi és bizottsági döntések végrehajtását,
eb) a szakterületükhöz tartozó intézmények működését,

f)

Beszámolnak:
fa) a bizottság tevékenységéről, döntéseikről és azok végrehajtásairól.

(6) A bizottságok részletes feladat- és hatásköreit az 2-6. számú mellékletek
tartalmazzák.
(7) A képviselők és a velük közös háztartásban élő házas- vagy élettársuk, valamint
gyermekeik vagyonnyilatkozatát az Ügyrendi és Szociális Bizottság tartja nyilván
és ellenőrzi.
(8) A bizottság elnökét és tagjainak több mint a felét a települési képviselők közül kell
megválasztani. A polgármester, az alpolgármester, a jegyző, a polgármesteri
hivatal dolgozója nem lehet a bizottság elnöke és tagja. A képviselő-testület a
bizottságok létszámáról, összetételéről, feladatköréről, megalakulásukkor dönt. A
bizottság választja meg a képviselő-testület tagjai közül a bizottság elnökét.
(9) A bizottságok munkájukba szakértőket is bevonhatnak.
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A bizottságok működése
38. §
(1) A bizottságok munkaterv alapján működnek.
(2) A bizottság üléseit az elnök hívja össze úgy, hogy az érdekeltek a meghívót és az
előterjesztéseket legalább az ülést megelőzően három nappal előbb kézhez kapják.
A nem képviselő bizottsági tagok számára elsődlegesen elektronikus formában,
külön kérésre nyomtatott formában kell kézbesíteni
(3) Az elnök köteles az ülést összehívni a polgármester indítványára, vagy a
képviselő-testület döntése alapján, vagy a bizottsági tagok 1/4-ének – az ok és cél
megjelölésével történő – írásbeli indítványára.
(4) A bizottság üléseire is alkalmazni kell a képviselő-testület határozatképességére, és
határozathozatalára vonatkozó szabályokat.
(5) Az ülések nyilvánosak, de az Ötv. zárt ülésre és összeférhetetlenségre vonatkozó
szabályait is alkalmazni kell.
(6) A bizottság zárt ülésein hozott döntéseiről csak az elnök adhat tájékoztatást.
(7) A bizottságok hatósági jogkörben – az Ötv.-ben foglalt eltérésekkel – az
közigazgatási eljárás szabályai, az átruházott önkormányzati hatáskör gyakorlása
során az SZMSZ szabályai szerint hozzák meg döntéseiket.
(8) A bizottsági ülésen megfogalmazott és jegyzőkönyvben rögzített kisebbségi
véleményt a képviselő-testületi ülésen ismertetni kell.
(9) A bizottsági döntéshozatalból kizárható az, akit, vagy akinek a hozzátartozóját az
ügy személyesen érinti. A személyes érintettséget az érdekelt köteles bejelenteni.
Az elnök kizárásról a polgármester, vagy akadályoztatása esetén az általa
meghatalmazott személy, bizottsági tag esetén a bizottság dönt.
(10) A bizottság üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni:
a.) a polgármestert,
b.)az alpolgármestereket,
c.)a jegyzőt, aljegyzőt,
d.) a kisebbségi önkormányzat elnökét, vagy kijelölt tagját a kisebbséget is érintő
napirendi pont tárgyalása esetén
e.)a hivatal tárgykör szerint érintett egységének vezetőjét,
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f.) a belső ellenőrzéssel megbízott Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás
munkatársát a pénzügyi- és ellenőrzési témát érintő napirendekhez,
g.) az önkormányzati intézmény/ek/ vezetőjét/it/ az őket érintő napirendekhez,
h.) az érintett napirendek előadóit,
i.) azon személyek és szervezetek képviselőit, akiknek jelenléte a bizottsági ülés
napirendje tárgyalásánál a bizottság elnöke, illetve az előterjesztő szerint
szükséges.
(11) A bizottsági ülésre a nem bizottsági tag képviselőket is írásbeli meghívóval – az
előterjesztések nélkül – meg kell hívni.
(12) A bizottság minden tagja köteles az ülésen tudomására jutott állami, vagy
szolgálati titkot megőrizni.
(13) A bizottság üléséről kettő példányban kell jegyzőkönyvet készíteni. Az eredeti
példányt az Önkormányzati Szolgáltató és Okmányiroda kezeli. A másik
példányt 15 napon belül a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
részére kell megküldeni.
A jegyzőkönyvet a bizottság elnöke írja alá.
(14) A bizottságok működésük részletes szabályait maguk állapítják meg.
(15) A bizottságok hatósági jogkörben hozott határozatainak adminisztrációját a
jegyző végzi.
(16) A határozat kiadmányozása az alábbiak szerint történik:
a) Aláírás: Bizottság elnöke s.k.
b) Kiadmány hiteléül: a bizottság munkájáért felelős hivatali dolgozó aláírása
(17) A bizottságok elnökei a testületi ülésen az egyes napirendi pontokkal kapcsolatos
bizottsági határozatokat, javaslatokat, véleményeket az adott napirendi pont
tárgyalásakor ismertetik a testülettel.
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7. A POLGÁRMESTER, AZ ALPOLGÁRMESTER,
A JEGYZŐ, AZ ALJEGYZŐ
A polgármester
39. §
(1) Mezőkövesd városban a polgármester a választópolgárok által közvetlenül
választott, sajátos közszolgálati jogviszonyban álló személy. Tevékenységét
főállásban, kötetlen munkaidőben végzi.
(2) A polgármester a képviselő-testület törvényes képviselője, aki a képviseleti jog
esetenkénti ellátásával az alpolgármestert is megbízhatja.
(3) A polgármester önkormányzattal kapcsolatos feladatait az Ötv. és más törvények,
valamint e rendelet 7-8. számú mellékletei tartalmazzák.
(4) A polgármester feladatai a (3) bekezdésben foglaltakon túlmenően a képviselőtestülettel,annak szerveivel kapcsolatban a testület által elfogadott ciklusprogram
céljaival összhangban különösen a következők:
a) szervezi és biztosítja a demokratikus helyi hatalomgyakorlást, a közakarat
érvényesülését,
b) összehívja és vezeti a testület üléseit,
c) gondoskodik a testület működésének nyilvánosságáról,
d) képviseli az önkormányzatot,
e) segíti a települési képviselők munkáját,
f) együttműködik a társadalmi szervezetekkel, a lakosság önszerveződő
közösségeivel,
g) együttműködik más önkormányzati és államigazgatási szervekkel, kapcsolatot
tart más település – különösen a térség önkormányzataival,
h) kapcsolatot tart a helyi pártok, és társadalmi szervezetek, egyesületek, civil
szerveződések vezetőivel, a kisebbségi önkormányzat képviselő-testületével,
i) ápolja az önkormányzat hazai és nemzetközi kapcsolatait,
j) fogadja az önkormányzattal kapcsolatban álló külföldi partnerek képviselőit, és
velük
való tárgyalás során előzetes megállapodást köt,
k) véleményt nyilvánít a település életét érintő kérdésekben,
l) nyilatkozik a sajtónak, a hírközlő szerveknek,
m) lakossági fórumokat szervez.
(5) A polgármesternek a bizottságok működésével összefüggő főbb feladatai:
a) indítványozhatja a bizottság összehívását,
b) biztosítja a bizottságok jogainak és kötelezettségeinek érvényesülését,
c) ellátja a bizottságok rendszeres tájékoztatását,
d) felfüggeszti a bizottság döntésének a végrehajtását, ha az ellentétes a
képviselő- testület határozatával, vagy sérti az önkormányzat érdekeit, a
felfüggesztett döntésről a képviselő-testület a következő ülésen határoz.
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e) bizottsági döntéshozatalnál kivéve – akadályoztatása esetén – dönt a bizottsági
elnök
kizárásáról, ha az ügy a bizottság elnökét, vagy hozzátartozóját érinti.
(6) A polgármesteri hivatallal összefüggő főbb polgármesteri jogosítványok:
a) Szükség szerint, de évente legalább két alkalommal a Polgármesteri Hivatal
dolgozói részére munkaértekezletet tart, minősíti a munkát, ismerteti az adott
időszakban tárgyalt fontosabb ügyeket, hozott döntéseket az időszerű feladatokat.
b) A Hivatal szervezeti egységeinek vezetői részére hetente értekezletet tart,
melynek célja a Hivatal feladatai tekintetében a szükséges koordináció biztosítása,
a rendszeres információ áramlás megteremtése.
(7) A polgármester foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatos szabályokat, valamint
az összeférhetetlenségre vonatkozó rendelkezéseket az Ötv., a polgármesteri
tisztség
ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. tv., továbbá a hivatali dolgozók
közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló helyi rendelet határozza
meg.
(8) A polgármester illetményéről a képviselő-testület az alakuló ülésen dönt. A
polgármester illetményének emelésére vonatkozó javaslatot az Ügyrendi és
Szociális Bizottság elnöke terjeszti a képviselő-testület elé.
Az alpolgármester
40. §
(1) A képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített
többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére két
alpolgármestert választ. A képviselő-testület az egyik alpolgármestert saját tagjai
közül választja meg, aki munkáját társadalmi megbízatásban végzi. Azon
alpolgármester, akit a képviselő-testület nem tagjai közül választott, főállásban
látja el feladatát. Az alpolgármesterek megbízatása megszűnik az új polgármester
megválasztásával, valamint ha a képviselő-testület a polgármester javaslatára,
titkos szavazással, minősített többséggel megbízásukat visszavonja.
(2) A képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján dönt az
alpolgármestere tiszteletdíjának, illetve illetményének és egyéb juttatásaik
mértékéről.
(3) Az alpolgármesterek a polgármester irányításával látják el feladataikat, a munka
folyamatos biztosítása érdekében.
(4) A polgármestert közvetlenül megillető jogosítványokat az alpolgármester, a
polgármester tartós (legalább 15 napos) akadályoztatása esetén, helyettesítési
jogkörében gyakorolhatja. Az alpolgármester nem lehet az önkormányzati
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hatáskörök címzettje, ilyet sem a képviselő-testület, sem a polgármester nem
ruházhat rá.
41. §
(1) A képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester felelős:
a) a polgármesteri hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Irodájának
feladatkörébe tartozó ügyek koordinálásáért, felügyeletéért,
b) a stratégiai és pályázati referens munkakörébe tartozó feladatok felügyeletéért,
koordinálásáért,
c) az önkormányzat 100%-os tulajdonát képező Mezőkövesdi Városgazdálkodási
Zrt., Zsóry Camping Kft., Mezőkövesdi Városfejlesztési Kft. működésének
felügyeletéért,
d) a polgármester egyedi döntése alapján, a városban megvalósuló fejlesztések
koordinálásáért, felügyeletéért, azon feladatokért, amellyel a polgármester
megbízza.
(2) Az alpolgármester (1) bekezdésben foglalt feladatait a polgármester irányítása
alapján látja el.
(3) A nem képviselő-testületi tagok közül választott alpolgármester felelős:
a) a polgármesteri hivatal Önkormányzati Szolgáltató és Okmányiroda
feladatkörébe tartozó ügyek koordinálásáért, felügyeletéért,
b) a lakás és ingatlankezelési referens munkakörébe tartozó feladatok
felügyeletéért, koordinálásáért,
c) a jogi referens munkakörébe tartozó feladatok felügyeletéért, koordinálásáért
d) az önkormányzat 100%-os tulajdonát képező KÖZKINCSTÁR Nonprofit Kft.,
és a MÉDIA Nonprofit kft. működésének felügyeletéért,
e) az önkormányzat civil és testvérvárosi kapcsolatainak ápolásáért,
f) a polgármester egyedi döntése alapján a városban megvalósuló fejlesztések
koordinálásáért, felügyeletéért,
g) azon feladatokért, amellyel a polgármester megbízza.
(4)

Az alpolgármester (3) bekezdésben foglalt feladatait a polgármester irányítása
alapján látja el.
A jegyző
42. §

