JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. április 27-én megtartott
üléséről.
Helye: Polgármesteri Hivatal „B” épület félemeleti nagytanácskozó terem
Mezőkövesd, Mátyás király út 114.

Jelen vannak:
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Vámos Zoltán alpolgármester
Nyeste László
Bóta Gáspár
Molnár Istvánné
Malatinszky Károly
Csirmaz Zsolt
Igazoltan maradt távol:

Barsi László
Csirmaz József
Guti Árpád
Takács József

Csiger Lajos

Polgármesteri Hivatal részéről
Dr. Kovács András aljegyző
Dr. Hajdu András alpolgármester
Bocsi Anna irodavezető
Balog Lászlóné irodavezető
Vígh Henrik irodavezető
Toma Tibor főépítész
Dr. Fekete Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet.
Jelen van 11 fő képviselő. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Molnár Istvánné és Nyeste
László képviselőket.
Kiküldésre került:
 Polgármesteri tájékoztató
 Új 1/1. napirend (költségvetési rendelet módosítása)
 14. napirend anyaga
Kiosztásra került:
 Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntése
Sürgősségi indítványt terjesztek elő:

Nyílt ülés keretében:
1/3.) napirendként: „ A mezőkövesdi egészségügyi alapellátás (házi orvos, házi gyermekorvos és fogorvos) hosszú távú biztosításáról szóló 26/2008.(X.30.) önkormányzati rendelet
módosítása” (kiosztásra került)
8.) napirend kiegészítéseként: „Tájékoztató a Város Napja és a Matyó Expo
rendezvényekről” (kiosztásra került)
10.) napirenden belül: „Megállapodás kötése a Mezőkövesdi Rendőrkapitánysággal, az
„Iskola rendőre” program tárgyában (kiosztásra került)
Valamint: „Fedezet biztosítása képzőművészeti alkotások vásárlására” (kiosztásra került)
17.) napirendként zárt ülés keretében: „ Mezőkövesdi Városgazdálkodási ZRt. Felügyelő
Bizottságába tag delegálása” című előterjesztést (kiosztásra került)
Dr. Fekete Zoltán polgármester a felsorolt sürgősségi indítványok elfogadását teszi fel
szavazásra.
A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal a felsorolt sürgősségi
indítványokat elfogadja
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
106/2011. (IV.27.) önkormányzati határozata
Napirend megállapítása
1/1.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előadó :
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Balog Lászlóné irodavezető
1/2.)Mezőkövesd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 12/2007. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó:
Dr. Kovács András aljegyző
1/3.)A mezőkövesdi egészségügyi alapellátás (házi orvos, házi gyermek-orvos és
fogorvos) hosszú távú biztosításáról szóló 26/2008. (X.30.) ÖK rendelet
módosítása
Előadó :
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Balog Lászlóné irodavezető
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2/1.) Beszámoló a Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola
öt éves munkájáról
Előadó:
Juhász Jánosné igazgató
Referens:
Kiss László munkaszervezet vezető
2/2.) Beszámoló a Széchenyi István Szakképző Iskola öt éves munkájáról
Előadó:
Csirmaz István igazgató
Referens:
Kiss László munkaszervezet vezető
3/1.)Tájékoztató a Zsóry Camping Kft. nyári üzemelésre való felkészüléséről
Előadó :
Berecz Lászlóné Kft. igazgató
3/2.)A Zsóry Camping Kft beszámolója a 2010. évi mérlegéről és a 2011. évi
tervekről
Előadó :
Berecz Lászlóné Kft. igazgató
3/3.)Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft. beszámolója a 2010. évi
mérlegéről és a 2011. évi tervekről
Előadó:
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Kazárné Kalber Nikolett igazgató
4.) A tájházak felkészülése a turisztikai szezonra
Előadó :
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Bocsi Anna irodavezető
5.)Mezőkövesd Város Önkormányzatának 2010.-2014.
ciklusprogramja
Előadó :
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Dr. Hajdu András alpolgármester
6.) Tájékoztató a MAME tevékenységéről, terveiről
Előadó :
Pap Pál Egyesület Elnöke

időszakra

vonatkozó

7.) „Tiszta udvar rendes ház” városszépítő program
Előadó :
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Dr. Hajdu András alpolgármester
8.)Társadalmi szervezetek, alapítványok, egyesületek, egyházak támogatására kiírt
pályázatok elbírálása
Előadó :
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Hajnerné Tóth Ágnes munkatárs
8/1.)Sürgősségi indítvány – Tájékoztató a Város Napja és a Matyó Expo
rendezvényekről
Előadó :
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Kazárné Kalber Nikolett ügyvezető
9.) Virágos felületek növelése
Előadó:
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Vígh Henrik irodavezető
Vinter Szilárd munkatárs
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10.)Indítványok, javaslatok
10/1.)Sürgősségi indítvány – Megállapodás megkötése a mezőkövesdi
Rendőrkapitánysággal, az „Iskola rendőre” program tárgyában
Előadó:
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Dr. Hajdu András alpolgármester
10/2.)Sürgősségi indítvány – Fedezet biztosítása
vásárlására
Előadó :
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Balog Lászlóné irodavezető

képzőművészeti

alkotások

10/3.)Tájékoztató az interpellációkra adott válaszokról
ZÁRT ÜLÉS
11.) ÖNKORMÁNYZATI INGATLANOK HASZNOSÍTÁSA
11/1.) Bogáncs köz 17. sz. alatti önkormányzati ingatlan lakásbérleti szerződése
11/2.)Önkormányzati tulajdonú lakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítására
érkezett kérelem elbírálása (Szamóca u. 6.sz.)
11/3.)Önkormányzati tulajdonú lakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítására
érkezett kérelem elbírálása (Gaál I. u. 8/1. sz.)
11/4.)Mátyás király u.68.sz. alatti önkormányzati bérlakás hasznosítása
Előadó :
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Bocsi Anna irodavezető
12.)Könyvvizsgáló kiválasztása a KEOP-4.2.0/B/09-2010-0010 azonosító számú
pályázathoz (Zsóry fürdő energetikai fejlesztése)
Előadó :
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Nagy István stratégiai referens
13.) Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola előtti járdafelújítás
kivitelezőjének kiválasztása
Előadó:
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Vígh Henrik irodavezető
Benke Ádám munkatárs
14.) Engedélyezési tervek megrendelése a Városi Rendelőintézet korszerűsítéséhez
Előadó:
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Vígh Henrik irodavezető
15.) Lakásfenntartási támogatás ügyében hozott elutasító határozat ellen benyújtott
fellebbezés elbírálása
Előadó:
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Dr. Tóth Zsófia irodavezető
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16.) Lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása
Előadó:
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Dr. Tóth Zsófia irodavezető
17.)Sürgősségi indítvány – Mezőkövesdi Városgazdálkodási
Bizottságába tag delegálása
Előadó :
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Bocsi Anna irodavezető
Felelős:
Határidő:

Zrt

Felügyelő

Polgármester
értelem szerint

Interpellációs szándékát jelezte
Csiger Lajos képviselő írásban nyújtott be interpellációt, míg Takács József szóbeli
interpellációját jelezte.
Kérdést kíván feltenni
Barsi László képviselő

Polgármesteri tájékoztató
Dr. Fekete Zoltán polgármester elmondja, hogy hétvégén került megrendezésre a X. Matyó
Húsvét, melyre sok vendég érkezett a városba. A szervezőknek ezúton fejezi ki köszönetét.
Úgy gondolja, hogy szükség van ilyen rendezvényekre, hiszen az országos média minden
képviselője megjelent a városban és tudósított a rendezvényről.
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. március 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.
A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza
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Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
107/2011. (IV.27.) önkormányzati határozata
Jelentés a 2011. március 31-ig lejárt határidejű képviselő-testületi
döntések végrehajtásáról
1.) A Képviselő-testület elfogadja 7, 8, 9, 10, 11/2011. önkormányzati rendelet,
valamint a 46, 47, 48, 63, 65, 67, 68, 69, 75, 76, 78, 79, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88,
89, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101/2011. önkormányzati határozatok
végrehajtásáról szóló jelentést azzal, hogy ezen határozatok egyben hatályukat is
vesztik.
2.) A 45, 71, 72, 73, 77, 90, 91/2011. önkormányzati 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 2011. évi költségvetési rendeletének módosítása
Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság
A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta. A
Bizottság javasolja az önkormányzat 3/2011.(II. 24.) költségvetési rendelet módosításának
elfogadását.
Dr. Fekete Zoltán polgármester - miután az előterjesztés hozzászólás, vélemény nem hangzik
el – így a 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
13/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete
a 3/2011.(II.24.) 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
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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.§
A 3/2011.(II.24.) rendelet (a továbbiakban: R.) 1.§-a helyébe a következő rendelkezés
lép:
1.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének
a./ Bevételi főösszegét
- a 2.§. 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)
állapítja meg.

7.695.556 eFt-ban

8.831.508 eFt-ban
1.135.952 eFt-ban

0 eFt
886.829 eFt
263.638 eFt
0 eFt

2.§
Az R. 1.-50. számú mellékletei helyébe az e rendelet 1.-50. számú mellékletei lépnek.

3.§
E rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.
Dr. Kovács András sk
aljegyző

Dr. Fekete Zoltán sk.
polgármester

A rendelet kihirdetésének dátuma:
2011. április 28.
Dr. Kovács András sk.
aljegyző
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1/2.) Mezőkövesd Város Önkormányzatának vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 12/2007. (III. 29.) önkormányzati
rendelet módosítása

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság
A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta. A
Bizottság javasolja az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
12/2007. (III. 29.) Ök. sz. rendelet módosításának elfogadását.
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a Mezőkövesd Város Önkormányzatának
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 12/2007. (III.29) önkormányzati
rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő testületnek.
Ügyrendi és Szociális Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a rendelet-tervezetben foglaltakkal egyetért, azt a
mellékleteivel együtt elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Nyeste László kérdezi, hogy egy 2010. évi törvény alapján
rendeletet?

miért most módosítjuk a

Dr. Kovács András aljegyző válaszában elmondja, hogy a 2011. évre vonatkozó költségvetési
törvényt 2010. december végén fogadta el a Parlament, mely január 1-től lépett hatályba.
Azért került most a képviselő-testület elé a rendelet-módosítás.
Dr. Fekete Zoltán polgármester az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet teszi fel
szavazásra, mivel a jelenlévők részéről módosító javaslat nem hangzik el.
A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotja
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete
Mezőkövesd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 12/2007. (III. 29.) ÖK. számú rendeletének módosításáról
Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 79.§. (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 108. §-ában
foglaltakra és az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
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1. §
Mezőkövesd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
szóló 12/2007. (III. 29.) Ök. számú rendeletének (a továbbiakban: R.) 6. § (2)
bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
c) Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság javaslata alapján.
2. §
Az R. 7/C. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(13) A vagyonkezelő a (12) bekezdésben felsorolt felújításokon, illetve beruházási
munkákon felül további felújítási és beruházási munkákat csak az Önkormányzat - erre
vonatkozó kérelemre kiadott - külön előzetes írásbeli engedélyével végezhet, és a felek az
elvégzett beruházások, felújítások tekintetében a vagyonkezelői szerződésben
szabályozottak alapján számolnak el.
3. §
Az R. 11. § (2) bekezdésében a „Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Lakásügyi
Bizottság” szövegrész helyébe a „Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság”
szövegrész lép.
4. §
Az R. 15. § (4) bekezdésében a „Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Lakásügyi
Bizottság” szövegrész helyébe a „Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság”
szövegrész lép.
5. §
Az R. 15. § (5) bekezdésében a „Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Lakásügyi
Bizottság” szövegrész helyébe a „Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság”
szövegrész lép.
6. §
Az R. 17. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(5) Bruttó 25,0 millió forintot meghaladó forgalmi értékű ingó és ingatlan vagyontárgyat
értékesíteni, a vagyon használatát, illetve a hasznosítás jogát átengedni csak nyilvános
(indokolt esetben zártkörű) versenytárgyalás útján a legjobb ajánlatot tevő részére lehet,
kivéve ha:
a) törvény, vagy törvény felhatalmazása alapján magasabb rendű jogszabály
kötelezően előírja az önkormányzati vagyontárgy tulajdon és használati jogának
meghatározott személyek részére történő átruházását, illetve átengedését,
b) a vagyontárgy ellenszolgáltatás nélkül kerül hasznosításra.
7. §
Az R. 18. § (1) bekezdésében a „bruttó 10.000.000,-Ft” szövegrész helyébe a „bruttó 25,0
millió forint” szövegrész lép.
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8. §
Az R. 1. számú melléklete helyébe az e rendelet 1. számú melléklete lép.
9. §
Az R. 3. számú melléklete helyébe az e rendelet 2. számú melléklete lép.
10. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Fekete Zoltán sk.
polgármester

dr. Kovács András sk.
aljegyző

A rendelet kihirdetésének dátuma:
2011. április 28.
dr. Kovács András sk.
aljegyző
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14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete
MEZŐKÖVESD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
TÖRZSVAGYONA
(vagyonkörönként)
I.
FORGALOMKÉPTELEN vagyontárgyak:
a/ Az ingatlan-nyilvántartásban út, kerékpárút, járda, parkoló, tér, (játszótér is)
park, közterület, vízfolyás (ideértve az övárkot is) és tó művelési ág
megjelölésű ingatlanok.
b/ Az a/ pontban megjelölt ingatlanokhoz tartozó összes műtárgy (pl.
autóbuszmegállók, hidak, köztéri szobrok, emlékművek stb.)
c/ Az önkormányzat, annak hivatala és intézményei valamint jogelődjeik
működésével kapcsolatban keletkezett, rendeltetésszerűen azok irattáraiba
tartozó levéltári anyag.
d/ A város mindenkor érvényben lévő általános és részletes rendezési tervei.
e/ Takács István és Dala József hagyatékai, vásárolt vagyon, a Matyó
Népművészeti és Háziipari Szövetkezet, valamint művészek által a városnak
adományozott hímzett vagyon, lajstromba vett népi bútorok, berendezési
tárgyak, ill. művészeti alkotások.
f/ A Mezőkövesd, Kisjankó Bori u. 22. szám alatti, 4737 hrsz-ú, ún. Kisjankó Bori
Emlékház ingatlan.
II.
KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES vagyontárgyak:
a/ Az (I.) a/ pont szerinti ingatlanokon (földrészleteken) húzódó, ivóvíz-,
szennyvíz- és csapadékvíz csatornák, valamint azok műtárgyai (pl.
közkifolyók, ezek vízóra aknái, tüzivízcsapok, átemelő szivattyúk, nyelőrácsok
stb.)
b/ Az (I.) a/ pontja alá nem eső ingatlanokon (földrészleteken) szolgalmi joggal
létesített közüzemi ivóvíz-, szennyvíz- és csapadékvíz csatornák, valamint azok
műtárgyai.
c/ Művelődési-és oktatási intézmények:
az ingatlan-nyilvántartásban
1. óvoda
2. általános iskola
3. kisegítő iskola
4. napközi otthon
5. zeneiskola
6. gimnázium és szakközépiskola
7. szakképző iskola
8. kollégium
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9. közösségi ház
10. Média Központ Mezőkövesd, Szent László tér 17. iroda (86 m2)
11. könyvtár: felnőtt részleg Hrsz.:2592/7/A/53-54 Madách út 1.,
gyermekrészleg Hrsz.:2592/7/A/52 Mátyás király út 142
12. városi galéria és házasságkötő terem
13. alkotóházak és védett népi épületek
14. táncpajta
15.művelődési- és oktatási intézményben lévő lakás megjelölésű, illetve ilyen
rendeltetéssel hasznosított ingatlanok, a hozzájuk tartozó telekkel együtt.
16. múzeum épülete és telke valamint a hozzá tartozó udvar /1581/11 és 1581/12
hrsz /
17. volt templom
18. pedagógiai szakszolgálat
d/ Egészségügyi és szociális intézmények:
az ingatlan-nyilvántartásban
1. orvosi rendelő
2. szakorvosi rendelő (ide értve a rendelőintézetet és tüdőgondozót is)
3. belgyógyászati osztály
4. Családsegítő központ és intézményi épületei (öregek napközi otthona, szállást
biztosító otthon, stb.)
5. hajléktalanok szállása megjelölésű, illetve ilyen rendeltetéssel hasznosított
ingatlanok, a hozzájuk tartozó telekkel együtt.
6. bölcsődék
7. idősek napközi otthona
e/ Sportintézmények:
az ingatlan-nyilvántartásban
1. sportcsarnok
2. sportpálya, a hozzá tartozó telekkel és a telken lévő épületekkel együtt.
f/ Igazgatási és egyéb intézményi épületek:
Polgármesteri Hivatal hivatali épületei
g / Kereskedelmi-, szolgáltató és egyéb ingatlanok, földek:
1. piac, vásártér, valamint ezen rendeltetésű ingatlanok területén lévő épületek
2. kommunális hulladék-lerakóhely
3. szennyvíztisztító telep
4. Zsóry üdülőterületen lévő 7174/30 hrsz. alatt nyilvántartott díszkert
5. sportlőtér
6. önkormányzati üdülők (Bimbó u. 6. sz. 6860/4 hrsz, Cserjés köz 8. sz)
7.azok, a jelenleg különböző rendeltetésű földrészletek, melyek az érvényben
lévő rendezési tervek szerint védősáv, védőterület, közpark, játszótér, vagy
szabadidő központ terület-felhasználásra vannak előirányozva.
8. szeméttelep és állati hulladéktároló telep
h/ a (II.) c/, d/, e/, f/ és g/ pontjaiban felsorolt ingatlanokhoz tartozó, leltárban
rögzített ingó vagyontárgyak.
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14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete
MEZŐKÖVESD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
VÁLLALKOZÓI VAGYONA

1./

Mezőgazdasági földek

2./

Építési telkek, területek

3./

Gyógy-és strandfürdő

4./

Portfoliók

5./

Üzletrészek

6./ Bérlakások
7./ Nem lakás célú helyiségek /üzletek, irodák/
8./ Piacok, vásárok
9./ Komplex ipari létesítmények /volt laktanya, repülőtéri ingatlanok/

