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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. május 25-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    Barsi László 

Bóta Gáspár    Csirmaz József 

Molnár Istvánné   Guti Árpád 

Malatinszky Károly   Takács József     

Csirmaz Zsolt      

 

Igazoltan maradt távol:   Csiger Lajos  

 

Polgármesteri Hivatal részéről 

Dr. Kovács András aljegyző 

Dr. Hajdu András alpolgármester  

Bocsi Anna irodavezető  

Dr. Tóth Zsófia irodavezető  

Balog Lászlóné irodavezető 

Vigh Henrik irodavezető 

Toma Tibor főépítész 

 

 

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

Jelen van 11 fő képviselő. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Bóta Gáspár és Csirmaz József  

képviselő urakat.   

 

 

Kiküldésre került: 

 Polgármesteri tájékoztató 

 3. napirend anyaga „Ifjúsági koncepcióhoz kapcsolódó cselekvési terv felülvizsgálata” 

 7 napirendként: „Polgármesteri Hivatal A és B épület tanácskozó termeinek 

bérbeadása” 

 12. napirend anyaga „Tájékoztatás a Polgármesteri Hivatal nyilvántartásában lévő 

lejárt követelésekről” 

 13. napirend anyaga „Kánya-patak rekonstrukciós munkálatai kivitelezőjének 

kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében” 

 

Kiosztásra került: 

 Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntése 
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 1/5 napirend anyaga „Remondis Tisza Hulladékgazdálkodási Kft. tagi kölcsön 

szerződése” 

 1/6 napirendként „A Mezőkövesdi Művelődési Közalapítvány alapítói jogainak 

gyakorlása” 

 1/7 napirendként „Együttműködési megállapodás” 

 4. napirend anyaga „Mezőkövesd Város Sportkoncepciója” 

 15 napirend anyaga „Kitüntető díjak adományozása” – Bizottsági előterjesztés 

 

 

 Sürgősségi indítványt terjeszt elő: 

 

Nyílt ülésen a 7. napirenden belül: 

 ”EU Önerő pályázat benyújtása – Mezőkövesdi Városi Bölcsőde 

kapacitásbővítő fejlesztése” 

 ”EU Önerő pályázat benyújtása – Kánya-patak középső szakaszának 

rekonstrukciója” 

 

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  

149/2011. (V. 25.) önkormányzati határozata  

 

Napirend megállapítása  

 

 

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

csoportok számának meghatározása 

Előadó   : Újvárosi Lászlóné intézményvezető 

Referens: Kiss László munkaszervezet vezető 

 

1/2.) A 2011/2012-es tanévben indítható első osztályok számának meghatározása 

a Mezőkövesdi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény,  

Egységes Pedagógiai Szakszolgálatnál 

Előadó   : Gál János igazgató 

Referens: Kiss László munkaszervezet vezető 

 



3 
 

1/3.) A Mezőkövesdi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okiratának módosítása 

Előadó   : Gál János igazgató 

Referens: Kiss László munkaszervezet vezető 

 

1/4.) A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás létrehozásáról, működéséről 

szóló Megállapodás módosítása 

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens: Kiss László munkaszervezet vezető 

 

1/5.) Remondis Tisza Hulladékgazdálkodási Kft tagi kölcsön szerződése  

Előadó:  Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Balog Lászlóné irodavezető  

 

1/6.) A Mezőkövesdi Művelődési Közalapítvány alapítói jogainak gyakorlása  

 Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Dr. Hajdu András alpolgármester 

 

 1/7.) Együttműködési megállapodás  

 Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Bocsi Anna irodavezető 

 

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

üzemelésre való felkészüléséről 

Előadó   : Szobonya Sándor VG. ZRt vezérigazgató 

 

2/2.) Beszámoló a VG. ZRt. 2010. évi mérlegéről és a 2011. évi tervekről 

Előadó   : Szobonya Sándor VG. ZRt vezérigazgató 

 

2/3.) Média Nonprofit Kft beszámolója a 2010. évi szakmai és gazdálkodási 

tevékenységéről 

Előadó:  Szabó Gergely KFT igazgató 

2/4.) Beszámoló a Mezőkövesdi Városfejlesztési Kft 2010. évi tevékenységéről és a 

2011. évi terveiről 

  Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester 

  Referens: Nagy István KFT igazgató 

 

3.)    Ifjúsági koncepcióhoz kapcsolódó cselekvési terv felülvizsgálata  

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Bocsi Anna irodavezető 

 

4.) Sportkoncepció felülvizsgálata  

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Dr. Hajdu András alpolgármester 

 

5.) Pályázat kiírása az egészségügyi alapellátás minőségi javítására  

  Előadó:  Dr. Fekete Zoltán polgármester  

  Referens:  Dr. Tóth Zsófia irodavezető  
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6.) Tűzoltóság gépjármű eladása 

  Előadó: Koroknai Péter Tűzoltóparancsnok  

 

7.)  Indítvány, javaslatok 

7/1.)Polgármesteri Hivatal „A” és „B” épület tanácskozó termeinek bérbeadása  

 Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Bocsi Anna irodavezető 

 

 Sürgősségi indítvány  

 EU Önerő pályázat benyújtása – Mezőkövesdi Városi Bölcsőde 

kapacitásbővítő fejlesztése 

Előadó:  Dr. Fekete Zoltán polgármester  

Referens:  Nagy István stratégiai referens 

 

 Sürgősségi indítvány  

EU Önerő pályázat benyújtása – Kánya-patak középső szakaszának 

rekonstrukciója 

Előadó:  Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Vígh Henrik irodavezető  

  Vinter Szilárd munkatárs  

 

7/2.)Tájékoztató az interpellációkra adott válaszokról 

 

  

ZÁRT ÜLÉS 

 

 

8.)   Lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása  

  Előadó:  Dr. Fekete Zoltán polgármester  

  Referens:  Dr. Tóth Zsófia irodavezető 

 

9.)   A mezőkövesdi egészségügyi alapellátást érintő támogatási kérelem elbírálása 

Előadó:  Dr. Fekete Zoltán polgármester 

  Referens:  Balog Lászlóné irodavezető 

 

 

10.) Helyi kötődést segítő tevékenységek feladatainak elvégzése 

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Nagy István stratégiai és pályázati referens 

 

11.)     ÖNKORMÁNYZATI  INGATLANOK  HASZNOSÍTÁSA 

11/1.)    A 13248 és 13249 hrsz-ú külterület – szőlő és rét - értékesítése 

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Bocsi Anna irodavezető 

 

11/2.)  Mezőkövesd, Eötvös u. 1. sz. alatti nem lakás célú helyiség hasznosítása 

11/3.)  Illyés Gyula út 8. II/4. sz. alatti lakás hasznosítása 

11/4.)  Illyés Gyula út 8. 2/2. sz. alatti lakás hasznosítására érkezett kérelem   

elbírálása 
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11/5.) Illyés Gyula út 8. fsz. 4. sz. alatti lakás hasznosítására érkezett kérelem 

elbírálása 

11/6.)  Illyés Gyula út 8. fsz. 3. sz. alatti megüresedett lakás hasznosítása 

Előadó:  Dr. Fekete Zoltán polgármester 

  Referens:  Balog Lászlóné irodavezető 

    Berecz Józsefné munkatárs 

 

12.) Tájékoztatás a Polgármesteri Hivatal nyilvántartásában lévő lejárt   

követelésekről  

Előadó:  Dr. Fekete Zoltán polgármester 

  Referens:  Balog Lászlóné irodavezető 

    Berecz Józsefné munkatárs 

    Nagy-György Jánosné munkatárs 

 

13.)  A Kánya-patak rekonstrukciós munkálatai kivitelezőjének kiválasztása  

 közbeszerzési eljárás keretében  

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Vígh Henrik irodavezető 

 

14. )     Intézményi karbantartások kivitelezőjének kiválasztása 

  Előadó:  Szobonya Sándor városgondnokság vezető  

  Referens:  Vígh Henrik irodavezető 

 

15.) Kitüntető díjak adományozása  

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

„Dr. Szűcs Géza” díj 

„Mezőkövesd Város Köztisztviselője” díj 

Előadó   : Oktatási, Egészségügyi és Civil Kapcsolatok Bizottság elnöke 

    Ügyrendi és Szociális Bizottság elnöke 

 

16.)   A Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola magasabb 

vezetői álláshelyére benyújtott pályázat elbírálása 

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens: Kiss László munkaszervezet vezető 

 

17.)  A Széchenyi István Szakképző Iskola magasabb vezetői álláshelyére 

benyújtott pályázat elbírálása 

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens: Kiss László munkaszervezet vezető 

 

18.)       A jegyzői állásra beérkezett pályázatok elbírálása 

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Dr. Kovács András aljegyző 

 

 

 Felelős:  Polgármester  

 Határidő:  értelem szerint  
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Interpellációs szándékát jelezte  

Csirmaz Zsolt és  Nyeste László képviselő 

 

Kérdést kíván feltenni 

Nyeste László képviselő   

 

 

Polgármesteri tájékoztató  
 

 

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

Elmondja, hogy május 20-án rendőrmajális került megrendezésre, több kapitányság 

részvételével. Rendőrök főzőversenyt tartottak. Szintén aznap a városból indult II. Rákóczi 

Ferenc pálinkatúra, ahol 80 résztvevő vett részt 40 gépjárművel. Május 24-én csatlakoztunk a 

„Te Szedd” hulladékgyűjtő akcióhoz, és az illegális hulladék lerakóhelyet próbálták 

felszámolni. Kiemeli, hogy a Cigány Kisebbségi Önkormányzat nagy létszámmal vett részt, 

ezért köszönetét fejezi ki,  és természetesen mindenkinek, aki részt vett az akcióban. 

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy május 28-án 17.00 órai kezdettel kerül megrendezésre 

Mezőkövesd-Zsóry – DVTK csapata között az NB2 mérkőzés. A mérkőzést a Sport2 televízió 

élőben közvetíti. Az MKC 19.00 órakor fogadja Pécs csapatát. 

 

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. április 30-ig lejárt határidejű képviselő-testületi döntések 

végrehajtásáról 
 

 

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

el – a határozati javaslatot teszi fel szavazásra.  

 

 

 A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének  

150/2011. (V. 25.) önkormányzati határozata  

 

Jelentés a 2011. április  30-ig lejárt határidejű képviselő-testületi  

döntések  végrehajtásáról 

 

 

1.) A Képviselő-testület elfogadja 12, 13, 14, 15/2011. önkormányzati rendelet, a 

330/2010., valamint a 62, 64, 90, 91, 103, 104, 105, 108, 109, 110, 111, 112, 
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113, 114, 115, 117, 118, 121, 122, 127, 129, 130, 131, 132, 134/2011. 

önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést azzal, hogy ezen 

határozatok egyben hatályukat is vesztik. 

 

2.) A 72, 119, 123, 124, 125, 128/2011. önkormányzati határozatok 

végrehajtásáról szóló jelentést azzal fogadja el, hogy a végrehajtást követően a 

polgármester ismételten adjon tájékoztatást.  

 

 

 Felelős:  polgármester  

 Határidő:  azonnal és folyamatos  

 

 

 

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

csoportok számának meghatározása 
 

 

Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság 

Az Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság az előterjesztésben foglaltakat 

megtárgyalta. A Bizottság javasolja a határozati javaslatban foglaltak elfogadását. 

 

 

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

el – így a határozati javaslatot teszi fel szavazásra.  