(1) A jegyző kinevezésére, feladataira az Ötv. és a vonatkozó hatályos jogszabályok
rendelkezései az irányadóak.
Az aljegyző
43. §
(1) Az aljegyző kinevezésére, feladataira az Ötv. rendelkezései az irányadóak
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8. A POLGÁRMESTERI HIVATAL
44. §
(1) A Polgármesteri Hivatal a Képviselő-testület által elfogadott Ügyrend szerint
működik, amely részletezi a hivatal feladatait, a munka- és az ügyfélfogadás
rendjét és idejét, a polgármester, és a jegyző fogadóóráit.
(2) A helyi kisebbségi önkormányzat munkájának segítése érdekében szakmai és jogi
segítséget nyújt:
a) határozat hozatalukhoz,
b) programjaik kidolgozásához,
c) Képviselő-testületi üléseik előkészítéséhez, lebonyolításához, a jegyzőkönyv és
egyéb anyagok elkészítéséhez.
9. A TÁRSULÁS
45. §
(1) Az önkormányzat feladatainak hatékonyabb, célszerűbb, gazdaságosabb és
ésszerűbb megoldása érdekében társulásokban vehet részt. A társulási lehetőségek
közül a megyei közgyűléssel, más települések képviselő-testületeivel kialakítható
társulásos formákat, valamint a hatósági igazgatási társulást, illetve az intézményi
társulást kell előnyben részesíteni.
(2) A képviselő-testület a rendelkezésre álló eszközökkel támogatja a
választópolgárok olyan öntevékeny társulásait is, amelyek céljuk és rendeltetésük
szerint a helyi önkormányzati feladatok, közügyek megoldására irányulnak.
46. §
A támogatandó társulások célja és rendeltetése különösen:
a) a tervek, fejlesztési koncepciók, programok egyeztetése,
b) a
lakossági
szükségletek
kielégítésére
szolgáló
beruházási
és
településfejlesztési tervek összehangolása,
c) a lakosság közügyekbe való bevonása,
d) a közös érdekképviselet, közös fellépés, meghatározott közös érdekű feladatok
ellátása,
e) egyes államigazgatási hatósági ügyfajták szakszerű intézése hatósági igazgatási
társulás keretében,
f) intézmény közös alapítása, fenntartása és fejlesztése a várost és a környező
községeket egyaránt ellátó feladatokra.
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10. HELYI NÉPSZAVAZÁS ÉS NÉPI KEZDEMÉNYEZÉS
47. §
(1) A képviselő-testület önálló rendeletben szabályozza a helyi népszavazás és népi
kezdeményezés rendjét.
11. GAZDÁLKODÁS, AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONA ÉS
KÖLTSÉGVETÉSE
Az önkormányzat vagyona
48. §
(1) Az önkormányzat vagyonára és a vagyonnal való gazdálkodására vonatkozó
legalapvetőbb rendelkezéseket külön önkormányzati rendelet határozza meg.
Ez a rendelet állapítja meg:
a) a forgalomképes és a törzsvagyonba tartozó forgalomképtelen, valamint a
korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak körét,
b) a törzsvagyon korlátozottan forgalomképes tárgyaival kapcsolatban azokat
a feltételeket, amelyekre figyelemmel kell lenni a vagyontárgyakról való
rendelkezés során.
(2) Az önkormányzat – vagyonának növelése érdekében – a képviselő-testület döntése
alapján – részt vehet különböző gazdasági vállalkozásokban. A részvétel
feltételeit a (1) bekezdésben jelölt rendeletben kell szabályozni.
Az önkormányzat költségvetése
49. §
(1) A képviselő-testület a költségvetését önkormányzati rendeletben határozza meg. A
költségvetés összeállításának részletes szabályait az államháztartásról szóló
törvény, a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét a
költségvetésről szóló törvény, valamint az ezekhez kapcsolódó egyéb
jogszabályok határozzák meg.
(2) A képviselő-testület először a költségvetési koncepcióról dönt. Ezt követően kettő
testületi ülésen tárgyalja a költségvetési rendeletet. A második ülésen a képviselőtestület megalkotja a költségvetési rendeletét.
(3) A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság előzetesen köteles megtárgyalni az éves
költségvetést tartalmazó előterjesztést és annak rendelet-tervezetét, a költségvetés
végrehajtásáról szóló féléves és év végi beszámolókat, a költségvetés évközi
62

módosítására irányuló előterjesztéseket a vonatkozó rendelet-tervezetekkel együtt,
továbbá mindazon előterjesztéseket, amelyeknek pénzügyi kihatása van.
(4) A zárszámadás rendelet-tervezetének elkészítésére és előterjesztésére a (3)
bekezdésben foglalt szabályok az irányadók.
(5) Az önkormányzat költségvetésével kapcsolatos, pénzügyi tárgyú vagy kihatású
előterjesztés csak a (3)–(4) bekezdésben foglalt rendelkezések megtartásával
terjeszthető a képviselő-testület elé.
Az önkormányzati gazdálkodás főbb szabályai
50. §
(1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait önállóan gazdálkodó intézményei, a
Polgármesteri Hivatal, valamint részben önállóan gazdálkodó intézményei útján
látja el, a jogszabályokban előírt feltételek keretei között.
(2) Az önkormányzat által alapított, illetve fenntartott intézmények finanszírozása a
központi pénzkezelési rendszer keretein belül, a Polgármesteri Hivatal
irányításával történik.
A költségvetési rendeletben elfogadott kiemelt előirányzatok csak a rendelet
módosításával változtathatók meg.
(3) Az intézmény saját bevételeinek – a költségvetésben nem tervezett – többletét az
önkormányzat éves költségvetéséről szóló rendeletben foglaltak szerint
használhatja fel.
Az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzése
51. §
(1) Az önkormányzat gazdálkodását az Állami Számvevőszék ellenőrzi.
(2) Az önkormányzat költségvetését és zárszámadását könyvvizsgáló hitelesíti.
(3) A gazdálkodás belső ellenőrzését a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulásnál
alkalmazott belső ellenőr útján biztosítja.
(4) Az önkormányzat által fenntartott intézmények pénzügyi ellenőrzését a képviselőtestület látja el. Az önkormányzat ellenőrzési rendszerét a 9 sz. melléklet
tartalmazza.
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12. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
52. §
Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg Mezőkövesd
Város Önkormányzat 28/2010. (XI. 18.) ÖK. számú rendelete hatályát veszti.

Dr. Kovács András sk.
aljegyző

Dr. Fekete Zoltán sk.
polgármester

A rendelet kihirdetésének dátuma:
2011. február 24.
Dr. Kovács András sk.
aljegyző

64

1. számú melléklet

Minősített többségű szavazást igénylő ügyek
-

A törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, megbízás, megbízás
visszavonása, felmentés,
Önkormányzati jelképek, kitüntetések, és elismerő címek meghatározása,
adományozása (Díszpolgári cím, Mezőkövesd Városért kitüntető cím, továbbá
Abkarovits Jenő, Dr. Papp Zoltán, és díj adományozása)
Általános és részletes rendezési terv jóváhagyása,
Hitel felvétele és kötvény kibocsátás,
Költségvetés meghatározása, módosítása,
Testületi hatáskör átruházása,
Helyi népszavazás, helyi népi kezdeményezés kiírása,
Rendkívüli közmeghallgatás és egyéb lakossági fórum kiírása, szervezése,
Ciklusprogram elfogadása,
Polgármester sorozatos törvénysértő tevékenysége, mulasztása miatt kereset
benyújtása a polgármester ellen /Ötv. 33/B. § /1/ bekezdés,
Zárt ülés elrendelése,
Indítvány név szerinti szavazásra,
Forgalomképtelen vagyontárgy terület felhasználási kategóriájának, művelési
ágának rendeltetésének megváltoztatása,
Korlátozottan forgalomképes vagyontárgynak rendeltetéstől eltérő célú
elidegenítése, megterhelése, lekötése, hasznosítása, működtetése,
A Képviselő-testület megbízatásának lejárta előtti feloszlatás kimondása,
Önként vállalt közfeladat felvállalása, és megszüntetése

2. számú melléklet
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Oktatási, Egészségügyi és Civil Kapcsolatok Bizottság
feladat- és hatásköre
I. A BIZOTTSÁG ÁLTALÁNOS FELADATAI:
a) A bizottság - feladatkörében - előkészíti a képviselő-testület döntéseit, szervezi és
ellenőrzi a döntések végrehajtását,
b) Elősegíti az ifjúság testi-, szellemi fejlődését. Részt vesz az önkormányzat
ifjúságpolitikai döntéseinek előkészítésében, a döntések végrehajtását
figyelemmel kíséri.
c) Javaslatot tesz, állást foglal, véleményt mond a városban nyújtott egészségügyi
alapellátással összefüggő feladatokkal kapcsolatban.
II. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁLTAL ÁTRUHÁZOTT
HATÁSKÖRBEN:
1.) DÖNT:
a) a maximális csoport- és osztálylétszám 20%-ig való túllépésének
engedélyezéséről,
b) A kultúra, turisztika területén működő közhasznú szervezetekről az
Önkormányzat által a Kuratóriumba delegált személyekről;
c) a bölcsődék nyitvatartási idejéről, tavaszi, nyári és téli zárvatartási rendjéről.
d) az egészségügyi alapellátás technikai fejlesztésére rendelkezésre álló összeg
pályázati úton történő felhasználásáról,
2.) JÓVÁHAGYJA:
a) A nevelési, oktatási, közművelődési és sport intézmények Szervezeti és Működési
Szabályzatát, éves munkatervét, és véleményezi költségvetését (1997. évi CXL.
Tv. 78. § (5) illetve megtagadhatja az SzMSz jóváhagyását, ha az jogszabályt sért
(1993. évi LXXIX. Tv. 103. § (1) bek.)
b) A nevelési, oktatási intézmények minőségirányítási programját és annak
módosítását, valamint nyilvánosságra hozza azt.
c) A nevelési, oktatási, közművelődési és sport intézmények házirendjét.
d) A város kulturális, turisztikai és sport programját
e) Az önkormányzat által rendezett állami és nemzeti ünnepeink programját,
d) A kulturális és sport intézmények szakembereinek 7 éves továbbképzési tervét,
illetve azok módosítását.
3.) KÖZREMŰKÖDIK:
a) az egészségügyi és egészségvédelmi programok kidolgozásában,
b) figyelemmel kíséri a közegészségügyi és környezetvédelmi helyzet alakulását,
jelzi a problémákat, és javaslatot tesz azok megoldására.
4.) MEGHATÁROZZA:
a) Az önkormányzat által fenntartott könyvtár feladatait (1997.évi CXL tv.)
b) Az alsófokú nevelési-oktatási intézmények körzethatárait,
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c) Az óvodák és bölcsődék nyitvatartásának rendjét,
d) Az óvodák és bölcsődék szünidei nyitvatartásának rendjét, idejét,
e) Az iskolaszék és az iskolai diákönkormányzat kezdeményezésére a módosítást
engedélyezi – a szakminisztérium által, a tanév rendjében meghatározottak
szerint - az iskola őszi, téli és tavaszi szünideinek időpontjáról
f) Meghatározza, hogy adott tanévben mely oktatási intézmény köteles beszámolni
tevékenységéről a bizottság előtt.

III. VÉLEMÉNYEZI:
a.) a közbeszerzési rendelet értelmében az egészségügyi, jellegű pályázatokat.
b.) Az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási, egészségügyi,
közművelődési, közgyűjteményi és sport intézmények vezetői állásaira beérkező
pályázatokat,
c.) A művészeti alkotások elhelyezését, áthelyezését, lebontását kezdeményező
előterjesztéseket, (1991. évi XX.tv. 109. § (1)-(3) bekezdései)
d.) Feladatkörében - önkormányzati intézmény alapítását, megszüntetését,
összevonását,
e.) A városban lévő múzeumok működésével, fenntartásával kapcsolatos tájékoztató jellegű - a lakosság kulturális, művészeti, hagyományőrző
kezdeményezéseinek támogatására irányuló előterjesztéseket,
f.) Részt vesz az önkormányzat közoktatás fejlesztését szolgáló és ifjúságot
érintő, valamint közművelődési, művészeti, sport, kulturális, az idegenforgalmi
fejlesztését szolgáló koncepciójának kidolgozásában,
g.)Együttműködik az illetékességi területén tevékenykedő testneveléssel és
sporttal foglalkozó szervezetekkel (2000. évi CXLV. tv.)
h.)Javaslatot tesz helyi könyvkiadás támogatására,
i.)
Feladatkörében közreműködik a helyi rendezvények szervezésében
(matyóföld estek, helyi könyvhét, művészeti- és egyéb rendezvények),
j.) Közreműködik a városban tartott rendezvények összehangolásában,
k.) Segíti a turisztikai propagandát szolgáló, önkormányzat által tervezett
kiadványok, egyéb eszközök megjelentetését, terjesztését,
l.) A turisztikai, kulturális feladatok összehangolása, fejlesztése érdekében
együttműködik a város idegenforgalmi irodáival, civil szervezeteivel,
vállalkozóival,
m.) Javaslatot tesz a matyó népművészet, valamint a gyógy-és idegenforgalom
fejlesztési programjainak támogatására.
n.) Az önkormányzat által fenntartott közművelődési, művészeti intézmények
elnevezéséről (1991. évi XX. tv. 119. §.)
o.) Minden év február 28-áig általános iskolánként az indítandó első osztályok és
a felvehető tanulók számát,
p.) Az óvodai beiratkozást követően tanévenként véleményezi az egyes
óvodákban indítható óvodai csoportok számát,
q.) Nevelési évenként véleményezi az óvodapedagógusok heti kötelező
óraszámáról szóló előterjesztést
r.) Minősíti a feladatkörébe tartozó intézmények beszámolóját;
s.) Az Önkormányzat éves költségvetési rendeletének jóváhagyását megelőzően
az intézmények költségvetési igényeit,
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t.) A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programját
u.) Az oktatási intézmény pedagógiai, szakmai munkájának eredményességét,
v.) Az önkormányzat által fenntartott feladatkörébe tartozó intézmények
elnevezését
w.)Rangsort készít és beterjeszti az „Abkarovits Jenő” díj, a „Dr.Papp Zoltán” díj,
„Dr. Szűcs Géza” díj és az „Év Embere” kitüntető cím adományozásáról szóló
javaslatokat a Képviselő-testület elé.
z.) A turisztikai propagandát szolgáló, Önkormányzat által tervezett kiadványok,
egyéb eszközök megjelentetéséről, terjesztéséről,
IV. JAVASLATOT TESZ :
a.) önkormányzati rendelet alkotására, felülvizsgálatára, önkormányzati
felhatalmazás alapján rendelet-tervezet előkészítésére
b.) önkormányzati egészségügyi intézmények alapítására, átszervezésére,
megszüntetésére, ellátási, szolgáltatási körzeteire;
c.) közreműködik a feladatkörét érintő előterjesztések készítésében;
d.) rangsorolja a céltámogatással megvalósuló egészségügyi gép-műszer
beszerzést a költségvetésben jóváhagyott kereten belül az illetékes szakterületek
vezetőinek bevonásával;
V. ELLENŐRZI:
Önkormányzati felkérés alapján feladatkörében részt vesz az önkormányzati
intézményeknél elrendelt ellenőrzésekben.
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3. számú melléklet
Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság
feladat- és hatásköre