Az alábbi vállalkozói vagyon bérbeadását, értékesítését külön helyi rendelet
szabályozza:
1./ Nem lakás céljára szolgáló helyiségek, ingatlanok
2./ Bérlakások
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INDOKOLÁS
Általános indokolás
Az Alkotmányban, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben, és az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben foglalt felhatalmazás alapján a
képviselő-testület gyakorolja az önkormányzati tulajdon tekintetében a tulajdonost
megillető jogokat, az önkormányzat bevételeivel önállóan gazdálkodik, saját
felelősségére vállalkozhat.
Az elmúlt években a jogszabályi háttér nem változott csak néhány ponton, amelyek
szükségessé teszik a hatályos rendeletünk módosítását is. Ezen túlmenően pontosítani
kell a vagyonrendeletet technikai szempontból is, mivel megváltozott a bizottságok
elnevezése. Végül a rendelet mellékletei is aktualizálásra kerültek a naprakész adatok
érdekében.
Részletes indokolás
1. §-hoz
A 2010. évi helyi önkormányzati választások után megalakult bizottsági struktúrára
figyelemmel, az illetékes bizottság nevének változása kerül a rendeletben is
átvezetésre.
2. §-hoz
A jogszabályhely pontosítása és kiegészítése indokolja a módosítást.
3-5. §-hoz
A 2010. évi helyi önkormányzati választások után megalakult bizottsági struktúrára
figyelemmel, az illetékes bizottság nevének változása kerül a rendeletben is
átvezetésre.
6-7. §-hoz
Az elmúlt években bekövetkezett jogszabályváltozásból eredően kerül módosításra a
vagyontárgyak értékhatára, tekintettel az Áht-ban és a Magyar Köztársaság 2011. évi
költségvetéséről szóló törvényben foglaltakra.
8-9. §-hoz
A vagyonrendelet 1. és 3. számú mellékletei is felülvizsgálatra kerültek, hogy
naprakész adatokat szolgáltassanak az Önkormányzat számára.
10. §-hoz
A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.
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1/3.) A mezőkövesdi egészségügyi alapellátás (házi orvos, házi gyermekorvos és fogorvos) hosszú távú biztosításáról szóló 26/2008.(X.30.)
önkormányzati rendelet módosítása
Ügyrendi és Szociális Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a rendelet-tervezetben foglaltakkal egyetért, azt
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Dr. Kovács András aljegyző a rendelet-tervezet 2. §-ánál az alábbi kiegészítést javasolja:
rendelkezéseit 2011. január 1-től kell alkalmazni.
Dr. Fekete Zoltán polgármester a rendelet-tervezetet teszi fel szavazásra az Aljegyző által
elmondott kiegészítéssel együtt.
A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotja
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete
a mezőkövesdi egészségügyi alapellátás (házi orvos, házi gyermek-orvos
és fogorvos) hosszú távú biztosításáról szóló
26/2008. (X.30.) ÖK. számú rendeletének módosításáról
Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A mezőkövesdi egészségügyi alapellátás (házi orvos, házi gyermek-orvos és fogorvos)
hosszú távú biztosításáról szóló 26/2008. (X. 30.) Ök. számú rendeletének (a
továbbiakban: R.) 3. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
(3) Az Önkormányzat Mezőkövesdi lakhellyel és háziorvosi szakvizsgával rendelkező,
és Mezőkövesden praxist vásárló háziorvosnak, valamint a Mezőkövesden letelepedni
szándékozó és Mezőkövesden alapellátásban munkát vállaló háziorvosnak a praxis
vásárlását követő első 3 évben a működési költségek enyhítésére (bérleti díjak,
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közüzemi díjak, üzemanyagköltségek, stb.) maximum havi 50.000 Ft támogatást
nyújthat.
(4) A kapott támogatással a (3) pont alapján támogatásban részesült háziorvos a
következő költségvetési év január 31-éig köteles elszámolni, melyet a Polgármesteri
Hivatal revizori feladatainak ellátásával megbízott személy ellenőriz.
2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba, rendelkezéseit 2011. január
1-től kell alkalmazni.
dr. Fekete Zoltán sk.
polgármester

dr. Kovács András sk.
aljegyző

A rendelet kihirdetésének dátuma:
2011. április 28.
dr. Kovács András sk.
aljegyző
Általános indokolás

A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény, valamint a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény felhatalmazása alapján a települési
önkormányzat köteles gondoskodni az egészségügyi alapellátásról. Mezőkövesd Város
Önkormányzat Képviselő-testülete a mezőkövesdi egészségügyi alapellátás (házi orvos,
házi gyermek-orvos és fogorvos) hosszú távú biztosításáról szóló önkormányzati
rendeletében támogatás nyújtását állapította meg a Mezőkövesdi lakhellyel, háziorvosi
szakvizsgával rendelkező és Mezőkövesden praxist vásárló háziorvosok, valamint a
Mezőkövesden letelepedni szándékozó és Mezőkövesden alapellátásban munkát vállaló
háziorvosok részére. Az évek során bekövetkezett körülmények változása miatt
szükségessé vált a rendelet módosítása.

Részletes indokolás
1. §
A praxisvásárláson kívül a rendelet lehetőséget biztosít a működési költségek
enyhítésére is.
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2/1.) Beszámoló a Szent László
Szakközépiskola öt éves munkájáról

Gimnázium

és

Közgazdasági

Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság
Az Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság megtárgyalta a Szent László
Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola ötéves munkájáról szóló beszámolót és azt
elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek.
Csirmaz Zsolt véleménye szerint egy nívós intézmény szakmai beszámolója került a
képviselő-testület elé. Az elmúlt 5 év nehéz mentális helyzete ellenére szép eredményeket
értek el. A csökkenő gyereklétszám ellenére sikerült az intézményt szinten tartani, a
szakközépiskolába pedig növelték a létszámot, új szakma bevezetésével, pl. rendészeti
képzés. A tanulmányi eredményekben lassú, de szép növekedést lehet végig kísérni. A
felvételizők magas arányából megállapítható, hogy jó munka folyik az intézményben.
Érdeklődik, hogy hány főnek van sikeres felvételije, ill. milyen eszközöket tudnak igénybe
venni a gyerekek felzárkóztatásához? Kiemeli, hogy az intézmény idén 100 éves lesz. Egy
hosszadalmas előkészítő, szervező munkának a végére érnek, ami egy igen méltó
ünnepségsorozattal fog lezárulni. A pedagógusok képzésében is azt látja, hogy szakmai
képzéseken folyamatosan részt vesznek. Kéri, hogy az intézménynek a kiharcolt fenntartására
törekedjenek, amihez sok sikert kíván.
Nyeste László nagyon alapos, igényes szakmai anyagot kaptak. Beiskolázási arányokat említi,
hogy az elmúlt években fogyatkozó gyermeklétszám ellenére is növelték a beiratkozást.
Kitapintották azt a részt, ahol lehetett pozíciót fogni. Kiemeli, hogy rendészeti képzésen
túljelentkezés van. Másik, ami fontos az olvasás szövegértés, matematikatudás, amely
meghaladja az országos átlagot. Minden esetben magasabb szintet produkál, ami a pedagógiai
munkát dicséri. A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek száma növekszik, mely
problémát az intézmény kiválóan kezel véleménye szerint. Az intézmény minden
dolgozójának további jó munkát kíván.
Juhász Jánosné igazgató elmondja, hogy nem könnyű a munka, vannak problémák. A
továbbtanulók arányával kapcsolatban elmondja, hogy 1.4. grafikon mutatja, hogy a
gimnázium az, ami a továbbtanulásra készíti fel a tanulókat. A felvettek számát nem gondolja
komoly adatnak. Eddig az volt a jellemző, hogy a továbbtanulásra jelentkező diákok sok
helyet jelölnek meg a felvételi lapon. Igazi, valós adatnak azt tartaná, ha azt be lehetne
mutatni, hogy az I. féléves vizsgákon is túl vannak, és a főiskola, ill. egyetemi tanulmányokat
be is fejezik. Az, hogy felveszik, az csak egy lépés. Az a lényeg, hogy mit tud kezdeni a
főiskolán, ill. egyetemen. Hátrányos helyzetű tanulók aránya nagyon komoly probléma,
amivel a jövőben sem lesz kevesebb gondjuk. Tudni kell, hogy a hátrányos helyzetű tanulók
száma nemcsak a roma kisebbségi tanulók körében nő, hanem a magyar családok között is.
Egyik lehetőség, hogy minél hamarabb igyekszenek ennek a felderítésére. Másik lépés, hogy
olyan programokat, ösztöndíj támogatási programot keresnek, hogy a tanuló anyagi
támogatást kapjon. Sajnos a forrás nagyon csekély, több tanuló nem kapja meg. Fontos a
felderítés, hiszen alapítványok támogatásával tudnak biztosítani pl. ebédet, kollégiumot.
Fontos, hogy a tanulók esetében a tanulmányi eredmények szintjét is befolyásolja a családi
helyzet. Ezeknek a tanulóknak felzárkózatásában kell, hogy előre lépjenek. Jelezte, hogy
továbbképzéseket kiemelt helyen kezeli. Itt említi meg, hogy két kollega diplomát szerzett.
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Rendészeti képzéssel sikerült megfelelő irányt megtalálni, ami valóban sikeres volt. A képzést
bővíteni kell, minden új képzés bevezetése nagy feladatot ró a tantestületre. Véleménye
szerint továbbképzésen kell megszerezni a megfelelő képesítést.
Dr. Fekete Zoltán polgármester megköszöni a Szent László Gimnázium és Közgazdasági
Szakközépiskola igazgatójának, és pedagógusainak az eddigi munkáját. Elmondja, hogy
büszkék lehetnek a 100 éves gimnáziumra, amihez nagyon jó munkát, és lelkiismeretes
hozzáállást kíván. Ezt követően a határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
108/2011. (IV.27.) önkormányzati határozata
a Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola
ötéves munkájáról szóló beszámolóról
A Képviselő-testület megtárgyalta a Szent László Gimnázium és Közgazdasági
Szakközépiskola ötéves munkájáról szóló beszámolót és azt elfogadja.
A Képviselő-testület megköszöni a Szent László Gimnázium és Közgazdasági
Szakközépiskola intézményvezetőjének és dolgozóinak az iskolában végzett
lelkiismeretes, színvonalas munkájukat.
Felelős:

intézményvezető

Határidő:

értelem szerint

2/2.) Beszámoló a Széchenyi István Szakképző Iskola öt éves munkájáról
Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság
Az Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság megtárgyalta a Széchenyi István
Szakképző Iskola ötéves munkájáról szóló beszámolót és azt elfogadásra ajánlja a Képviselőtestületnek.
Dr. Hajdu András alpolgármester visszautalva az előző napirendi pontra, nem mondja, hogy a
problémák kibeszélése mellékzörej volna. Az anyag bemutatja az iskola sikereit, jól
összeállított, részletes. Fejlesztéseknél látható, hogy törekszik az iskola a szakképzési
hozzájárulási pénzeszközt felhasználni. Azokhoz a szülőkhöz, diákokhoz szól, akik az említett
iskolában tanulnak. Véleménye szerint a humánvégzettségű diplomással szemben a
szakmunkásnak nagyobb a sikere. Kiemeli, hogy hatalmas az előny, hogy itt van iskola a
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városban. Kívánja mindenkinek, hogy a lehetőséget felismerve készüljenek saját jövőjükre, a
diákok mérjék fel, hogy milyen esélyük lesz, ha egy normális munkahelyen fognak majd
dolgozni. Gratulál az iskola vezetésének, dolgozóinak, ezúton további sok sikert kíván.
Molnár Istvánné a Széchenyi István Szakképző Iskola pedagógusainak a Szent László
Gimnázium és Szakközépiskola pedagógusaival szemben dupla feladatuk van, mert
gyakorlatot is oktatnak. A diákok heterogén összetételűek. Kiemeli a fegyelemre való
nevelést, hiszen balesetveszélyes üzemben dolgoznak a diákok, ami sok energiát vesz el a
pedagógustól. Vannak tehetséges kiemelkedő gyerekek, akik öregbítik az iskola hírnevét.
Végezetül megköszöni a tanári karnak a szigorú, következes munkáját.
Nyeste László nagyon részletesen be van mutatva a tevékenység. Az elmúlt időszakban
komoly szakképzési program indult el. Amennyiben nem tudják, hogy más szakmai
programok milyen előnyöket hoztak, akkor nem tudják a valóságot. Sok változás volt a
szakképzésben, ami nem a rendszer stabilitását segítette elő. Az iskolát pedagógusok és a
diákok töltik meg. Véleménye szerint az anyagban leírt elvesztett 8 év nem ide való. Az, hogy
az a generáció elveszett, az nem igaz. Fontos, hogy sok probléma van az iskolában, melyet a
nevelőtestület kiválóan kezel. Az elmúlt években szépen fejlődött, sok változás, átalakulás
történt. Az elmúlt 8 évben megőrizte a tanulói létszámot, ezért az ott dolgozókat elismerés
illeti meg, hiszen mindenki saját területén leteszi a névjegyét.
Csirmaz István köszöni azokat az elismeréseket, amelyeket hallott. Igyekeznek eleget tenni,
de majdnem ezerfős iskolalétszámról van szó, amely biztosítja a szakképzett munkaerőt.
Egyetért azzal, hogy nincs könnyű helyzetben az iskola, mert a tanulók létszámának 1/3-a
mezőkövesdi, a többiek vonzáskörzetből kerülnek be. Az általános iskolák között is nagy
különbségek vannak. Mivel kötelező felvételt biztosító iskoláról van szó, ezért valamennyi
diákot fel kell venni, még akkor is, ha év végén megbukott. Az ilyen tanulók száma évről-évre
növekszik, az elmúlt 8 évben szinte megsokszorozódott. Tudni kell, hogy az előző 8 évben az
országos TÁMOP-os pénzek nagy része továbbképzésekre kellett, hogy fordítódjon. Max. 1520 % volt, amely maradandó eszközökre, oktatásra felhasználható volt. Az előző 8 évben
történt az a rendelkezés-módosítás, hogy a szakképzési hozzájárulás, a bruttó bevétel 1.5 %
erejéig az iskolánál marad. Elmondja, hogy a TISZK-es rendeletek változtak, úgy a
pénzeszközök is elvonásra kerültek, ami az iskola esetében a miskolci MITISZK-hez került.
Az iskola is része lett ennek a miskolci központnak, ahol 10-15 MFt- éves hozzájárulást várna
el a központ. Éves szinten 30 MFt jelentett az iskolának. Módosulás volt, ezt a kért pénzt,
amelyet az intézménynek a vállalkozók befizetnek újra kellett kezdeni, körbe járni a
vállalkozásokat, hogy úgy mint régen is az iskolának szánják a befizetéseket, és ne az
országosba továbbítsák. Ennek ellenére ilyen körülmények között is fejlődött az iskola, ez a
városnak köszönhető, hiszen támogatja egyéb pénzkeretből az intézmény fejlődését,
felújítását, ill. eszközbeszerzés tekintetében is. Kiemeli, hogy minden mezőkövesdi szülőnek
tudni kell, hogy az intézmény fenntartása, segítése nem kötelező feladata a városnak.
Átadhatta volna a megyei önkormányzatnak is. Ez a 12 szakma, ami az iskolában
folyamatosan képzés alatt van, biztos, hogy ha a megye határozná meg, akkor a felére
csökkentené. Kérdezi, hogy akkor mi lenne a szakember utánpótlással? Köszönet a városnak,
a képviselő-testületnek, az intézmény fenntartójának, hogy az iskola így működhet, a helyi
családokat támogatva, hiszen a gyereknek nem kell bejárnia Miskolcra. Köszöni a tantestület
nevében, hogy a képviselő-testület támogatja a Széchenyi István Szakképző Iskolát.
Dr. Fekete Zoltán polgármester köszönetét fejezi ki az intézmény valamennyi dolgozójának.
Tudja, hogy nincsenek könnyű helyzetben. Úgy gondolja, hogy mindenki lelkiismeretesen
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teszi a dolgát. Véleménye szerint is nagy szükség van az iskolára, a szakmunkásokra. Óriási
igény van megfelelően képzett ifjú munkaerőre, amit nem mindig találnak. Megfelelően
képzett szakmunkás nem minden esetben tudja megbecsülni a munkahelyet. Bízik, hogy
változni fog, ehhez fontos az iskola munkája. Úgy gondolja, hogy a képviselő-testület nem
szeretné a megyei önkormányzatnak felajánlani a Széchenyi István Szakképző Iskolát. Ezt
követően a határozati javaslatban foglaltakat teszi fel szavazásra.
A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
109/2011. (IV.27.) önkormányzati határozata
a Széchenyi István Szakképző Iskola ötéves munkájáról
szóló beszámolóról
A Képviselő-testület megtárgyalta a Széchenyi István Szakképző Iskola ötéves
munkájáról szóló beszámolót és azt elfogadja.
A Képviselő-testület megköszöni a Széchenyi István Szakképző Iskola
intézményvezetőjének és dolgozóinak az iskolában végzett lelkiismeretes, színvonalas
munkájukat.
Felelős:
Határidő:

3/1.)Tájékoztató
felkészüléséről

intézményvezető
értelem szerint

a

Zsóry

Camping

Kft.

nyári

üzemelésre

való

Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság
Az Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottsága a Zsóry Camping és Üdülőházak
nyári üzemelésre való felkészüléséről szóló tájékoztatót megtárgyalta, és elfogadásra ajánlja a
Képviselő-testületnek.
Berecz Lászlóné tájékoztatóval kapcsolatban elmondja, hogy a Zsóry Camping Kft összes
objektuma nyitva áll a látogatók előtt. Az ünnepek alatt sok faházban vendéget fogadtak. A
felkészülés megtörtént, a nagy területnek a kertészeti munkáit, fűnyírást, lombösszeszedést,
primitív gépekkel oldották meg. Minden gép használhatatlanná vált, muszáj egy traktorral
folytatni ezt a munkát. Kisebb beruházásra lesz szükség a közeljövőben. Elmondja, hogy 2 fő
kivételével a munkaügyi központ támogatásával munkaszerződést kötöttek. A korábbi évek

20

tapasztalata alapján elmondja, hogy jó az érdeklődés. Reméli, hogy jó eredménnyel fogják
zárni az évet.
Dr. Fekete Zoltán polgármester – miután a napirendhez hozzászólás, vélemény nem hangzik
el – így a határozati javaslat A.) alternatívájában foglaltakat teszi fel szavazásra.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 nem ellenében az alábbi határozatot
hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
110/2011. (IV.27.) önkormányzati határozata
a Zsóry Camping és Üdülőházak
nyári üzemelésre való felkészüléséről

A Képviselő-testület a Zsóry Camping és Üdülőházak nyári üzemelésre való
felkészüléséről szóló tájékoztatóját elfogadja.
Felelős: Kft ügyvezető
Határidő: azonnal, illetve értelem szerint

3/2.)A Zsóry Camping Kft beszámolója a 2010. évi mérlegéről és a 2011. évi
tervekről

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság
A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta. A
Bizottság a Zsóry Camping Kft. beszámolóját a 2010. évi mérlegéről elfogadásra ajánlja a
Képviselő-testületnek.
Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság
Az Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottsága a Zsóry Camping Kft. 2010. évi
mérlegéről és a 2011. évi tervekről készült beszámolóját megtárgyalta, és elfogadásra ajánlja
a Képviselő-testületnek.
Nyeste László elmondja, hogy a 2009. év is nehéz év volt, ennek ellenére a következő évben
is 30 %-kal esett vissza az árbevétel. Kérdezi, hogy a negatív eredménynek mi az oka?
Barsi László véleménye szerint a Camping Kft árainak sokkal olcsóbbnak kellene lenni, mint
a környező településeké.
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Berecz Lászlóné a 30 %-os visszaesés egyértelműen a gazdasági válság hatásai. Az a réteg,
aki az üdülőházak vendégkörét alkotják, ők érezték meg legjobban. Ez a réteg az, amelyik
megvonja magától az üdülés kiadásait. A másik, hogy a magyar vendégek többsége üdülési
csekkel érkezik, és nem készpénzzel fizet. Az elmúlt évben végrehajtott intézkedés az üdülési
csekkek kiadását csökkentette, mely a vendégforgalomban jelentkezett. A magyar vendégek
hagyták el a campinget, az üdülési csekkek miatt. A személyi jellegű kiadásokkal
kapcsolatban elmondja, hogy nem volt nagyobb fizetése senkinek, viszont pénzügyi művelet,
ill. munkaügyi központ által történő bértámogatás a közmunkaprogram keretében az
önkormányzatnál csapódott le. Az elmúlt évben a jogszabályok megváltozása miatt a kft volt
a munkáltató, ott történtek a kifizetések. Az árakkal kapcsolatban elmondja, hogy mindig a
túlélés volt a feladata. Mindent meg tesz annak érdekében, hogy a kft is eredményes legyen,
de így is azt gondolja, hogy eredményes volt az elmúlt év. Az 5 MFt-os beruházás nagyon
jelentős ilyen pici cégnél. Kiemeli, hogy lakókocsisok vizesblokkja felújításra került, egy
faház ismét felújításra került. Hangsúlyozza, hogy a kft-nek nem voltak likviditási problémái.
Az árakkal kapcsolatban elmondja, hogy nagy probléma lenne, ha az árakat felemelné, mert a
törzsvendégeket nem szeretné elveszíteni. Hangsúlyozza, hogy a camping szolgáltatás árainál
nem volt áremelés.
Csirmaz József látni kell az eredményesség vonatkozásában, hogy gazdasági válság okozta
visszaesés mellett más tényezők is szerepet játszanak, pl. időjárás. A tavalyi évben jelentős
időjárási romlás jelentkezett. Miközben az ország nagy részén árvizekkel küzdöttek, kevés
volt a napsütéses órák száma. Az üdülők visszariadtak az időjárásra tekintettel. Nem szabad
elfeledkezni, hogy a 10 ezer alkalmat elérte a Zsóry éjszakák száma. Abban kell reménykedni,
hogy ebben az évben sokkal jobb körülmények fognak adódni.
Dr. Fekete Zoltán polgármester tudomásul kell venni, hogy BAZ. megyében 3 hónapon
keresztül veszélyhelyzet volt kihirdetve, ami nem biztos, hogy kedvezett az idelátogatók
számának növeléséhez. Miután a jelenlévők részéről több hozzászólás, vélemény nem
hangzik el, így a határozati javaslat „A” alternatíváját teszi fel szavazásra.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 nem ellenében az alábbi határozatot
hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
111/2011. (IV.27.) önkormányzati határozata
A Zsóry Camping Kft. beszámolója a 2010. évi mérlegéről
és a 2011. évi tervekről
Mezőkövesd Város Képviselő-testülete a Zsóry Camping Kft. 2010. évi mérlegéről és
a 2011. évi tervekről készült beszámolóját elfogadja.
Felelős: polgármester, Zsóry Camping Kft. igazgatója
Határidő: azonnal, ill. folyamatos
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3/3.)Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft. beszámolója a 2010. évi
mérlegéről és a 2011. évi tervekről