 

 

 A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének  

151/2011. (V. 25.) önkormányzati határozata  

 

 

a  Városi Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde óvodáiban indítható  

csoportok számának meghatározásáról 

 

A Képviselőtestület a Városi Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde óvodáiban a 

2011/2012-es nevelési évben 19 óvodai csoport működését engedélyezi.  

 

Felelős:             intézményvezető 

Határidő:          2011. szeptember 1.  
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1/2.) A 2011/2012-es tanévben indítható első osztályok számának 

meghatározása a Mezőkövesdi Általános Iskola és Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény,  Egységes Pedagógiai Szakszolgálatnál 
 

 

 

Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság 

Az Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság az előterjesztésben foglaltakat 

megtárgyalta. A Bizottság javasolja a határozati javaslatban foglaltak elfogadását. 

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatban 

foglaltakat teszi fel szavazásra, miután módosító javaslat nem hangzik el.  

 

 

 A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza 

 

 
Mezőkövesd Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének  

152/2011. (V. 25.) önkormányzati határozata  

 

a  2011/2012-es tanévben indítható osztályok és napközis csoportok  

számának meghatározásáról a Mezőkövesdi Általános Iskola és  

Alapfokú  Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai  

Szakszolgálatnál 

 

 

A Képviselő-testület a 2011/2012-es tanévben indítható első osztályok és napközis 

csoportok számát a Mezőkövesdi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálatnál az alábbiak szerint határozza meg: 

 

Mezőkövesdi tagintézményekben 3 első osztály 

Cserépfalui tagintézményben 1 első osztály 

A tardi tagintézményben 1-4 összevonással, 1 osztály 

Napközis és tanulószobai csoportok száma Mezőkövesden: 15 csoport napközi, 

5 tanulószoba; Cserépfaluban, Bükkzsércen és Tardon 1-1-1 napközis csoport. 

 

 

Felelős:  intézményvezető 

Határidő:  értelem szerint 
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1/3.) A Mezőkövesdi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okiratának 

módosítása 
 

 

Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság 

Az Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság az előterjesztésben foglaltakat 

megtárgyalta. A Bizottság javasolja a határozati javaslatban foglaltak elfogadását. 

  

Ügyrendi és Szociális Bizottság 

A bizottság az előterjesztés megtárgyalta és a MÁAMIPSZ Alapító Okiratának módosításáról 

szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal a módosítással, 

hogy az alapító okiratban szerepeljen az intézmény rövidített neve: MÁAMIPSZ.  

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester az Ügyrendi és Szociális Bizottság módosító javaslatával 

együtt a határozati javaslatot teszi fel szavazásra.  

 

 A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének  

153/2011. (V. 25.) önkormányzati határozata  

 

a Mezőkövesdi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 

Egységes   Pedagógiai Szakszolgálat (MÁAMIPSZ)  Alapító 

Okiratainak módosításáról 

 

A Képviselő-testület a Mezőkövesdi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (MÁAMIPSZ) Alapító Okiratának 

alábbi módosításait jóváhagyja. 

 

     MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

 

Törlésre kerülnek az alábbi szövegrészek: 

 Az intézmény típus szerinti besorolása:  

 A tevékenység jellege alapján: Közszolgáltató 

Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 

 Kisegítő tevékenysége: 

682002-3 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetés 

 Kiegészítő tevékenysége: 

856099-2 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenységek 

Módosításra kerül az alábbi szövegrész: 

 Feladatellátásához kapcsolódó funkciója helyett  

 Gazdálkodási jogkör: Önállóan működő költségvetési 

szerv 
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Pontosításra kerül az alábbi szövegrész:  

Régi szövegrész: 

Az intézmény az alábbi 

fogyatékossági típusok 

ellátását végzi: 

 

tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos 

nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság 

szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési 

igényű tanulók orvosi igazolás alapján 

gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek, 

valamint folyamatosan figyelemmel kísért tanulók 

testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi 

fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos 

nevelési igényű gyermekek, tanulók 

beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a 

megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének 

organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos 

rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű 

gyermekek, tanulók 

a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének 

organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és 

súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű 

gyermekek, tanulók 

 

 

Új szövegrész: 

Az intézmény az alábbi 

fogyatékossági típusok 

ellátását végzi: 

 

sajátos nevelésű tanulók integrált nevelése, oktatása, 

ezen belül olyan tanulók, akik a megismerő funkciók 

vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 

rendellenességével küzdő;  

a megismerési funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 

súlyos rendellenességével küzdő sajátos nevelési 

igényű tanulók (beszédfogyatékos, enyhe mentális 

retardáció, diszlexia, diszgráfia, diszkalkúlia, iskolai 

készségek kevert zavara,  

az iskolai készségek nem meghatározott fejlődési 

zavara, 

 kevert specifikus fejlődési zavarok, az aktivitás és 

figyelem zavarai, egyéb gyermekkori dezintegratív 

zavar). 

 

Az alapító okirat egyéb rendelkezései változatlanul hatályban maradnak. 

 
 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
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A L A P Í T Ó    O K I R A T 

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a közoktatásról szóló 1993. 

évi LXXIX. tv. 37.§ (5) bekezdésében foglaltak alapján Mezőkövesd Város Önkormányzata a  

Mezőkövesdi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - Egységes 

Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratát a következők szerint határozza meg.  

 

Az intézmény típusa: Többcélú intézmény, ezen belül 

közös igazgatású közoktatási intézmény 

Az intézmény neve: Mezőkövesdi Általános Iskola és Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény - Egységes Pedagógiai 

Szakszolgálat   

Az intézmény rövidített neve:  

 

OM azonosító: 

MÁAMIPSZ 

 

200657 

 

Törzsszáma: 

 

686804 

 

Az intézmény székhelye: 

 

3400 Mezőkövesd, Hősök tere 14. szám. 

Bárdos Lajos Tagiskola 

 

Az intézmény tagintézményei, 

telephelyei: 

 

 Eltérő Tantervű Tagozat  

3400 Mezőkövesd,  

Madách Imre. út 25. 

 Mező Ferenc Tagiskola  

            3400 Mezőkövesd, Építők útja 1.  

 Szent Imre Tagiskola  

          3400 Mezőkövesd,  

          Mátyás király út 225. 

 Ódorvár Tagiskola             

            3414  Bükkzsérc, Petőfi S. u 13-15 

 Hórvölgye Tagiskola          

             3413 Cserépfalu, Kossuth L. u 115. 

 Szabó Zoltán Tagiskola       

             3416 Tard, Béke tér. 3. 

 Alapfokú Művészetoktatási Tagintézmény  

            3400 Mezőkövesd,  Mátyás király út 130. 

            Telephelyei: 

o Bogácsi Tagozat  

            3412 Bogács, Alkotmány út 54.  

o Szentistváni Tagozat  

            3418 Szentistván, Hősök t. 1. 

o Szent István Katolikus Általános Iskola 

3400-Mezőkövesd, Mátyás király út 44. 

 Egységes Pedagógiai Szakszolgálat  

     3400 Mezőkövesd, Hősök tere 14. 

 

Az intézmény működési köre: Mezőkövesd város, Egerlövő, Bükkzsérc, Cserépfalu, 

Cserépváralja és Tard községek közigazgatási területe 
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Az intézmény jogelődjei: 

 
Név Alapító szerv Alapítás ideje 

 Bárdos Lajos  

Általános 

Iskola 

Mezőkövesd 

Város 

Elöljárósága 

(Serházi  

Népiskola néven 

alapította) 

 

1882. 

 Bárdos Lajos  

Általános 

Iskola Eltérő 

Tanterű 

Tagozat  

Kisegítő Iskola- 

Miskolci 

Siketek-némák 

Intézetének 

Gyógypedagógiai 

Tagozata 

(Kisegítő Iskola 

néven alapította) 

 

1953. 

 Mező Ferenc 

Általános 

Iskola 

Mezőkövesd 

Város Tanácsa  

(II. sz. Általános 

Iskola néven 

alapította) 

 

1980. 

 Szent Imre 

Általános 

Iskola 

Római 

Katholikus 

Egyházközség 

(Római 

Katholikus Elemi 

Népiskola néven 

alapította) 

 

1929. 

 Zeneiskola és 

Művészeti 

Iskola  

Művelődésügyi 

Minisztérium 

(Állami 

Zeneiskola néven 

alapította) 

 

1963. 

 Pedagógiai 

Szakmai és 

Szakszolgálat - 

Nevelési 

Tanácsadó  

Mezőkövesd 

Város 

Önkormányzata 

 

 

 

2003. 

Az intézményt alapító és 

felügyeleti  szerve: 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112. 

 

Az intézmény alapításának ideje, 

formája: 

 

2005. augusztus 01.; jogutódlással 
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Az intézmény fenntartója: Az alábbi önkormányzatok által létrehozott 

intézményfenntartó társulás: 

 Mezőkövesd Város Önkormányzata 

3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112. 

 Bükkzsérc Község Önkormányzata 

3414 Bükkzsérc Petőfi Sándor u. 4. 

 Cserépfalu Község Önkormányzata 

3413 Cserépfalu Kossuth L. u. 125. 

 Cserépváralja Község Önkormányzata 

3417 Cserépváralja Alkotmány u. 52. 

 Egerlövő Község Önkormányzata 

3461 Egerlövő Dózsa Gy. u. 21. 

 Tard Község Önkormányzata 

3416 Tard Rózsa F. u. 1. 

 

Az intézmény irányító szerve és 

az alapítói jog gyakorlója: 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112. 

 

Jogszabályban meghatározott 

közfeladata: 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű oktatása – 

nevelése 

 

Az intézménybe felvehető  

maximális létszám tagiskolai 

bontásban: 

 

 Bárdos Lajos Tagiskola                                300 fő 

 Eltérő Tantervű Tagozat                                 40 fő 

 Mező Ferenc Tagiskola                              425 fő 

 Szent Imre Tagiskola                              425 fő 

 Ódorvár Tagiskola                                          90 fő 

 Hórvölgye Tagiskola                                      80 fő 

 Szabó Zoltán Tagiskola                                  40 fő 

 Alapfokú Művészetoktatási Tagintézmény  600 fő 

 

Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy 

 

Gazdálkodási jogkör: Önállóan működő költségvetési szerv 

 

Az intézmény gazdálkodása: Az intézmény pénzügyi-gazdálkodási feladatait a 

Polgármesteri Hivatal (3400 Mezőkövesd, Mátyás király 

út 112.) mint önállóan működő és gazdálkodó 

költségvetési szerv látja el. 

 

Az intézmény feladatai, 

alaptevékenysége: 

 

 Alapfokú nevelés-oktatás 8 évfolyamon 

 

- hátrányos helyzetű tanulók felkészítése és 

felzárkóztatása, 

- tehetséggondozás, 
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- sajátos nevelésű tanulók integrált nevelése, 

oktatása,  ezen belül olyan tanulók, akik a 

megismerő funkciók vagy a viselkedés 

fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével 

küzdő; a megismerési funkciók vagy a 

viselkedés fejlődésének súlyos 

rendellenességével küzdő sajátos nevelési 

igényű tanulók (beszédfogyatékos, enyhe 

mentális retardáció, diszlexia, diszgráfia, 

diszkalkúlia,  iskolai készségek kevert zavara, 

az iskolai készségek nem meghatározott 

fejlődési zavara, kevert specifikus fejlődési 

zavarok, az aktivitás és figyelem zavarai, egyéb 

gyermekkori dezintegratív zavar). 