I. A BIZOTTSÁG ÁLTALÁNOS FELADATAI:
A bizottság - feladatkörében - előkészíti a képviselő-testület döntéseit, szervezi és
ellenőrzi a döntések végrehajtását.
II. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLTAL ÁTRUHÁZOTT
JOGKÖRBEN
1.) DÖNT:
kedvezményes bérleti díjat állapít meg az önkormányzati nem lakás céljára
szolgáló ingatlanok bérbeadása esetén, kizárólag munkahelyteremtő
vállalkozásokra vonatkozóan - az 5/1993. (I.27.) sz. határozat további
fenntartása mellett,
III. JAVASLATOT TESZ:
a) szabad pénzeszközök egy évnél rövidebb időre történő értékpapírba való
fektetésére,
b) az önként vállalt feladatok körére, a feladatellátáshoz szükséges pénzügyi
forrás megjelölésével,
c) az önkormányzati költségvetési intézmények alapítására, átszervezésére,
megszüntetésére,
d) önkormányzati költségvetési szerv jogkörére, alaptevékenység keretében
ellátandó feladatokra és kiegészítő vállalkozási tevékenységre,
e) előkészíti az önkormányzat éves költségvetési koncepcióját,
f) az egyes közbeszerzési eljárások fajtájára,
g) az ajánlati, részvételi felhívások tartalmára, kivéve az egyszerű közbeszerzési
eljárást. Az egyszerű eljárás megindításáról, a hirdetmény tartalmáról a
polgármester a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság javaslatának beszerzése
nélkül is jogosult dönteni.
h) A két szakaszból álló eljárás során az ajánlattevők körére és számára, elbírálja
az ajánlatokat és döntési javaslatot készít a Képviselő-testület részére.
IV. VÉLEMÉNYEZI:
a) a címzett és céltámogatások igénylését, ellenőrzi felhasználását,
b) évente a gyermek és ifjúsági intézményekben fizetendő díjak csökkentésére,
elengedésére és egyéb szociális alapú támogatásra felhasználható
előirányzatokat,
c) az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérletének, a lakbérek mértékének megállapítását, a beérkezett
pályázatokat, és a bérlakások értékesítési feltételeit,
d) az önkormányzat gazdasági ciklusprogramját,
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e) az általános és céltartalék felhasználását, az önkormányzat költségvetésének
módosítását,
f) véleményezi a helyi adókról szóló önkormányzati rendeletet (alkalmazásának,
érvényesülésének vizsgálata, hatásának elemzése, értékelése),
g) a képviselő-testület elé kerülő valamennyi gazdasági kihatású, kötelezettséggel
járó előterjesztést,
h) az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves
beszámoló tervezeteit, (Ötv. 92.§ (3) bek. a./)
i) önkormányzati vagyon, vagyonrész vállalkozásba történő bevitelét.
j) szociális kérelem esetén kedvezményes lakásbérleti díj megállapítását
k) az önkormányzat éves közbeszerzési terveit és annak módosításait.
V. FELÜLVIZSGÁLJA:
a) a központi költségvetéstől kapott pótelőirányzatokat,
b) a költségvetési szervek előirányzat-változtatásról készült tájékoztatót, és ezekről
VI. 30-ig és XII. 31-ig készített önkormányzati költségvetési rendelet
módosítást - szükség esetén javaslatot tesz a képviselő-testületnek intézkedés
megtételére,
c) a költségvetési koncepció készítése előtt megvitatja az intézmények átfogó (4
éves) ellenőrzéseinek tapasztalatait,
d) kötelezettségvállalás ellenjegyzés elutasítása, illetve utasításra történt
kötelezettségvállalás ellenjegyzése esetén köteles megvizsgálni az esethez
kapcsolódó összes körülményt, és kezdeményezi az esetleges felelősségre
vonást. (217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 134. § (4) bekezdés)
VI. KÖZREMŰKÖDIK:
a) a költségvetés végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámolók összeállításában,
b) az éves költségvetési javaslat kidolgozásában. A kötelezően ellátandó
feladatokon túl javaslatot tesz az önként vállalt feladatok körére és azok
mértékére,
c) előkészíti az önkormányzat háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló
tájékoztatót és a következő év költségvetési koncepcióját,
d) kezdeményezheti az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezet készítését,
e) vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, (Ötv. 92.§ (3)
c./)
f) kezdeményezi minden évben a költségvetési koncepció készítése előtt az
intézményi ellenőrzések tapasztalatainak megvitatását,
g) segíti, előkészíti az önkormányzat gazdasági programjának összeállítását,
h) előzetesen hozzájárul a mérleg megállapításához, a nyereség felosztásához
azon gazdasági társaságok esetében, ahol az önkormányzat érdekeltsége 20 %
alatt van.
VII. ELLÁTJA:
Az ajánlatok felbontását a Kb. tv-ben részletezett eljárás szerint, és ennek során
megállapítja az ajánlatok érvényességét, érvénytelenségét, illetve az eljárásból
kizárandó ajánlattevőket.
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Figyelemmel kíséri:
a) a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre,
b) a vagyonváltozás (vagyonnövekedés, -csökkenés) alakulását, értékeli az azt
előidéző okokat. (Ötv. 92.§ (3) b./)
c) a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség ellenőrzéseinek, vizsgálatainak
tapasztalatait elemzi, véleményezi,
VIII. ELLENŐRZI:
a.) a normatív költségvetési hozzájárulásoknak a költségvetési törvény előírásai
szerinti elszámolását,
b.) az önkormányzat ellenőrzéseiben a bizottság tagjai részt vesznek,
c.) ellenőrzi a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a
bizonylati fegyelem érvényesítését. (Ötv. 92.§ (3) bek.)
d.) pénzügyi vonatkozásokban ellenőrzi a hivatal átadást - átvételt,
e.) vizsgálati megállapításait a képviselő-testülettel haladéktalanul közli, ha a
képviselő-testület a vizsgálati megállapításokkal nem ért egyet, a vizsgálati
jegyzőkönyvet az észrevételeivel együtt megküldi az Állami Számvevőszéknek
(Ötv. 92.§. (4) bek.)
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4. számú melléklet
Ügyrendi és Szociális Bizottság
feladat- és hatásköre
I. A BIZOTTSÁG ÁLTALÁNOS FELADATAI:
a) a bizottság - feladatkörében - előkészíti a képviselő-testület döntéseit, szervezi és
ellenőrzi a döntések végrehajtását,
b) ellátja a polgármester, alpolgármesterek, a képviselők tekintetében a
vagyonnyilatkozatok vizsgálatát,
c) gyakorolja a polgármester, alpolgármesterek, képviselők tekintetében a
vagyonnyilatkozat ellenőrzésével, nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat
/2000. évi XCVI. Törvény 10/A.§ /3/ bekezdés
d) tájékoztatja a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárás eredményéről a
Képviselő-testületet a soron következő ülésen,
e) kivizsgálja
a
polgármester
által
előterjesztett,
a
képviselők
összeférhetetlenségének megállapítására irányuló kezdeményezést és arról a
következő testületi ülésen, legkésőbb azonban az összeférhetetlenség
megállapításának kezdeményezését követő 30 napon belül a képviselő-testület elé
előterjesztést nyújt be.
II. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLTAL ÁTRUHÁZOTT
JOGKÖRBEN
1.) DÖNT:
a) így, a bizottság elnöke a bizottság nevében gyakorolja a polgármester
tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat (szabadság engedélyezése, saját
gépjármű hivatalos célra történő engedélyezése, hivatalos célú külföldi kiutazás
engedélyezése),
b) a nem lakás céljára szolgáló önkormányzati helyiségek pályázati feltételeinek
meghatározásáról, elbírálja – a Pénzügyi és Közbeszerzési, valamint a
Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Lakásügyi Bizottság előzetes véleménye
alapján – a beérkezett pályázatokat
c) póttag hiányában a Választási Bizottságba új tagot választ, ha a választásig,
népszavazásig a Képviselő-testület már nem ülésezik.
d) pályázat kiírása nélkül nem lakás céljára szolgáló önkormányzati helyiség
bérbeadásáról
e) nem lakás céljára szolgáló önkormányzati ingatlan helyiség alkalmi célra
történő használatba adásáról
f) önkormányzati bérlakásokra beérkezett pályázatok elbírálásáról, bérlő
személyéről, függetlenül a kiutalás módjától
III. KÖZREMŰKÖDIK :
a szociálpolitikai programok kidolgozásában,
IV. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETALKOTÁS KÖRÉBEN:
a) javaslatot tesz önkormányzati rendelet alkotására, felülvizsgálatára, hatályon
kívül helyezésére,
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b) előkészíti az önkormányzat SZMSZ-ére, jelképeire, kitüntetésre vonatkozó
rendelet-tervezetet,
c) előzetesen véleményezi az önkormányzati rendelet-tervezetek jogszerűségét, a
költségvetési rendeletek közül az éves költségvetés, valamint a zárszámadást
megállapító rendelet-tervezeteket.
IV. ELŐKÉSZÍTI:
a) az országgyűlési, települési képviselők, kisebbségi önkormányzat, polgármester
választása alkalmával, a szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztását,
b) a helyi népszavazás kiírását és a népi kezdeményezés tárgyalásáról való döntést,
c) az önkormányzat hatáskörébe tartozó választásokat,
d) lebonyolítja a titkos szavazást.
V. VÉLEMÉNYEZÉSI JOGOT GYAKOROL:
a) az Alkotmánybíróságnál történő eljárás kezdeményezésére,
b) az önkormányzati intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatának
tervezetéről,
c) a rendőrkapitány kinevezése előtt.
d) véleményezi az önkormányzat együttműködési megállapodásait, nemzetközi,
testvérvárosi kapcsolatait,
e) testületi hatáskörben tartozó vállalkozási szerződés-tervezeteket
VI. ELŐZETESEN VÉLEMÉNYEZI :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

a vezetői megbízatásra vonatkozóan a pályázatok kiírását,
azt, hogy a vezetői pályázatok a kiírásnak megfelelnek-e,
a közbeszerzési szabályzat értelmében a pályázati kiírásokat,
az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérletére vonatkozó pályázati kiírást.
Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások szociális alapon történő
kiutalására irányuló pályázatokat,
szociális kérelem esetén kedvezményes lakásbérleti díj megállapítását.
- a tűzoltóparancsnok - a rendőrkapitány beszámolóját a tűzvédelmi, a
közlekedésrendészeti és közbiztonsági tevékenységről,
előzetesen véleményezi alapítványhoz, egyesülethez való önkormányzati
csatlakozást.