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság
A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság a Mezőkövesdi Közkincs-tár Nonprofit Kft 2010. évi
mérlegéről és 2011. évi terveiről szóló beszámolót megtárgyalta. A Bizottság a határozati
javaslat „A” alternatívában foglaltakat javasolja elfogadásra.
Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság
Az Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottsága a Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR
Nonprofit Kft. beszámolóját a 2010. évi mérlegéről és a 2011. évi tervekről szóló
előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a határozati javaslat „A” alternatívában
foglaltak elfogadását.
Molnár Istvánné véleménye szerint a Nonprofit Kft nehéz helyzetben van, mert az épület
felújítás alatt áll. Keményen dolgoznak, nagyon sok program fog megvalósulni, amihez sok
sikert kíván. Elmondja, hogy a színházi esték nem úgy sikerülnek, kevés a látogató, de bízik
benne, hogy ha újra beköltöznek, újra megtelik a színházi tér. A Közkincstár Nonprofit Kft
minden dolgozójának további jó munkát kíván.
Dr. Fekete Zoltán polgármester – miután a napirendhez módosító javaslat 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
112/2011. (IV.27.) önkormányzati határozata
Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft. a 2010 évi, könyvvizsgálattal
alátámasztott számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú
egyszerűsített éves beszámolójának (mérleg, eredmény-kimutatás,
közhasznú jelentés ) és a 2011. évi tervek elfogadása

1. Mezőkövesd Város Képviselő-testülete a Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR
Nonprofit Kft. 2010 évi számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek
közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját elfogadja. Az eszközök és források
oldalán 8.897 eFt-os egyező mérleg főösszeggel és tárgyévi eredmény
közhasznú tevékenységből 1.263 eFt, tárgyévi adózott eredmény vállalkozási
tevékenységből 2.889 eFt, az összevont adózott eredmény 4.152 eFt
jóváhagyja.
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2. A 2010. évi összevont 4.152 eFt eredményt az eredménytartalékba át kell
vezetni.
3. Mezőkövesd Város Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadja a
Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft. 2010. évi tevékenységéről és
2011. évi terveiről szóló beszámolót.
Felelős:
Határidő:

Kazárné Kalber Nikolett ügyvezető
azonnal és értelem szerint.

4.) A tájházak felkészülése a turisztikai szezonra
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 azzal, hogy
a Mezőkövesd, Kisjankó Bori u. 6. sz. alatti tájház felújítására 2011. évi költségvetésből
(230.000 Ft) összeget javasol biztosítani, mely munkálatokat a turisztikai szezon beindulása
előtt el kell végezni.

Dr. Fekete Zoltán polgármester – miután a napirendhez módosító javaslat nem hangzik el –
így az Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság javaslatát teszi fel szavazásra.
A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
113/2011. (IV.27.) önkormányzati határozata
„Tájházak

felkészülése a turisztikai szezonra”

1.) A Képviselő-testület jóváhagyja a „Tájházak felkészülése a turisztikai
szezonra” c. előterjesztést, elfogadja a látogathatóság biztosításáról, valamint a
marketing tevékenységről szóló tájékoztatót.
2.) A Képviselő-testület a Mezőkövesd, Kisjankó Bori u. 6. sz. alatti tájház
felújítására a 2011. évi költségvetéséből 230.000.- Ft összeget biztosít, mely
munkálatokat a turisztikai szezon beindulása előtt el kell végezni.
Felelős: polgármester
Határidő: értelem szerint
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5.)Mezőkövesd Város Önkormányzatának 2010.-2014. időszakra vonatkozó
ciklusprogramja
Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság
A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság a Mezőkövesd Város Önkormányzatának 2010.-2014.
időszakra vonatkozó ciklusprogramját a mellékelt tartalommal javasolja elfogadásra a
Képviselő-testületnek.
Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság
Az Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottsága a Mezőkövesd város
önkormányzatának 2010.-2014. időszakra vonatkozó ciklusprogramját megtárgyalta. A
Bizottság javasolja a határozati javaslatban foglaltak elfogadását.
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a Mezőkövesd Város Önkormányzatának 2010.2014. időszakra vonatkozó ciklusprogramjáról szóló határozati javaslatot elfogadásra
javasolja a képviselő testületnek.
Ügyrendi és Szociális Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és Mezőkövesd Város 2010. – 2014. időszakra
vonatkozó ciklusprogramjával kapcsolatos határozati javaslatot a mellékelt ciklusprogrammal
együtt javasolja elfogadni a képviselő-testületnek.
Dr. Fekete Zoltán polgármester az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot a
ciklusprogramban foglaltakkal együtt teszi fel szavazásra.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
114/2011. (IV.27.) önkormányzati határozata
Mezőkövesd Város Önkormányzatának 2010-2014 időszakra
vonatkozó ciklusprogramjáról
1. Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Mezőkövesd Város
2010-2014-es időszakra vonatkozó ciklusprogramját a mellékelt tartalommal
elfogadja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a ciklusprogramban
foglaltak végrehajtása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Felelős:
Határidő:

polgármester
értelem szerint
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Mezőkövesd Város
Önkormányzatának Ciklusprogramja

2010-2014
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AZ ÖNKORMÁNYZAT CÉLJA

Mezőkövesd Város Önkormányzata ciklusprogramjában határozza meg azon
célkitűzéseit, a melyeket feladatellátása során a 2010-2014-es önkormányzati ciklusban
megvalósítani kíván. A 2010 októberében megalakult önkormányzat egy stabil, kiszámítható
gazdálkodással jellemezhető várost és intézményrendszert vett át elődjétől, emellett több
előkészített, illetve már folyamatban lévő beruházást. A következő időszak céljait ennek
ismeretében, a pénzügyi stabilitást megőrizve, a lakossági igényeket ismerve és folyamatosan
nyomon követve fogalmazza meg az alábbiak szerint:
A Képviselő-testület a jogszabályi előírásokra, valamint a megfogalmazott célokra tekintettel
alkotja rendeleteit, fogadja el határozatait. Törvényben előírt kötelező feladatain túl –
pénzügyi lehetőségeihez mérten - önként vállalja azon célok megvalósítását, amelyek a
település infrastruktúrájának, természeti és épített környezetének fejlesztését, a helyi
társadalmi élet gyarapodását szolgálják. Ennek érdekében az Önkormányzat folyamatosan
kapcsolatot tart a lakossággal, gazdasági és civil szervezetekkel, továbbá az egyházakkal.
A korábbi ciklusban megvalósult, megkezdett, illetve előkészített beruházások első sorban az
infrastruktúra és idegenforgalom fejlesztését szolgálták. A város ennek köszönhetően új
funkciókkal, épületekkel gyarapodik. Célunk, hogy ezeket megőrizzük, gyarapítsuk utódaink
számára, továbbá megtöltsük azokat megfelelő tartalommal, közösségi élettel. Törekszünk
arra, hogy Mezőkövesd mind a turisták, mind a lakosság számára kedvelt hellyé váljon.
A vonzerő növelésében fontos szerepet szánunk a Zsóry Gyógy- és Strandfürdőt üzemeltető
Városgazdálkodási Zrt-nek, a KÖZKINCS-TÁR Kulturális, Könyvtári, Turisztikai és
Sportcentrum Nonprofit Kft-nek, a Mezőkövesdi Média Nonprofit Kft-nek, a Zsóry Camping
Kft-nek, továbbá a városban működő civil szervezeteknek. Az Önkormányzat továbbra is
nagy hangsúlyt fektet a pályázatfigyelésre, mint a városi fejlesztések egyik legfontosabb
forrására.
Az új városvezetés a REND-TISZTASÁG-FEJLŐDÉS-ÉLHETŐ MEZŐKÖVESD célok
mentén tervezi munkáját a 2010-2014-es ciklusban.
REND: Továbbra is rendezett, fegyelmezett költségvetési gazdálkodást kívánunk folytatni. A
bűnmegelőzés és a közbiztonság erősítése érdekében új alapokra kívánjuk helyezni a
Rendőrséggel folytatott kapcsolatot, segítve a veszélyeztetett korosztályok (idősek, fiatalok)
tájékoztatását, védelmét. Erősíteni kívánjuk a közterület-felügyelői szolgálatot, és továbbra is
támogatjuk, segítjük a Polgárőrség munkáját.
TISZTASÁG: Az elmúlt években a város több pontján megszépültek a közterületek,
zöldfelületek. A megvalósuló nagyberuházásoknak köszönhetően ez tovább folytatódhat.
Célunk, hogy a magántulajdonban lévő telkek rendezését, szépítését is ösztönözzük. A
magántulajdonban lévő ingatlanok rendezettségét, tisztaságát - ahol ez szükséges - a
jogszabályok biztosította eszközökkel is segíteni kívánjuk.
FEJLŐDÉS: A város és a térség jövőjét meghatározó repülőtér-fejlesztés új munkahelyeket
hozhat létre. A Zsóry-fejlesztés, valamint a város-rehabilitáció munkálatai után a települési
járda-hálózat, valamint a csapadékvízelvezető-rendszer kiépítésének előkészületeit kell
elvégezni. Utóbbi célra a pályázati lehetőségeket folyamatosan kutatjuk, ám a város ennek
hiányában sem hagyhatja megoldatlanul a kérdést. Az egészségügyi szolgáltatások
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színvonalának folyamatos emelése keretében meg kell oldani a háziorvosi rendelők
fejlesztését.
ÉLHETŐ MEZŐKÖVESD: A kistelepülések előtt álló talán legnagyobb kihívás napjainkban
a népességmegtartó képesség növelése, illetve az elvándorlás megakadályozása. Szeretnénk,
ha az itt élők identitástudata, szülővárosukhoz, lakókörnyezetükhöz való viszonya erősödne
azáltal, hogy Mezőkövesdet egy valóban minden korosztály számára vonzó településsé
tesszük. Ennek fontos része a munkahelyteremtés ösztönzése, illetve a humán ellátórendszer
(nevelés-oktatás, egészségügyi-szociális, kulturális szolgáltatások) folyamatos fejlesztése.

AZ ÖNKORMÁNYZAT FELADATAI

Kötelezően ellátandó feladatok
Az Önkormányzat feladatait a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi
LXV. törvény (Ötv.), valamint az ágazati törvények határozzák meg. Az Ötv. 8. § (4)
bekezdése értelmében a települési önkormányzat köteles gondoskodni:
-

az egészséges ivóvíz ellátásáról,

-

az óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról és nevelésről,

-

az egészségügyi és a szociális alapellátásról,

-

a közvilágításról,

-

a helyi közutak és a köztemető fenntartásáról,

-

a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elöl el nem
zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken közúti
járművel történő várakozás (parkolás) biztosításáról;

-

köteles biztosítani a nemzeti és az etnikai kisebbségek jogainak érvényesülését.

Az ágazati törvények a települési önkormányzat számára a település nagyságától, a
lakosságszámtól és egyéb feltételektől függően további kötelező feladatokat is
megállapítanak, így az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény értelmében az
egészségügyi alapellátás körében az Önkormányzat gondoskodik:
-

a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról;

-

a fogorvosi alapellátásról;

-

az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról;

-

a védőnői ellátásról;

-

az iskola-egészségügyi ellátásról.
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A települési önkormányzat képviselő-testülete megállapítja és kialakítja az egészségügyi
alapellátások körzeteit. Ugyancsak az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
értelmében a települési önkormányzat a környezet- és település-egészségügyi feladatok
körében:
- gondoskodik a köztisztasági és településtisztasági feladatok ellátásáról;
- biztosítja a külön jogszabályban meghatározott rovarok és rágcsálók irtását;
- folyamatosan figyelemmel kíséri a település környezet-egészségügyi helyzetének
alakulását és ennek esetleges romlása esetén – lehetőségeihez képest – saját
hatáskörben intézkedik, vagy a hatáskörrel rendelkező és illetékes hatóságnál
kezdeményezi a szükséges intézkedések meghozatalát.
A települési önkormányzat képviselő-testülete, polgármestere, valamint a jegyző a szociális
terület tekintetében ellátja a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
által ráruházott feladatokat és gyakorolja a törvényben meghatározott hatásköröket. A
települési önkormányzat a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.
törvény szerint
-

biztosítja a környezet védelmét szolgáló jogszabályok végrehajtását, ellátja a
hatáskörébe utalt hatósági feladatokat;

-

önálló települési környezetvédelmi programot dolgoz ki, amelyet a képviselő-testület
hagy jóvá;

-

környezetvédelmi feladatok megoldására önkormányzati rendeletet bocsát ki, illetőleg
határozatot hoz;

-

együttműködik a környezetvédelmi feladatot ellátó egyéb hatóságokkal, más
önkormányzatokkal, társadalmi szervezetekkel;

-

elemzi, értékeli a környezet állapotát illetékességi területén, és arról szükség szerint,
de legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot;

-

fejlesztési feladatok során érvényesíti a környezetvédelem követelményeit, elősegíti a
környezeti állapot javítását.

A települési önkormányzat az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény szerint
-

képviselő-testületi határozattal megállapítja a településfejlesztési koncepciót;

-

kidolgoztatja, és képviselő-testületi határozattal megállapítja – az önkormányzati
településfejlesztési döntés figyelembevételével – a településszerkezeti tervet;

-

kidolgoztatja és rendelettel állapítja meg – a településszerkezeti terv alapján – a helyi
építési szabályzatot és a szabályozási tervet;

-

a helyi építési szabályzatban állapítja meg az építés helyi rendjének biztosítása
érdekében, az országos szabályoknak megfelelően, illetve az azokban megengedett
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eltérésekkel a település közigazgatási területének felhasználásával és beépítésével,
továbbá a környezet természeti, táji és épített értékeinek védelmével kapcsolatos, a
telkekhez fűződő sajátos helyi követelményeket, jogokat és kötelezettségeket;
-

feltárja, számba veszi, védetté nyilvánítja, fejleszti, őrzi a helyi építészeti örökség
értékeit, biztosítja azok védelmét;

-

rendeletben dönt a helyi védetté nyilvánításról vagy annak megszüntetéséről, továbbá a
védettséggel összefüggő korlátozásokról és kötelezettségekről.

Szabadon vállalt feladatok
- az alapellátáson túli szociális és egészségügyi ellátásáról való gondoskodás;
- városi televízió működtetése, Mezőkövesdi Újság, Matyóföldi Periodika kiadása,
könyvkiadás támogatása;
- helyi buszközlekedés biztosítása;
- piac- és vásárszervezési feladatok ellátása.
- két középfokú oktatási intézmény működtetése, fenntartása;
- egy középiskolai kollégium működtetése, fenntartása;
- eltérő tantervű általános iskola működtetése;
- nevelési tanácsadó és pedagógiai szakszolgálat fenntartása;
- idősek szociális otthonának működtetése önkormányzati társulási formában;
- kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának megszervezése, biztosítása.
A FELADATELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE
Az Önkormányzat a törvényben foglalt, illetve vállalt feladatait saját szervein, az általa
alapított intézmények, továbbá más önkormányzattal kötött társulás útján látja el, illetve egyes
feladatok ellátásával megbízhat gazdasági társaságot, egyesületet, alapítványt, közalapítványt,
természetes személyt és más jogi személyt. A feladat ellátásának formáját az Önkormányzat a
jövőben is a hatékonyság, és a finanszírozhatóság figyelembe vételével szervezi.
A város által működtetett költségvetési intézmények
-

Polgármesteri Hivatal (A, és B épület), (a részben önállóan gazdálkodó költségvetési
szervek gazdálkodási feladatait végző munkatársak, (korábban MEPI) a Hivatal
Kincstári Irodájának szervezetén belül dolgoznak);

-

Városgondnokság (az
feladatainak ellátása);

önkormányzat

szolgáltatási,

karbantartó-javító, takarító
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-

Önkormányzati Tűzoltóság;

-

Városi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde (a bölcsődével együtt öt telephellyel);

-

Mezőkövesdi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat három tagiskolával, a szakszolgálattal és a Zeneiskolával;

-

iskolafogászat, ifjúsági fogorvos, védőnői szolgálat, (az alapellátáshoz kapcsolódó
ügyeleti szolgálatot 2007. augusztus 1-étől vállalkozó útján látja el az önkormányzat);

-

Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat;

-

Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola;

-

Széchenyi István Szakképző Iskola;

-

Bayer Róbert Városi Kollégium és Élelmezési Központ;

-

Mezőkövesdi Művelődési Közalapítvány;

-

Integrációs szerződés keretében működő, a miskolci MISEK Kft. kihelyezett
belgyógyászati osztálya 30 aktív és 15 krónikus férőhellyel.