- napközi otthoni ellátás és tanulószobai 

foglalkozások szervezése, 

- a helyi szükségleteknek, a tanulók fejlettségének 

és érdeklődésének figyelembevételével – a 

jogszabályokban előírtak illetve a fenntartó 

önkormányzat kívánalmai alapján – kialakítja 

helyi nevelési rendszerét, 

- a jelentkező igényeknek és a városi 

önkormányzat vállalásának figyelembevételével 

megszervezi az általános iskolai felnőttoktatás 

levelező tagozatát (ifjúsági tagozat) 

- megszervezi a hátrányos helyzetű tanulók 

képesség-kibontakoztató,integrációs programját, 

biztosítja az esélyegyenlőséget  
- az egészséges életmód, valamint a kulturált 

szabadidő eltöltés követelményeinek, 

feltételeinek figyelembevételével gondoskodik a 

tanulók tanórán kívüli foglalkoztatásáról; 

- ellátja a gyermek- és ifjúságvédelemből ráháruló 

feladatokat, 

- a művelődési és testedzési feladatok hatékony 

ellátása érdekében együttműködik a 

közművelődési és sportintézményekkel 

 

  Alapfokú művészeti nevelés és oktatás  

Alapfokú művészeti nevelés és oktatás 12 évfolyamon 

- a művészeti kifejezőkészség megalapozása,  

- felkészítés a szakirányú továbbtanulásra, 

- felkészítés a művészeti alap és záróvizsga 

letételére, 

- az intézmény profiljába illeszkedő rendezvények 

szervezése, 

- tanulói, tanári hangversenyek rendezése, 

lebonyolítása, 

- szakmai versenyeken való részvételek 
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előkészítése, szervezése, 

- tanulók és tanárok közreműködése városi 

rendezvényeken. 

 

Művészeti ágak/tanszakok: 

 

Zeneművészeti ág: 

 

Klasszikus zene: 

Hangszeres hosszú tanszakok: – 12 évfolyamon 

(2 évfolyamos előképző, 6 évfolyamos alapfok, 4 

évfolyamos továbbképző); furulya, fuvola, 

trombita, zongora, hegedű, gordonka, gitár, ütő. 

Hangszeres rövid tanszakok: – 10 évfolyamon          

 (2 előképző, 4 alapfok, 4 továbbképző) klarinét,  

kűrt, harsona, tuba, oboa, fagott, szaxofon (2 

+4+2 évfolyamon), magánének (1+6 évfolyamon) 

             

Elektroakusztikus zene: 

            szintetizátor-keyboard (2+6 évfolyamon) 

 

Elméleti tárgyak:    

zeneelmélet, szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom 

 

Gyakorlati tárgyak: 

zenekar, kamarazene, kórus 

              

Táncművészeti ág:  – 12 évfolyamon            

 

Elméleti tárgyak: 

modern-kortárs tánc, néptánc, folklórismeret, 

tánctörténet, hinetográfia 

 

Gyakorlati tárgyak: 

népi játék, népi ének 

 

Képző,- és iparművészeti ág – 12 évfolyamon 

Kötelező tantárgyak: vizuális alapismeretek, 

rajz,festés, mintázás 

Képzőművészeti ág: grafika, festészet,  

szobrászat. Média: fotó-videó 

            

Iparművészeti ág: kerámia, kézművesség 

 

  Pedagógiai  szakszolgáltatás  

 

Pedagógiai szakszolgálat területén: 

- logopédiai ellátás, 

- nevelési tanácsadás, 

- továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, 
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- gyógytestnevelés, 

- a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés 

és gondozás, 

- fejlesztő felkészítés, 

- a tehetséggondozás szakmai segítése. 

 

TEÁOR:  

 

8520                  Alapfokú oktatás 

8559                  M.n.s. egyéb oktatás 

8560                  Oktatást kiegészítő tevékenység 

 

Szakágazati besorolás: 

 

852010 – Alapfokú oktatás  

 

Alaptevékenység: 

 

852011-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű 

nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) 

Az általános iskola 1-4 évfolyamán, meghatározott 

időkeretekben az iskola programja szerint (a kötelező 

tanórák, a nem kötelező tanórák, a tanórán kívüli 

foglalkozások) végzett nevelés, oktatás, továbbá az 

iskolaotthonos oktatás 

 

852021-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű 

nevelése, oktatása (5-8 évfolyam) 

Az általános iskola 5-8 évfolyamán, meghatározott 

időkeretekben az iskola programja szerint (a kötelező 

tanórák, a nem kötelező tanórák, a tanórán kívüli 

foglalkozások) végzett nevelés, oktatás 

 

852012-1 Sajátos nevelési igényű általános iskolai 

tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 

évfolyam) 

Az általános iskola 1-4 évfolyamán, a sajátos nevelési 

igényű gyermekek meghatározott időkeretekben az 

iskola programja szerint speciális eszközökkel, 

foglalkozásokkal történő oktatása 

 

852022-1 Sajátos nevelési igényű általános iskolai 

tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8 

évfolyam) 

 

Az általános iskola 5-8 évfolyamán, a sajátos nevelési 

igényű gyermekek meghatározott időkeretekben az 

iskola programja szerint speciális eszközökkel, 

foglalkozásokkal történő oktatása 

 

852014-1 Általános iskolai felnőttoktatás (1-4 évfolyam) 

Felnőttoktatásban 1-4. évfolyamon részt vevő tanulók 

munkahelyi, családi vagy más irányú elfoglaltságához, a 

meglévő ismereteihez és életkorához igazodó általános 

műveltséget megalapozó, alapfokú rendszeres oktatás 
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852024-1 Általános iskolai felnőttoktatás (5-8 évfolyam 

Felnőttoktatásban 5-8. évfolyamon részt vevő tanulók 

munkahelyi, családi vagy más irányú elfoglaltságához, a 

meglévő ismereteihez és életkorához igazodó általános 

műveltséget megalapozó, alapfokú rendszeres oktatás 

 

855911-1 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 

A közoktatási tv. alapján napközis foglalkozások 

megszervezése 

 

855912-1 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi 

otthoni nevelése 

A közoktatási tv. alapján napközis foglalkozások 

keretében a sajátos nevelési igényű gyermekek speciális 

ellátásának megszervezése 

 

855914-1 Általános iskolai tanulószobai nevelés 

A közoktatási tv. alapján a tanulószobai foglalkozások 

megszervezése 

 

855915-1 Sajátos nevelési igényű tanulók általános 

iskolai tanulószobai nevelése 

A közoktatási tv. alapján a tanulószobai foglalkozások 

keretében a sajátos nevelési igényű gyermekek speciális 

ellátásának megszervezése 

 

852031-1 Alapfokú művészet-oktatás zeneművészeti 

ágban. A zeneművészeti ágra kiadott alapfokú 

művészetoktatás, a zeneművészetek területén meglévő 

tehetség felismerése és fejlesztése érdekében végzett 

művészi kifejezőkészséget megalapozó, illetve a 

szakirányú továbbtanulásra felkészítő alapfokú oktatás 

megszervezése 

 

852032-1 Alapfokú művészetoktatás képző és 

iparművészeti, táncművészeti, szín és bábművészeti 

ágban A képző- és iparművészeti, táncművészeti ágra 

kiadott alapfokú művészetoktatás, a zeneművészetek 

területén meglévő tehetség felismerése és fejlesztése 

érdekében végzett művészi kifejezőkészséget 

megalapozó, illetve a szakirányú továbbtanulásra 

felkészítő alapfokú oktatás megszervezése 

 

856011-1 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 

Pedagógiai szakszolgálat ellátásának megszervezése 

 

856012-1 Korai fejlesztés, gondozás 

Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés 

feladatainak megszervezése 
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856013-1 Fejlesztő felkészítés 

Fejlesztő felkészítés feladatainak ellátásával kapcsolatos 

feladatok megszervezése 

 

856020-1 Pedagógiai szakmai szolgáltatások 

Pedagógiai szakmai szolgáltatások feladatainak 

ellátásával kapcsolatos feladatok megszervezése 

 

931204-1 Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása 

A gyermek- és ifjúsági korosztály számára szervezett a 

tanórán kívüli sportfoglalkozások megszervezése 

 

852000-1 Alapfokú oktatás intézményeinek, 

programjainak komplex támogatása 

Infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódó bevételek, 

kiadások 

 

562917-1 Munkahelyi étkeztetés 

 

562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés 

 

890441-1 Közcélú foglakoztatás 

Közcélú munkások foglalkoztatása 

 

841401-1 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak 

lebonyolításával összefüggő szolgáltatások 

Közbeszerzéssel összefüggő előkészítői, bonyolítói, 

egyéb szakértői szolgáltatások 

Az intézmény az alábbi 

fogyatékossági típusok ellátását 

végzi: 

 

sajátos nevelésű tanulók integrált nevelése, oktatása,  

ezen belül olyan tanulók, akik a megismerő funkciók 

vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 

rendellenességével küzdő;  

a megismerési funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 

súlyos rendellenességével küzdő sajátos nevelési igényű 

tanulók (beszédfogyatékos, enyhe mentális retardáció, 

diszlexia, diszgráfia, diszkalkúlia,  iskolai készségek 

kevert zavara,  

az iskolai készségek nem meghatározott fejlődési zavara, 

 kevert specifikus fejlődési zavarok, az aktivitás és 

figyelem zavarai, egyéb gyermekkori dezintegratív 

zavar). 

 

Vállalkozási tevékenység: 

 

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat 

A feladatellátást szolgáló 

vagyon: 

A társult önkormányzatok által az intézmény 

rendelkezésére bocsátott ingatlanok, a feladat ellátásához 

szükséges tárgyi eszközök, berendezések, felszerelések, 

egyéb készletek a vagyonleltár alapján. 
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A vagyon feletti rendelkezés 

joga: 

A fenti vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok 

gyakorlása a 2007. január 31. napján aláírt társulási 

megállapodásban foglaltak szerint történik. Az 

intézmény a rendelkezésére bocsátott vagyont nem 

jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként 

felhasználni. 

 

Az intézmény vezetőjének 

kinevezési rendje: 

 

Az intézmény egyszemélyi felelős vezetőjét, az igazgatót 

nyilvános pályázat útján Mezőkövesd Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a hatályos jogszabályok 

figyelembevételével nevezi ki. 

 

Az intézmény vezetője magasabb beosztású 

közalkalmazott, tekintetében a munkáltatói jogokat 

Mezőkövesd Önkormányzatának Képviselő-testülete 

gyakorolja. 

 

Az intézmény közalkalmazottai tekintetében a 

munkáltatói jogokat az igazgatótanács jogszabály szerinti 

bevonásával az intézményvezető gyakorolja. 

 

Foglalkoztatottakra vonatkozó 

foglalkoztatási jogviszonyok: 

 

Közalkalmazotti és megbízásos jogviszony 

Az intézmény megszüntetése: 

 

Az intézményt – jogszabály által nevesített esetben –

Mezőkövesd Önkormányzatának Képviselő-testülete, 

mint alapító jogosult megszüntetni. A megszüntetésről 

az alapító határozatban dönt. 

 

Az intézmény hosszú- és 

körbélyegzőjének hivatalos 

szövege: 

Körbélyegző: 

Mezőkövesdi Általános Iskola és Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény - Egységes Pedagógiai 

Szakszolgálat  3400 Mezőkövesd (középen  a magyar 

címerrel) 

Hosszú bélyegző: 

Mezőkövesdi Általános Iskola és Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény - Egységes Pedagógiai 

Szakszolgálat   3400  Mezőkövesd, Hősök tere 14. 