VII. JAVASLATOT TESZ:
a) lakossági fórumok rendezésére,
b) az önkormányzati képviselő-testület éves munkatervének előkészítésére,
c) - a polgármester vonatkozásában - a testületnek a munkáltatói joggal összefüggő
döntéseire (kivéve a II. pont),
d) az önkormányzati intézmény alapítására, átszervezésére, megszüntetésére,
e) rangsort készít és beterjeszti a „Mezőkövesd Város Díszpolgára” kitüntető cím, a
„Mezőkövesd Városért” kitüntetés és a „Mezőkövesd Város Köztisztviselője”
kitüntető díj adományozásáról szóló előterjesztést a Képviselő-testület elé.
f) A helyi bírósági ülnök személyére (1997. évi LXVII.tv.123.§)
73

g) önkormányzati
rendelet
alkotására,
felülvizsgálatára,
önkormányzati
felhatalmazás alapján rendelet-tervezet előkészítésére:
 a szociállis ellátásról és szociális igazgatásról,
 a bölcsödei, óvodai, napközi térítési díjak megállapítására, általános
iskolai étkezési és középiskolai étkezési térítési díjak megállapítására,
 lakáscélú szociális támogatásra
 önkormányzati egészségügyi és szociális intézmények alapítására,
átszervezésére, megszüntetésére, ellátási, szolgáltatási körzeteire;
h) közreműködik a feladatkörét érintő előterjesztések készítésében;
i) együttműködik a városban működő karitatív szervekkel,
j) figyelemmel kíséri a hajléktalanok intézményének működését.
VIII. JÓVÁHAGYJA:
a) az Önkormányzat működtetésében lévő Intézmények szervezeti és működési
szabályzatát;
b) jóváhagyja a Szállást Biztosító Idősek Klubja, nappali Idősek Klubja házirendjét.
(1993. évi III. tv. 97.§)
IX. ELLENŐRZI:
a) A testületi határozatok végrehajtását
b) Önkormányzati felkérés alapján – feladatkörében – részt vesz az önkormányzati
intézményeknél elrendelt ellenőrzésekben.
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5. számú melléklet
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság
feladat- és hatásköre
I. A BIZOTTSÁG ÁLTALÁNOS FELADATAI:
A bizottság - feladatkörében - előkészíti a Képviselő-testület döntéseit, szervezi és
ellenőrzi a döntések végrehajtását.
II. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁLTAL ÁTRUHÁZOTT
HATÁSKÖRBEN:
DÖNT:
a) az út-híd keret felhasználásáról /út, járda felújítás sorrendjéről, a közműhálózat
fejlesztéséről/ és az erre vonatkozó kivitelezői árajánlatok elbírálásáról,
b) dönt az önkormányzat tulajdonában álló ingatlant érintő építési munka vagy
funkcióváltozás esetén a tulajdonosi hozzájárulás megadásáról.
c) önkormányzati közterületek értékesítésére irányuló kérelmek elbírálásáról bruttó
2.000.000 Ft értékhatárig.
d) önkormányzati tulajdonú építési telkek értékesítéséről, annak módjáról, az
árverések idejéről, az induló licitárról, a vevők kijelöléséről, a vételár
megállapításáról bruttó 2 MFt értékhatárig;
e) kiválasztja
az önkormányzat és intézményei által készítendő
településrendezési, építészeti és műszaki tervek tervezőjét a mindenkori
egyszerű közbeszerzési eljárás szolgáltatásra irányadó értékhatár 50 %-a és az
értékhatár közötti – kivéve a Polgármesterre átruházott feladatok és hatáskörök
jegyzékében szabályozott eseteket – várható tervezői költségeknél. Ezen
munkákat a sajtóban kell meghirdetni- kivéve, ha a bizottság a munka jellege
miatt előzetesen a meghívásos pályázatot ír ki,
f) kiválasztja a kivitelezőt a mindenkori egyszerű közbeszerzési eljárás építési
beruházásra megállapított értékhatár 50 %-a és az értékhatár közötti – kivéve a
Polgármesterre átruházott feladatok és hatáskörök jegyzékében szabályozott
eseteket – várható tervezői költségnél.
g) kijelöli az önkormányzati tulajdonú - nem lakás célját szolgáló ingatlan vevőjét
bruttó 3
millió forint értékhatárig, megállapítja annak vételárát, amennyiben a vevő
munkahelyteremtő beruházást kíván megvalósítani az ingatlanon,
h) a közút melletti ingatlanon mozgatható hó védmű, illetve műtárgy elhelyezéséről,
fenntartásáról /1988. I. tv. 43. § /1/ bekezdés/
i) a települési rendezési tervek figyelembe vételével osztályba sorolja a helyi
közutakat, kialakítja a közút forgalmi rendjét, és szükség esetén módosítja /az
1988. évi I. tv. 34. §. /2/ bekezdés, valamint a 19/l994. /V.31./ KHVM Rendelet
3. §. /5/ bekezdése.
j) önkormányzati tulajdonban lévő mezőgazdasági művelésű földek értékesítéséről,
vevőinek kijelöléséről, a vételár megállapításáról bruttó 2 MFt értékhatárig,
k) az önkormányzati tulajdonban lévő bel- és külterületi mezőgazdasági művelésű
földek bérbeadás útján történő hasznosításáról, a bérlő kijelöléséről, a bérleti díj
megállapításáról,
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l) az önkormányzat részére ingyenesen vagy térítés ellenében felajánlott
mezőgazdasági művelésű földek elfogadásáról, visszautasításáról
III. FELADATKÖRÉBEN JAVASLATOT TESZ:
a) önkormányzati rendelet alkotására, annak felülvizsgálatára,
b) közreműködik az épített környezet, a természetvédelmi, környezetvédelmi és
térségi területrendezéssel kapcsolatos feladatok összehangolásában.
c) közreműködik a természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos tervek,
koncepciók kidolgozásában.
d) állattartás szabályozására,
e) piac működésére,
f) fizető parkolási rend meghatározására,
g) forgalomtechnikai terv szabályozására,
h) az önkormányzat tulajdonában álló földúthálózat kezelésére, fenntartására
IV. VÉLEMÉNYEZI:
a) a művészeti alkotás (köztéri szobor, emlékmű stb.) elhelyezését, lebontását
tartalmazó előterjesztéseket,
b) az önkormányzat szennyvíz és csapadékvíz hálózat bővítési terveit,
c) az önkormányzat környezet és természetvédelemmel kapcsolatos előterjesztéseit,
d) az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérletére beérkezett pályázatokat,
e) a települési környezet és köztisztaság védelme érdekében figyelemmel kíséri az e
tevékenységet ellátó ZRt. munkáját, intézkedést javasol fejlesztésre, köztisztaság
megóvására.
f) véleményezi a nem lakás céljára szolgáló önkormányzati helyiségek bérletére
beérkezett pályázatokat, valamint a bruttó 3 millió Ft vételár feletti nem lakás
céljára szolgáló ingatlan vásárlására irányuló kérelmeket.
g) a rendezési és fejlesztési koncepciókat, programokat és terveket,
h) a kommunális és kötelező közszolgáltatás szabályozására és díjára vonatkozó
előterjesztéseket,
i) az utakra, közterületekre, közlekedésre, közmű és energiaellátásra, víz és
szennyvíz elvezetésre, hulladékgazdálkodásra, településtisztaságra, helyi ipar,
kereskedelemre, tűzvédelemre, állattartásra, földhasználatra vonatkozó
előterjesztéseket és az ezekkel kapcsolatos pályázatok kiírását,
j) az energia, vízellátás korlátozására vonatkozó terveket, rendelkezéseket,
k) a hatósági feladatokat ellátó városi állatorvos kinevezésével és körzetek
kialakításával kapcsolatos előterjesztést,
l) az utca elnevezésekre irányuló előterjesztéseket,
m) az önkormányzat közigazgatási területén földrajzi nevek megállapítására,
módosítására vonatkozó előterjesztéseket (1991. évi XX. Tv. 39.§ /2)
n) Önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletével és
elidegenítésével kapcsolatban az ideiglenes elhelyezés indokoltságát elemi csapás
vagy más ok következtében megsemmisült ingatlannál (1993. évi LXXVIII tv.
23.§ (4).
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V. EGYÜTTMŰKÖDIK:
a) A feladatkörét érintő civil- és társadalmi szervezetekkel
b) Feladatkörében együttműködik a közlekedési és közbiztonsági szervekkel,
c) Együttműködik a Szent László és a Jézus Szíve Katolikus Egyházközséggel a
temetők fenntartásával kapcsolatos feladatok összehangolása érdekében,
d) Együttműködik a hegyközségi szervezetekkel, igény esetén segítséget nyújt a
szervezet rendeletének megalkotásához,
VI. KÖZREMŰKÖDIK:
a.) A rendkívüli események során a közellátás biztosítását célzó intézkedések
kidolgozásában.
b.) közreműködik az önkormányzat beruházásainak előkészítésében
VII. FIGYELEMMEL KÍSÉRI ÉS ELLENŐRZI:
a.) A városüzemeltetéssel és ellátással kapcsolatos döntések végrehajtását, az e
tevékenységet ellátó ZRT. munkáját
b.) Az önkormányzat beruházásait, felújításait, karbantartási munkáit.
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6. számú melléklet
Eseti (és meghatározott) feladatok ellátására alakítandó
bizottságok feladat- és hatáskörére:

1./ AD-HOC Bizottság: állandó bizottságként működő, előre meghatározott
feladatokat ellátó bizottság, melynek tagjai: az állandó bizottságok elnökei és a
polgármester. A bizottság munkájában a civil kapcsolatokért felelős alpolgármester
tanácskozási joggal részt vesz.
FELADATKÖRE:
- javaslatot tesz a társadalmi szervek alapítványok, egyesületek, egyházak támogatására
az önkormányzat éves költségvetésében meghatározott kereten belül;
2./ Szakértő Testület: állandó bizottságként működő, meghatározott feladatot ellátó
bizottság, melynek tagjai:
az Önkormányzat 1/2001. (I.18.) ÖK számú rendeletének 5.§ (2) bekezdésében
megjelöltek.
FELADATKÖRE:
A felsőoktatásban tanulók tanulmányi költségeinek enyhítésére igényelhető ösztöndíj
pályázatok véleményezése.
3./ Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság: állandó bizottságként működő,
meghatározott feladatot ellátó bizottság, melynek tagjai:
Mezőkövesd Város Önkormányzatának Bűnmegelőzési és Közbiztonsági
Koncepciójában a 177/2007. (VI.27.) ÖK. számú határozat IV. fejezet 1. pontjában
megjelöltek
FELADATKÖRE:
A Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Koncepcióban meghatározott feladatok.
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7. számú melléklet
Polgármesterre átruházott feladatkörök és hatáskörök
a) Szociális rászorultság esetén a jogosult számára lakásfenntartási támogatást,
átmeneti segélyt állapít meg, a rendszeres támogatás feltételeinek fennállását
jogszabály szerint felülvizsgálja.
b) Temetési segélyt nyújthat annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről
gondoskodott, annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles
hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja
létfenntartását veszélyezteti (1993. évi III. tv. 46. § /1/)
Dönt:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

lakásfenntartási támogatás megállapításáról,
köztemetés megállapításáról,
temetési segély megállapításáról,
átmeneti segély megállapításáról,
kamatmentes kölcsönkérelmek elbírálásáról,
bölcsődei felvételről és a gondozási díj megállapításáról
szociális alapon óvodai és napközi-otthoni felvételről,
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás odaítéléséről,
szociális és személyes gondoskodást nyújtó ellátásnál esetlegesen a jelzálogjog,
bejegyeztetése és törlése iránt,
10) a korábbi jogszabályok alapján jogellenesen külföldre távozott személyek részére,
kérelmükre, az ingatlan térítésmentes visszaadásáról,
11) a testület /és jogelődje/ javára az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett elidegenítési
és terhelési tilalom, valamint jelzálogjog ügyében hozzájárulás megadásáról,
12) külföldi állampolgár betegellátási díjának mérsékléséről, elengedéséről (1991. évi
XX. tv. 133. § b./pont ),
13) gondoskodik a település belterületén -a külön jogszabályban meghatározottnövényvédelmi feladatok ellátásáról és ellenőrzéséről,
14) a bányatelek megállapítása végett részt vesz a bányakapitányság által szervezett
helyszíni tárgyaláson (115/1993./III.17./ Korm.r.),
15) előzetesen véleményezi a területét érintő külön jogszabályban meghatározott
villamosenergia korlátozás sorrendjének megállapítását (1991. évi XX. tv. 65. §
/1/),
16) dönt az önkormányzat kezelésében lévő közúton álló, illetve ott tárolt járművek
elszállításáról (KRESZ 59.§ (1)-(3) bek.),
17) dönt átmeneti szabad pénzeszközök egy évnél rövidebb lejáratú pénzintézeti
lekötéséről,
18) az önkormányzat fenntartásában lévő oktatási intézmények tekintetében
ellenőrizni a házirend, valamint – a kollektív szerződés és a közalkalmazotti
szabályzat kivételével – más belső szabályzatok elfogadására előírt eljárási
rendelkezések megtartását, a szabályzatban foglaltak jogszerűségét, a működés és
döntéshozatal jogszerűségét, így különösen a tanuló- és gyermekbalesetek
megelőzésével, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásával, a nevelő- és
oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtésével
összefüggő tevékenységet, (1993. évi LXXIX. tv. 104. § 1) bek. a) pont,
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19) nagyüzemi állattartás engedélyezéséről /ÖK. Rendelet alapján/,
20) közterület eltérő használatának engedélyezéséről /Ök. Rendelet alapján/,
21) az út területén, az alatt vagy felett elhelyezni kívánt építmény megépítéséhez
tulajdonosi hozzájárulás megadásáról,
22) kapacitás lekötési szerződést köt a járóbeteg szakellátásra vonatkozóan.,
23) Zsóry Gyógy- és Strandfürdőbe belépéshez támogatásról,
24) helyi buszközlekedés igénybevételének támogatásáról,
25) 62. életévét betöltött személyek szemétszállítási díjának átvállalásáról,
26) kiválasztja az Önkormányzat és intézményei által készítendő településrendezési,
építészeti és műszaki tervek tervezőjét a mindenkori egyszerű közbeszerzési eljárás
szolgáltatásra irányuló értékhatár 50% mértékéig. Ezen mértéktől kivételesen a
mindenkori egyszerű közbeszerzési eljárás szolgáltatására irányuló értékhatárig
eltérhet, melyről a Városfeljesztési és Városüzemeltetési Bizottságot a soron
következő ülésen köteles tájékoztatni.
27) Kiválasztja a kivitelezőt az önkormányzati építési beruházás és felújítás esetén a
mindenkori egyszerű közbeszerzési eljárás építésre megállapított értékhatár 50%-áig.
28) A szennyvízberuházás megvalósítása érdekében a lakástakarékpénztári
szerződést kötött mezőkövesdi belterületi ingatlantulajdonos – kivéve egyéb
belterület – támogatásáról
29) Jogosult önállóan szerződést kötni az alábbi beszerzési tárgyakra, az alábbi
mértékig:
- árubeszerzés esetén a mindenkori egyszerű közbeszerzési eljárás árubeszerzésre
megállapított értékhatárig
- szolgáltatás megrendelés esetén - kivétel a településrendezési, építészeti és
műszaki terveket a mindenkori egyszerű közbeszerzési eljárás szolgáltatásra
megállapított értékhatárig
- építési beruházás esetén egyszerű közbeszerzési értékhatár 50 %-áig
- ügyvédi meghatalmazások tekintetében összeghatártól függetlenül
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8. számú melléklet
A polgármester gazdálkodási feladata és hatásköre