A város gazdasági társaságai
Az Önkormányzat 100%-os tulajdonát képező Városgazdálkodási Zártkörűen működő
Részvénytársaság (VG Zrt) az Önkormányzattal kötött szerződés alapján ellátja a
településüzemeltetéssel,
fürdőüzemeltetéssel,
valamint
a
városi
ivóvíz
és
szennyvízszolgáltatással összefüggő feladatokat. A Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR
Kulturális, Könyvtári, Turisztikai és Sportcentrum Nonprofit Kft. a 2003-ban az
Önkormányzat által alapított Művelődési Közalapítvány utódjaként ellátja a Közösségi Ház, a
Városi Galéria, a Tourinform Iroda, a Városi Könyvtár, valamint a Városi Sportcsarnok és
Szabadidőközpont működtetését, ezáltal szervezi és segíti a város kulturális és sportéletét.
Mezőkövesd Város Önkormányzata 20/2006. ÖK határozatában hozta létre a Mezőkövesdi
Média Közhasznú Társaságot. A Kht. a törvényi változásokkal összhangban 2009-től
Mezőkövesdi Média Nonprofit Kft-ként folytatja működését. A társaság célja, hogy komplex
médiaszolgáltatást nyújtson mind a helyi újság, a helyi televízió, továbbá a városi honlap, mint internetes felület- számára úgy, hogy az lehetőleg minden korosztály igényének
megfeleljen. A kft ellátja ezen kívül az Önkormányzat sajtóreferensi feladatait is. A Zsóry
Caming Kft. a város 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaság, amely a fürdő
szomszédságában 4 hektáros területen biztosít mintegy 1000 férőhelyes szálláslehetőséget a
városunkba látogató vendégek számára.
AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSA A BEVÉTELEK
VÁRHATÓ ALAKULÁSA
Az önkormányzat gazdálkodására az elmúlt években a működőképesség fenntartása, a
kötelezően ellátandó feladatok finanszírozásának biztosítása volt jellemző. A sajátbevételek
növelése terén, önkormányzatunk már élt a helyi adók körének bővítésével (építményadó
fizetésre kötelezettek körének bővítése), illetve az adómértékek növelésével is. Az
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önkormányzati közszolgáltatások nyújtásának finanszírozhatósága érdekében, de az elvárható
méltányos, igazságos közteherviselés elve alapján, az adóviselési képességgel rendelkezőknek
továbbra is hozzá kell járulni, az indokolt közösségi kiadásokhoz. Az igazságos
közteherviselés elve azt is jelenti, hogy az Önkormányzatnak minden jogszerű eszközt
(ellenőrzés, behajtás, végrehajtás) alkalmaznia kell az adóbevételek megszerzéséért, a
hátralékok csökkentéséért. A bevételi lehetőségek szélesebb körű kiaknázása érdekében, ezért
fokozott figyelmet kell fordítani az előírt bevételek beszedésére, a kintlévőségek behajtására,
hangsúlyosabb szerepet kell kapnia az adóellenőrzéseknek.
Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésével, befektetésével az önkormányzat
vagyonának gyarapodását kell elősegíteni.
Önkormányzatunk a jövőbeni fejlesztési célkitűzéseinek megvalósítása érdekében élt a
kötvénykibocsátás lehetőségével 2008. év decemberében. A fejlesztések pénzügyi
szükségletének kielégítéséig, a meglévő források befektetésével törekedni kell a minél
magasabb hozamok elérésére, az önkormányzat fejlesztési forrásának gyarapítására.
A pénzügyi politika része a kiadások legszükségesebb mértékre korlátozása, az ésszerű,
takarékos gazdálkodás. A korábbi időszakban a képviselő-testület folyamatosan megtette a
racionalizáló, takarékosságot célzó intézkedéseket. Ezen a téren tovább kell haladni és csak az
indokolt igényeket finanszírozhatóan kielégítő intézményhálózatot, illetve közszolgáltatási
struktúrát működtetni.
A fejlesztési források beszűkülésével önkormányzati beruházás pusztán önerőből már nem
valósítható meg, csak a pályázati lehetőségek kihasználásával. Az Európai Unió által kiírt
pályázati lehetőségeket széleskörűen ki kell használni, a térségi erőforrásokat koncentráltan, a
magasabb színvonalú ellátás biztosítása érdekében kell igénybe venni. Az önkormányzati
intézmények még inkább éljenek a pályázatok útján, illetve alapítványok révén megszerezhető
nem önkormányzati források működésbe, illetve fejlesztésekbe történő bevonásával.
Az önkormányzati gazdálkodásra vonatkozó legfontosabb célkitűzések:
- Elsődleges, és legfontosabb cél az önkormányzat költségvetési egyensúlyának
megőrzése. Az önkormányzat a költségvetési rendeletében szigorú előírásokkal
szabályozza ennek betartását;
-

Önkormányzatunknak a jogszabályi változásokból adódó feladatokra gyorsan kell
reagálnia, figyelembe kell venni a térségi és regionális célkitűzéseket, a városunkban
működő vállalkozások, civil szervezetek kezdeményezéseit, a lakossági igényeket,
mind rövid, min hosszútávon, és a pénzügyi lehetőségek függvényében a
legkedvezőbb megoldást kell megtalálnia;

-

Az önkormányzat önfinanszírozó képességét javítani szükséges, a saját bevételek
hatékony beszedésével, és biztosítani kell a felvett hitelek, a kibocsátott kötvény
visszafizetését;

-

A vállalt feladatok körében, a gazdaságosabb feladatellátás érdekében meg kell
vizsgálni annak lehetőségét, hogy egyes tevékenységeket a Többcélú Kistérségi
Társulás bevonásával hogyan lehet ellátni, a feladatellátás színvonalának csökkenése
nélkül.
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A KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ ÉS AZ ÖNKÉNT VÁLLALT ÖNKORMÁNYZATI
FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK IRÁNYA
ÉS A FEJLESZTÉSI LEHETŐSEGEK MEGHATÁROZÁSA
A CIKLUS IDŐSZAKÁBAN
Alapfokú oktatás, nevelés
Óvodai és bölcsődei nevelésről való gondoskodás
Az Önkormányzat 2003-ban az addig négy önállóan működő óvoda integrálásával létrehozta
az egységes irányítású városi óvodát, amely 2009. július 1-étől - újabb átszervezés révén, a
bölcsődével való összevonás után - Városi Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde néven
működik. Az integrálit intézmény hat tagintézményből áll, (négy óvoda, két bölcsőde) 19
óvodai és 6 bölcsődei csoporttal látja el feladatát. Az óvodai férőhelyek száma 435, a
bölcsődébe felvezető gyermekek száma 78 fő, az intézményben 82 fő dolgozik. Az óvoda és
bölcsőde összevonása által hatékonyabb és gazdaságosabb működésre, az óvodai-bölcsődei
felvételek jobb összehangolására, átláthatóbbá tételére van lehetőség. Az óvodai elhelyezés
iránt igény az utóbbi időben – köszönhetően főképpen a törvényi változásoknak (ingyenes
étkezés, óvodáztatási támogatás, GYES-en lévő szülők munkavállalási lehetősége – rendkívül
megnőtt, ennek következtében a csoportok létszáma is magas (30-33 fő). További kihívást
jelent az Önkormányzat számára az a 2011 szeptemberétől hatályos jogszabályi változás,
miszerint minden óvodába jelentkező gyermek felvételét biztosítani kell. Az igénybevevők
száma a Bölcsőde esetében is növekedést mutat, melyre megoldást jelenthet a ciklus során
megvalósuló, a Bölcsőde épületét érintő bővítés. Szeretnénk, hogyha folytatódna a 2008-ban
indult és azóta is sikeres óvodai úszásoktatás. A tagintézmények épületének, tárgyi
eszközeinek állagmegóvása, javítása, fejlesztése (pl.: nyílászáró és energetikai korszerűsítés,
távközlési-informatikai hálózat fejlesztése) a pályázati lehetőségek folyamatos keresése,
igénybevétele útján valósulhat meg.
Az általános iskolai oktatásról, nevelésről való gondoskodás
A 2005-ben Mezőkövesdi Általános Alapfokú és Művészeti Iskola, Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat (MÁAMIPSZ) néven megalakult intézmény egységes irányításúvá vált. Az
önkormányzati iskolák azonos szakmai követelményrendszerrel működő komplex szolgáltató
oktatási intézménye jött így létre. Városunkban e mellett a Katolikus Egyház által fenntartott
alapfokú iskola is működik. A főállású munkaviszony keretében pedagógus munkakörben
alkalmazottak száma 2011. január 1–én 132 fő. Fontos szakmai cél, hogy folyamatszemléletű
megközelítés alapján a tanulás és ne a tanítás legyen az iskola alapfeladata. Ehhez alapvető
szemléleti változásra van szükség, melynek kezdetét jelenti, hogy az elmúlt években jelentős
mértékű szakmai megújító továbbképzéseken vehettek részt az intézmény pedagógusai.
Igyekszünk kiemelt figyelmet fordítani a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek
esélyegyenlőségének biztosítására. Az összevont iskola a megyében elsőként kaphatta meg az
un. „előminősített referencia intézmény” minősítést, ami jelentős szakmai előrelépést jelent.
Ezáltal további források nyílnak meg eszközbeszerzésekre, szakmai kompetenciák
fejlesztésére. A megújuló pedagógiai együttműködésekben való részvétel, valamint a
kompetencia-fejlesztés mellett a tárgyi eszközök terén is komoly előrelépés jellemezte az
elmúlt néhány évet. Jelentős mértékű beruházás volt a Szent Imre Tagiskola épületrekonstrukciója, a Mező Ferenc Tagiskola fűtéskorszerűsítése, a Bárdos Lajos Tagiskola
akadálymentesítése. A TIOP 1.1.1 program keretében informatikai eszközök beszerzésére is
mód nyílt, így már az órák 25%-át informatikai támogatással tartják a pedagógusok. A
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megfelelő kompetenciák, és eszközrendszer kialakítása után egy olyan szervezeti kultúrát kell
felépíteni, mely biztosítja és támogatja a fejlesztő értékelést és a tanulói szervezetet.
A ciklusban megoldandó feladatok intézményi szinten:
-

pályázati források bevonásával az iskolák épületeinek karbantartása, felújítása mellett,
megfelelő taneszközök, tárgyi feltételek további biztosítása, hogy minél magasabb szintű, a
kor színvonalának megfelelő környezetben nevelkedjenek és tanuljanak a diákok;

-

a felmerülő nevelési, oktatási problémák kezeléséhez megfelelő szakemberképzésre van
szükség. Ezt pályázati úton, ill. átképzéssel célszerű megoldani;

-

külön figyelmet kell fordítani a sajátos nevelésű és hátrányos helyzetű tanulók
beilleszkedésére, sajátos helyzetükből adódó pedagógiai feladatok ellátására;

-

az új közoktatási törvény elfogadása után az abból adódó feladatok végrehajtása, ill. a
kormányprogramban megfogalmazott oktatáspolitikai koncepciók végrehajtása. A ciklusban
megoldandó feladatok tagintézményenként;