 

Záradék: A Mezőkövesdi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - 

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okiratát Mezőkövesd Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének 153/2011. (V.25.) önkormányzat határozata a 

bejegyzés napján válik hatályossá. 

 

 

Mezőkövesd, 2011. május 10. 

 

                                                             dr. Fekete Zoltán 

                                  Mezőkövesd Város Önkormányzat 

                     alapító szerv képviseletében  
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1/4.) A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás létrehozásáról, 

működéséről szóló Megállapodás módosítása 
 

 

Ügyrendi és Szociális Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot a mellékelt 

megállapodással együtt elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal a módosítással, 

hogy a 11/1 pontnál a 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet helyett 292/2009. (XII.19.) 

Kormányrendelet kerüljön beírásra, valamint a 29) pontnál a – 2004. évi LXXV. Tv.-el 

módosított – kerüljön törlésre. 

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester az Ügyrendi és Szociális Bizottság módosító javaslatát a 

Társulás felé fogja jelezni, mert azt ott kell először elfogadni. Miután a napirendhez a 

jelenlévő képviselők részéről hozzászólás, vélemény nem hangzik el – így a határozati 

javaslatot a mellékelt megállapodással együtt teszi fel szavazásra.  

 

 

 A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének  

154/2011. (V. 25.) önkormányzati határozata  

 

a Mezőkövesdi Többcélú Kistérség Társulás létrehozásáról és  

működtetéséről  szóló Megállapodás módosításáról 

 

 

 

A Képviselő-testület a Mezőkövesdi Többcélú Kistérség Társulás létrehozásáról és 

működtetéséről szóló Megállapodás melléklet szerinti módosítását jóváhagyja 

 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  értelem szerint 

  

 

 

M E G Á L L A P O D Á S 

 

Többcélú Kistérségi Társulás létrehozásáról és működtetéséről 

 

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

felsorolt települési önkormányzata a települési önkormányzatok többcélú kistérségi 

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

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

területrendezési, valamint egyes önkormányzati közszolgáltatások közös ellátására. 
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1) A Társulás neve: Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 

 

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

 

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

meghatározott normatív támogatásoknál figyelembe vett lakosságszám az irányadó). 

 

 Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

  Bogács, Alkotmány u. 9.      2 027 fő 

 Borsodgeszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

  Borsodgeszt, Fő út 56.            294 fő 

 Borsodivánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

  Borsodivánka, Szabadság u. 12.          744 fő 

 Bükkábrány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

  Bükkábrány, Vöröshadsereg u.32.     1 726 fő 

 Bükkzsérc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

  Bükkzsérc, Pertőfi u. 4.      1 053 fő 

 Cserépfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

  Cserépfalu, Kossuth u. 125.      1 032 fő 

 Cserépváralja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

  Cserépváralja, Alkotmány u. 52.        465 fő 

Csincse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

  Csincse, Mátyás u. 45.           597 fő 

 Egerlövő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

  Egerlövő, Dózsa Gy. u. 21.           583 fő 

 Kács Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

  Kács, Fő u. 60.                     548 fő 

 Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

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

 Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

  Mezőkövesd, Mátyás király u. 112.                       17 098 fő 

 Mezőnagymihály Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

  Mezőnagymihály, Kossuth u. 56.     1 131 fő 

 Mezőnyárád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

  Mezőnyárád, Szentistván király utja 105.    1 683 fő 

 Négyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

  Négyes, Rákóczi u. 45.            303 fő 

 Sály Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

  Sály, Kossuth u. 63.                                                          1 954 fő                           

 Szentistván Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

  Szentistván, Széchenyi u. 10.      2 612 fő 

 Szomolya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

  Szomolya, Szabadság tér 1.      1 671 fő 

 Tard Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

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

 Tibolddaróc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

  Tibolddaróc, Széchenyi u.1.      1 510 fő 

 Vatta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

  Vatta, Szemere B.u.20.         967 fő 
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4) A Társulás működési területe: Észak-Magyarországi Régión belül, Borsod-Abaúj-Zemplén 

megye 505-ös statisztikai kistérséghez tartozó települési önkormányzatok közigazgatási 

területe.  

 

5) A Társulás jogállása: a többcélú kistérségi társulás jogi személy. Gazdálkodására a 

költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.  

 

6) A Társulás működésének célja és feladata: 

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

közös területfejlesztési programok és projektek kialakítását, a fejlesztések megvalósítását  

szolgáló pénzalap létrehozását, a térség gazdasági fejlődésének előmozdítását,  

  b)   másrészt, hogy a Társulás tagjai által a Társulásra átruházott, tételesen a következő: 

 

 Közoktatás keretében, -a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvény 

rendelkezéseire figyelemmel-: 

- egyes pedagógiai szakszolgálati feladatok /tv. 34.§-ának megfelelően/,  

- tanügyi-igazgatás feladatok ellátása, 

- pedagógiai szakmai szolgáltatás biztosítása, /tv. 36.§-ának megfelelően/,  

- közoktatási információs rendszer működtetése,  

- az alapfokú oktatói-nevelői szakmai kapacitás, és az oktatási-nevelési 

létesítmények kapacitás kihasználásának optimalizálása, ennek érdekében 

racionális igényekhez igazított intézményfenntartó társulások létrehozása, 

működtetése  /tv. 20.§ (1)bek. a.) és b.) pont/; 

 

 Személyes gondoskodás keretében: 

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

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

segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi 

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

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

elhelyezést nyújtó intézmény (idősek gondozóháza), 

 

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

alapján; 

 

 Egészségügyi alapellátás keretében   

- védőnői szolgálat és 

- központi orvosi ügyelet közös szervezése; 

 

 Településüzemeltetés, település-egészségügy keretében 

- állati hulladékok gyűjtésének és ártalmatlanításának közös szervezése; 

  

 Az önkormányzati működés szakszerű ellátása keretében 

- a  hatályos jogszabályok szerinti belső ellenőrzési feladatok; 

 A bűnmegelőzéssel kapcsolatos feladatok kistérségi koordinálása, szervezése, 

segítése; 

 

 Mozgókönyvtári feladatok ellátása; 
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 Közművelődési, idegenforgalmi és turisztikai tevékenység; 

 

 Kistérségi sporttevékenység; 

 

 Közösségi autóbusz fenntartása és üzemeltetése 

 

önkormányzati közszolgáltatások ellátása a kistérségi igényekhez igazítottan, hatékonyan és 

magas szakmai színvonalon történjen.  

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

határozatlan idő, de legalább 3 év. 

 

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

alakú bélyegző, középen a Magyar Köztársaság címerével. 

 

9) A Társulás szervei:   a Kistérségi Társulási Tanács 

az elnök 

kettő elnökhelyettes 

pénzügyi-ellenőrző bizottság 

      eseti munkabizottság 

 

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

feladatok ellátására kizárólag egy közös szakmai munkaszervezetet hoznak létre, melyet a 

külön jogszabály szerint működtetnek. A Társulás szakmai munkaszervezeténél alkalmazásra 

kerülő vezető beosztású személy pályázat útján kerül kiválasztásra. A pályázat elbírálására a 

Tanács jogosult. A munkaszervezet vezetője tekintetében a foglalkoztatási jogviszony 

keletkezésével és megszüntetésével kapcsolatos jogokat a Társulási Tanács, az egyéb 

munkáltatói jogokat a Társulás elnöke gyakorolja. A munkaszervezet dolgozói felett a 

munkáltatói jogokat a munkaszervezet vezetője látja el.  Az alkalmazáshoz, a 

munkajogviszony megszüntetéséhez, fegyelmi eljárás megindításához, valamint 

jutalmazáshoz az elnök egyetértése szükséges. Az ellátandó feladatokhoz igazodó 

foglalkoztatottak létszámát a Társulási Tanács az éves költségvetésben  határozza meg, A 

munkaszervezet főállású munkatársakkal, és megbízásos jogviszonyú személyekkel látja el 

feladatát. A Társulás munkaszervezetének részletes működési szabályait a szervezeti és 

működési szabályzatában kell megállapítani. A szervezeti és működési szabályzat nem 

tartalmazhat ellentétes rendelkezést a Társulási Megállapodásban szabályozott kérdésekkel.  

 

10/2) A Társulás munkaszervezetének feladatai különösen: 

 

- a Társulási Tanács üléseinek, döntéseinek előkészítése; 

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

ügykezelés), 

- nyilvántartja a Társulás pénzforgalmi számlájának forgalmát, 

- megszervezi a Társulás üléseit, 

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

Kormányhivatalnak, 

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

tevékenységet végez,  

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

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

fejlesztési programjait, 

- figyeli a pályázati lehetőségeket, 

- közreműködik, szakmai segítséget nyújt a településeknek saját pályázati 

dokumentációik elkészítéséhez, 

- intézi a Társulás nyertes pályázatai adminisztrációs ügyeit,  

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

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

résztvevők számára, kapcsolatot tart a megyei területfejlesztési tanács 

munkaszervezetével, a regionális fejlesztési ügynökséggel, a kistérségben működő 

közigazgatási szervekkel, intézményekkel,  

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

- gondoskodik a Társulási Tanács által határozatilag elfogadott költségvetés 

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

költségvetési és mérlegjelentést, 

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

feladatkörébe utal. 

 

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

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

217/1998. (XII..30.) Kormányrendelet és az államháztartás szervezetei beszámolási és 

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

szabályainak megfelelően.  

 

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

Gyermekjóléti Szolgálat. 

 

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

Önkormányzatát arra, hogy a Társulás által szolgáltatott személyes gondoskodást nyújtó 

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

melyeket Mezőkövesd Város Önkormányzata minden évben a hatályos jogszabálynak 

megfelelően köteles felülvizsgálni. 

                      

12) A Társulás szerveinek, és a szakmai munkaszervezet részletes feladatait és működésének 

szabályait a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. 

 

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

önkormányzatok polgármestereiből áll. A Társulási Tanács minden tagja egy szavazattal 

rendelkezik.  

 

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

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

kezdeményezi.     

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

vezetője kezdeményezi. A kezdeményezett üléseket az indítvány kézhezvételétől számított 15 

napon belül össze kell hívni. 

 

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

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

személyére a Tanács bármely tagja javaslatot tehet.  
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16) A két elnökhelyettes személyére az elnök tesz javaslatot, akik - az önkormányzati 

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

kerülnek megválasztásra.  

 

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

Tanács ülését.  

 

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

kivéve az alábbi eseteket:  

 

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

adása,- visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés 

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

nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele, továbbá önkormányzati hatósági ügy 

tárgyalásakor. 

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

       pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene. 

 

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

települések lakosságszáma meghaladja a Többcélú Kistérségi Társulást alkotó 

települések lakosságszámának egyharmadát. 

 

c.) Minősített többség szükséges: 

o A kistérség fejlesztését szolgáló – pénzügyi hozzájárulást igénylő – 

pályázat benyújtásához, az ahhoz szükséges települési hozzájárulás 

meghatározásához, 

o A b.) pont szerinti zárt ülés elrendeléséhez, 

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

adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi 

büntetés kiszabása és 

o Abban az ügyben, amit a szervezeti és működési szabályzat 

meghatároz. 

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

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

képviselt települések lakosságszámának felét elérje.  

 

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

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

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

kialakítása és az ezzel kapcsolatos jogok gyakorlása. 