-

-

A helyi Önkormányzat öröklése, illetve javára történő vagyonról való
lemondás esetén dönt az örökség, illetve a vagyon elfogadásáról,
elfogadás esetén intézkedik annak átvételéről 10.000.000 Ft értékhatárig,
indokolt esetben az illetékes Bizottság véleményének kikérésével.
Az állampolgárok életét- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi
csapás,
illetve
következményeinek
elhárítása
érdekében
(veszélyhelyzetben) a helyi Önkormányzat költségvetése körében
átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi
ülésén be kell számolnia.
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9. számú melléklet
Az önkormányzat ellenőrzési rendszere
Az önkormányzatnak, mint gazdálkodó szervnek és egyben tulajdonosnak elsődleges
érdeke, hogy működésének, gazdálkodásának ellenőrzését biztosítsa, s annak
rendszerét kiépítse.
Az önkormányzat gazdálkodását a képviselő-testület bizottságai ellenőrzik.
A bizottságok - feladatkörükben - előkészítik a képviselő-testület döntéseit, szervezik
és ellenőrzik a döntések végrehajtását.
A gazdálkodás ellenőrzése a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság feladatkörébe
tartozik.
Az önkormányzati ellenőrzés rendszerének két területe:
- belső ellenőrzés
- az önállóan gazdálkodó intézmények felügyeleti jellegű költségvetési
ellenőrzését.
Az önállóan gazdálkodó intézmények felügyeleti jellegű költségvetési ellenőrzése
kiterjed:
- az intézmény szervezetére, általános működésére, az alapító határozat szerinti
tevékenység értékelésére
- a gazdálkodási tevékenység vitelére; a rendelkezésre álló eszközökkel való
gazdálkodás hatékonyságának és szabályszerűségének értékelésére.
Az ellenőrzés szervezete:
Az önkormányzat az ellenőrzési feladatait a következő szervezetek útján látja el:
a./ az önkormányzati hivatal vonatkozásában /a vezetői és a munkafolyamatba épített
ellenőrzésen túl/
- a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság
- a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás alkalmazásában lévő belső
ellenőr
b./ az intézmények vonatkozásában
- a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság
- a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás alkalmazásában lévő belső
ellenőr
- szükség esetén külső szakértő, alkalmi "team"-ek útján.
Az önkormányzati törvény előírásai alapján a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság:
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- előkészíti a képviselő-testület gazdasági témájú döntéseit
- szervezi és ellenőrzi a döntések végrehajtását
- ellenőrzi a képviselő-testület hivatalának a testület döntéseit előkészítő és a
végrehajtásra irányuló munkáját
- Önkormányzati érdeksérelem vagy mulasztás észlelése esetén intézkedést
kezdeményez a polgármesternél.
Az ellenőrzések rendjét a hivatal Belső Ellenőrzési, valamint az önkormányzat
intézményeinek Ellenőrzési Szabályzata tartalmazza.
A belső ellenőrzési tevékenységet a költségvetési szerv vezetője által jóváhagyott
belső ellenőrzési kézikönyv szerint végzi.
Az intézményi ellenőrzéseket a belső ellenőrzési vezető, az érintett irodák és minden
esetben a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság bevonásával végzi éves ellenőrzési
munkaterv alapján.
Minden intézményben kétévenként pénzügyi-gazdasági, négyévenként átfogó
/szakmai tevékenységre is kiterjedő/ ellenőrzést kell tartani. Az átfogó ellenőrzések
tapasztalatait helyszíni zárótárgyalás keretében kell megtárgyalni. Az éves
munkaprogramban szerepeltetni kell az intézményeknél lefolytatandó cél-, téma-, és
esetleges utóvizsgálatokat is.
Az önkormányzat ellenőrzési feladatainak megoldásában részt vehetnek - külön
felkérésre /megbízásra/ - szakértő szervezetek, amelyek alkalmasak a különböző
önkormányzati feladatok szakszerű ellátására.
Az önkormányzati ellenőrzés célja, ellenőrzéssel szembeni követelmények
Az önkormányzati ellenőrzés általános célja, hogy előmozdítsa az önkormányzat:
- gazdálkodásának és működésének törvényességét, a jogszabályok és más
általános érvényű rendelkezések, belső szabályzatok megtartását
- bevételi lehetőségek feltárását, önfinanszírozó képességének javítását
- a rendelkezésre álló erőforrások hatékony felhasználását, az eszközök
optimális kihasználtságát
- tevékenysége ellátásának hatékonyságát, működése szabályozottságát, a
bizonylati rend és okmányfegyelem biztosítását
- az önkormányzati tulajdon védelmét és szervezettségét, a költségvetési
beszámoló valódiságát és megalapozottságát.
Az ellenőrzéssel szemben támasztott követelmény, hogy a belső tartalékok
feltárásával, az anyagi eszközök átcsoportosítási lehetőségeinek bemutatásával segítse
elő a költségvetési szerv feladatkörében a társadalmi szükséglet minél teljesebb
kielégítését.
Legyen a szabályszerű fegyelmezett munka megvalósításának eszköze.
Összességében elő kell, hogy segítse a közpénzekkel, a rendelkezésre álló anyagi
eszközökkel való hatékony gazdálkodást.
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1. számú függelék
KIMUTATÁS
a Képviselő-testület tagjairól
NÉV
Dr. Fekete Zoltán
polgármester
Barsi László
Bóta Gáspár
Csiger Lajos
Csirmaz József
Csirmaz Zsolt
Guti Árpád
Malatinszky Károly
Molnár Istvánné
Nyeste László
Takács József
Vámos Zoltán

LAKCÍM
Mezőkövesd
Szemere B. 60.
Mezőkövesd
Hóvirág u. 39.
Mezőkövesd
Szőlő út 42.
Mezőkövesd
Balassi B. út 5.
Mezőkövesd
Gergely út 4.
Mezőkövesd
Mátyás út 78.
Mezőkövesd
Dr. Lukács G. út 1.
Mezőkövesd
Sólyom út 6.
Mezőkövesd
Móra F. út 11. 3/3.
Mezőkövesd
István út 13.
Mezőkövesd
Kossuth út 31.
Mezőkövesd
Jegenyesor út 141.
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MEGJEGYZÉS
FIDESZ-KDNP
JOBBIK
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
MSZP
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
MSZP
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP

2. számú függelék

Az önkormányzat állandó bizottságainak tagjai név és lakcím szerint
Ügyrendi és Szociális Bizottság
Képviselő tagja:

Csiger Lajos
Malatinszky Károly
Molnár Istvánné
Guti Árpád

Juhász Gy.u. 2.
Sólyom u. 6.
Móra F.11. 3/3.
Dr. Lukács G..1.

Külső tagja:

Kaczvinszki Ferenc Magdolna u. 88.
Dr. Jakab Orsolya
Dózsa Gy. 14.
Hóczáné Ádám Mária Hóvirág u. 58.
Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság

Képviselő tagja:

Takács József
Csirmaz Zsolt
Csiger Lajos
Nyeste László

Kossuth u. 31.
Mátyás u. 78.
Juhász Gy.u. 2.
István u. 13.

Külső tagja:

Bollók Zoltán
Dombrádi Erika
Pap József

Gólya u. 5.
Építők u. 2. 3/1.
Kiss I.u. 17.

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság
Képviselő tagja:

Csirmaz József
Takács József
Csirmaz Zsolt
Bóta Gáspár
Nyeste László

Gergely u. 4.
Kossuth u. 31.
Mátyás u. 78.
Szőlő u. 42.
István u. 13.

Külső tagja:

Vámos István
Bencsik Márton
Moroncsik József
Pető Istvánné

Ágnes u. 2.
Dohány u. 32.
János u. 26.
Pál u. 38.
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Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság
Képviselő tagja:

Molnár Istvánné
Bóta Gáspár
Malatinszky Károly
Csirmaz József
Barsi László

Móra F.u. 11. 3/3.
Szőlő u. 42.
Sólyom u. 6.
Gergely u. 4.
Hóvirág u. 39.

Külső tagja:

Dr. Tóth József
Csirmaz István
Gáspár Erzsébet
Jámbor Márk

Budai N.A.93.
Szemere B.u.31.
Bacsó B. u.31.
Fecske u. 7.
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INDOKOLÁS
Általános indokolás
Az Alkotmányban és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben
foglalt felhatalmazás alapján a képviselő-testület működésének részletes szabályait
Szervezeti és Működési Szabályzatban állapítja meg.
A Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezéseinek meghatározott időközönként
történő felülvizsgálata elengedhetetlen ahhoz, hogy a magasabb szintű
jogszabályokban rögzített szabályozási előírásoknak való megfelelés szempontja
érvényesüljön.
Részletes indokolás
Az 1-4. §-hoz
Az általános rendelkezések között kell meghatározni az önkormányzat hivatalos
megnevezését és székhelyét (pontos címmel), az önkormányzat működési területének
megnevezését. Itt kap helyet az önkormányzat szerveinek megnevezése, az
önkormányzat jelképei és nemzetközi kapcsolatai is.
Az 5-6. §-hoz
Az önkormányzati
megállapításokkal.