-

a hagyományápolás céljával be szeretnénk vezetni a helytörténet órarend szerinti oktatását.
Mező Ferenc Tagiskola
A több mint 30 éves épület állaga az építés óta igen leromlott, gyakoriak a beázások. A
pályázati lehetőségek keresése mellett az alábbi, megoldásra váró feladatok említhetőek:
nyílászárók cseréje, külső vakolat felújítása, 3 bejárati ajtó és az átjáró folyosó két ajtajának
cseréje, testnevelés öltözők mosdó részeinek komplett felújítása (vízvezeték, zuhany,
csempe), WC helységek felújítása (kagyló, csempe, ajtók), a Sportcsarnok, valamint a
sportpálya és az iskola közötti udvarrészek rendezése, esetleges aszfaltozása, szennyvíz és
vízvezetékek cseréje, folyosók járólapjának cseréje, folyosók beépített szekrények ajtajának
cseréje,
kistornaterem ablakainak és linóleumának cseréje, tantermi táblák cseréje,
számítógép termek gépparkjának cseréje, főbejárat előtti térburkolat javítása, a főkapunál lévő
parkoló és útszakasz rendbe tétele, kerítés festése, gázátadó kerítésének cseréje, az
iskolaépület körüli járda cseréje, csapadékvíz elvezető csatornák pótlása, javítása.
Bárdos Lajos Tagiskola
Az épület hasonló problémákkal küzd, mint a Mező Ferenc Tagiskola. Mivel a város
központjában helyezkedik el, feltűnő a homlokzat rossz állaga. Felül kell vizsgálni az épület
jelenlegi energetikai rendszerét és megfelelő pályázat esetén annak korszerűsítését is el kell
végezni. Ezek mellett – pályázati források keresése által – az alábbi fejlesztések indokoltak:
tetőszerkezet teljes felújítása, nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés, hőszigetelő vakolat
felhordása, a homlokzat, és a freskók felújítása, teljes külső-belső térfigyelő kamera rendszer
kialakítása, udvar parkosítása, játék- és sporteszközökkel történő ellátása, parkolóhelyek
kialakítása a dolgozók és szülők részére, informatika termek számítógépeinek teljes cseréje, 1
tanterem korszerű nyelvi laborrá történő átalakítása, felszerelése.
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Szent Imre Tagiskola
A 2010-ben megvalósult, több mint 300 millió forint értékű beruházás révén Mezőkövesd egy
XXI. századi színvonalú épülettel gazdagodott. A tagintézmény tekintetében az állagmegóvás
és az épület funkcióinak hatékony kihasználása a következő évek feladata.
Művészeti Iskola
A MÁAMIPSZ tagintézményeként működő művészeti iskola jogszabályi előírásoknak
megfelelő minősítése megtörtént. A „kiválóan megfelelt” besorolás révén a tagintézmény már
a teljes normatívát igényelheti. Jelenleg 3 művészeti ágban (zene, tánc, képző- és
iparművészet) zajlanak képzések, helyileg a Zeneiskolában, a Bárdos Lajos, Mező Ferenc,
Szent Imre tagiskolákban, a Szent István Katolikus Általános Iskolában, Bogácson és
Szentistvánon. A modern-kortárs tánc mellett 2009-től elindult a néptánc oktatás is, amely
egyre nagyobb népszerűségnek örvend a gyermekek körében. A Zeneiskola 2013-ban ünnepli
alapításának 50. évfordulóját, amelyet ünnepi műsorral és kiadvánnyal kíván emlékezetesebbé
tenni. Keresni kell a lehetőséget az iskola végleges és méltó elhelyezésére. Ennek érdekében
folyamatosan figyeljük a pályázati kiírásokat.
Pedagógiai Szolgálat és Nevelési Tanácsadó
Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat a Mezőkövesdi Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat tagintézményeként
működik. Évente kb. 1200 gyermek (0-18 év közöttiek) veszi igénybe szolgáltatásait.
Feladatkörébe tartozik a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, logopédiai
ellátás, továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás valamint a nevelési tanácsadás. Ez utóbbin
belül a következő tevékenységeket látja el: szakvélemények készítése, vizsgálatok,
kontrollvizsgálatok, „iskolaérettségi” vizsgálatok, terápiák, fejlesztések, tanácsadás, sajátos
nevelési igényű gyermekek ellátása, ellenőrzések (beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézség), óralátogatások (sajátos nevelési igényű tanulók). A pedagógiai szakszolgálat a
többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható, testi, érzékszervi, enyhe értelmi,
beszéd és más fogyatékos gyermekek ellátását is jelenti. Ehhez azonban speciális
felkészültségű szakemberekre és jelentős tárgyi, működési feltételekre van szükség. Az
intézmény 2007 szeptemberétől a Bárdos Lajos tagiskolában működik, ugyanebben az évben
lett felújítva, karbantartásra szükség jelenleg nincs, az épület akadálymentesített. A tárgyi
feltételek megfelelőek, a felszereltség, ellátottság, a fejlesztő eszközök színvonala kielégítő,
de folyamatos pótlást és fejlesztést igényelnek. A személyi feltételeket illetően a 4/2010.
(I.19.) OM rendelet alapján 2011 szeptemberétől a gyermekekkel, tanulókkal való közvetlen
foglalkozást csak szakvizsgázott pedagógus végezheti, ezért négy pedagógusnak az
elkövetkezendő években el kell kezdenie a szakvizsgát adó képzést. Amennyiben arra
pályázati lehetőség nyílik, biztosítani szükséges, hogy valamennyi pedagógus rendelkezzen
személyi számítógéppel.
Szent István Katolikus Általános Iskola /nem önkormányzati fenntartású/
Az iskola - bár nem önkormányzati fenntartású intézmény – aktív szerepet vállal Mezőkövesd
közművelődési, közoktatási életében. Az elmúlt évek tapasztalata rávilágított, milyen nagy
igény mutatkozik a mezőkövesdi szülők részéről, hogy gyermeküket egy keresztény
szellemiségben oktató-nevelő iskolába írassák. Az intézmény szervesen kapcsolódik a város
és a térség oktatási-közművelődési életébe, így részt vesz a Többcélú Kistérségi Társulás által
szervezett tanulmányi és sportversenyeken, helyet ad a zene és néptánc-oktatásnak, önálló
énekkarral, iskolarádióval rendelkezik. Az iskola városhoz való kötődését jelzi az immáron
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hagyománnyá vált várostörténeti verseny is, amelyen a település kulturális életének ismerete
kap fontos szerepet. A katolikus iskola szoros kapcsolatot ápol egyházi és önkormányzati
karitatív, illetve segélyszervezetekkel is.
Önként vállalt középfokú oktatás, nevelés
Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola
Az általános iskolákban egyre csökkenő tanulói létszám érinti a középiskolát is, szűkül a
beiskolázási körzet, ám a túljelentkezés még mindig 4-5-szörös. A gimnáziumban 2 osztály 4
évfolyamos tantervű (humán- művészeti, reál- általános) 1 osztály 5 évfolyamos nyelvi
előkészítővel működik, a szakközépiskolai oktatás pedig évfolyamonként két osztállyal
(közgazdasági, egyéb szolgáltatások szakmacsoport). A nyelvi előkészítő osztályban 2007-től
megkezdődött a második idegen nyelv oktatása is. Második idegen nyelv választásának (a
rendelkezésre álló feltételek szerinti lehetőség az orosz nyelv) bővítése igényfelmérés alapján
is a célok között szerepel, az ehhez szükséges személyi feltételek adottak. A gimnázium
dolgozóinak jóváhagyott létszáma a koncepció készítésekor 51 fő. Megtörtént az intézmény
akkreditált vizsgaközponttá nyilvánítása, mely még vonzóbbá teheti az ide jelentkező diákok
számára az iskolát. A tanulók tanulmányi ideje alatt ECDL vizsgát tehetnek, cél, hogy ne csak
a felkészítés, de a vizsgáztatás is itt történhessen. A Zempléni TISZK tagjaként kerülhet sor a
felnőttképzés akkreditációjára, s ez a feltétele a vizsgaközponttá válásnak. Jelenleg a
logisztikai ügyintéző képzés folyik (2 éves), utazási ügyintéző, amelynek egyfajta
megalapozását jelenti a 11-12. évfolyamon választható utazás és turizmus fakultáció, ill.
ügyviteli titkár-képzés közül is választhatnak a jelentkezők. Az intézmény a
biztonságszervező képzéssel szeretné bővíteni a kínálatot. Az iskola dolgozóinak létszáma
lehetővé teszi a feladatok ellátását, a megemelt kötelező óraszám nem okoz létszám-leépítési
problémát. A műszaki, tárgyi eszközöket érintő fejlesztési igények között említendő, hogy az
intézmény épülete közel 100 éves, így esedékes a nyílászárók cseréjének folytatása, a tető
cseréje, a sportudvaron a labdafogó háló cseréje, az épület előtti járda burkolata, a park
rendezése. Az fűtési rendszer korszerűsítésére a Bayer Róbert Kollégium és Élelmezési
Központ rendszerének felújításával együtt kerülhet sor, amennyiben erre a város pályázati
forrásokat talál.
Széchenyi István Szakképző Iskola
Az iskola tevékenységét az alapító okiratban rögzítettek szerint végzi, jóváhagyott
létszámkerete a koncepció készítésének időpontjában 77 fő. A képzés szerkezete:
szakközépiskolai képzés három szakmacsoportban (gépészet, informatika, kereskedelemmarketing); szakiskolai képzés (bútorasztalos, gépi forgácsoló, géplakatos, élelmiszer- és
vegyi áru eladó, mezőgazdasági gépszerelő, gépjavító, női szabó, központi fűtés- és
csőhálózat-szerelő, villanyszerelő kőműves). Az érettségire épülő szakképzés is egyre
népszerűbb, itt 3 szakmát sajátíthatnak el a tanulók. (autószerelő /gépjárművillamosságszerelő/, kereskedő, gazdasági informatikus). Akkreditált felnőttképzési intézményként az
iskola különböző OKJ-s tanfolyamokat is szervez. A képzés szerkezete jelenleg és a jövőben
is próbál alkalmazkodni a Mezőkövesd és vonzáskörzetében működő gazdálkodó szervezetek
igényeihez. Az alapvető tárgyi és személyi feltételek folyamatos fejlesztést igényelnek a
színvonalas oktató-nevelő munkához. Ehhez folyamatosan pályázatokat nyújt be, elsősorban
uniós pályázati lehetőségeket keresve, másrészt a TISZK nyújtotta lehetőségeket használják ki
minden területen. A szakmai képzés mellett a közismereti tárgyak oktatására is nagy
hangsúlyt fektet, s a nevelő munkában kiemelt szempont a hátrányos helyzetű tanulók
fejlesztése. Ebben nagy segítséget jelentenek a pedagógusok részére szervezett
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továbbképzések. A modern, korszerű oktatáshoz szükséges eszközök beszerzésére sikerült
már eddig is pályázati forrásokat elnyerni, ezeket a továbbiakban is elsősorban külső források
bevonásával próbáljuk megvalósítani. Mivel a szakiskolai oktatáson belül a 9. és 10.
évfolyamon valamint az előrehozott (8+3 év) szakképzésnél a 9. évfolyamon az iskolának kell
biztosítani a gyakorlati képzési helyet, szükségessé válik új tanműhely kialakítása vagy a
város területén erre alkalmas épület megvásárlása, esetleg már meglévő önkormányzati épület
hasznosítása. Az iskola fejlesztési tervei között szerepel a kereskedelmi és marketing
szakmacsoportos képzés felnőttképzésbe való bekapcsolása is. Az épületet, illetve a műszaki
infrastruktúrát érintő fejlesztési szükségletek: a tetőzet szigetelése, beázástól való mentesítése,
pályázati úton az akadálymentesítést kiegészítő felvonó megépítése, vizesblokkok felújítása,
informatikai fejlesztések.
Bayer Róbert Városi Kollégium és Élelmezési Központ
A kollégium eredményes működéséhez szükséges személyi feltételek biztosítottak. Az épület
külső és belső állapota, a lakhatósági szint megtartása egyaránt szükségessé tesz nagyobb
felújításokat és beszerzéseket. Ezáltal sikerülhet olyan esztétikai környezetet megteremteni,
amely a kollégium kihasználtságát növelheti. Ezeket célszerű pályázati forrásokból
biztosítani. Kiemelt feladat a tető állapotának megnyugtató rendezése. A kollégium
befogadóképessége 90 fő, a jelenlegi létszám 70 fő körüli, ám sajnos 2-3 évig további
csökkenés várható. Ez kb. 75%-os kihasználtságot jelent. Ennek megoldására több alternatívát
is javasolt átgondolni, így pl. a máshol tanuló diákok számra (egri főiskola, felső tagozatos
mezőkövesdi diákok) is lehetőséget adni a kollégiumi ellátásra vagy diákszálló kialakításához
szükséges felméréseket végezni. A városi közétkeztetést a kollégiumban működő élelmezési
központ látja el. Ennek folyamatos és megfelelő szintű működését, a kötelező előírások
betartásához szükséges berendezéseket, eszközöket, felszereléseket biztosítani kell. Fontos
cél, hogy a 0-18 éves korosztályok élelmezési nyersanyagnormája lehetőleg az államilag
biztosított norma közelében legyen, de ennek felülvizsgálatát folyamatosan el kell végezni.
Az intézmény jelenlegi helyzetének elemzése után további tervek kidolgozása szükséges a
jobb kihasználtságért, ennek során további funkciókat meghatározni, az élelmezési
központban még jobban előtérbe kell helyezni a hatékony nyersanyag gazdálkodást, melynek
alapja az egészséges életmódóra törekvés, az ételek minőségének és választékosságának
folyamatos javítása. Felül kell vizsgálni az épület jelenlegi energetikai rendszerét és
megfelelő pályázat esetén annak korszerűsítését is el kell végezni.
Helytörténeti oktatás
Az Önkormányzat kiemelt feladatának tekinti, hogy a felnövekvő generációk az iskolai
oktatás keretében is megismerkedhessenek városunk és a matyóság történetével, szokásaival,
említésre méltó épített és szellemi kincseivel. Ennek megteremtése érdekében 2010 őszén
útjára indult az a szervező munka, amelynek célja egy olyan oktatást támogató kézikönyv
elkészítése, amelyet a gyakorló pedagógusok alkalmazni tudnak a közismereti órák részeként.
A kötet előkészítésében a város helytörténetének feldolgozásában eddig is bizonyított
pedagógusok, szakemberek vesznek részt. A könyv átfogó képet mutat a népesség, a
természet-földrajz és településszerkezet történelmi alakulásáról, bemutatja a matyó házbelsőt,
a matyó családot, foglalkozik a város életét meghatározó történelmi eseményekkel,
személyiségekkel, a kialakult szokásokkal, gyermekjátékokkal, a summásság világával.
Feldolgozza a város irodalmi-népművészeti értékeit, szól a matyó viselet és néptánc
alakulásáról és taglal néhány ismertebb népi kézművességet is. Cél, hogy minél szélesebb
korosztály számára tudjunk átadni szellemi örökségünkből és előbb utóbb ez az ismeretanyag
akár az érettségi-követelményrendszernek is természetes részévé váljon
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EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS
Egészségügyi alapellátások
Felnőtt háziorvosi szolgálat
Az egészségügyi alapellátás körében két háziorvosi rendelő privatizációja történt meg az
elmúlt években, a többi önkormányzati tulajdonban van. Az ellátás színvonalának, tárgyi
feltételeinek javítását célozza azon pályázat előkészítése és benyújtása, amely révén a
Rendelőintézet épülete mellett egy korszerű háziorvosi rendelő megépítésére is lehetőség
nyílhat. Továbbra is fontosnak tartjuk a 28/2008. (X.30) ÖK. számú rendeletben foglaltakat,
miszerint az Önkormányzat a háziorvosi utánpótlás hosszú távú biztosítása érdekében a
mezőkövesdi lakhellyel rendelkező szigorló évét töltő általános orvostanhallgatók, vagy
frissen végzett rezidens orvosok, a Mezőkövesdi lakhellyel rendelkező háziorvosi
szakvizsgával rendelkező és Mezőkövesden praxist vásárló háziorvosok, valamint a
Mezőkövesden letelepedni szándékozó és Mezőkövesden alapellátásban munkát vállaló
háziorvosok számára a rendeletben meghatározott támogatási formákat nyújt.
Házi gyermekorvosi ellátás
A városban működő három gyermekorvosi körzet el tudja látni a 0-18 éves korúak gyógyítómegelőző feladatait. Egy gyermekorvosi rendelő privatizálása történt meg, míg a másik két
körzet ellátását a pályázati forrásból megépülő háziorvosi rendelőkben kívánjuk megoldani.
Fogorvosi alapellátás
Az alapellátási szolgálat 1997. évben privatizálásra került, ez idáig a József Attila úton
található ingatlan értékesítésre került az ott praktizáló fogorvosok részére. Jelenleg két
fogorvosi körzetben biztosítja az önkormányzat a felnőtt lakosság ellátását. Terveink között
szerepel a harmadik fogorvosi körzet ismételt kialakítása. Ennek személyi és dologi
feltételeinek előteremtéséhez szükséges jogi lépések előkészítése folyamatban van. Az
ifjúsági fogászat jelenleg a Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola
épületében, nem megfelelő környezetben működik. A tervek szerint az iskola
szomszédságában található, immáron iskola-orvosi rendelő céljára átalakított önkormányzati
szolgálati lakás mellett kell helyet biztosítani az ifjúsági fogászat számára is.
Alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti szolgálat
A korábbi ciklusprogramban megfogalmazott cél eredményeképpen, - miszerint keresni kell
az orvosi ügyelet jogszabályoknak megfelelő, lehetőleg költséghatékonyabb ellátásának
formáját, - a központi ügyeleti szolgálat 2007. augusztus 1-től önkormányzati döntés alapján,
közbeszerzési eljárás keretében levált a Rendelőintézettől és a feladatot azóta az Oxytransz
Kft. végzi. A szolgálat hétköznapokon 16 órától reggel 8 óráig, ünnepnapokon és hétvégeken
24 órás időtartamban látja el Mezőkövesd Város és az ellátási körzetbe tartozó települések
gyermek és felnőtt lakosságának orvosi ügyeletét. Az ügyeleti szolgálat továbbra is a József
Attila úton működik, így az elhelyezése biztosított. A szükséges technikai feltételekről, így a
megfelelő egészségügyi gépműszerekről is a szolgáltatást végző kft-nek kell gondoskodnia.
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Védőnői szolgálat
A városban továbbra is hat vegyes körzeti, egy iskola-egészségügyi és egy ifjúsági feladatot
ellátó védőnő dolgozik. A védőnő gondozási tevékenységét azon családok körében végzi, ahol
várandós és gyermekágyas anya, illetve 0-16 éves korú gyermek él. A szolgálat a Városi
Rendelőintézetben, a volt orvosi ügyelet helyén működik. A feladatellátás azonban kedvezőbb
körülmények között történhetne további helyiségek biztosításával. Biztosítani kell a védőnők
továbbképzésének lehetőségét is. Az Önkormányzat tervei között szerepel a védőnői szolgálat
kistérségi szinten történő megszervezése, amellyel a feladatellátás finanszírozását,
hatékonyságát is javíthatnánk.
Iskola-egészségügyi szolgálat
Az iskola-egészségügyi ellátásról történő gondoskodás legalább a jelenlegi szinten
biztosítandó. A gimnázium melletti önkormányzati szolgálati lakás átépítése révén sikerült
egy, a szűrések elvégzésére is alkalmas orvosi rendelőt kialakítani.
Alapellátáson túli egészségügyi ellátások
Egészségügyi szakellátás
A szakorvosi ellátás nem tartozik a szorosan vett alapellátási feladatokhoz, ez az
Önkormányzat által elvállalt lakossági szolgáltatás. A város saját lakosságán túl biztosítja a
vonzáskörzetébe tartozó mintegy 50 ezer fő ellátását is.
A feladat minél magasabb szinten történő ellátása érdekében a korábban megüresedett
álláshelyek betöltése Egerből átjáró orvosokkal megtörtént, de időközben egy szemészeti
részmunkaidős állás is megürült, ezt pályázat útján próbálja az intézmény betölteni. A fiatal
orvosok letelepedéséhez kiemelt bérezést a jelenlegi OEP finanszírozásból nem biztosítható, a
város lehetőségihez mértek kívánja segíteni a településen dolgozó, a város közössége számára
nélkülözhetetlen szakemberek lakhatását, esetleg későbbi letelepedését. Ez a megoldás is
azonban csak az úgynevezett egész orvosi állások problémáját oldhatja meg, a részmunkaidős
állásokat továbbra is külsős orvosokkal tudjuk biztosítani. Folytatni kell az orvosi gépműszer
cseréket, fejlesztéseket. Az elmúlt időszakból kiemelendő a digitális tüdőszűrő gép,
gasztroszkóp, nőgyógyászati ultrahang, szív-ultrahang, röntgen-digitalizálás, korszerű beteg
behívó és betegadminisztrációs rendszer megvalósítása. A Városi Rendelőintézet és a
Belgyógyászati Osztály rekonstrukciója évek óta napirenden lévő feladat. Ezen beruházások
megvalósítására azonban pályázati forrás megszerzése esetén lehet reális esélyünk. A
Rendelőintézet egy 800-900 milliós épület felújítással és gépműszer beszerzéssel egybekötött
uniós pályázat beadását tervezi, amelynek kiírását várjuk, a tervek előkészítése folyamatban
van.
A város célja, hogy az egészségügyi ellátás színvonalának folyamatos növelése mellett
Mezőkövesd egészségturisztikai vonzerejét is erősítse. A Képviselő testület 2011. február 23án hozott határozatával kifejezte szándékát az egykor városi irányítás-működtetés alá tartozó
Mozgásszervi Rehabilitációs Központ (Reuma Kórház), illetve az általa ellátott feladatok
átvételére. Reményeink szerint a megyei önkormányzattal kötött megállapodást révén az
egészségügyi ellátások, a Zsóry Gyógy- és Strandfürdő és a szálláshelyek összehangolt
fejlesztésével új perspektívákat nyithatunk a város idegenforgalmában és a helyi
foglalkoztatásban egyaránt.
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SZOCIÁLIS, GYERMEK ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI
ALAPELLÁTÁSOK
A szociális ellátások területén az alapellátásokat az önkormányzat széles körben biztosítja. A
város szociális hálója úgy a szociális törvényben, mind az önkormányzati rendeletben
meghatározott pénzbeni, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátási formákra
kiterjed. E területen nem a szociális háló további kiterjesztése, hanem annak hiányosságai és
működésbeni visszásságainak megoldása a konkrét feladat. Célunk olyan ellátási formák
biztosítása, amelyek valóban segítenek az arra rászorulók gondjain. Legnagyobb feladat
azonban a rászorultság fogalmának olyan meghatározása, amely által az ellátások valóban a
célzott réteghez tudnak eljutni. Keresni kell a lehetőségét a szociális rászorultság további
támogatására.
Szociális alapellátások
A pénzbeni és természetben nyújtott szociális ellátást igénybevevők száma évről évre
növekvő tendenciát mutat, különösen a kötelező juttatások terén (rendszeres szociális segély,
átmeneti segély, közgyógyellátás). Az önkormányzat a szociális alapellátás körében, a
személyes gondoskodás esetében:
-

a Bayer Róbert Kollégium és Élelmezési Központ keretében biztosítja az étkeztetést,
a Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat keretében az alábbi
személyes gondoskodást nyújtó ellátási formákat biztosítja:
a.) családsegítés,
b.) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
c.) közösségi pszichiátriai ellátás
d.) házi segítségnyújtás.

A személyes gondoskodást igénylő alapellátásokat az önkormányzat a Mezőkövesdi Többcélú
Kistérségi Társulás által fenntartott Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti
szolgálat útján látja el.
Az idősek tartós elhelyezését biztosító Idősek Otthona, az nappali ellátást nyújtó Idősek
Klubja és az átmeneti elhelyezést nyújtó Idősek Gondozóháza fenntartója a Mezőkövesdi
Többcélú Kistérségi Társulás.
Szakosított szociális ellátás
A szakosított szociális ellátások közül az önkormányzat a Mezőkövesdi Kistérségi Szociális
és Gyermekjóléti Szolgálat keretén belül az alábbi ellátásokat biztosítja:
- Idősek nappali ellátását nyújtó szolgáltatás: Idősek Klubja;
- Idősek átmeneti elhelyezését biztosító szolgáltatás: Időskorúak Gondozóháza;
-

Ápolást, gondozást nyújtó tartós bentlakásos intézmény: Idősek Otthona. Az
intézmény 27 férőhellyel működik 1998. június 1-től. Célunk a feladatellátás hosszú
távú biztosítása, elsősorban a mezőkövesdi időskorú lakosság ellátására.
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Alapellátásként:
-

Az idősek napközbeni ellátását, mint nappali ellátást nyújtó Idősek Klubja, amely a
saját otthonukban élők – a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk
ellátására részben képes idősek - részére biztosít lehetőséget napközbeni
tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra,

-

Az átmeneti elhelyezést nyújtó ellátást, mint Idősek Gondozóházát, amely az
időskorúak, valamint azon 18. életévet betöltött beteg személyek ellátására szolgál,
akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban időlegesen nem
képesek gondoskodni.

Alapellátáson túli ellátásként:
-

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtási szolgáltatást az Önkormányzat a Mezőkövesdi
Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat útján lát el.

Megvalósítandó feladat:
-

az intézmények, feladatellátások bevételeinek alapítványi vagy magán forrásokkal
történő kiegészítése;
Bővíteni kell a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban részesültek körét;
Meg kell keresni a lehetőségeket az idősek otthona férőhelyeinek bővítésére.

A hajléktalanok átmeneti szállását és nappali melegedőjét a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Mezőkövesdi Szervezetével kötött együttműködési szerződés keretében biztosítja az
önkormányzat. Ezen a területen megőrizendő a jelenlegi intézményi rendszer, a működéshez
szükséges feltételek biztosítását kell megcélozni.
Gyermek- és ifjúságvédelmi ellátások
Pénzbeni ellátások
E körben az önkormányzat rendkívüli gyermekvédelmi támogatást biztosít. Természetbeni
ellátásnak minősül a tandíj, egészségügyi szolgáltatásért fizetendő térítési díj, illetve egyéb
ellátás kifizetésének átvállalása, valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény.
Ahhoz, hogy a gyermekvédelmi ellátás valóban a törvényben meghatározott célok
felhasználására kerüljön, célszerű lenne annak nyújtását a jövőben természetbeni nyújtott
ellátásként biztosítani.
Személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások
Gyermekek napközbeni ellátása
A gyermekek napközbeni ellátása a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali
felügyeletet, gondozást, nevelést, foglalkoztatást, étkeztetést jelent azon gyermekek számára,
akikről szülei, nevelői munkavégzés, betegség, vagy egyéb ok miatt nem tudnak
gondoskodni.
Mezőkövesd városban a bölcsődei, óvodai és az iskolai napközis foglalkozás működik.
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Bölcsődei ellátás
A bölcsőde kihasználtsága maximális, eléri a 120%-ot. Sajnos egyre nagyobb a szociális
rászorultság alapján gyermekeik elhelyezését kérő szülők száma. A bölcsőde átalakítására,
felújítására pályázaton nyert az önkormányzat. Egy új épületrésszel bővül, melyben
kialakításra kerül 4 csoportszoba, az átalakítás 2011-ben terveink szerint megkezdődik.
Megvalósítandó alapellátáson túli feladat:
-

A bölcsődei férőhelyek további bővítése;
Az igények felmérése után a bölcsőde az alapellátáson túli szolgáltatásként speciális
tanácsadással, időszakos gyermekfelügyelet vagy gyermekhotel működtetésével,
illetőleg más, gyermeknevelést segítő szolgáltatásokkal is segíthetné a családokat.

Gyermekjóléti szolgáltatás
A gyermekjóléti szolgáltatást 2005. augusztus 1. napjától a Mezőkövesdi Kistérségi Szociális
és Gyermekjóléti Szolgálat látja el.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS SPORT FELADATOK
A feladatellátás szervezete, helyzetértékelés, célkitűzések
Finanszírozás:
A közművelődési feladatok finanszírozása terén az önkormányzati intézmények,
önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok tevékenysége mellett fontos szerepet kapnak a
civil szervezetek, amelyek munkáját az Önkormányzat pályázati rendszer működtetésével
támogatja. 2011-ben a társadalmi szervezetek, egyházak és alapítványok számára kiírt
pályázat feltételeit az Önkormányzat akként változtatta meg, hogy az elbírálásnál
nyomatékosabban figyelembe veszi, melyik szervezet milyen aktivitást mutat a városi
rendezvények szervezésében, lebonyolításában. Az Önkormányzat költségvetésében a
közművelődési feladatokra minden évben a teljes költségvetés 2-3%-át különíti el. Továbbra
is ösztönözni kell, hogy mind a magánszemélyek, mind a gazdasági társaságok pénzügyi,
egyéb dologi és személyi eszközökkel, segítséggel támogassák a feladatellátást,
rendezvényszervezést, ennek érdekében szoros kapcsolatot kell ápolni a lehetséges
támogatókkal. Törekedni kell továbbá külső pályázati eszközök folyamatos bevonására is.
Kistérségi közművelődési feladatellátás
A kistérségi szintű közművelődési feladatokat a Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Kulturális,
Könyvtári, Turisztikai es Sportcentrum Nonprofit Kft. a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi
Társulással kötött megállapodás alapján látja el. Ennek megvalósítása során a Kft. és a
Társulás célja különösen:
-

a területi kulturális tervezés fontosságának népszerűsítése

-

a kultúrában és a területfejlesztésben érdekelt szakemberek együttműködésének erősítése
kistérségi szinten, a különböző kulturális területeken dolgozó szakemberek
együttműködésének erősítése szakmai és szervezeti megközelítésben
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-

a kultúra és a kulturális fejlesztések fontosságának hangsúlyozása a kistérségi döntéselőkészítők és döntéshozók felé,