 

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

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

elnökét. A bizottság feladatát a tanács esetenként határozza meg. 

 

21) A Társulás feladataival kapcsolatban felmerült költségek finanszírozását pályázaton 

elnyert forrás, valamint a társult települési önkormányzatok biztosítják a lakosságszám 

arányában, melynek mértékét, a fizetés határidejét a Tanács évente állapítja meg.  
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22) Az a társult település, aki vállalt pénzügyi kötelezettségét határidőre nem teljesíti, jelen 

megállapodás aláírásával engedményezi, hogy vele szemben a Társulás azonnali beszedési 

megbízást érvényesítsen.  

 

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

gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

  

24) Felek megállapodnak abban is, hogy jelen megállapodással létrehozott Többcélú 

Kistérségi Társulás működésének megkezdésétől számított legkevesebb 3 évig 

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

lehet, ha Kormányrendelet alapján módosulás következik be a BAZ megyei 505-ös 

statisztikai kistérséghez tartozó települések vonatkozásában. A Társulásból kiválni csak a 

naptári év utolsó napjával lehet. A megállapodás felmondásáról szóló képviselő-testületi 

határozatot, illetve a statisztikai kistérségi besorolásról szóló Kormányrendelet 

módosításának kezdeményezését a Társulással legalább fél évvel előbb közölni kell.  

 

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

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

hogy a Társulás vagyonából a követelések és kötelezettségek kifizetése után fennmaradó 

pénzösszeg a lakosságszám arányában kerül felosztásra. A Társulás megszűnésekor a 

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

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

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

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

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

közfeladat ellátását biztosítja. A közös tulajdonban történő elszámolásig a közfeladatok 

ellátása érdekében biztosítják a feladatot ellátó és átvállaló használati jogát. 

 

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

vállalt feladatok bármelyikének társulásban történő ellátása a Társulás működésének 

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

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

központi költségvetésnek.  

 

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

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

önkormányzatnak kamattal növelt támogatás visszafizetési kötelezettsége keletkezik.  

 

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

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

vonatkozó jogszabály szerint tesznek eleget a visszafizetési kötelezettségnek.  

 

29) Felek kötelezettséget vállalnak arra is, hogy a területfejlesztéssel összefüggő  

feladatokat a statisztikai kistérséghez tartozó valamennyi települési önkormányzat 

részvételével látják el legalább 3 évig abban az esetben is, ha a Többcélú Kistérségi 

Társulásból bármely, a statisztikai kistérséghez tartozó települési önkormányzat kiválik. A 

Területfejlesztési Tanácsként történő működés során a Társulás a területfejlesztésről és  a 

területrendezésről szóló  - a 2004. évi :XXV. Tv.-el módosított - 1996. évi XXI. törvény 

alapján tevékenykedik. 

 



27 
 

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

székhely szerinti bíróság kizárólagos illetékességét. 

 

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

megállapodás megkötésére irányuló határozatával lép hatályba. 

 

Kelt: Mezőkövesd, 2004. december 21. 

 

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

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

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

Módosítva a …/2011 (…… .) Tth határozattal. 

 

A Képviselő-testületek elfogadták a melléklet szerinti határozatokkal: 

 

TELEPÜLÉS HATÁROZAT SZÁMA 

BOGÁCS  

BORSODGESZT  

BORSODIVÁNKA  

BÜKKÁBRÁNY  

BÜKKZSÉRC  

CSERÉPFALU  

CSERÉPVÁRALJA  

CSINCSE  

EGERLÖVŐ  

KÁCS  

MEZŐKERESZTES  

MEZŐKÖVESD  

MEZŐNAGYMIHÁLY  

MEZŐNYÁRÁD  

NÉGYES  

SÁLY  

SZENTISTVÁN  

SZOMOLYA  

TARD  

TIBOLDDARÓC  

VATTA  

 
 

 

1/5.) Remondis Tisza Hulladékgazdálkodási Kft tagi kölcsön szerződése  
 

 

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 

A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta. A 

Bizottság javasolja a határozati javaslatban foglaltak elfogadását. 
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Nyeste László kérdezi, hogy a megállapodás aláírása óta 5 év telt el, és az önkormányzatok 

azóta nem tudtak előre lépni?  

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester most sem magától indította a társulás a bírósági bejegyzést, 

hanem Mezőkövesd Önkormányzata jogi útra terelte a dolgot, mely ösztönzőleg hatott a 

társulás vezetésére. 2011. január 1-től már rendben van, és javasolja, hogy a többit bízzák a 

vizsgálatra.  

Mivel a napirendhez több hozzászólás, vélemény nem hangzik el, így a határozati javaslatot 

teszi fel szavazásra.  

 

 

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenvélemény és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza  

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének  

155/2011. (V. 25.) önkormányzati határozata  

 

Remondis Tisza Hulladékgazdálkodási Kft  

tagi kölcsön szerződése  

 

 

A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta, és felkéri a Polgármestert, hogy az 

előterjesztésben szereplő kérdéseket szakértők bevonásával tisztázza, és azután 

kerüljön vissza döntésre a képviselő-testület elé. 

 

 

Felelős:    polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 
 

 

1/6. A Mezőkövesdi Művelődési Közalapítvány alapítói jogainak gyakorlása 
 

 

Ügyrendi és Szociális Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az előterjesztés mellékletét képező határozati 

javaslatban foglaltakkal egyetért, azt elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság 

Az Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság az előterjesztésben foglaltakat 

megtárgyalta. A Bizottság javasolja a határozati javaslatban foglaltak elfogadását. 

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester – miután a jelenlévő képviselők részéről hozzászólás, 

vélemény nem hangzik el – így a határozati javaslatban foglaltakat teszi fel szavazásra.  

 

  

 A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza 



29 
 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének  

156/2011. (V. 25.) önkormányzati határozata  

 

A Mezőkövesdi Művelődési Közalapítvány alapítói 

jogainak gyakorlásáról 

 

 

1.) Mezőkövesd Város Önkormányzatának képviselő-testülete, mint alapító a 

Mezőkövesdi Művelődési Közalapítvány alapító okiratának a Kuratórium működéséről, 

feladatáról és hatásköréről szóló 6.2. pontjának 2. bekezdését az alábbiak szerint 

módosítja: „A kuratórium akkor határozatképes, ha a kuratóriumi ülésen a kuratórium 

tagjainak több mint fele jelen van és az alapító befolyása alatt nem álló tagok vannak 

többségben.” 

 

2.) A  Képviselő-testület felkéri Dr. Fekete Zoltán polgármestert a Mezőkövesdi 

Művelődési Közalapítvány Alapító okiratának módosításával kapcsolatos teendők 

elvégzésére. 

 

   

Felelős: polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

1/7. Együttműködési megállapodás 
 

 

Ügyrendi és Szociális Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a 

képviselő-testületnek azzal, hogy az együttműködési megállapodás 2.) pontjánál 

együttműködő egyesületet és kézilabda klubbot javasolja tisztázni, ill. pontosítani.  

 

Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság 

Az Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság az előterjesztésben foglaltakat 

megtárgyalta. A Bizottság javasolja a határozati javaslatban foglaltak elfogadását. 

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Célja 

Kulcsár Anita kézilabda utánpótlás létrehozása, és ebben való együttműködés. Eger 

Önkormányzata kezdeményezte, Mezőkövesd város pedig ezzel egyetért. Amennyiben a 

pályázat sikeres lesz, a részletekről a képviselő-testületet tájékoztatni fogja. Miután több 

hozzászólás, vélemény nem hangzik el, így a határozati javaslatot a mellékelt együttműködési 

megállapodással együtt teszi fel szavazásra. 

 

 

 A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza 

 



30 
 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének  

157/2011. (V. 25.) önkormányzati határozata 

 

Együttműködési megállapodás  

 

 

A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta  és felhatalmazza Dr. Fekete Zoltán 

polgármester urat az együttműködési megállapodás aláírására  

 

 

Felelős:  Polgármester  

 Határidő:  azonnal  

 

 

 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI  MEGÁLLAPODÁS  

 

 
Amely létrejött egyrészről Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 3300 

Eger, Dobó I. tér 2.) képviseletében Habis László polgármester,  

 

másrészről Mezőkövesd Város Önkormányzata (székhelye:3400 Mezőkövesd, Mátyás 

király út 112.) képviseletében Dr. Fekete Zoltán polgármester (a továbbiakban együttesen: 

Szerződő Felek) 

 

között alulírott napon és helyen a következő feltételek mellett: 

 

 Szerződő Felek kifejezik együttműködési szándékukat a Kulcsár Anita Kézilabda 

Utánpótlás Régióközpont létrehozásában és elvi támogatásukat biztosítják a 

régióközpont felállításához. Ezáltal is szerepet kívánnak vállalni a kézilabda sportág 

régiós szintű fejlesztésében és az ennek  fontos elemét képező utánpótlás központ 

kialakításában. 

 

 Az intézményi infrastrukturális háttér biztosítása, a szakmai program kidolgozása, ill. 

a régióközpont működésével kapcsolatos itt nem részletezett feladatok nem az 

együttműködést aláíró önkormányzatok feladatát képezik, hanem ezen feladatok 

ellátásával kapcsolatos kérdéseket az egyesület és kézilabda klub egymás között külön 

megállapodás keretében rendezik. 

 

 Felek rögzítik, hogy jelen együttműködési megállapodás aláírása részükről nem jelent 

olyan további pénzügyi kötelezettségvállalást a kézilabda utánpótlás tekintetében, 

amelyről a szerződő felek illetékes döntéshozói korábban már nem döntöttek volna. 

 

 Felek együttműködési szándéka mindaddig fennáll, ameddig a Magyar Kézilabda 

Szövetség  a régióközpont működtetéséhez pénzügyi forrást biztosít. Felek  azonban 

fenntartják a jogot maguknak, hogy 60 napos határidővel rendes felmondással, 

indokolás nélkül felmondhatják az együttműködési megállapodást. 
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 Felek kölcsönösen kijelentik, hogy jelen megállapodásban foglalt együttműködésükkel 

elvi szintű támogatásukat fejezik ki a régióközpont felállításához, így bármely konkrét 

pénzügyi vagy egyéb kötelezettségvállaláshoz, illetve annak mértéke 

meghatározásához az együttműködő felek hatáskörrel rendelkező döntéshozóinak 

külön döntése szükséges. 

 

 

Szerződő felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és 

értelmezés után jóváhagyólag aláírták. 

 

 

 

Kelt: Eger, 2011. május …. 

 

 

…………………………………….. 

 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 

képviseletében  

Habis László polgármester 

…………………………………….. 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

képviseletében 

 dr.Fekete Zoltán polgármester 

 

 

 

 

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

nyári üzemelésre való felkészüléséről 
 

 

 

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 

A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta. A 

Bizottság javasolja a határozati javaslat „A” alternatívában foglaltak elfogadását. 

 

Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság 

Az Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság az előterjesztésben foglaltakat 

megtárgyalta. A Bizottság javasolja a határozati javaslat „A” alternatívában foglaltak 

elfogadását. 

 
 

Csirmaz Zsolt kérdezi, hogy a vendégek tájékoztatása szerint az új öltözőben nincsenek 

padok? 

 

Nyeste László felhívja a figyelmet, hogy szépen alakulnak a kivitelezési munkák, azonban a 

kör- és hullámmedence környéke problémás. A hullámmedencénél a burkolat fel van válva, 

amely balesetveszélyes. A másik problémája, hogy a járdánál az aknafedlapok kiállnak. 