jogokról

és

az

együttműködésről

rendelkezik

általános

A 7. §-hoz
Az önkormányzat feladat-és hatáskörét állapítja meg az Ötv-re való rugalmas
hivatkozással, továbbá meghatározza az önként vállalt feladatok előkészítésére
vonatkozó eljárást.
A 8. §-hoz
Az átruházott hatáskörök gyakorlójának előírja a beszámolási kötelezettséget a soron
következő rendes képviselő-testületi ülésre.
A 9-11. §-hoz
A képviselő-testület működésére vonatkozó szabályozást tartalmazza, a rendes és
rendkívüli ülések megtartására irányadó szabályokkal együtt.
A 12-13. §-hoz
A képviselő-testület összehívására, a meghívottakra vonatkozó szabályokat állapít
meg.
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A 14. §-hoz
A képviselő-testület Ötv. által meghatározott gazdasági (ciklus) programjának eljárási
rendjét tartalmazza.
A 15. §-hoz
A képviselő-testület munkatervének részletes szabályairól rendelkezik.
A 16-21. §-hoz
A képviselő-testületi ülés szabályait állapítja meg (határozatképesség, tanácskozás
rendje, rendfenntartás, napirend megállapítása).
A 22-23. §-hoz
Az előterjesztések formai és tartalmi szabályairól rendelkezik.
A 24-25. §-hoz
A módosító és sürgősségi indítvány eljárási rendjét tartalmazza.
A 26-27. §-hoz
A hozzászólások részletes szabályait állapítja meg, továbbá az interpelláció és kérdés
esetén meghatározza a válaszadás módozatait.
A 28-32. §-hoz
A képviselő-testület döntéshozatalának menetét, a szavazás típusait tartalmazza.
A 33. §-hoz
A képviselő-testület üléséről készítendő jegyzőkönyv formai és tartalmi
követelményeit állapítja meg, valamint rendelkezik a jegyzőkönyv elhelyezéséről,
továbbküldéséről és hozzáférhetőségéről.
A 34. §-hoz
E szakasz az Ötv. alapján a rendeletalkotásra vonatkozó szabályokat bontja ki, továbbá
az elfogadott önkormányzati rendelet kihirdetéséről és közzétételéről rendelkezik.
A 35. §-hoz
A képviselő-testület lakossági fórumok szervezésével lehetőséget ad a városban élő
embereknek a helyi közügyekben való részvételre, aminek formáit ez a szakasz
határozza meg (pl. a közmeghallgatás intézménye).
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A 36. §-hoz
A települési képviselő jogaira és kötelezettségeire vonatkozó rugalmas hivatkozást
tartalmazza az Ötv-re való utalással, mely részletesen meghatározza azokat, ezért nem
kerülhet sor a magasabb szintű jogszabályban foglaltak ismétlésére.
A 37-38. §-hoz
A képviselő-testület által létrehozott bizottsági struktúra alapján a bizottságok
működésének szabályait írja elő, míg a bizottságok feladatait a rendelet mellékletei
tartalmazzák.
A 39. §-hoz
A polgármester jogállásáról, a képviselő-testülettel és bizottságokkal kapcsolatos
feladatairól rendelkezik.
A 40-41. §-hoz
A képviselő-testület tagjai közül, továbbá a külsős alpolgármester jogállásáról,
valamint főbb feladataikról rendelkezik.
A 42-43. §-hoz
A jegyző és aljegyző kinevezésére, illetve feladatira utaló rugalmas hivatkozást
tartalmazza, az Ötv-re vonatkozó hivatkozással.
A 44. §-hoz
A Polgármesteri Hivatalra állapítja meg a szabályokat, amit a Hivatal Ügyrendje bont
ki bővebben, és amelynek elfogadása képviselő-testületi határozattal történik.
A 45-46. §-hoz
Az önkormányzat feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében társulásokat hozhat
létre, azokhoz csatlakozhat. E szakaszok erről rendelkeznek, továbbá megállapítja a
támogatandó társulások célját és rendeltetését.
A 47. §-hoz
A képviselő-testület önálló rendeletben szabályozza a helyi népszavazás és népi
kezdeményezés rendjét.
A 48-50. §-hoz
E szakaszok az önkormányzat gazdálkodásával, vagyonával és a költségvetésével
kapcsolatos alapvető rendelkezéseket állapítja meg. Ezen szabályok (költségvetés,
vagyon) önálló rendeletalkotási tárgykörbe tartoznak.
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Az 51. §-hoz
Az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzése az Állami Számvevőszék hatáskörébe
tartozik. A belső ellenőrzési feladatokat a kistérségi társulás belső ellenőre útján
biztosítja az önkormányzat. Az intézmények pénzügyi ellenőrzésére a képviselőtestület által e rendelet mellékletében meghatározott módon is sor kerül.
Az 52. §-hoz
A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

1/5.) Rendeletalkotás a közterületen történő szeszesital fogyasztásáról és a
dohányzásról

Oktatási, Egészségügyi és Civil Kapcsolatok Bizottság
Az Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottsága a rendelet-tervezetben foglaltakat
megtárgyalta. A bizottság javasolja rendelet-tervezetben foglaltak elfogadását.
Ügyrendi és Szociális Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a közterületen történő szeszesital fogyasztásáról
és dohányzásról szóló rendelet-tervezetben foglaltakat elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Nyeste László javasolja behatárolni a körzeteket, ahonnét tiltott a dohányzás. Kéri táblázzák
ki a helyeket.
Dr. Hajdu András alpolgármester elmondja, hogy korábban volt már rendelet a közterületen
történő szeszesital fogyasztásról, lényegében annak a szövege lett átemelve, kiegészítve a
dohányzással. Elhangzott az imént a táblázás, ez is része a rendeletnek. A rendelet nem
véletlenül június 1-én lépne hatályba. Betartatásában lesz szerepük az ÁNTSZ-nek és a
Rendőrségnek. A rendőrség a közterület-felügyelővel közösen egyenlőre figyelmeztető
jelleggel, szankció alkalmazással próbálják betartatni a rendeletet.
Takács József interpelláció hatására készült a rendelet. A Széchenyi István Szakképző Iskola
előtt borzalmas állapotok vannak. Úgy gondolja, hogy a 10 m-es körzet ha a járdától
számítják, elfogadható, viszont a bejárattól 10 m már kevés.
Dr. Fekete Zoltán polgármester az említett táblázás meg fog történni. Takács Józsefnek
válaszolja, hogy a rendelet betarthatóságáról kell szólni, nem lehet intézmény és intézmény
között különbséget tenni, a 10 m nem véletlenül alakult ki. Ezek azok, amik ellenőrizhetők. A
rendelet betarthatóságát figyelembe kell venni. A rendeletet alkalmazás során tudják
módosítani. Ez a rendelet arra alkalmas, hogy felhívja a figyelmet a dohányzás káros
hatásaira. Akik a rendeletet nem tartják be, akkor hatósági eljárás fog indulni velük szemben.
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Szerencsi Árpád javasolja, hogy a közösségi terekre kiterjeszteni pl. Kavicsos tóra,
pihenőparkokra. A későbbiek folyamán minden érintett gyakorlatnak megfelelően
tapasztalatcserét lefolytatni, és annak függvényében módosítani a rendeletet.
Dr. Fekete Zoltán polgármester megfontolásra javasolja, mivel most indul el a Kavicsos tó
területén a szabadidő park kialakítása, és ha bevezetjük, akkor a munkások sem tudnak
dohányozni.
Takács József el tudná fogadni a rendőrkapitány javaslatát, a Szent László térre, valamint a
„B” épülettel szemben lévő területre is kiterjeszteni.
Dr. Fekete Zoltán polgármester remélhetőleg a mai napon olyan rendeletet fogunk elfogadni,
amivel a célt el fogjuk érni. Tapasztalatok alapján kerül majd sor a módosítására.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenvélemény és tartózkodás nélkül –
az alábbi rendeletet alkotja

Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
6/2011. (II.24.) önkormányzati rendelete
a közterületen történő szeszesital fogyasztás és dohányzás rendjéről
Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
tv. 16. § (1) bekezdése és a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 1. § (1)
bekezdése alapján a közterületen történő szeszesital fogyasztás és dohányzás
szabályozására a következőket rendeli el:
A szeszesital fogyasztás szabályai
1. §
(1) Tilos a szeszesital fogyasztása Mezőkövesd Város közterületein, különösen
a) az élelmiszereket, italokat, élvezeti és közszükségleti cikkeket árusító üzletek,
vendég-látóipari egységek előtti, valamint ezek környékén lévő közterületeken,
b) a közönség számára nyitva álló épületekben, illetve ezen épületek olyan
helyiségeiben, ahol a szeszesital értékesítése nem engedélyezett,
c) a városi közforgalmú járműveken,
d) a lakóépületek kapualjaiban, lépcsőházakban, valamint a nem magántulajdonú
beépítetlen és bárki által megközelíthető ingatlanokon,
e) közparkokban és játszótereken.
(2) Az (1) bekezdésben megfogalmazott tilalom nem vonatkozik:
a) a hőfürdő területére és az üdülőterületre,
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b) a mezőgazdasági rendeltetésű területekre,
c) a piacok területén engedéllyel rendelkező, nem mobil vendéglátó egységekre,
d) az érvényes közterület-használati engedély birtokában ideiglenes
vendéglátóipari előkertként hasznosított közterületekre,
e) az engedélyezett alkalmi rendezvények idejére ideiglenesen kitelepülő
árusítóhelyek közvetlen környékére,
f) minden év december 31-én 20.00 órától következő év január 1-jén 6.00 óráig
terjedő időszakra (szilveszter).
A dohányzás szabályai
2. §
(1) Tilos a dohányzás:
a.) oktatási, kulturális, közművelődési, egészségügyi, szociális, valamint
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokat ellátó épületek főbejáratától
számított tíz méteres távolságon belül,
b.) az a) pontban megjelölt épület esetében a járdát szegélyező, részben vagy
egészben növényzettel borított zöldsávban,
c.) játszóterek elkerített területén, kerítés hiányában a játszótéri eszközöktől
számított 5 méteres távolságon belül,
d.) a tömegközlekedési megállóhelyek fedett váróiban, ennek hiányában a
megállóhelyet jelző táblától számított két méteres távolságon belül, ide nem értve
az átmenő gyalogos és kerékpáros forgalmat.
(2) Az (1) bekezdésben megfogalmazott tilalom nem vonatkozik:
a) minden év december 31-én 20.00 órától következő év január 1-jén 6.00 óráig
terjedő időszakra (szilveszter).
Szabálysértés
3. §
(1) Aki az e rendelet 1. § (1) bekezdésében rögzített tilalmat megszegi szabálysértést
követ el, amelyre az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.)
Kormányrendelet 12. §-a az irányadó.
(2) Aki az e rendelet 2. § (1) bekezdésében rögzített tilalmat megszegi szabálysértést
követ el és 50.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.
(3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a közterület-felügyelő
3.000 Ft-tól 20.000 Ft-ig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.
Tájékoztatás
4. §
(1) A dohányzás tilalmára figyelmeztető jelzések elhelyezéséről az önkormányzat
jegyzője gondoskodik.
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Záró rendelkezések
5. §
(1) Jelen rendelet 2011. június 01. napján lép hatályba.
(2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti Mezőkövesd Város Önkormányzatának
9/2007.(III.1.) ÖK számú rendelete.

Dr. Kovács András sk.
aljegyző

Dr. Fekete Zoltán sk.
polgármester

A rendelet kihirdetésének dátuma:
2011. február 24.
Dr. Kovács András sk.
aljegyző

2.) Tájékoztató a Magyar
tevékenységéről, terveiről

Vöröskereszt

Mezőkövesdi

Szervezete

Ügyrendi és Szociális Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a Magyar Vöröskereszt Mezőkövesdi Szervezete
tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Guti Árpád régi hagyomány a képviselő-testületnél, hogy társadalmi szervezeteknek a
tájékoztatóját tárgyalja. A Vöröskereszt Szervezet nem ismert senki számára. Véleménye
szerint az apparátus minden elismerést megérdemel.
Dr. Fekete Zoltán polgármester elmondja, hogy az önkormányzat helyiség gondokkal küzd,
ami szabad lenne, abban pedig víz van. Megköszöni a testület nevében a Vöröskereszt
tevékenységét, karitatív feladatát, magas színvonalon, önzetlenül végzett munkáját. A véradás
sikere a Vöröskereszt szervezetét dicséri. További jó egészséget és jó munkát, sok türelmet
kíván a munkához. Ezek után a határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza
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Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
31/2011. (II.23.) önkormányzati határozata
A Magyar Vöröskereszt Mezőkövesdi Szervezete tevékenységéről,
tervéről szóló tájékoztató elfogadása

A képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és a Magyar Vöröskereszt
Mezőkövesdi Szervezete tevékenységéről, tervéről szóló tájékoztatót elfogadja és
megköszöni munkájukat.
Felelős: Polgármester, elnök
Határidő: értelem szerint

3.) Intézmények 2011. évi karbantartási feladatainak és végrehajtásának
általános meghatározása

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az önkormányzati intézményekben szükséges
állagjavítási és karbantartási munkák programját elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Dr. Fekete Zoltán polgármester – miután a napirendhez a jelenlévők részéről hozzászólás,
vélemény nem hangzik el – így a határozati javaslatban foglaltakat teszi fel szavazásra.
A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
32/2011. (II.23.) önkormányzati határozata
Intézmények 2011. évi nyári karbantartási feladatainak és
végrehajtásának általános meghatározás
1.) A Képviselő-testület 2011. évben az önkormányzati intézményekben szükséges
állagjavítási és karbantartási munkák programját elfogadja.
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2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Városgondnokság vezetőjét a munkálatok
kivitelezőinek kiválasztására irányuló pályázati eljárás megindítására, és teljes körű
lebonyolítására.