-

Közkincs Kerekasztal működtetése, ezen képzések, előadások tartása a térség polgármesterei,
közművelődési-idegenforgalmi szakemberei számára, térségi rendezvények összehangolása.
Önkormányzati feladatellátás
A Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Kulturális, Könyvtári, Turisztikai es Sportcentrum
Nonprofit Kft. és - a tevékenységéhez szervesen kapcsolódó, szintén önkormányzati alapítású
- Mezőkövesdi Művelődési Közalapítvány működteti a következő közművelődési színtereket:
a) Közösségi Ház: A 2006-2007-es évben történő részleges korszerűsítés után 2011-ben
megkezdődött a komplex felújítás. Az épület otthont ad színházi bemutatóknak,
kiállításoknak, városi és civil kezdeményezésű rendezvényeknek (Pedagógusnap,
Ünnepi könyvhét, Semmelweis-nap, Idősek világnapja, a Hátrányos helyzetűek és az
Idősek karácsonya) A felnőtt és gyermek színházi programok látogatottsága az elmúlt
években folyamatosan nőtt, ezt a tendenciát meg kell őrizni és tovább kell javítani. A
Közösségi Ház több, a városban működő civil szervezet otthona az Önkormányzattal
kötött együttműködési megállapodás alapján. Eszközeivel hozzájárul működésük,
rendezvényeik színvonalas megvalósításához. A KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft. - és
rajta keresztül a Közösségi Ház - a városi rendezvények szervezésének,
lebonyolításának első rendű felelőse. 2006-ban kezdte meg működését az épületben az
Ifjúsági Információs Pont, amely 2009-ben átköltözött a korábbi Gyermekkönyvtár
épületébe.
b) Kis Jankó Bori Emlékház: a Hadas-városrész meghatározó szereplője, amely a többi
„mesterség-ház”-tól abban is eltér, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelő
„múzeumi kiállítóhely” besorolással rendelkezik. Az előírásokban is megkívánt nyitva
tartást a KÖZKINCS-TÁR és a Művelődési Közalapítvány dolgozói révén sikerül
biztosítani, illetve a tárlatvezetésben hatékony együttműködő partner a Matyó
Népművészeti Egyesület. Az elmúlt években sikerült megoldani az épület elektromos
fűtését, kiépíteni a vagyon- és tűzvédelmi rendszert. A jövőben fontos az épület
folyamatos karbantartása.
c) Iskolatörténeti Gyűjtemény: A Gyűjtemény 2006 márciusától látható jelenlegi helyén,
a Mátyás király út 52. szám alatt. Az épület kézműves-foglalkozásoknak,
gyermekprogramoknak is otthont ad. A fűtetlen épület a téli időszakban párásodik,
amely a gyűjtemény anyagainak állagát is veszélyeztetheti. A párátlanítás
megoldásának lehetőségeit keresni kell.
d) Tourinform Iroda: A térségi információs adatgyűjtés és szolgáltatás mellett a nyári
időszakban a Zsóry Fürdő területén szezonális információs irodát működtet.
Munkájával nagyban hozzájárul a sikeres idegenforgalmi marketing munkához,
szervezi az Utazás Kiállításon való városi megjelenést, részt vállal a Matyó Húsvét
rendezvény lebonyolításában is, a városi rendezvényekre való kitelepüléssel segíti a
városba látogatók informálását.
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e) Városi Galéria: 2011-ben az épület teljesen megújul. A korábbi funkciói mellett
régóta szándéka a városnak, hogy Takács István mezőkövesdi festőművész
munkásságának bemutatására állandó tárlatot alakítson ki az épületben. Ennek
érdekében az Önkormányzat szorosan együttműködik a művész hagyatékát kezelő
Takács István Alapítvánnyal.
f) Városi Könyvtár: A városi könyvtár középfokú ellátást biztosító, általános gyűjtőkörű
nyilvános, részben önálló közművelődési intézmény. A hagyományos dokumentumok
mellett elektronikus anyagok is elérhetőek, folyamatosan működik a könyvtárközi
kölcsönzés. A beiratkozottak és a látogatók létszáma évről-évre nő, köszönhetően a
kihelyezett könyvtár óráknak, könyvbemutatóknak, előadásoknak, író-olvasó
találkozóknak és egyéb kiegészítő programoknak, szolgáltatásoknak. (e-ügyintézés,
adó ügyintézés, jogszabály-keresés, fax küldés-fogadás). Továbbra is a mezőkövesdi
Többcélú Kistérségi Társulás megbízásából, immáron 19 településen látja el a
mozgókönyvtári szolgáltatást. Nagy eredmény, hogy létrejött a kistérségi közös
katalógus, amely az interneten keresztül 0-tól 24 óráig elérhető. Megvalósult a két
könyvtári egység (felnőtt és gyermek részleg) egy épületben történő elhelyezése. A
tapasztalatok azt mutatják, hogy a szülők és gyermekek több esetben már együtt
keresik fel a két részleget. Mindkét helyen biztosított az internet hozzáférés, a
gyermek könyvtári egységben pedig e-Magyarország Pont is működik. A kiemelt
városi rendezvények közül továbbra is feladata a Kultúra Napja, Ünnepi Könyvhét,
valamint a Költészet Napja szervezése. Továbbra is problémát jelent azonban a
selejtezésre szánt kötetek, dokumentumok kiválogatása, amelyhez szükséges idő és
munka ráfordítást biztosítani kell. Ennek lehetséges formája a Közkincstár Nonprofit
Kft-n belüli munka átszervezése. A szolgáltatások színvonalának fokozatos
emelésével javítani kell a könyvtár és az olvasó közötti kapcsolatot.
g) Városi Sportcsarnok és Szabadidőközpont: A Sportcsarnoknak alaptevékenysége
mellett egyre szélesebb körben sikerült bekapcsolódnia a város kulturális életébe,
különböző rendezvényeknek ad helyszínt, emellett maga is szervez eseményeket. Új
elem a 2011-ben tervezett Matyó Expo fesztivál, amelyen a térség szellemi, kulturális,
gasztronómiai és gazdasági értékeit is hivatott bemutatni. A létesítmény
alkatrészeinek, berendezéseinek karbantartása, felújítása, cseréje továbbra is feladat. A
2011-ben megvalósuló Városrehabilitációs Projekt keretében a Sportcsarnok előtti
Kavicsos-tó is megújul és a nagyobb városi rendezvények legfőbb helyszínévé lép elő.
A Kavicsos-tó és a mellette található szabadidő park valamennyi korosztály igényét
kielégítő centrummá válik a beruházás megvalósulását követően, amely a
kikapcsolódás mellett a sportkoncepcióban foglalt célkitűzéseket is segíti. Meg kell
oldani a Sportcsarnok nyitott erkélyének átalakítását, funkcióval történő ellátást.
Feladat, hogy a jövőben gyarapodjon a Sportcsarnok rendezvényeinek száma, ennek
egy része a belépőjeggyel látogatható előadások, nagykoncertek szervezése.
A városi közművelődési feladatok ellátásban a nevelési-oktatási intézmények szerepe is
megemlítendő.
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Önkormányzaton túli feladatellátás, civil részvétel
A Mezőkövesdi Művelődési Közalapítvány 2004-ben történő létrehozásával Mezőkövesd
Város Önkormányzata a korábban költségvetési intézmény útján történő közművelődést új
alapokra helyezte. Ennek során a Közösségi Ház a „közösségek”, civilek házává vált, akiket a
város lehetőségeihez mérten, pályázati úton támogat. A pénzügyi források egyrészt a
feltételeknek megfelelő szervezetek működését, másrészt konkrét rendezvények
megvalósítását segítik. Az Önkormányzat a 24 városi civil szervezetet tömörítő Civil
Szövetség Egyesülettel kötött támogatási szerződés által a jövőben még hatékonyabb és
szorosabb együttműködésre törekszik a társadalmi szervezetekkel. A 2011-től foglalkoztatott
civil referens feladata naprakész információt szolgáltatni az Önkormányzat felé arról, melyik
szervezet, éppen milyen programmal készül az adott hónapban. A folyamatos egyeztetésnek
köszönhetően az infrastruktúra (helyszín, hangosítás) összehangolása is rendezettebben
működhet.
Kiemelt városi rendezvények
Az Önkormányzat a 2010-2014-es ciklusban a rendezvényeit döntően a KÖZKINCS-TÁR
Kulturális, Könyvtári, Turisztikai és Sportcentrum Nonprofit Kft-n, valamint a civil
szervezeteken keresztül szervezi. A kiemelt városi rendezvények felsorolását az
Önkormányzat 2010-2014-es időszakra vonatkozó Közművelődési Koncepciója tartalmazza.
A rendezvények szervezésével kapcsolatos törekvés, hogy az elaprózott, a nyári időszakban
szinte minden hétvégére jutó városi rendezvények helyett összefogottabb, fesztiválszerű
programot kínáljunk úgy, hogy egy-egy hétvégén több, korábban külön hétvégére eső
rendezvényt tarthassunk, növelve és koncentrálva ezzel a látogató-közönséget is.
Célunk, hogy a városi rendezvények során minél inkább a helyi, matyó szellemi, kulturális és
építészeti értékeket helyezzük a középpontba, ugyanakkor új arculatú programokkal kívánunk
nyitni a fiatalabb korosztály felé is.
Ciklusban megvalósítandó feladatok
-

A 2011-ben záruló városrehabilitációs program során megújuló épületek, intézmények
megfelelő funkcióval történő megtöltése;

-

a megújuló Városi Galéria emeletén Takács István munkásságát bemutató állandó kiállítás
létrehozása, a művész hagyatékát kezelő Takács István közreműködésével;

-

a Városi Sportcsarnok egyéb tevékenységéből származó bevételek, valamint pályázati
források segítségével az épület, továbbá a berendezések folyamatos korszerűsítése, biztosítva
ezzel, hogy az intézmény megfeleljen az NB I-es követelménynek;

-

a Sporttelep folyamatos fejlesztése, a pályázati lehetőségek kihasználása, segítve ezzel az
utánpótlás-nevelést, valamint biztosítva - a labdarúgó csapat sikeres szereplése esetén – a
magasabb osztályban előírt követelmények teljesítését;
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-

a Civil Szövetség Egyesületen keresztül segíteni a társadalmi szervezetek pályázatfigyelését,
szervezni a városi rendezvényeken való rendszeres jelenlétüket;

-

városi kezdeményezések révén a fiatalabb korosztály minél intenzívebb bekapcsolása a helyi
kulturális életbe, erősítve kötődésüket szülővárosuk iránt.
NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGEK JOGAINAK ÉRVÉNYESÜLÉSE
A helyi önkormányzatokról szóló törvény kötelező feladatként jelöli meg a nemzeti és etnikai
kisebbségek jogainak érvényelülését. A 2010. évi önkormányzati választásokat követően
egyedüli kisebbségi önkormányzatként alakult meg a Cigány Kisebbségi Önkormányzat. Az
Mezőkövesd Város Önkormányzata a Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére a
működéshez bérleti díj-mentes ingatlant, valamint tárgyi eszközöket biztosít.
A ciklusban megoldandó feladat:

-

ösztönözni kell a Kisebbségi Önkormányzatot az oktatás, egészséges életmódra nevelés, a
munka világában való aktív részvétel, - mint életforma - népszerűsítésére.

KAPCSOLATÉPÍTÉS
Ez a fejezet áttekinti Mezőkövesd Város helyi, térségi, valamint nemzetközi kapcsolatait, a
gazdálkodó és civil szervezetekkel, valamint az egyházzal ápolt viszonyát és azok fejlesztési
irányait.
A lakossággal
Az önkormányzatoknál általában intézményesített formákon (fogadóóra, lakossági fórum,
közmeghallgatás, tájékoztatási kötelezettség, stb.) túl az Önkormányzat törekszik a
lakossággal való minél közvetlenebb és intenzívebb kapcsolat kialakítására. Ennek érdekében
működteti az egyes média-felületeket (ingyenes Mezőkövesdi Újság, Mezőkövesdi TV, városi
honlap, on-line híradás) és más fórumokat. Megyei szinten is elismert az Idősügyi Tanáccsal
folytatott párbeszéd, amelynek keretében az Önkormányzat és az idős lakosság képviselőinek
közvetlen információ és tapasztalat cseréje valósulhat meg. A város közéletét, kulturális életét
nagyban meghatározó társadalmi szervezetekkel a Civil Kerekasztal formájában, valamint a
civil referens révén igyekszünk jó viszonyt ápolni. Az Ifjúsági Információs Pont
szolgáltatásainak bővítésére és új Ifjúsági Klub létrehozására 2009-ben nyílt alkalom, s
pályázati források bevonásával sikerült modern eszközökkel felszerelni, a működéshez
megfelelő infrastruktúrát és humánerő-forrást biztosítani.
A gazdálkodó szervezetekkel
A város jövőjét, fejlesztési lehetőségeit döntően meghatározza a településen működő
vállalkozások eredményessége. Célunk, hogy továbbra is szoros kapcsolatot alakítsunk ki az
itt székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezetekkel, (munkahelyteremtés, városfejlesztés)
másrészt a befektetési vágy ösztönzésével. A városmarketing további javítását megújult
turisztikai kiadványokkal, ezekhez arculatában is igazodó, áttekinthető, informatív városi
honlap működtetésével kívánjuk elérni. Tovább kell fejleszteni városunk internetes
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megjelenését, hiszen a XXI. században egy távolabb élő ember számára az internet az első, és
talán egyetlen felület, amelyen megismerkedhet városunkkal. A Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával kialakult hatékony együttműködést, rendszeres
információ és tapasztalatcserét folytatni kell annak érdekében, hogy a városban működő
vállalkozások mindig naprakészek legyenek mind az önkormányzati, mind az országos
szabályozók változását, illetve a pályázati feltételeket és lehetőségeket illetően. Ugyanez
mondható el a Mezőkövesd és Környéke Általános Ipartestület esetében is. Az önkormányzat
arra törekszik, hogy a városi beruházások megvalósításakor a törvényi lehetőségeket
tiszteletben tartva lehetőleg helyi vállalkozóknak biztosítson munkalehetőséget.
A környező településekkel, a kistérséggel
A turisztika és a kultúra fejlesztése érdekében hatékonyabb együttműködést kell
megvalósítani a városkörnyéki településekkel. Ilyen többek között: közös kiadványok
megjelentetése, programok szervezése, azok kölcsönös kiajánlása. A 2011-ben első
alkalommal megrendezésre kerülő Matyó Expo-n szeretnénk a matyó települések
hagyományőrző csoportjai számára is bemutatkozási lehetőséget biztosítani. A Mezőkövesdi
Többcélú Kistérségi Társulás, amely a kistérség fejlesztés mellett oktatási, szociális területen,
a kultúra-turizmus (Kistérségi Kulturális Kerekasztal) szervezése kapcsán is egyre több
feladatot szervez és vállal át az önkormányzatoktól. A rendszeres társulási üléseknek
köszönhetően a környező települések önkormányzati vezetőivel intenzív személyes
kapcsolatot sikerült kialakítani. Az említett feladatokon túl a hatékony katasztrófa és kár
megelőzést és védekezést segítő Polgári Védelmi Társulás, valamint a munkahelyteremtést
segítő Foglalkoztatási Paktum működése említésre méltó.
A partner és testvérvárosokkal
Testvérvárosi kapcsolatot tartunk fenn: Bad Salzungen, Zory, Kézdivásárhely, Kiskövesd és
Nagykövesd településekkel. Partnervárosi kapcsolatot ápolunk: Rüdesheim, BerettyószéplakDólya településekkel és ezek önkormányzataival. A kapcsolatok eddig a kulturális, az
oktatási, a sport és az egyházi együttműködés területén éltek.
A médiával
Mezőkövesd Város Önkormányzata 2006. február 1-én hozott 20/2006. ÖK határozatában
hozta létre a Mezőkövesdi Média Közhasznú Társaságot. A Kht. a törvényi változásokkal
összhangban 2009-től Nonprofit Kft. formában folytatja működését. A társaság célja, hogy
komplex médiaszolgáltatást nyújtson mind a helyi újság, a helyi televízió, továbbá a városi
honlap, - mint internetes felület- számára úgy, hogy az minden korosztály részére megfelelő
minőségű tájékoztatást, szolgáltatást jelentsen. A társaság működése a következő területeket
öleli fel: a Mezőkövesdi Újság, a Matyóföld című periodika kiadása, a Mezőkövesdi
Televízió működtetése, a városi honlap üzemeltetése, 2008-tól saját honlap beindítása
(amelyen a televízió rögzített adásai és a Mezőkövesdi Újság megjelent számai is letölthetők),
továbbá az Önkormányzat sajtó referensi feladatainak ellátása (a város híreinek más médiák
felé történő továbbítása, sajtótájékoztatók szervezése).
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Az egyházakkal
Mezőkövesd Város Önkormányzata a korábbi évekhez hasonló, jó kapcsolatot ápol a
városban működő, nagy múltra visszatekintő egyházakkal, elismeri azok oktatási és szociális
területen végzett hiánypótló munkáját. Úgy gondoljuk, az egyház tanításai fontos erkölcsi
alapot nyújtanak ahhoz a közösségépítő munkához, amelyet mi is feladatunknak érzünk a
következő években. Azokon a területeken, ahol az egyházi és önkormányzati feladatellátás
találkozik (oktatás, köztemető fenntartása) együttműködést és lehetőség szerint támogatást
biztosítunk a munkához.
VÁROSÜZEMELTETÉS, VÁROSFEJLESZTÉS
Ez a fejezet az önkormányzat számára törvény által kötelezővé tett és szabadon vállalt
feladatokon keresztül mutatja be a városüzemeltetéssel, intézményfenntartással kapcsolatos
teendőket, megemlítve a 2010-2014-es időszak céljait is. A város „stratégiai”, kiemelten
kezelt célkitűzései ezt követően szerepelnek.
Városüzemeltetés, feladatellátás, infrastruktúra
Az Önkormányzat kötelező és szabadon vállalt feladatairól a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 8. §-a rendelkezik. A településüzemeltetéssel, valamint az ilyen
tárgyú közszolgáltatások nyújtásával kapcsolatos, e §-ban felsorolt feladatok Mezőkövesden:
a településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a
lakásgazdálkodás, a vízrendezés és vízelvezetés, csatornázás, köztemető fenntartása, a helyi
közutak és közterületek fenntartása, a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában
álló közforgalom elöl el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb
közterületeken közúti járművel történő várakozás (parkolás) biztosítása, helyi
tömegközlekedés, a köztisztaság és településtisztaság biztosítása; gondoskodás a helyi
tűzvédelemről, közbiztonság helyi feladatairól; közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban,
a foglalkoztatás megoldásában
Településrendezés
Mezőkövesd Város Önkormányzatának 2004-ben elfogadott településszerkezeti terve,
valamint Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve - összhangban a 67/2007. (III.28.)
ÖK. számú határozatban elfogadott településfejlesztési koncepció céljaival - jelenleg is
felülvizsgálat és módosítás alatt van. A koncepció lényege, hogy a város sugár irányú be- és
kivezető útjainak a déli elkerülő úttal alkotott csomópontjaiban ipari-gazdasági, kereskedelmi
gócpontokat alakítsunk ki, ezáltal generálva az adott terület további fejlődését, az
infrastruktúra fokozatos bővítését. A város-rehabilitációs program által érintett területek
frekventáltsága, gyalogos és járműforgalma a projekt megvalósulását követően – reményeink
szerint – növekedni fog, ezért az következő években indokolt újragondolni a területeket érintő
közlekedés rendjét. A városban jelenleg megvalósuló és tervezett beruházásoknál is
törekszünk a parkolási kapacitások növelésére. A Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási
Terv módosítása azt is célozza, hogy a gazdasági-ipari területek használói a közös használatú
területekben önálló területeket alakíthassanak ki a jelenlegi megengedett területbeépíthetőségének növelésével. Szükséges a szabályozási terv felülvizsgálata, aktualizálása,
melynek során dönteni kell a változtatási tilalommal terhelt ingatlanokról.
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Épített és természeti környezet védelme
A koncepció készítésének időpontjában az Önkormányzat nem látja szükségességét a jelenleg
védelem alatt álló épületek körének bővítését. A műemlék, - illetve területi védelem alatt álló,
önkormányzati tulajdonú épületek esetében a jogszabályban foglalt kötelezettségeknek a
továbbiakban is igyekszünk eleget tenni.
A lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátása
Az egész város területét ellátó ivóvíz-hálózat állapota leromlott, az elmúlt években
jelentősebb rekonstrukciós munka nem történt. A gyakori meghibásodások és az elavult
műszaki berendezések miatt, a hálózati veszteség rendkívül magas. A rekonstrukciót
támogató pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése mellett, a közel jövőben a kritikus
szakaszok cseréjét ütemeznünk kell.
Vízrendezés és vízelvezetés, szennyvíz-csatornázás:
A városra hulló és ide érkező vizek befogadói a Hoór- és a Kánya-patak. Medrük rendezése,
folyamatos karbantartása mellett, a pályázati lehetőségek függvényében kármegelőzés és
kárenyhítés érdekében, rekonstrukciós munkákat is végeznünk kell. A 2010 nyarán tapasztalt
szélsőséges, csapadékos időjárás óta még intenzívebb a kapcsolat a Hoór-völgyi víztározó
kezelőjével. A Kánya-patak közel jövőbeni rekonstrukciós munkái megteremtik az alapot
arra, hogy a szennyvíz beruházást követően felkészüljünk a város csapadékvíz-elvezető
rendszerének pályázati támogatással történő megépítésére. Ehhez – a pályázaton való
részvétel feltételeként - el kell készíttetnünk a csapadék csatornahálózat terveit. Folyamatosan
gondoskodnunk kell a szennyvíztisztító telep korszerű és hatékony üzemeltetéséről a
megnövekedő mennyiség miatt. A szennyvízhálózat végleges kiépítése 2011-ben el fog
kezdődni.
Köztemető fenntartása
A temető jelenleg a Katolikus Egyház tulajdonában van, a köztemető fenntartását az
Önkormányzat az egyházzal kötött megállapodás alapján biztosítja. A feladat ellátásához az
Önkormányzat minden évben külön szerződésben meghatározott összegű támogatást nyújt.
Ezzel kívánunk hozzájárulni a zöldfelületek további fejlesztéséhez, a kegyeleti helyhez méltó
környezet kialakításához.
Helyi közvilágítás biztosítása
A város közvilágítási hálózat kiépítésre került. Új hálózat építését az új lakóterületek
kialakulása során kell terveznünk. A nem ÉMÁSZ üzemeltetésben lévő hálózatok
fenntartásáról a városi költségvetésből kell gondoskodnunk.
Helyi közutak és forgalomtechnika, a közterületek fenntartása
Az Önkormányzat kezelésében lévő közutak burkolatának állapota, - elsősorban a
szennyvízcsatorna-hálózattal még nem rendelkező részeken - rendkívül leromlott, a beruházás
befejezését követően az utak felújítását ütemezetten meg kell kezdeni. Sajnos az elmúlt
években a hazai forrásból támogatott út felújításokra nem volt pályázati forrás, reményeink
szerint ez a jövőben újra kiírásra kerül. Ahhoz, hogy a megnyíló pályázati lehetőségekkel
élhessen az önkormányzat, szükségesnek látjuk, hogy a tervezés és az előkészület minél előbb
megkezdődjön, ezáltal a szennyvízberuházás befejezését követően a testületnek már kész,
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benyújtható elképzelések, dokumentációk állhatnak a rendelkezésére. A közúti jelzőtáblák,
úttartozékok ütemezett cseréjét, felújítását szükséges megkezdenünk a közlekedés
biztonságának javítása, a közlekedés szolgáltatási színvonalának emelése érdekében. A
pályázati lehetőségekre fel kell készülnünk, a zsúfolt, kapacitás hiányos csomópontok
átépítésére, a szabályozás megváltoztatását célzó beavatkozásokra terveket kell készíttetnünk.
Zsúfolt forgalommal érintett, illetve a közlekedés-biztonsága szempontjából kritikus
csomópontok Mezőkövesden jelenleg:
-