Véleménye szerint nyitásig ezt orvosolni kellene. Úgy érzi, hogy az új rész rendkívül 

balesetveszélyes, főleg a az uszoda előterénél a burkolat. 

 

Vámos Zoltán Csirmaz Zsolt képviselőnek elmondja, hogy vannak padok csak más helyen. A 

beruházás keretében kabinos öltözőrendszert alakítottak ki, ahol már van pad. A felső szinten 
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régi öltöző üzemel. Nyeste László felvetésére válaszol, hogy  a múlt héten megkezdődtek a 

felújítási munkák, és a VG Zrt igyekszik megszüntetni  a balesetveszélyt. Kiemeli, hogy az új 

beruházás keretében a tervek szerint a burkolat csúszásmentes. Igyekeznek megszüntetni a 

problémát, de a csúszásveszélyre számítani kell, mivel általában vizes lábbal lépnek az 

emberek a  burkolatra. 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester a határozati javaslat A.) alternatívájában foglaltakat teszi fel 

szavazásra.  

 

 A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza 

 

 
Mezőkövesd Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének  

158/2011. (V. 25.) önkormányzati határozata  

 

Mezőkövesdi Városgazdálkodási ZRt. Zsóry Gyógy és Strandfürdő  

2011. évi nyári üzemelésre való felkészülése 

 

Mezőkövesd Város Képviselő-testülete a Mezőkövesdi Városgazdálkodási ZRt. Zsóry 

Gyógy és Strandfürdő nyári üzemelésre történő felkészüléséről szóló tájékoztatóját 

elfogadja. 

 

Felelős: VG. ZRt. Vezérigazgató 

Határidő:  azonnal illetve folyamatos 

 

 
 

2/2.) Beszámoló a VG. ZRt. 2010. évi mérlegéről és a 2011. évi tervekről 
 

 

 

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 

A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta. A 

Bizottság javasolja a határozati javaslatban foglaltak elfogadását. 

 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a Mezőkövesdi Városgazdálkodási Zrt.  2010. 

évi mérlegének beszámolóját, ill. a 2011-es üzleti tervét 5 egyhangú igen szavazattal 

támogatja, és elfogadásra javasolja a képviselő testületnek. 

 

Nyeste László úgy érzi, hogy alapos, minden részletre kiterjedő anyagot kaptak. Kérdezi, 

hogy a 2010. számokat látva, mennyi realitása volt annak, hogy a VG Zrt bevállalja a 

piaccsarnok beépítését, ami 150 MFt-os beruházás? 

 

Zsigáné Mezei Mária főkönyvelő tájékoztatásképpen elmondja, 2008. évben történt a 

kötelezettségvállalás, Vanczák Zoltán volt vezérigazgató idejében. Azt, hogy Mikor fog 

realizálódni, nem lehet tudni, pályázattól is függ. 2009. évi eredmény biztosította volna az 

önerőt, viszont 2010. évben szerényebb az eredmény. A piaccsarnok építése 2011. évben 
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kezdődött meg. Az időjárás is befolyásolja, mert rossz idő esetén a fürdőbe kevés a látogató, 

nincs eredmény. Gazdasági visszaesés is volt, ami indokolta a vendégszám kiesést. 

Hangsúlyozza, hogy a  Zsórynak a működése meghatározó a cég eredményére.  

 

Csirmaz József senki nem tudta megjósolni, hogy 2010. évben katasztrófa súlytotta 

környékké minősítik a keleti régiót. Véleménye szerint a VG Zrt-nek hitelkeret is lehetőségére 

áll. 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester – mivel a jelenlévők részéről 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  

159/2011. (V. 25.) önkormányzati határozata  

 

Beszámoló a Mezőkövesdi Városgazdálkodási Zrt 2010. évi 

 mérlegéről  és a 2011. évi tervekről 

 

 

1.) Mezőkövesd Város Képviselő-testülete a Mezőkövesdi Városgazdálkodási ZRt. 

2010. évi mérlegéről  készült beszámolóját a 2011. évi üzleti tervével elfogadja. 

A 2010. december 31-i állapot szerinti mérleget 449.244 eFt összegben, a 2010. 

évi mérlegszerinti eredményt 18.268 eFt összegben jóváhagyja. 

2.) A 2010. évi mérlegszerinti eredményt az eredménytartalékba át kell vezetni. 

 

Felelős:  polgármester, VG. ZRt. Vezérigazgató 

Határidő:  VG. ZRt. közgyűlése 

 

 

 

2/3.) Média Nonprofit Kft beszámolója a 2010. évi szakmai és gazdálkodási 

tevékenységéről 
 

 

 

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 

A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta. A 

Bizottság javasolja a határozati javaslatban foglaltak elfogadását.  

 

Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság 

Az Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság az előterjesztésben foglaltakat 

megtárgyalta. A Bizottság javasolja a határozati javaslatban foglaltak elfogadását. 

 

Molnár Istvánné az Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottsága meghívást kapott 

a Kft ügyvezetőjétől, hogy betekintést kapjanak az ott folyó munkáról, ami véleménye szerint 

nagyon hasznos volt. Megismerhették az újság szerkesztést, a TV-műsor elkészítését.  
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Olyan kommunikációs rendszereket szereztek be, amivel a szolgáltatást biztosítani tudják. 

Munkájukhoz sok erőt kíván. 

 

Nyeste László kérdezi, hogy a tv-nézéssel kapcsolatban vannak-e adatok, interneten mennyien 

férnek hozzá, újsággal kapcsolatban van-e visszajelzés, a tartalomban kell-e változtatni?  

 

Szabó Gergely ügyvezető igazgató elmondja, hogy minden média, szokásos mérés alatt van a 

mezőkövesdi televízió is. Az évek során látható, hogy a tendenciák eltolódnak, hiszen szóba 

kerül a kábelhálózat kiépítettsége. Egyre kevesebben nézik a tv-t, az internetes formája 

viszont a többszörösére nőtt. Az interneten bármikor meglehet nézni. Olyan fejlesztést 

eszközöltek, ami a közeljövőben indul be. Online tv jön létre, mintha kábelhálózatra lenne 

rákötve. A testületi ülés, a foci, a képújság nézhető az interneten. Újsággal kapcsolatban 

elmondja, hogy visszajelzést kapnak, rendszeres közvélemény kutatás is történik, és 

elégedettek a lakók az újsággal. Személyes formában, olvasói levél, tv műsorban nézői 

kérdések, bejelentések kapcsán bárki véleményt nyilváníthat. 

Kiemeli, az új városi honlapot, ami teljesen megújult, a mai igényeknek, elvárásoknak eleget 

tud tenni, a frissítésre lehetőséget biztosít. Ez a társaság működését mutatja, és a Kft nagy 

érdeme, hogy vállalkozási bevételből csinálta meg, ami a városnak nem került semmibe.  

 

 

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

nem hangzik el, így a határozati javaslatot teszi fel szavazásra.  

 

 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi 

határozatot hozza 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének  

160/2011. (V. 25.) önkormányzati határozata  

 

Mezőkövesdi MÉDIA Nonprofit Kft. 

 beszámolója a 2010. évi szakmai és gazdálkodási  

tevékenységéről 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

 Mezőkövesdi MÉDIA Nonprofit Kft 2010. évi szakmai és gazdasági beszámolóját és 

azt elfogadja. 

 

 

 Felelős:  ügyvezető igazgató  

 Határidő:  azonnal és folyamatos  
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2/4.)Beszámoló a Mezőkövesdi Városfejlesztési Kft 2010. évi 

tevékenységéről és a 2011. évi terveiről 
 

 

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 

A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta. A 

Bizottság javasolja a határozati javaslat „A” alternatívában foglaltak elfogadását.  

 

 

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

alternatíváját teszi fel szavazásra.  

 

 

A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza 

 

(Csirmaz Zsolt képviselő jegyzőkönyvbe diktálja, hogy IGEN-nel szavaz, de véletlenül a 

nem gombot nyomta meg) 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének  

161/2011. (V. 25.) önkormányzati határozata  

 

A Mezőkövesdi Városfejlesztési Kft. beszámolója a 2010. évi  

mérlegéről és a 2011. évi tervekről 

 

 

Mezőkövesd Város Képviselő-testülete a Mezőkövesdi Városfejlesztési Kft. 2010. évi 

mérlegéről és a 2011. évi tervekről készült beszámolóját elfogadja. 

 

Felelős: Mezőkövesdi Városfejlesztési Kft. ügyvezetője 

Határidő: azonnal és értelem szerint 

 

 

3.) Ifjúsági koncepcióhoz kapcsolódó cselekvési terv felülvizsgálata  
 

 

Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság 

Az Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság az előterjesztésben foglaltakat 

megtárgyalta. A Bizottság javasolja a határozati javaslatban foglaltak elfogadását. 

 

 

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

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

szavazásra.  

 

 

 A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza 
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Mezőkövesd Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének  

162/2011. (V. 25.) önkormányzati határozata  

 

 

A városi ifjúsági koncepcióhoz kapcsolódó cselekvési terv 

 

 

 A Képviselő-testület  városi ifjúsági koncepcióhoz kapcsolódó cselekvési tervet 

elfogadja. 

 

 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármester Urat, hogy a cselekvési terv végrehajtása 

érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket és az érintettek részére küldje el a 

cselekvési tervet. 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

 

 

 

IFJÚSÁGI CSELEKVÉSI TERV FELADATAI 

2011-2013. ÉVRE 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata a 269/2004. (X.27.) ÖK. számú határozatában a Városi 

Ifjúsági Koncepciót elfogadta , majd végrehajtására vonatkozóan az ifjúsági munkával 

kapcsolatos középtávra tervezett feladatokat fogalmazta meg a koncepcióban kidolgozott 

célok alapján. Kétévente elkészült dokumentum jól mutatja, hogy melyik területen milyen 

változások, fejlesztéseket sikerült megvalósítani. 

Minden évben Mezőkövesd Város Önkormányzatának elfogadott költségvetési rendeletében 

az önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok valamint támogatások 

szakfeladaton meghatározott összeg áll rendelkezésre az adott feladatok végrehajtására, e 

mellett a pályázatokhoz szükséges önrészeket pedig az e célra elkülönített pénzösszegből 

finanszírozza az önkormányzat. 

Mindezeket figyelembe véve készült el a cselekvési terv felülvizsgálata a 2011-13. évre. 

 

 

I. Önkormányzati szerepvállalás: 

1. Ifjúsági Információs Pont és Ifjúsági Klub működtetése, erre forráslehetőségek keresése, 

pályázati lehetőségek kihasználása, megfelelő szakember biztosítása. 

A városban a több éve működő közösségi és információs közösségi tér további sikeres 

fenntartásához pályázati források szükségesek. Az infrastrukturális feltételek mellett 

különböző felszerelések, szolgáltatások nyújtásával lehet szélesíteni a jelenlegi kínálatot. A 

legfontosabb cél minél szélesebb körben és minél több lehetőséget kihasználni, hogy a városi, 

térségi, megyei és regionális eseményekről, lehetőségekről, pályázatokról hírt  kapjanak a 

fiatalok. 
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Megfelelő információs csatornák kiépítése és működtetése a fiatalok számára (Hírlevél, web-

lap, szóróanyagok) 

 

 

Határidő: 2011. évtől folyamatos 

Felelős: KÖZKINCSTÁR Nonprofit Kft. 