Felelős:
Határidő:

Városgondnokság vezetője
azonnal

4.)Megyei fenntartásban működő Mozgásszervi Rehabilitációs központ
egészségügyi intézmény átvételéről szóló szándéknyilatkozat

Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság
Az Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottsága az előterjesztésben foglaltakat
megtárgyalta. A bizottság javasolja a határozati javaslatban foglaltak elfogadását.
Ügyrendi és Szociális Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és javasolja a képviselő-testületnek a határozati
javaslatban foglaltak elfogadását azzal, hogy az 1.) pont egészüljön ki a …….fenntartását,
irányítását,
fejlesztését a törvényben foglalt feltételek, illetve a B-A-Z. Megyei
Önkormányzattal történő egyeztetés eredményeképpen kívánja átvállalni.
Dr. Fekete Zoltán polgármester elmondja, hogy több évtizedes adósságot szeretnének a város
felé érvényesíteni. A Reuma kórházat szeretnék átvenni a megyétől működtetésre. Elért a
város odáig, hogy képes egy ilyen intézményt fenntartani, sajátjaként kezelni, szervesen
beilleszteni a Zsóry gyógyfürdő fejlesztésébe. Mezőkövesdet gyógyhellyé nyilvánításához
fontos a kórházi háttér. Szerves egységként szeretnék kezelni a Rehabilitációs Központot. A
képviselő-testület szándékát teszi, és tárgyalások eredményeképpen meg is fog valósulni.
Ehhez kell a mostani döntés, melyben kifejezi szándékát, hogy képes a reuma kórházat
fenntartani, irányítani.
Nyeste László szerint a cél nemes és támogatandó. Sok konkrétum nem derült ki, nincs adat,
nincs költségvetés, hogy miből gazdálkodik. Jó lett volna, ha az anyag tartalmazza. A Megyei
Közgyűlés most tárgyalta az intézményrendszert, április 30. hatállyal az önálló működés meg
fog szűnni. Szerencsésebbnek tartotta volna korábban elindítani az ügyet.
Dr. Fekete Zoltán polgármester tudatosan nem hozták a kórház adatait, nem szerették volna
kellemetlen helyzetbe hozni. Nyilván mikor a testület a végső döntést tárgyalja, akkor az
adatokat rendelkezésre bocsátja. 20 évvel ezelőtt is lehetett volna kérni. Felelősen most
tehettük meg, mivel látják a költségvetést, a város hová ért el, ezért a döntést most kell
kinyilvánítani. Tárgyalások során meglátják mire lesz elég, megfelelő érvek állnak
rendelkezésre, ill. a Megyei Közgyűlésen azokat a célokat, amit megfogalmaznak,
támogatandónak kell, hogy ítéljék. Olyat próbálnak elérni, ami nem sok fürdőnél van, a
gyógyhely, amit megcéloznak, nagy dolog.
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Dr. Kovács Lajos Reuma Kórház Igazgatója elmondja, hogy 1986. óta működik a várossal az
intézmény. Úgy gondolja, hogy a 25 év alatt súrlódásmentesen tudtak együtt dolgozni a fürdő
vezetésével, az aktuális önkormányzati vezetőkkel. Ez a 184 ágyas intézmény 160
dolgozójával számukra sem közömbös a későbbiekben, hogy az intézmény jól működhessen.
Szerencsésebb, ha az intézmény önállóssággal bír, nyilván bizonyos összevonási szándéka
van a városvezetésnek. Életképesebb, önálló gazdálkodású intézmény lehet. Kisebb
mértékben növeli a kórház feladatát, mintha 2700 ágyas megyei egészségügyi intézményben a
184 ágy, ami nem igazán számit. Az intézményvezetésnek is érdeke, hogy ezt az utat
választhassák. Örülnek a lehetőségnek, és úgy gondolja, hogy a távlati elképzelések,
gyógyhellyé nyilvánítást célozzák meg. Tapasztalt szakorvosok, komoly nővérgárda lehetővé
teszi azt, hogy a város gyógyszálló terve esetén megfelelő szakhátteret, mindenféle
személyzeti hátteret biztosítani tudjon. A tudást megszerezni nem egy rövid idő.
Dr. Fekete Zoltán polgármester vannak elképzelései a kórháznak és az önkormányzatnak is.
és az elképzelések találkoznak. Mindenki érdeke, hogy az intézmény újra Mezőkövesdhez
kerüljön jogilag és minden vonzatával együtt. Kéri a szándéknyilatkozat támogatását.
Ezek után a határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenvélemény és tartózkodás nélkül –
az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
33/2011. (II.23.) önkormányzati határozata
Megyei fenntartásban működő Mozgásszervi Rehabilitációs központ
egészségügyi intézmény átvételéről szóló szándéknyilatkozat

1.) Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Önkormányzat
fenntartásában
működő
Mozgásszervi Rehabilitációs Központ fenntartását, irányítását, fejlesztését a
törvényben foglalt feltételek, illetve a B-A-Z. Megyei önkormányzattal történő
egyeztetés eredményeképpen kívánja átvállalni.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Fekete Zoltán polgármestert, hogy ennek
érdekében a szükséges egyeztetéseket az érintettekkel folytassa le.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerű
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5.) Mezőkövesd Város ivóvíz és szennyvízhálózat 2011. évi rekonstrukciós
terve

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság
A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság a 2011. év víziközmű rekonstrukciós munkákra
benyújtott tervjavaslatot megtárgyalta és a határozati javaslatban foglaltakat javasolja
elfogadásra.
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatban, ill. a mellékelt
rekonstrukciós tervben foglaltakkal egyetért, azt elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Dr. Fekete Zoltán polgármester – miután a napirendhez hozzászólás, vélemény nem hangzik
el – így a határozati javaslatot a mellékelt rekonstrukciós tervvel együtt teszi fel szavazásra.
A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
34/2011. (II.23.) önkormányzati határozata
Mezőkövesd város ivóvíz és szennyvízhálózat 2011. évi
rekonstrukciós terve
1.) A Képviselő-testület 2011. év víziközmű rekonstrukciós munkákra benyújtott
tervjavaslatot megtárgyalta, és a melléklet szerinti tervet elfogadja.

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntésnek megfelelően a
nevezett víziközmű rekonstrukciós munkák végrehajtásával kapcsolatos intézkedését
tegye meg.

Felelős:

polgármester

Határidő: folyamatos

Rekonstrukciós terv
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Mezőkövesd ivóvíz-és szennyvízhálózat
2011. év


Bekötővezeték cseréje, év közbeni rekonstrukciónak minősülő elosztóvezeték, illetve
bekötővezeték kiváltása 32 fogyasztóhelyen.
A költségek fogyasztóhelyenként: 100.000.- Ft+ÁFA
összköltség: 3.200.000.- Ft +ÁFA



10 db altalaj tűzcsap komplett betétcsere.
összköltség: 400.000.-Ft+ÁFA
A 2010-es évben a szennyvíz beruházás keretében terveztük a beruházás során érintett
utcák esetében az ivóvízvezeték kiváltását, hiszen a közműves ivóvíz- és
szennyvízvezeték egy nyomvonalba kerül.
Ahhoz, hogy a kiváltások sikeresen és minél kevesebb vízhiánnyal
megtörténhessenek, szükségesnek tartjuk, hogy a szennyvíz beruházás területén
legalább 25 db elzáró szerelvényt építsünk be az üzembiztos kizárás érdekében.
összköltség:2.500.000.-FT+ÁFA

 8 db nehézfedlappal ellátott akna födém cseréje.
összköltség: 800.000.-FT+ÁFA
A LARENTA KFT. által elvégzett kerékpárút építéséhez kapcsolódó vízvezeték
kiváltás pótmunkái (földmunka és szerelési munka):
összköltség:3.148.460.-Ft+ÁFA
A Szilvási Építő Kft. által elvégzett kerékpárút építéséhez kapcsolódó vízvezeték
kiváltás pótmunkái:
összköltség:2.237.746.-Ft+ÁFA
A Kavicsos tó, Bacsó B. út felőli szakaszon túlfolyó akna elhelyezése:
összköltség:550.000.-Ft+ÁFA
Az ivóvízhálózat tervezett összköltsége:

12.836.206.-Ft+ÁFA

Szennyvízhálózat
 A szennyvíz telepen lévő kihordócsiga javítása, (hajtómű felújítás, csiga csere,
köpenycső csere )
összköltség: 819.000.-Ft+ÁFA.


Iszapprésgép javítása
összköltség: 2.200.000.-FT+ÁFA
Az szennyvízhálózat tervezett összköltsége:

3.019.000.-Ft+ÁFA

A 2011. évi rekonstrukciós tervjavaslat ivóvíz- és szennyvízhálózat összköltsége:

15.855.206.-FT+ÁFA
6.) Főállású Alpolgármester illetményének megállapítása
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Ügyrendi és Szociális Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, azt
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Nyeste László elmondja, hogy az eredeti szándék a képviselő-testület létszám csökkentésénél
költségmegtakarítás legyen. Ezzel szemben megdöbbenve tapasztalta, hogy plusz
alpolgármesterek kerültek a rendszerbe, ami érdekmegtakarítást eredményez. Ebben a
helyzetben rosszul érinti őket, és nincs rajtuk kívül más, hogy az önkormányzatok
kompenzációs listák alapján sok színűbb legyen. Eddig egy alpolgármester végezte el
ugyanazt a feladatot, amire jelenleg két alpolgármester van. Hangsúlyozza, hogy nem a
személlyel van gondja, hanem az egész intézkedés megtakarítás oldalról nem érte el a célját, a
feladatvállalás nem biztos, hogy jól osztja el a munkát.
Dr. Fekete Zoltán polgármester jelenleg 70 fő dolgozik a hivatalban, a bérek csökkenek, a
megtakarítás és a feladat is meg van. Hangsúlyozza, hogy nem is kevés megtakarítás van.
Mezőkövesden kimutatható a takarékosság.
Csirmaz József a sokszínűséghez megjegyzi, hogy fájdalma a sokszínűség hiánya, de a
jelenlévők és a politikai főszereplők tehetnek arról, hogy nem szavaztak nekik bizalmat.
Dr. Fekete Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a főállású alpolgármester illetményét,
melyet 483.125.- Ft/hó összegben javasol elfogadni. Költségátalányát 96.625.- Ft javasolja
elfogadni, de tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az alpolgármester a költségátalány 75 %-áról
lemondott, így azt 24.156.- Ft/hó összegben kéri támogatni.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozza
(Molnár Istvánné képviselő jegyzőkönyvbe diktálja, hogy „igennel” szavazott)
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
35/2011. (II.23.) önkormányzati határozata
Főállású Alpolgármester illetményének megállapítására
1.) A Képviselő-testület a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről szóló
1994. évi LXIV. Törvény 3.§ (5) bekezdése szerint Dr. Hajdu András főállású
alpolgármester illetményét 2011. január 1. napjától 483.125.- Ft/hó bruttó összegben
határozza meg.
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2.) A Képviselő-testület a főállású alpolgármester részére 24.156,- Ft költségátalányt
állapít meg 2011. január 1-től.
3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges munkajogi intézkedések
megtételére
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerű

7.) Az OKM Közművelődési Érdekeltségnövelő pályázatára a Mezőkövesdi
KÖZKICS- TÁR Nonprofit Kft. Technikai, műszaki eszközállományának,
berendezési tárgyainak gyarapítására vonatkozó elképzelése; az
önkormányzat által biztosítandó pályázati önerő meghatározása
Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság
A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta. A
bizottság a határozati javaslat „A” változatát javasolja elfogadásra.
Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság
Az Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottsága az előterjesztésben foglaltakat
megtárgyalta. A bizottság a határozati javaslat „A” változatát javasolja elfogadásra.
Dr. Fekete Zoltán polgármester – mivel a napirendhez a jelenlévők részéről hozzászólás,
vélemény nem hangzik el – így a határozati javaslat a.) alternatíváját teszi fel szavazásra.
A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
36/2011. (II.23.) önkormányzati határozata
Az OKM Közművelődési Érdekeltségnövelő pályázatára a Mezőkövesdi
KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft. technikai, műszaki eszközállományának,
berendezési tárgyainak gyarapítására vonatkozó elképzelése,
az önkormányzat által biztosítandó pályázati önerő meghatározása
A Képviselő-testület megtárgyalta a 2011. évi „Érdekeltségnövelő pályázatra”
vonatkozó javaslatot és azt változtatás nélkül elfogadja.
A Képviselő-testület megbízza a Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft-t a
pályázati eljárás lebonyolításával.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Polgármester
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8.) Társadalmi szervezetek,
támogatására pályázat kiírása