Széchenyi-Mátyás király út,

-

Eötvös-Mátyás király-Szomolyai út,

-

Dózsa György-Mátyás király út

A felsorolt pontokon az épület- és közműkiváltások magas költsége miatt jelzőlámpás
forgalomszabályzás megvalósítását tűzzük ki célul első ütemben megjegyezve, hogy ennek
kiépítése is csak pályázati források bevonása révén valósulhat meg. Az Eper út menti, az ipari
övezetet kiszolgáló tehergépjármű-forgalom okozta problémák megoldásában jelentős
előrelépés történt az elkerülő út és az iparterület közötti kapcsolat (Eper út meghosszabbítása)
megteremtésével. A jövő feladata, hogy a kívánt forgalomcsillapítási célt gyakoribb
ellenőrzések révén is sikerüljön elérni.
Járda felújítás, építés
A város közút-hálózata mentén a járda-hálózat állapota egyes területeken jelentősen leromlott,
ezek ütemezett felújítását a közeljövőben kívánjuk megkezdeni. Folytatni kívánjuk a belvárosi
szakaszon az aszfalt-járda átépítését korszerű, esztétikus térkő-burkolatra, az elhasználódott,
balesetveszélyes járdalapos járdák felújítását aszfalt kopóréteggel, a hiányzó járdaszakaszok
kiépítését a pályázati lehetőségek függvényében. Az elkészült jelentős kerékpárút hálózat
fejlesztést követően is folytatnunk kell a hálózat bővítését, a nagyobb forgalmat bonyolító
utcák felfűzését a kialakult tengelyre.
Kerékpárút-hálózat karbantartása, bővítése
A korábbi időszakban megújult a Zsóryba vezető kerékpárút burkolata, illetve a Zsóry és az
„alagút” közötti szakasz közvilágítása. A 2010-2014-es ciklusban, a Zsóry beruházáshoz
kapcsolódóan valósulhatott meg a még ki nem világított szakasz közvilágítása is. A város délnyugati területén található ipari park, valamint a „vasútalja” kerékpárral való biztonságos
megközelítését tette lehetővé a 2010 év végén átadott kerékpárút, amelyet azóta is nagy
megelégedéssel használnak a lakók. Célunk, hogy kistérségi összefogással egy településközi
kerékpárút-hálózatot hozzunk létre, amelyhez a pályázati lehetőségek keresése folyamatos.
Csatlakozni kívánunk a Börzsöny-Zemplén közötti hegyi kerékpáros út hálózathoz, valamint a
megvalósuló „Mária úthoz”.
Külterületi földutak karbantartása, bővítése
A földutak felújítására várhatóan a kistérségi szintű vízrendezésre kiírt pályázatok keretében
lesz lehetőség. Állapotfelmérést kell végezni és a külterületek használóival közösen kell a
további lépéseket meghatározni.
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Parkolás biztosítása
Mivel a belvárosi parkolási lehetőségek bekorlátozottak, az elmúlt években folyamatosan
bővült a díjfizetéssel érintett övezet. Az igényekhez igazodó további bővítést a szabályozási
tervben foglaltak figyelembe vételével, illetve azok szükséges módosításával kívánjuk elérni.
A továbbiakban is törekszünk arra, hogy a városban állami, vagy uniós támogatással
megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódóan – a város költségvetésének kíméletére tekintettel
– sikerüljön a parkolóhelyek számát növelni. Célunk, hogy a 2011-ben megújuló Zsóry
Gyógy- és Strandfürdő Napfürdő utcai (főbejárattal szembeni) parkolója lehetőség szerint
megújuljon. Ezzel nem csak a szolgáltatás színvonala emelkedhet, de újabb funkcióval is
gazdagodhat ez a turizmus szempontjából is kiemelt terület. Törekvése az Önkormányzatnak,
hogy a parkoló-üzemeltetésből befolyó bevételeket minél inkább a további bővítés, felújítás
irányába csoportosítsa.
Helyi tömegközlekedés
Az Önkormányzat – a VG Zrt-vel kötött üzemeltetési szerződés alapján - szabadon vállalt
feladatként biztosítja a helyi tömegközlekedést. A menetrendek lakossági igényekhez, illetve
az Önkormányzat pénzügyi teherbíró-képességéhez történő alakítása minden év
decemberében megtörténik. Sajnos az elmúlt években jelentősen visszaesett a helyi lakosság
ilyen irányú igénye, amely a bevételek csökkenésében is tetten érhető. A megoldás a helyi
tömegközlekedés lehetőség szerinti népszerűsítése.
Köztisztaság és településtisztaság biztosítása
A közterületek tisztán tartására a jövőben még nagyobb figyelmet kívánunk fordítani.
Fokozott ellenőrzésekkel el kell érnünk, hogy az illegális lerakások száma minimális
mértékűre csökkenjen. A nagy forgalmú közterületeken a hulladékgyűjtő edények számát
növelnünk kell, azok esztétikus városképbe illő állapotát naprakészen kell biztosítanunk. A
törvényi változások alapján elfogadott önkormányzati rendelet-módosítás tette lehetővé, hogy
bérpótló juttatásban részesülő személyek esetében az Önkormányzat az odaítélés feltételéül
szabja a „magán-porta” illetve a kapcsolódó közterület gondozását. Az Önkormányzat
ösztönözni kívánja a lakóközösségek társadalmi munkáját is, ismerve azt, hogy a helyiek
sokkal jobban figyelnek a tisztaság megóvására, a szabályok másokkal való betartatására, ha
az adott parkot, zöldfelületet magukénak érzik. 2008. év óta a kommunális hulladékszállítást
Mezőkövesd területén a Remondis Tisza Kft végzi, amely társaság alvállalkozójaként a
hulladék begyűjtését továbbra is a VG Zrt. látja el. Az Önkormányzat továbbra is segíteni
kívánja az idős koruk miatt nehéz élethelyzetbe került embereket azáltal, hogy a részükre
nyújtott szolgáltatás díját – rendeletben szabályozottak szerint – átvállalja. Továbbra is
tárgyalásokat folytatunk a Remondis Tisza Kft-vel a szolgáltatás színvonalának emelése és a
díjaknak a lakosság teherbíró-képességéhez igazítása érdekében. A szelektív hulladékgyűjtés
iránt tapasztalt igények alapján terveink között szerepel a gyűjtő-szigetek számának növelése.
Piac tartása
A 2011-ben megvalósuló városrehabilitációs program tartalmazza a városi piac második
ütemének megépítését is. A korábbiakban leírtak alapján cél, hogy a piac környékére
vonatkozó – első sorban a tömegközlekedést érintő – forgalomszabályzást úgy rendezzük,
hogy a megújuló útburkolat minősége, állapota hosszabb távon is fenntartható maradjon.
Keresni kell a lehetőségét annak, hogy a buszállomás más helyre történő telepítésének. A
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használtcikk-piac - a terület esetleges más, főként befektetési célú hasznosításáig - ideiglenes
jelleggel működik.
Helyi tűzvédelem
A Hivatásos Önkormányzat Tűzoltóság fenntartása és működtetése az Önkormányzata
feladata. A tűzoltóság működtetéséhez az állami költségvetés a normatívát biztosítja, azonban
fejlesztésre, beruházásra ez a normatíva nem nyújt kellő fedezetet. A tűzoltóság technikai
felszereltsége jónak mondható, ám a Szent László tér 12. szám alatti tűzoltóállomás épülete,
valamint udvara is szűkösnek bizonyul a feladat ellátásához.
Közbiztonság helyi feladatai, bűnmegelőzés, bűnüldözés
A helyi bűnmegelőzés és bűnüldözés első számú felelős, jogkörrel és hatáskörrel rendelkező
szerve a Rendőrség. Az Önkormányzat a jövőben még hatékonyabb együttműködésre
törekszik a Városi Rendőrkapitánysággal. Ennek egyik formája a közvetlen és gyakori
párbeszéd, másrészről a Rendőrség munkájának az Önkormányzat lehetőségeihez mért
segítése. A város a továbbiakban is támogatja a Polgárőrség működését, illetve a 2011-es
költségvetésben pénzügyi forrást is biztosít a bűnmegelőző-bűnüldöző munka
hatékonyságának növelésére. Célunk, hogy a 2010-2014-es időszakban az igényfelmérés és a
hatósággal való egyeztetés alapján bővítsük a térfigyelő kamerával őrzött területek nagyságát.
A Rendőrség – első sorban szabálysértési eljárási – tevékenységéhez több ponton kapcsolódó
városi közterület felügyelet megerősítése, fejlesztése is célunk a következő időszakban. A
bűnmegelőző tevékenység során fontosnak tartjuk az elkövetővé, illetve áldozattá válásnak
már a gyermekkorban történő megakadályozását. Ezért nagy hangsúlyt kell fektetni az iskolai
tájékoztató kampányokra és ugyancsak nagy feladat hárul a gyermek és ifjúságvédelem
területén dolgozó kollégákra. A másik kiemelten veszélyeztetett társadalmi csoport az idősek.
Városunkban hála Istennek még nem váltak jellemzővé az országban több helyen tapasztalt
kirívóan erőszakos, élet és testi épség elleni bűncselekmények, azonban a vagyon elleni
jogsértések, ezen belül is a „trükkös lopások” száma jelentős. Az előbbiekben nevezett
korosztályok kiszolgáltatottsága, esetenként információhiánya céljából a tájékoztató
kampányban is együttműködésre törekszünk a rendőrséggel.

Stratégiai célok
A jelenleg folyó és pályázati döntésre váró jelentős beruházások befejezését követően is
folytatni kívánjuk a város fejlesztését, a vonzóbb, élhetőbb, esztétikusabb, környezet
kialakítása érdekében. Indokolt az Integrált Városfejlesztési Stratégiai felülvizsgálata is. A
2010-2014-es időszakra az alábbi jelentős feladatok állnak Önkormányzatunk előtt, melyeket
a megnyíló pályázati lehetőségek figyelembevételével tudunk megvalósítani:
Repülőtér fejlesztés
A város 2007-ben sikerrel szerezte meg a terület tulajdonjogát, amely a lehetséges befektetők
számára is ideálisabb, kiszámíthatóbb viszonyokat teremhet. A 2008-ban bekövetkezett
gazdasági világválság a korábban beharangozott fejlesztéseket késlelteti, azonban a fejlesztés
megvalósítása továbbra is cél. Ennek értelmében nem csak repülőtér, hanem a régióban is
meghatározó logisztikai központ kialakítása is a tervek között szerepel.
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Zsóry-fürdő fejlesztés
A 2011-ben megvalósuló, 1,2 milliárd forint értékű turisztikai fejlesztéssel párhuzamosan egy
energetikai tárgyú beruházás is zajlik, mintegy 220 millió forint értékben. Ezután célunk
további fejlesztések megvalósítása a fürdő területén. Elképzeléseink között szerepel, hogy a
Zsóry révén elnyerhessük a „fürdő város”, illetve a „gyógyhely” címet, amely új távlatokat
nyit nem csak a strand, de a város és az itt működő vállalkozások előtt is.
„Járda-felújítási” program
A pályázati források folyamatos nyomon követése mellett célunk, hogy az előző ciklusban
megvalósult jelentős belterületi úthálózat-felújítást követően átfogó járda-rekonstrukciós
programot is indítsunk, valamint az ehhez szükséges előkészítő munkálatokat elvégezzük.
„Csapadékvíz-elvezetési” program
A program megindulásának feltétele a szennyvízhálózat teljes körű kiépítése. Ennek
befejezése után lehet érdemben foglalkozni a teljes város csapadékvíz-elvezetését megoldó
projekt előkészítésével. Tekintettel arra, hogy a tervdokumentáció elkészítése is jelentős
forrásokat igényel (megközelítőleg több tíz millió forintba kerülnek a tervek) erre is keresni
kell a pályázati lehetőségeket.
Sportlétesítmények fejlesztése, városi tanuszoda építése
A sporteredmények - reményeink szerint várható – pozitív alakulásával a városnak fel kell
készülnie, hogy a csapatok osztálybeli besorolásának megfelelő infrastruktúrát biztosítson.
Ennek érdekében folyamatosan figyeljük a vonatkozó pályázati kiírásokat és ennek
függvényében készítjük elő a fejlesztéseket. A Sportcsarnok esetében a jelenlegi energetikai
kialakítás pazarló, ezért ilyen célú pályázattal kívánjuk az épület fűtési rendszerét a mai kor
elvárásainak megfelelően korszerűsíteni. Szándékunk, hogy azon gyermekek számára is
biztosítani tudjuk az úszásoktatás lehetőségét, akiknek szülei nem tudják megoldani
gyermekük kihordását a Zsóryban tartott edzésekre. Ennek érdekében keressük a lehetőségét
egy városi tanuszoda megépítésének, amely – a Bárdos Lajos Tagiskola mögötti
önkormányzati tulajdonú területen – a város belsejében kapna helyet. A létesítmény
fenntarthatósága érdekében pedig olyan kiegészítő szolgáltatásokat tervezünk az uszoda
mellé, amelyek fizetőképes keresletet vonzanak és hiánypótlóak a városban (pl. fallabda,
teniszpálya)
„Virágos Mezőkövesd” program
A 2010-2014-es időszakban átgondoljuk a városban jelenleg meglévő zöldfelületek,
virágosítások állapotát. A városközpont tekintetében cél, hogy a villanyoszlopokra kihelyezett
virágok – muskátlik - száma nőjön, az ehhez szükséges eszköz és növény-palánta beszerzés
megtörténjen. A közterületet díszítő mobil elemek, „virág-oszlopok” számát is gyarapítani
kell, valamint újra kell gondolni a város kiemelt középületeinek (pl. Polgármesteri Hivatal
épületei, Matyó Múzeum) előtti parkok virágágyásainak, fásításának jövőjét is. A
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városközpont egyik meghatározó elemének számító „páva-szökőkút” felújítása, megemelése
is az elképzelések között szerepel. Feltett célunk, hogy a zöldfelületek szépítése, gyarapítása
ne csak a városközponti területeit érintse, hanem a kintebb eső részeken is – a lakosság minél
intenzívebb bevonása mellett – felmérjük és támogassuk az esetleges virágosítási, fásítási
igényeket. Az Önkormányzat ennek érdekében felkarol minden ezzel összefüggő társadalmi,
lakóközösségi kezdeményezést. A „Rendes Matyó Porta” kezdeményezés folyatásaként újra
kívánjuk indítani az egykori „Tiszta udvar, rendes ház” programot, amelynek célja, hogy
lehetőleg minden, arra érdemes porta jelképes elismerésben részesüljön, ösztönözve ezzel a
lakókörnyezetben élőket is a házak, telkek szépítésére, rendezésére. Meg kell vizsgálni a
„Kőkép” területén a fásítás lehetőségét, valamint a Zsóry Camping melletti arborétum
hasznosítására is koncepciót kell kidolgozni.
A Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola centenáriuma
A 2011-ben alapításának 100. évfordulóját ünneplő intézmény – az oktatási fejezetben leírt
fejlesztési elképzeléseken túl - az évfordulóhoz kapcsolódóan több tekintetben megújul,
áttekinthetőbbé válik a gimnázium előtti park, átalakul a főbejárat előtti terület szerkezete,
burkolata. A megszépülő épület a városképet is nagymértékben javítja.