Végrehajtásban közreműködik: Közösségi Ház 

 

2. Az ifjúság érdeklődési körének megfelelő városi rendezvények számának növelése, a 

meglévők programkínálatának szélesítése pl. sporttevékenységekkel, könnyűzenei 

koncertekkel. 

Keresni kell azokat a lehetőségeket, programokat- a fiatalok igényeihez igazodva, 

összehangolva a városi és iskolai rendezvényekkel-, amelyek révén a legnagyobb 

érdeklődésre tartanak igényt. 

 

Határidő: 2011. évtől folyamatos 

Felelős: KÖZKINCSTÁR Nonprofit Kft., 

Végrehajtásban közreműködik:  Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Szolgáltató Iroda, 

oktatási  intézmények 

 

3. Tehetségkutatás és gondozás segítése, ösztöndíjak 

Évek óta foglalkoznak az oktatási intézmények a tehetséges fiatalok gondozásával 

különböző fejlesztési formákban. Pályázati források lehetővé tették az utóbbi évben ennek a 

folyamatnak a felgyorsítását, s sikerült regisztrált tehetségpontot kialakítani a 

gimnáziumban. Ennek további támogatásának biztosítása, működtetése, megfelelő 

szakirányú végzettségű pedagógusok képzésének anyagi források keresése, tehetséggondozó 

versenyeken való részvétel támogatása, illetve azok szervezése minél szélesebb területen a 

következő cél. Az előző évekhez hasonlóan a Bursa Hungarica ösztöndíj juttatása, Arany 

János Tehetséggondozó Programban való részvétel támogatása az előírásoknak megfelelően 

kiemelt feladat. 

 

Határidő: 2011. évtől folyamatos 

Felelős:  oktatási és nevelési intézmények. 

Végrehajtásban közreműködik: oktatási és nevelési intézmények. Mezőkövesdi  Többcélú 

Kistérségi Társulás, civil szervezetek. 

 

 

4. Fiatalok elismerése, díjazása  

Az önkormányzat nagy hangsúlyt fektet a fiatalok munkájának elismerésére.  A helyi 

kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 41/2004. (X. 28.) ÖK. számú rendelet 

2011-ben történt módosítása alapján a fiatalok részére az alábbi elismerések átadására kerül 

sor a Város Napján: „Év diákja”, „ Év  sportolója”, „Év legjobb tanulója”, „ Év ifjú művésze”, 

„ Városomért” és az „Év ifjú szakmunkása”. 

 

 

Határidő: adott év júniusa (Város Napja) 

Felelős: Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Szolgáltató Iroda 

Végrehajtásban közreműködik:  alap-és középfokú oktatási intézmények, civil szervezetek 
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II. A fiatalok közéletben történő részvételének, aktív közéleti szerepvállalásának segítése 

 

1. E területen  kiemelt cél az iskolai diákönkormányzatok vezetői számára, illetve az őket 

segítő pedagógusoknak és  a több éve alakult Térségi Ifjúsági Kerekasztal további 

működtetéséhez  szakmai segítséget nyújtanak az ifjúsági szakemberek, illetve a szükséges 

előadókkal, szakemberekkel kapcsolatfelvétel, információközvetítés. Az iskolai 

diákönkormányzatok tagjai részére képzéseken való részvétel segítése, rendszeres 

tájékoztatásuk a helyi ifjúsági ügyekről. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: alap – és középfokú intézmények 

Végrehajtásban közreműködik:  általános- és középiskolai oktatási intézmények, 

Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Szolgáltató Iroda 

 

2.Öntevékeny csoportok által szervezett programok, rendezvények lebonyolításához szakmai 

segítség nyújtása, megfelelő források keresése, hazai és nemzetközi források folyamatos 

figyelésével. Szakmai segítségnyújtáshoz megfelelő szakemberekkel való kapcsolatfelvétel 

biztosítása. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: alap – és középfokú intézmények 

Végrehajtásban közreműködik: , általános  és középiskolai oktatási intézmények, 

Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Szolgáltató Iroda 

 

 

III. Közművelődés 

 

1.Olvasóvá nevelés segítése érdekében programok szervezésének támogatása  

A Városi Könyvtár által szervezett programokról megfelelő információk továbbításával minél 

szélesebb körben kell az információkat eljuttatni az iskolák felé. Az igények felmérésével 

minél színesebb és módszertanilag is sokoldalú foglalkozások, találkozók, és egyéb 

programok szervezésével lehet mindezt biztosítani. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: KÖZKINCSTÁR Nonprofit Kft. 

Végrehajtásban közreműködik: KÖZKINCSTÁR Nonprofit Kft., oktatási intézmények,civil 

szervezetek  

 

2.A matyó kultúra széles körben történő megismertetéséhez, annak ápolásához szükséges 

tevékenységek segítése, koordinálása a különböző oktatási-nevelési intézményekkel  

A városban szervezett nagyszabású rendezvények, fesztiválok, kiállítások propagálása. Az 

oktatási intézményekben tanulók részére nem formális pedagógiai eszközökkel régi népi 

kismesterségek és néptánc oktatásának szakköri keretek között történő oktatása, mely 

elengedhetetlen az utánpótlás folytonossága érdekében. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős:  alap- és középfokú oktatási intézmények, 

Végrehajtásban közreműködik: KÖZKINCSTÁR Nonprofit Kft., Matyó Múzeum, Matyó 

Népművészeti Egyesület 
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3,Helytörténeti oktatást segítő megalapozó kézikönyv összeállítása, kiadása 

A matyóság történetének, művészetének, kultúrájának megismertetése, az identitástudat 

erősítése a városban élő gyermekek számára kiemelt feladat. Ehhez kapcsolódóan szükséges 

egy olyan oktatási segédanyag elkészítése, melyben a diákok szintjének megfelelően mutatja 

be szülőföldjük értékeit. 

 

Határidő: 2012. szeptember 1. 

Felelős: alap és középfokú oktatási intézmények 

Végrehajtásban közreműködik: MÁAMIPSZ, népi iparművészek, helytörténetben jártas 

szakemberek 

 

4.Minél szélesebb körbe bevonni a fiatalokat a különböző civil szervezetek munkájába illetve 

a különböző rendezvényeken való részvételre aktivizálni. 

A városban működő civil szervezetek tevékenységük megismertetésével, nyilvánosság 

biztosításával lehetőség nyílik arra, hogy bármikor csatlakozzanak az egyes szervezetekhez, 

részt vegyenek programjaikon. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: KÖZKINCSTÁR Nonprofit Kft. 

Végrehajtásban közreműködik: Mezőkövesdi Civil Szövetség 

 

4.A fiatalok erkölcsi nevelésének szélesítése (párkapcsolati terápia, házassági felkészítés),  

fenntartani a jó kapcsolatot valamennyi egyházközösséggel. 

A család -mint a társadalom legkisebb egysége-érzelmi szálainak megerősítése érdekében  a 

fiatalok számára magatartási példák mutatásának erősítése a  kiemelt cél. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: alap- és középfokú oktatási intézmények 

Végrehajtásban közreműködik: egyházak, alap- és középfokú oktatási intézmények 

 

IV. Sport 

 

1.Utánpótlássport támogatása 

A városban működő sport egyesületek, sporttevékenységet folytató civil szervezetek 

alapfeladatai közé tartozik az utánpótlás nevelése, kiemelt sportágak közé tartozik a 

labdarúgás, kézilabda, úszás, atlétika, sakk sportágak. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: : alap és középfokú oktatási intézmények 

Végrehajtásban közreműködik:  Mezőkövesdi Sport Egyesület, Mezőkövesdi Kézilabda Klub, 

sporttal foglalkozó civil szervezetek, sportegyesületek,  

 

2.Játszóterek  felszereltségének ellenőrzése, karbantartása, elemek bővítése 

Minden évben folyamatosan figyelik és karbantartják a városi játszótereken található 

játékszereket, s a hozzá tartozó zöldterületeket a Polgármesteri Hivatal munkatársai. Az uniós 

előírásoknak megfelelő kültéri játékok beszerzéséhez források felkutatása kiemelt feladat. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Városfejlesztési Iroda 

Végrehajtásban közreműködik:  Mezőkövesdi Városgazdálkodási Zrt. 



40 
 

3.Úszásoktatás támogatása és kibővítése alapfokú oktatási és nevelési intézményekben 

Az óvodások részére a megkezdett úszásoktatást ki kell terjeszteni az iskolás korosztály 

részére is. Ennek szervezésében és kivitelezésében a helyi úszóoktatók mellett a testnevelő 

tanárokat is be kell vonni a nevelési tevékenységbe. 

 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: :alapfokú oktatási és nevelési intézmények 

Végrehajtásban közreműködik: alapfokú oktatási és nevelési intézmények, Zsóry Gyógy- és 

Strandfürdő 

 

4. A városi tanuszoda kialakítása, források keresése 

 

Az igények alapján a belvárosban szükséges egy gyermekek részére megfelelő mélységű és 

hőfokú medence kialakítása, melyet egész évben ki lehet használni. Ezzel az úszásoktatás 

folyamatosságát lehet biztosítani, s mások számára is nyitottá lehet tenni e sportlétesítményt, 

törekedve a teljes kihasználtságra. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Polgármesteri Hivatal  Városüzemeltetési és Városfejlesztési Iroda 

Végrehajtásban közreműködik: KÖZKINCSTÁR Nonprofit Kft., Mezőkövesdi Többcélú 

Kistérségi Társulás 

 

V.A korszerű tudás, a piacképes szakmai képzettség megszerzésének segítése, a 

sikerességet garantáló képességek, készségek és kompetenciák erősítése. 

 

1.Folyamatos kapcsolattartással biztosítani az információáramlást, pályázatfigyelés, 

pályázatok készítése, képzések és átképzések szervezése. Álláskeresési és pályaválasztási 

Börze megrendezésének támogatása, pályaorientáció segítése, Foglalkoztatási Információs 

Pont működésének bemutatása, kommunikációs csatornákon keresztül minél szélesebb körben 

történő megismertetésének segítése, nyílt napok, üzemlátogatások szervezése 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Szolgáltató Iroda 

Végrehajtásban közreműködik: Munkaügyi Központ Mezőkövesdi Kirendeltsége, középfokú 

oktatási intézmények, felnőttképzéssel foglalkozó vállalkozások 

 

2. Nyelvismeret bővítése, új kapcsolatok kiépítése uniós országok fiataljaival, 

testvérkapcsolatok fejlesztése, ifjúsági uniós pályázatokban való részvétel erősítése. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Szolgáltató Iroda 

Végrehajtásban közreműködik: általános és középfokú intézmények, Ifjúsági Információs Pont 

 

3. Önkéntes munka végzésének támogatása 

Önkéntesek fogadó szervezetének akkreditálása. A cél a tapasztalatszerezés a 

munkaerőpiacon, hogy a fiatalok megismerjenek különféle munkahelyeket és 

foglalkozásokat, munkavégzéshez szükséges kulcsképességeik és készségeik fejlődjenek, 

tanulási és munkamotivációik erősödjenek, megfelelő pályázati és egyéb pályázati források 

felkutatása, rendezvényeken való részvétel 
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Határidő: folyamatos 

Felelős: Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Szolgáltató Iroda, érintett intézmények vezetői 

Végrehajtásban közreműködnek: , nevelési-oktatási intézmények, Ifjúsági Információs Pont, 

helyi és országos civil szervezetek 

 

VI. Mentális és preventatív szolgáltatások 

 

1.Preventatív jellegű szolgáltatások ösztönzése, támogatása, a család, mint érték támogatása 

az ellátórendszerben mentálhigiénés szemlélet és készség kialakítása, kiemelt figyelem a 

szenvedélybetegségek megelőzésére. 