egyesületek,

alapítványok,

egyházak

Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság
Az Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottsága az előterjesztésben foglaltakat
megtárgyalta. A Bizottság javasolja a határozati javaslatban foglaltak elfogadását.
Ügyrendi és Szociális Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot a mellékelt pályázati
felhívással együtt elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Dr. Fekete Zoltán polgármester az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot a
pályázati felhívással együtt teszi fel szavazásra, mivel a jelenlévők részéről módosító javaslat
nem hangzik el.
A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
37/2011. (II.23.) önkormányzati határozata
a társadalmi szervezetek, alapítványok, egyesületek, egyházak
támogatására vonatkozó pályázat kiírásáról
1.)A Képviselő-testület jóváhagyja a mellékletben szereplő pályázati felhívás szövegét
és javasolja, hogy a 2011-es költségvetési évben a civil szervezetek az abban
meghatározott célok figyelembevételével juthassanak működési önkormányzati
támogatáshoz.
2.) A közművelődési megállapodás útján megvalósítható önkormányzati rendezvények
pályázati kiírását a társadalmi szervezetek, alapítványok, egyházak és egyesületek körén
túl kiterjeszti a társas és egyéni vállalkozások körére is.
A pályázati felhívásról szóló értesítést a Városi Honlapon és a Mezőkövesdi Újságban
közzé kell tenni.
Felelős: polgármester
Határidő: értelem szerint
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Pályázati felhívás
Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a
költségvetésben meghatározott keretösszeg terhére a társadalmi szervezetek,
alapítványok, egyesületek, egyházak támogatására.
A támogatás célja:
Az Önkormányzat és civil szerveződések együttműködésének elősegítése, ezáltal az
erőforrások összegzése, a Képviselő-testület által az éves költségvetési koncepcióban
megfogalmazott célok színvonalas megvalósítása.
I. A pályázók köre:
Pályázatot nyújthat be az a megyei bíróságnál bejegyzett, Mezőkövesdi székhellyel
/telephellyel/ rendelkező társadalmi szervezet, alapítvány, egyesület, egyház, aki
megfelel a II. pontban foglalt feltételeknek.
II. Pályázati feltételek:
(1) Az az I. pontban meghatározott szervezet pályázhat, amelynek célja:
a) hogy a sport, az egészségmegőrzés területén biztosítsa a város közigazgatási
területén lakó állampolgárok jogát a rendszeres testedzéshez, a szabadidő hasznos
eltöltéséhez vagy,
b) hogy a kultúra, városszépítés területén biztosítsa az iskolarendszeren kívüli,
öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító
tanulási, felnőttoktatási lehetőségek segítését, a környezetkultúra javítását, a
városesztétikai kultúra fejlesztését, a kegyeleti kultúra és az ünnepek kultúrájának
gondozását, az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek
tevékenységének támogatását, különös tekintettel a kiemelkedő értékeket produkáló
művészeti és szellemi alkotóközösségek, műhelyek tevékenységére vagy,
c) a helyi idegenforgalom, a helyi gyógy-turizmus fejlesztése vagy, célja
közösségfejlesztés, a rászorulók megsegítése, vagy
d) a közrend, a közbiztonság védelme.
(2) Támogatásban az a szervezet részesülhet, aki
a) igazolja, hogy az elmúlt évben közreműködött városi kezdeményezésű,
szervezésű rendezvény lebonyolításában, vagy tevékenységét döntően saját tagjain
kívül álló, Mezőkövesden élő személyek érdekében, javára végezte és
b) pályázatában megjelöli azt az a) pontban megjelölt rendezvényt, illetve célt,
amelynek megvalósítására adott évben vállalkozik.
(3) A pályázat kiírását megelőző évben alakult szervezet esetén a (2) bekezdésben
foglaltak hiányában a szervezet nyilatkozhat arról, hogy milyen városi rendezvény
megvalósításához kíván segítséget nyújtani.
(4) A kiíró a célra rendelkezésre bocsátott összeg felosztásánál figyelembe veszi a (2)
bekezdésben foglalt feltétel megvalósulásának gyakoriságát és a szervezet aktív
tagjainak létszámát.

102

III. Támogatási formák:
A támogatás vissza nem térítendő támogatás.
IV. A támogatás mértéke:
Az elnyerhető támogatás a pályázatban megjelölt megvalósítási összeg maximum 90 %a.
V. Az önerő mértéke:
A pályázónak a pályázat benyújtásakor nyilatkoznia kell az önerő meglétéről. Az önerő
nem csak készpénz, hanem természetbeni felajánlás is lehet. A természetbeni
felajánlásnak forintban kifejezhetőnek kell lennie.

VI. A benyújtás módja és határideje, a döntés ideje:
A pályázat benyújtásának helye: Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Szolgáltató és
Okmányiroda
Határideje: Évente egyszer a következő benyújtási és döntéshozatali idővel:
Benyújtási határidő :
Elbírálás:

2011. március 30.
folyamatos

Pályázati adatlap a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Szolgáltató és
Okmányirodában (Polgármesteri Hivatal „A” épület I. em. 23. sz.) térítésmentesen
igényelhető.
VII. A pályázat elbírálása:
A benyújtott pályázatokat a Képviselő-testület bírálja el.
VIII. Támogatási szerződés megkötése, a pénzeszközök átadása
Az elnyert támogatások nyertes pályázók részére történő átadása megállapodás
keretében történik.
IX. Elszámolás
A kapott támogatással a társadalmi szervezet legkésőbb a következő költségvetési év
január 31-ig köteles elszámolni.

9.) Támogatási kérelem Matyó Húsvét rendezvényre
Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság
A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta. A
bizottság javasolja a határozati javaslatban foglaltakat elfogadását azzal, hogy a kért összeget
(350.000 Ft) támogatást a költségvetés rendezvények lebonyolítása keret terhére javasolja
biztosítani.
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Oktatási, Egészségügyi és Civil Kapcsolatok Bizottság
Az Oktatás, Egészségügyi és Civil kapcsolatos Bizottsága az előterjesztésben foglaltakat
megtárgyalta. A Bizottság a Matyó Húsvét rendezvényre 350.000 Ft támogatást javasol a
rendezvények lebonyolítása keret terhére.
Dr. Fekete Zoltán polgármester – mivel a napirendhez hozzászólás, vélemény nem hangzik el
– így a határozati javaslatot teszi fel szavazásra, a bizottságok által javasolt támogatási
összeggel.
A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
38/2011. (II.23.) önkormányzati határozata
Támogatási kérelem Matyó Húsvét rendezvényre

1.) A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Matyó Húsvét rendezvényt 350.000 Ft
támogatásban részesíti a költségvetés rendezvények lebonyolítása keret terhére.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a kapcsolódó szerződés
megkötésére.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal és folyamatos

10.) „Mit jelent számomra Mezőkövesd” pályázati felhívás
Oktatási, Egészségügyi és Civil Kapcsolatok Bizottság
Az Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottsága az előterjesztésben foglaltakat
megtárgyalta. A Bizottság javasolja a határozati javaslatban foglaltak elfogadását.
Ügyrendi és Szociális Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, azt
a pályázati felhívással együtt javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra.
Dr. Fekete Zoltán polgármester az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot a
pályázati felhívással együtt teszi fel szavazásra.
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A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
39/2011. (II.23.) önkormányzati határozata
„Mit jelent számomra Mezőkövesd” pályázati felhívás
1.) Mezőkövesd Város Önkormányzata „Mit jelent számomra Mezőkövesd” címmel
pályázatot hirdet mezőkövesdi állandó lakcímmel rendelkező, illetve mezőkövesdi
alap, vagy középfokú oktatási intézményben tanuló diákok számára.
2.) A pályázaton általános és középiskolai kategóriában „próza-vers”, valamint
„képzőművészet” műfajban lehet nyújtható be munka.
3.) Mezőkövesd Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a részletes
pályázati kiírás megjelentetésére.
Felelős: polgármester
Határidő: értelem szerint

MIT JELENT SZÁMOMRA MEZŐKÖVESD?
Pályázati felhívás
általános és középiskolai tanulók számára
Pályázati feltételek:
Ki pályázhat?
-mezőkövesdi alap, vagy középfokú oktatási intézmény tanulója
-mezőkövesdi állandó lakcímmel rendelkező általános, vagy középiskolai
tanulmányait folytató diák
Milyen pályamunkákat várunk?
-

Bármilyen, a város épített, természeti elemét, kultúráját bemutató
képzőművészeti alkotás, vers, próza,
a várossal kapcsolatos gondolatot, érzést bemutató képzőművészeti alkotás,
vers, próza,
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Díjazás:
A munkákat „képzőművészeti alkotás”, „vers-próza” általános és középiskola
kategóriákban külön, 1-3. helyezésig pontozzuk,
1. hely:
2. hely
3. hely

20 ezer Ft
értékű könyvutalvány
15 ezer Ft értékű könyvutalvány
10 ezer Ft értékű könyvutalvány

Bemutató:
A képzőművészeti alkotásokból a Város Napján induló időszaki kiállítást
rendezünk,
A vers-próza kategória első három helyezettjének munkáját teljes
terjedelemben leközöljük a Mezőkövesdi Újságban
Elbírálás:
A beérkezett pályamunkákat 5 tagú bizottság bírálja el,
Benyújtási határidő: 2011. május 31.
Mezőkövesd, 2011. február 23.
Dr. Fekete Zoltán
Mezőkövesd Polgármestere

11/1.)Méhnyakrák elleni védőoltás program folytatásának támogatása

Oktatási, Egészségügyi és Civil Kapcsolatok Bizottság
Az Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottsága az előterjesztésben foglaltakat
megtárgyalta. A Bizottság javasolja a határozati javaslatban foglaltak elfogadását.
Dr. Fekete Zoltán polgármester miután a napirendhez hozzászólás, vélemény nem hangzik el,
így a határozati javaslatban foglaltakat teszi fel szavazásra.
A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza
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Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
40/2011. (II.23.) önkormányzati határozata
Méhnyakrák elleni védőoltás program folytatásának támogatása
1./Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a HPV elleni
vakcina programot a 389/2008. (X. 29.) ÖK. határozat alapján.
2./ A Képviselő-testület a 2011. évi beszerzést a költségvetés terhére biztosítja.
Felelős: Polgármester
Határidő: értelem szerint

11/2.)Együttműködési megállapodás megkötése a Matyóföldi Alkotók és
Művészetpártolók Egyesületével
Ügyrendi és Szociális Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot a mellékelt
együttműködési megállapodással együtt elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Dr. Fekete Zoltán polgármester – mivel a jelenlévők képviselők részéről módosító javaslat
nem hangzik el – így a határozati javaslatot a mellékelt együttműködési megállapodással
együtt teszi fel szavazásra.
A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
41/2011. (II.23.) önkormányzati határozata
A Matyóföldi Alkotók és Művészetpártolók Egyesületével történő
együttműködési megállapodás megkötéséről
1. Mezőkövesd Város Önkormányzata a Matyóföldi Alkotók és Művészetpártolók
Egyesületével a helyi kulturális-civil élet folyamatos fejlesztése irányába ható
együttműködési megállapodást köt.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Fekete Zoltán polgármestert az együttműködési
megállapodás aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: értelem szerint
107

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Amely létrejött:
Mezőkövesd Város Önkormányzata, (továbbiakban: Önkormányzat) székhely:
Mezőkövesd, Mátyás király út 112. (képviseli: Dr. Fekete Zoltán polgármester) és a
Matyóföldi Alkotók és Művészetpártolók Egyesülete, (továbbiakban: MAME)
székhelye: Mezőkövesd, Szent László tér 24. (képviseli: Pap Pál egyesületi elnök)
között az alábbi tartalommal:
I.
A felek a korábbi években közösen megvalósított események folytán létrejött partneri
viszonyt a jövőben is fenntartani kívánják.
Az eddigi közös munkát tükrözik különösen:
A „Matyóföld kultúrájáról” c. könyvek kiadása, rendezvények szervezése
(Lukinich emlékhangversenyek, irodalmi estek, konferenciák) Mezőkövesden és
más településeken, nemzeti ünnepek alkalmából a helyi emlékművek koszorúzása,
a Szent Imre szobor elkészíttetése, emléktáblák elhelyezése (Görgey Artúr, Gari
Margit, Várallyay Gyula tiszteletére), a helyi újság irodalmi rovatának
szerkesztése, a Matyóföld c. kiadvány szerkesztése, tartalmi gondozása.
II.
A MAME a jövőben is részt vállal Mezőkövesd civil kulturális, művészeti,
tudományos (helytörténeti, népművészeti hagyományok kutatása) életében. A 2011-es
esztendőben a következő közös célok mentén szervezi tevékenységét:
A testvérvárosi kapcsolatok fejlesztése, további igényes helyi kiadványok, elsősorban a város új monográfiájának - létrehozása, képzőművészeti
alkotótáborok szervezése (hazai, kárpátaljai és lengyel művészek részvételével) a
fiatalok figyelmének felkeltése a helyi hagyományok iránt, a nemzetközileg
jelentős népi hagyományaink további kutatásának folytatása, szakelőadások,
konferenciák rendezése, az erről szóló publikációk megjelentetése.

III.
Az Önkormányzat vállalja, hogy a fenti célok megvalósításában folyamatos
konzultáción alapuló partneri viszonyt ápol a MAME-val.
Az Önkormányzat a MAME-t - mint a Mezőkövesd társadalmi-kulturális életében
tevékenyen részt vevő civil szerveződést – lehetőségei szerint támogatja.
Mezőkövesd, 2011. február 21.
…...............................................
Dr. Fekete Zoltán
Mezőkövesd Város Polgármestere

................................................
Pap Pál
MAME, Elnök
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A Képviselő-testület zárt ülés keretében folytatja tovább a tanácskozást, melyről külön
jegyzőkönyv készül.

K.m.f.

Dr. Kerékgyártó Judit
jegyző távollétében:

Dr. Kovács András
aljegyző

Dr. Fekete Zoltán
polgármester
Jegyzőkönyv hitelesítő

Bóta Gáspár
települési képviselő

Csiger Lajos
települési képviselő
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