ÖSSZEGZÉS
Célunk, hogy a 2010-2014-es önkormányzati ciklus során Mezőkövesd megmaradjon a
korábbi években megszokott fejlődési pályán. Mivel a hazai és unós pályázati lehetőségek
iránya és lehetősége döntően a jövő kérdése, a koncepcióban foglalt célkitűzéseken túl a város
– a lakosság igényeinek és az önkormányzat anyagi teherbírásának megfelelően – további
fejlesztések megvalósítására is nyitott. Együttműködésre törekszünk térségünk megválasztott
országgyűlési képviselőjével, a Kormánnyal annak érdekében, hogy a közös munka sikere az
egész térség javát szolgálja.
Az önkormányzatok törvényekben foglalt szerepe és feladatai a koncepció készítésekor
változás előtt állnak. Mezőkövesd törekszik arra, hogy kistérségi központ jellegét a jövőben is
megőrizze és felkészüljön az új kihívásokra. Szeretnénk a társadalmi élet egy új minőségét
megteremteni a városban, amely a közösséghez való kötődés, az iránta való felelősségérzet
erősödését célozza. Azt szeretnénk, ha Mezőkövesdet valamennyi korosztály otthonának
érezné és ezt nem csak a szolgáltatások, szórakozási lehetőség színvonalának, kínálatának
emelkedésében, de a megélhetési lehetőségek gyarapodásában is éreznénk.
Felelősséget érzünk a felnövekvő generációk iránt és feltett szándékunk, hogy
matyóságunkból fakadó értékeinket áthagyományozhassuk rájuk. Felnőttként, szülőként
üzenjük nekik: Maradj itthon, mert itt van jövőd!
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6.) Tájékoztató a MAME tevékenységéről, terveiről
Oktatási, Egészségügyi és Civil Kapcsolatok Bizottság
Az Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottsága a MAME tevékenységéről,
terveiről szóló tájékoztatót megtárgyalta. A Bizottság javasolja a határozati javaslat „A”
variáció elfogadását.
Pap Pál az Egyesület elnöke elmondja, hogy a Matyóföldi Alkotók és Művészetpártolók
Egyesülete 15 éve működik, és komoly értékeket hozott létre, pl. Szent Imre szobor.
Véleménye szerint az értékek a legfontosabbak,melyek szoros összefüggésben vannak a
kultúrával. A Matyó Húsvéttal kapcsolatban propagandát csináltak, ezáltal az idecsalogatott
emberek igen nagy létszámban megjelentek. A MAME az eszközök nagy részét saját
magának teremti meg. Véleménye szerint a technikai eszközöket nagyobb mértékben kellene
igénybe venni, erre sok utalás is történt a pedagógusokkal történt beszélgetés során. A MAME
munkája akkor lesz eredményes, ha a civil szervezetek együtt tudnak egymással működni,
egymást segítve.
Dr. Fekete Zoltán polgármester elmondja, hogy a MAME volt az első egyesület a város
életében, amely felvállalta a feladatokat, amit most is magas színvonalon ellát. A képviselőtestület is számít további munkájukhoz, mert a szellemi tőke, ami a MAME mellett áll, az
önkormányzat és a város számára is fontos. Erre már tervek is szövődtek. A legfontosabb,
hogy az értékeket amiről tudnak, összegyűjtsék. Megkéri Pap Pál urat, hogy legyen
segítségre, hogy idős mezőkövesdi emberek emlékeit összegyűjthessék, akik rendelkeznek
olyan szellemi tőkével, amely szükséges az utókor számára. Megköszöni az eddigi
munkájukat, kéri, hogy jövőben is végezzék ezt a pótolhatatlan tevékenységet. Ezt követően a
határozati javaslat „A” alternatíváját teszi fel szavazásra.
A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
115/2011. (IV.27.) önkormányzati határozata
a MAME tevékenységéről, terveiről

A Képviselő-testület a Matyóföldi Alkotók és Művészetpártolók Egyesület
tájékoztatóját elfogadja és megköszöni az egyesület tagjainak a munkáját.

Felelős: polgármester, Egyesület elnöke
Határidő: azonnal, illetve értelem szerint
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7.) „Tiszta udvar rendes ház” városszépítő program
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a ,,Tiszta udvar rendes ház” városszépítő
programjáról szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő testületnek.
Dr. Fekete Zoltán polgármester – miután a napirendhez módosító javaslat 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
116/2011. (IV.27.) önkormányzati határozata
a „Tiszta udvar, rendes ház” városszépítő program meghirdetéséről
1. Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a „Tiszta udvar,
rendes ház” városszépítő program újraindítását.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a program előkészítése és
lebonyolítása érdekében a szükséges lépéseket megtegye.
Felelős: polgármester
Határidő: értelem szerint

8.)Társadalmi
szervezetek,
alapítványok,
támogatására kiírt pályázatok elbírálása

egyesületek,

egyházak

AD-HOC Bizottság javaslatát az előterjesztés tartalmazza!

Dr. Fekete Zoltán polgármester sporttal kapcsolatos igényekre javaslat nem született. Ennek
az az oka, hogy részletes tájékoztatót kérnek, mennyi tagja van, milyen tevékenységet
folytatnak, és azt követően alapos vizsgálat után kerül sor a kérelem elbírálására. Ezek után a
határozati javaslatot teszi fel szavazásra azzal, hogy a sportegyesület kérelmét jövő hónapban
fogja tárgyalni a képviselő-testület.
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A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
117/2011. (IV.27.) önkormányzati határozata
Társadalmi szervezetek, egyesületek, alapítványok,
egyházak támogatására
1.) Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. évre a
társadalmi szervezetek, alapítványok, egyházak támogatására kiírt pályázatokat a
mellékelt (1.sz. melléklet) tartalommal hagyja jóvá.
2.) A Képviselő-testület a Sportegyesület támogatási kérelmének elbírálását
következő hónapban fogja megtárgyalni, melyre részletes tájékoztatást kér a tagok
számáról, ill. tevékenységükről.
3.)A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésnek megfelelően a
szervezetekkel a támogatási szerződést kösse meg.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, ill. értelem szerint
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TÁRSADALMI SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK, EGYESÜLETEK TÁMOGATÁSI KÉRELME 2011.
Kódszám
1

Kérelmező

2010 évi
Jóváhagyott
támogatás

MAME

Kért
525.000

1.sz. melléklet
2011 évi támogatás
Ad-Hoc bizottság javaslata
105.000

Jóváhagyott
105.000

105.000
2

Polgárőr Egyesület

1.300.000

1.000.000

1.000.000

80.000

60.000

60.000

300.000

100.000

100.000

500.000

170.000

170.000

40.000

32.000

32.000

160.000

50.000

50.000

32.000

32.000

32.000

750.000

0

0

1.575.000

1.575.000

400.000

400.000

1.000.000
3

Kolping Család Egyesület
63.000

4
5
6
7
8
9

Mozgássérültek Mezőkövesdi
Egyesülete
METRI Mezőkövesdi Triatlon
Egyesület
Z-03 Postagalamb- sport
Egyesület
Mezőkövesdi Városszépítő és
Városvédő Egyesület
Z-30 Postagalamb-sport
Egyesület
Jatari Indiánművészeti Egyesület

142.000
170.000
32.000
63.000
32.000
315.000

10

11

Mezőkövesdi Fúvós és Mazsorett
Együttesért Alapítvány

1.575.000

Mg. Gépmúzeumért Kh.
Alapítvány

347.000

2.205.000

600.000
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Ssz.

Kérelmező

12

MASZK Egyesület

13

Szent László Alapítvány

2010. évi
támogatás
Jóváhagyott
420.000
(nem számolt
el)

2011. évi támogatás
Kért

Ad-Hoc bizottság javaslata

Jóváhagyott

450.000

420.000

420.000

670.000

380.000

380.000

20.000

20.000

20.000

200.000

130.000

130.000

50.000

0

0

700.000

200.000

200.000

3.000.000

2.650.000

2.650.000

490.000

380.000

380.000

300.000

100.000

100.000

500.000

310.000

310.000

150.000

50.000

50.000

150.000

0

0

378.000
14
15
16
17

18
19

Holocén Természetvédő
Egyesület (nincs számlaszám)
Úszással Mezőkövesd
Egészséges Ifjúságáért
Matyó Nagymama Klub
Egyesület
1956 Magyar Nemzetőrség
Mezőkövesdi Szervezete
Egészség Klub Közhasznú
Egyesület
Matyó Népművészeti Egyesület

20.000
105.000

126.000
32.000

500.000

126.000
2.625.000

21
22
23
24

Takács István Kulturális
Alapítvány
Mezőkövesdi Civil Szövetség
Egyesület
Mezőkövesdi Színészeti
Egyesület
Hoórvölgye Horgászegyesület

368.000
100.000
310.000
30.000

25

Magic Boys Kézilabda úszó és
búvárklub
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Ssz.

Kérelmező

26

Szent István Oktatási Alapítvány

27
28
29

Széchenyi István Szakképző
Alapítvány
Matyó Kertbarát Klub
MSE Úszó szakosztály

30

MSE Sakk szakosztály

31

MSE Ökölvívó szakosztály

34
35

Gondoskodás Alapítvány
Autóvill „A zenei képzésért”
Alapítvány
Mezőkövesdi Amatőr Röplabda
Egyesület
Honvédelmi Rendvédelmi
Szervek Nyugdíjas Klubja
Mezők.

2010. évi
támogatás

2011. évi támogatás
Kért

Ad-Hoc bizottság javaslata

Jóváhagyott

Jóváhagyott
-

250.000

0

0

-

200.000

0

0

-

300.000
800.000

150.000

150.000

50.000
0

50.000
0

0

0

500.000
900.000
780.000

36
37

1.000.000
350.000
-

170.000
300.000

157.000
30.000
40.000
32.000
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TÁRSADALMI SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK,EGYÉNI ÉS TÁRSAS
VÁLLALKOZÁSOK ÁLTAL KÖZMŰVELŐDÉSI MEGÁLLAPODÁS ÚTJÁN
MEGVALÓSÍTHATÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDEZVÉNYEKRE BENYÚJTOTT
PÁLYÁZATOK 2011. ÉVRE
2.sz. Melléklet
Kódszám
-

20

32

Szervezet neve
Szent László
Gimnázium

Matyóföldi
Idegenforgalmi
Egyesület
a.) Mezőkövesdi
KÖZKINCS-TÁR
Nonprofit Kft.

2010. évre
kapott támogatás

2011. kért
támogatás

Március 15 műsor Március 15 műsor 15/2011. (I.26.)ÖK. sz.
Határozatával döntött a
150.000 Ft
150.000 Ft
képviselő-testület
Matyó Húsvét

Matyó Húsvét

350.000,-

350.000,-

Mátyás király
Reneszánsz
hétvége és Város
Napja

Matyó EXPO
2.500.000.-

2.500.000
10

19

32

Mezőkövesdi Fúvós és
Mazsorett Együttesért
Alapítvány
Matyó Népművészeti
Egyesület
Mezőkövesdi
KÖZKINCS-TÁR
Nonprofit Kft.
Polgármesteri Hivatal

Nemzetközi
Fesztivál

Nemzetközi
Fesztivál

3.015.000.-

3.097.350

Folklór Fesztivál

Folklór Fesztivál

2.750.000

3.000.000

Augusztus 20-ai
ünnepség

Augusztus 20-ai
ünnepség

2.505.000

2.500.000

Mezőkövesdi
Lovas Nap

Lovas Nap

800.000
11

12

Mg-i Gép-múzeum
K.h. Alapítvány
Színészeti Egyesület

2011. Adhoc
bizottság javaslata

Gépésztalálkozó

Gépésztalálkozó

600.000

830.000

Október 23-i
ünnepség
150.000

38/2011 (II.23.)ÖK. sz.
Határozatával döntött a
képviselő-testület

Sürgősségi indítvány:
8/1.) Tájékoztató a Város Napja és a Matyó Expo rendezvényekről
Az előterjesztést bizottság nem tárgyalta
Kazárné Kalber Nikolett Nonprofit Kft ügyvezetője röviden ismerteti az előterjesztésben
foglaltakat.
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
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
118/2011. (IV.27.) önkormányzati határozata
Tájékoztató a Város Napja és a Matyó Expo rendezvényekről
A Képviselő-testület elfogadja a Város Napja és a Matyó Expo rendezvényekről szóló
tájékoztatót.
A Közkincstár Nonprofit Kft szervezésében megvalósuló Matyó Expo rendezvény
programjára biztosítja részére a szükséges anyagi forrást 2.500.000.- Ft-ot.

Felelős: Polgármester, Kazárné Kalber Nikolett ügyvezető
Határidő: értelem szerint

9.) Virágos felületek növelése
Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság
A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta. A
Bizottság javasolja a határozati javaslatban foglaltak elfogadását. Kéri
megvizsgálni
a
használaton kívüli nyomós kutak köré virágos láda elhelyezésének és a Hadas területén lévő
gémes kút rendbe tételének lehetőségét.
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Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a Virágos felületek növeléséről szóló határozati
javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő testületnek.
Dr. Fekete Zoltán polgármester egyetért Takács József Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság
által elmondottakkal. Hangsúlyozza, hogy a városban lévő gémes kutat meg fogják csinálni,
biztonságossá fogják tenni. Köszönetét fejezi ki a Városgazdálkodási Zrt-nek, hogy együtt
tudnak ebben dolgozni. Ez megfelelő alapot teremt arra, hogy ne csak a belvárost díszítsék,
hanem a város egyéb területére is jusson figyelem. Ezt követően az előterjesztés mellékletét
képező határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
119/2011. (IV.27.) önkormányzati határozata
a virágos felületek növeléséről
A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta, és támogatja a burkolt területeken
történő virágos felületek növelését bruttó 671.250 Ft összeggel, a költségvetés
általános tartalékának terhére.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
Határidő:

Polgármester
értelem szerint

Sürgősségi indítvány:
10/1.)Megállapodás kötése a Mezőkövesdi Rendőrkapitánysággal, az
„Iskola rendőre” program tárgyában
Ügyrendi és Szociális Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot a megállapodással együtt
javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra.
Dr. Hajdu András alpolgármester röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.
Varga János az „Iskola rendőre” programról szól, mely országos program ami a
bűnmegelőzés és baleset megelőzés terén felkészítené a gyerekeket az élethez. A program az
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általános iskolákban indult. A programot ki szeretnék terjeszteni a szakképző iskolákra is,
ahol rendőrtiszt venne részt a programban. Kiemeli, hogy a program keretében sokat
foglalkoznak a kerékpárosokkal. Annyiban változna a következő tanévtől kezdve, hogy
elméleti és gyakorlati képzésben részesítenék a gyerekeket, és az igazolványokat megkapják,
hogy a képzésben részt vettek és eredményes vizsgát tettek. Azokkal az önkormányzatokkal
szeretnének megállapodást kötni, amelyek iskolafenntartóként szerepelnek a programban.
Takács József örül, hogy ilyen megállapodás jön létre, hiszen az a gyerekek védelméről szól.
Szeretné, ha a rendőrség pl. iskolaszüneti napokon járőrautót küldene az iskolák környékére,
hogy mi történik ott? Ezt azért javasolja, mert pl. ma reggelre a Mező Ferenc tagiskolánál
villámhárító miatt elhelyezett betontuskókat ledobálták a lapostetőről, összetörték az udvaron
lévő padokat, berendezéseket.
Dr. Fekete Zoltán polgármester az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot a
megállapodással együtt teszi fel szavazásra.
A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza

Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
120/2011. (IV.27.) önkormányzati határozata
Megállapodás megkötése a mezőkövesdi Rendőrkapitánysággal, az
„Iskola rendőre” program tárgyában
1.) Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja az „Iskola
rendőre” elnevezésű országos kezdeményezést a mellékelt megállapodásban foglaltak
alapján.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Fekete Zoltán polgármestert a
megállapodás aláírására.

Felelős:
Határidő:

Polgármester
értelem szerint
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MEGÁLLAPODÁS
Mely létrejött ( az „Iskola rendőre” országos program hatékony működése érdekében)
egyrészről, a program területi végrehajtásáért felelős Városi Rendőrkapitányság, másrészről
Mezőkövesd Város Önkormányzata között.
A megállapodás tárgya:
Mezőkövesd Város általános iskoláiban a gyermekek biztonsága, védelme, és a közlekedési
nevelőmunkában való aktív részvétel érdekében:
Városi Rendőrkapitányság vállalja, hogy:
a programban részt vevő általános iskolákban a tanévben folyamatos, a gyermekek
védelmére irányuló átfogó bűn- és baleset-megelőzési tevékenységet fejt ki;
az iskolarendőrök a tanévnyitón, az osztályfőnöki órán a diákokat, valamint ha lehetőséget
kapnak, akkor szülői értekezleten, fogadóórán tájékoztatják a pedagógusokat és a
szülőket a programról;
a gyermekbalesetek megelőzése érdekében a tanév kezdetén fokozott rendőri jelenlétet
biztosít a nagy forgalmú utak mentén fekvő iskolák környékén. Ezen közúti
ellenőrzések során együttműködik a polgárőrséggel, és közösen tartanak előadásokat
az oktatási intézményekben;
az illetékességi területén lévő oktatási intézményekben a tanév végén népszerűsítő
előadásokat tart a gyermekek részére;
közlekedésbiztonsági versenyeket szerveznek, nyílt napokat rendeznek és lehetőséget
biztosítanak az iskoláknak, hogy a helyi rendőrkapitányságra látogatva
megismerkedjenek a rendőri munkával;
soron kívül jelzi az önkormányzat kezelésében lévő utakon észlelt azon hiányosságokat,
melyek a közlekedés biztonságát veszélyeztetik (jelzőtáblák hiánya, veszélyes úthibák,
stb.), azok mielőbbi elhárítása érdekében;
a baleseti okokat elemezve javaslatot tesz az érintett útszakaszok, kereszteződések
forgalmi rendjének módosítására;
Mezőkövesd Önkormányzata vállalja, hogy:


költségvetésben – lehetőségei szerint – anyagi forrást biztosít és erkölcsi támogatást
nyújt minden, a társadalmi baleset- és bűnmegelőzés területén működő szakmai és
civil szervezet részére.

A tanévkezdést megelőzően a Felek vizsgálják felül a fent vállalt feladatokat, és tájékoztassák
egymást a következő tanévre meghatározott irányelvekről, és azok végrehajtásáról.
Mezőkövesd, 2011. április …
Szerencsi Árpád
Városi Rendőrkapitány

Dr. Fekete Zoltán
Mezőkövesd Város Polgármestere
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Sürgősségi indítvány:
10/2.)Fedezet biztosítása képzőművészeti alkotások vásárlására
Az előterjesztést bizottság nem tárgyalta.
Dr. Fekete Zoltán polgármester röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.
Csirmaz József javasolja, hogy a határozati javaslat kiegészítését, hogy a képviselő-testület
hatalmazza fel a polgármestert 1 MFt érték erejéig a város érdekeit szolgáló hagyatékok,
képzőművészeti értékek megvásárlására.
Dr. Fekete Zoltán polgármester egyetért a javaslattal. Amennyiben olyan hagyaték kerül elő,
amit gyorsan meg kell vásárolni a kereskedők elől, abban az esetben megvásárolja, de a
testületet minden esetben tájékoztatni fogja róla. Remélhetőleg nem minden nap kell ezzel
foglalkozni. El kell mondania, hogy Budapesten is voltak Takács István képek, de elvitték a
műkereskedők. Amennyiben ilyen hagyaték merül fel, akkor azonnal lépni fog, hiszen a város
érdeke ezt kívánja.
Mivel a napirendhez több hozzászólás, vélemény nem hangzik el, így a határozati javaslatot
teszi fel szavazásra, Csirmaz József képviselő által elmondott kiegészítéssel együtt.
A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
121/2011. (IV.27.) önkormányzati határozata
a képzőművészeti alkotások vásárlására történő fedezet biztosításáról
1. Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, egyetért azzal, hogy
az előterjesztés mellékletében szereplő 20 db Takács István által készített
képzőművészeti alkotás az önkormányzat tulajdonába kerüljön.
2. A Képviselő-testület a képzőművészeti alkotások ellenértékeként 300.000 Ft-ot
biztosít az általános tartalék terhére.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az adás-vétellel, valamint a
költségvetési rendelettel kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert 1 MFt összeg erejéig a város
érdekeit szolgáló hagyatékok, képzőművészeti értékek megvásárlására.
Felelős: polgármester
Határidő: értelem szerint
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Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről tájékoztató


Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság 1 db

10/3.) Tájékoztató az interpellációkra adott válaszokról
Bóta Gáspár,, Csirmaz Zsolt és
választ elfogadják.

Malatinszky Károly képviselők az interpellációra adott
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SZÓBELI INTERPELLÁCIÓ
---BARSI LÁSZLÓ kérdezi, hogy a Mátyás király 138-140. sz. alatti emeletes házaknál a
parkolási rendszert hogyan lehetne kialakítani?
---TAKÁCS JÓZSEF interpellációjában a Mártírok út közlekedési problémáját említi meg.
Az utca már igen zsúfolt, nem lehet közlekedni és parkolni. A probléma megoldásában kéri a
Rendőrség segítségét is.
Dr. Fekete Zoltán polgármester az elhangzott kérdés, ill. interpelláció kivizsgálására és
megválaszolására felkéri Vigh Henrik irodavezetőt. Kéri, hogy a Mártírok út problémájának
megoldására vegye fel a kapcsolatot a mezőkövesdi Rendőrkapitánysággal.
A Képviselő-testület zárt ülés keretében folytatja tovább a tanácskozást, melyről külön
jegyzőkönyv készül.

K.m.f.
Dr. Kovács András
aljegyző

Dr. Fekete Zoltán
polgármester
Jegyzőkönyv hitelesítő

Molnár Istvánné
települési képviselő

Nyeste László
települési képviselő
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