Jó példák bemutatásával,  előadásokkal, gyakorlati bemutatókkal, a téma szakembereinek 

bevonásával az oktatási intézményekkel közösen minden olyan formát és lehetőséget  

kihasználni, ahol ezek segítségével az ifjúság számára megfelelő értékrend kialakítását lehet 

megtanítani. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat,  

Végrehajtásban közreműködnek: Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Szolgáltató Iroda, 

nevelési-oktatási intézmények, Városi Diákönkormányzat, Városi Rendőrkapitányság, 

Egészség Klub 

 

 

2. Bűnmegelőzési előadások, programok szervezése 

 

A társadalomban egyre nagyobb mértéket öltött különböző bűncselekmények 

következményeinek bemutatása révén tudatosítani kell a fiatalokban a helyes és helytelen 

magatartásnormákat. Ehhez a megfelelő szakemberek bevonásával különböző módszereket 

kell alkalmazni iskolai kereteken belül és kívül egyaránt. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: oktatási intézménye 

Végrehajtásban közreműködnek: Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Szolgáltató Iroda, 

nevelési-oktatási intézmények, Városi Diákönkormányzat, Városi Rendőrkapitányság, 

Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat,  

 

3.Egészséges életmódra nevelés támogatása 

 

A tantervi előírások mellett egyre több szervezet foglalkozik az egészséges életmód 

kialakításának széles körben történő megismertetésével. Nagyobb iskolai és városi 

rendezvényeken is részt lehet venni szűrési vizsgálatokon, illetve tanácsadásokon. 

Fiatalok és gyermekek részére rendszeres foglalkozásokkal, bemutatókkal az egészséges 

táplálkozás, megfelelő életmód kialakításához szükséges szemlélet erősítése. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: oktatási intézmények 

Végrehajtásban közreműködnek: nevelési-oktatási intézmények,  Egészség Klub, BAZ Megyei 

Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Tiszaújvárosi-Mezőcsáti-Mezőkövesdi 

Kistérségi Népegészségügyi Intézete 
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4.) Mezőkövesd Város Sportkoncepciója  
 

Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság 

Az Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság az előterjesztésben foglaltakat 

megtárgyalta. A Bizottság javasolja a határozati javaslatban foglaltak elfogadását. 

 

Guti Árpád problémaként említi meg, hogy most látja először a koncepciót, mivel mai nap 

került kiosztásra. Kéri, hogy a jövőben ilyen terjedelmű anyag kerüljön hamarabb kiküldésre.  

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester egyetért a hozzászólással. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a 

sportkoncepció 2 hónapja készül, a sportszervezetek bevonásával egyeztetés történt, 

véleményük, javaslatuk beépítésre került. A sportkoncepció teljes átfogó képet ad a város 

jelenéről, a jövőről. Véleménye szerint feltétlen szükséges egy koncepció, hogy pályázatokon 

részt lehessen venni,  ami feltett szándéka az önkormányzatnak.  

 

Nyeste László véleménye szerint egy nagyon alapos anyag, minden megtalálható benne, ami 

sporttal kapcsolatos. Felhívja a figyelmet, hogy minőségi sportolásra akkor kerülhet sor, ha az 

oktatási intézmények biztosítják a feltételeket a sporthoz. Sajnos a Széchenyi István 

Szakképző Iskola ezt nem tudja biztosítani. Úgy érzi, hogy az infrastruktúrális háttérre 

nagyobb figyelmet kell fordítani.  

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester a koncepció irányvonalat ad, és a sport infrastruktúra 

fejlesztéséről szól. A már meglévő és rendelkezésre álló infrastruktúra karbantartása, javítása, 

fejlesztése ez. Szabadidősporttal kapcsolatban nem feltétlen csak a családi rendezvényekre 

gondoltak. Jelentkezik igény, ami nem tömegsport jellegű, pl. fallabda, sporttevékenységek, 

ill. teniszpálya működtetése. Akik ilyen tevékenységet akarnak, azok valamilyen módon 

áldoznak is, nem lehet elvárni, hogy az önkormányzat maga biztosítsa. 

 

Bocsi Anna a szabadidősporton belül van pl. a kutyabemutatás, melyet a koncepció is 

tartalmaz, ill. amikor városi rendezvények kerülnek bemutatásra. Hangsúlyozza, hogy a város  

ugyanúgy segíteni fogja a működésüket.  

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester a határozati javaslatban foglaltakat teszi fel szavazásra, a 

mellékelt sportkoncepcióval együtt.  

 

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi 

határozatot hozza 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

163/2011 (V.25.) önkormányzati határozata 

 

Sportkoncepció felülvizsgálata  

 

A Képviselő testület az előterjesztést megtárgyalta, Mezőkövesd Város 2011-2014. évi 

Sportkoncepcióját a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.  

 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal    
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Bevezetés 

 
A sportkoncepció szükségessége 

 

A kulturális élet és a humán szféra több más területéhez hasonlóan, a sportkultúra fejlesztése 

is csak hosszú távon érvényesülhet, működtetése csak tervezetten lehet hatékony. A 

meghozott jelentős döntések következményei sokszor esztendőkkel később jelentkeznek. Nem 

lehet egyik napról a másikra komoly sikereket felmutatni, csak az átgondolt, hosszabb távra 

szóló elképzelések, tervek s azok következetes megvalósítása, betartása hozhat eredményeket. 

 

A nemzetközi, az országos és a helyi társadalmi, gazdasági változásokhoz igazodva, azok 

várható hatásaira építve – természetesen figyelembe véve a jogszabályok által előírt 

önkormányzati kötelezettségeket – szükséges meghatározni egy kiszámítható szerepvállalást a 

város sportéletében. 

 

A cél az, hogy Mezőkövesd Város Önkormányzatának sportkoncepciója a 2011-2014 közötti 

időszakot figyelembe véve szabályozza a legfontosabb tennivalókat, meghatározza a 

sportágazatban kötelezően és önként vállalt feladatok kereteit, tájékoztatást adjon 

résztvevőinek az önkormányzat szerepvállalásának irányairól és mértékéről. 

 

A sportkoncepció szükségességét indokolja az az ellentmondás is, hogy amíg a versenysport-

élsport területén kimagasló nemzetközi sikereket érnek el a magyar sportolók, addig a 

társadalom, a lakosság széles rétege igen rossz egészségi állapotban van. A sport ma már 

médiajelenség, üzlet, eszköz, emellett kiváló kommunikációs lehetőség a lakosság felé, 

mindezzel pedig egy városnak élnie kell. Értékeinek önmagában túlmutatóan a társadalmi 

jólét növelésében és a testi-lelki betegségek, társadalmi konfliktusok megelőzésében, avagy 

kezelésében is meg kell jelenniük. 

 

 

A 2011-2014-ig terjedő sportkoncepció megalkotása az Európai Sport Chartával, Nemzeti 

Sportstratégiával, alapdokumentumként figyelembe vette a Magyar Köztársaság Alkotmányát, 

az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényt, a sportról szóló 2004. évi I. törvényt. A 

célok meghatározásánál figyelembe vette a sportot érintő  változásokat, a sport egyes 

területeinek igényét. 

 

 

 

I. Alapelvek 

 

 

A sport, mint önszerveződésre épülő autonóm civil tevékenység, a magyar és az egyetemes 

kultúra része, a nemzeti egészségfejlesztés alapvető eszköze, valamint a szabadidő 

eltöltésének társadalmilag is hasznos módja, amely sportegyesületek, sportági 

szakszövetségek, sportszövetségek, és egyéb sportszervezetek keretében folyik. Az iskolai 

testnevelés kötelező  jelleggel a nevelési és oktatási intézmények feladata. A sport jelentős 

szerepet tölt be az ifjúság erkölcsi-fizikai nevelésében, a személyiség formálásában és 

hozzájárul a testi-lelki jóléthez. 

A sport részterületei összefüggő, egymással kölcsönhatásban álló egészet alkotnak: 
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iskolai testnevelés és diáksport egy szilárd alapot jelent, amelyre a sport más ágazatai 

is épülhetnek. Fő funkciója a sport műveltségtartalmainak átadása, és az 

egészségre nevelés. Jelentős szerepet játszik a sport és a testi nevelés 

személyiségfejlesztő  hatása, amely elengedhetetlen a felnőtté válás, a 

szocializáció, és az egészséges érett személyiség kialakulásának folyamatában. 

szabadidősport és a rekreáció a munkaképesség megtartásának, és újratermelésének 

természetes eszköze, amely életkortól, és nemtől függetlenül  űzhető. A 

szabadidősport alkalmas a jó közérzet kialakítására, a szociális, emberi 

kapcsolatok ápolására és annak megtartására; 

verseny-, és élsport a testnevelés és a sport csúcsteljesítményekben kifejeződő területe, 

ösztönző minta a rendszeres testedzéshez, és teljesítményfokozáshoz. A 

versenysport jelentős szerepet játszik a hazafias érzelmek, valamint a nemzeti 

hovatartozás erősítésében is. Táplálja az olimpiai eszmét, és a nemzetek közti 

békés versengés lehetőségét. Egyfajta természetes igényként jelenik meg a sportot 

kedvelők, 

de azt aktívan nem űzők számára is. 

 

Az Önkormányzat alapvető érdeke, hogy a sport valamennyi társadalmilag hasznos funkciója 

érvényesüljön: 

 

- az egészségmegőrzés, a betegség-megelőzés; 

- az ifjúság erkölcsi nevelése, a személyiségformálás; 

- a mozgásműveltség és a cselekvésbiztonság fejlesztése; 

- a közösségi együttélés és a társadalmi mobilitás segítése; 

- a szórakozás és szórakoztatás; 

- a gazdasági vállalkozás; 

- a sport-turizmus elősegítése. 

 

I.1. A sportpolitika általános alapelvei 

 

Az állam - a sporttörvényben leírtak alapján - aktív magatartásával elősegíti a polgárok 

sportoláshoz fűződő jogának gyakorlati érvényesülését, támogatja a tisztességes játék és az 

esélyegyenlőség eszményének jegyében kifejtett sporttevékenységet, sportolóinknak a 

kiemelkedő nemzetközi sportrendezvényeken való részvételét, az olimpiai eszmét, valamint 

előmozdítja a mozgásgazdag életmód terjedését, a rendszeres testmozgás hagyománnyá 

válását. Az állam ösztönzi a sporttal kapcsolatos üzleti vállalkozásokat, elősegíti azon 

feltételrendszerek kialakítását, amelyek hozzájárulnak a sport piaci típusú átalakításához. Az 

állam további feladata a sportolással járó kockázatok csökkentése, a káros, önveszélyeztető 

tendenciák, a dopping- és drogfogyasztás korlátozása, a sportrendezvények biztonságáról való 

gondoskodás, valamint a sporttevékenység összeegyeztetése a környezetvédelemmel és a 

területfejlesztéssel. 

 

I.2. Az önkormányzat sportpolitikájának alapelvei 

 

Az önkormányzat sporttal kapcsolatos alapelveinek meghatározásához elsőként szükséges a 

helyi önkormányzatok sportra vonatkozó feladatainak ismeretét rögzíteni. 

 

Az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§. (1). tartalmazza a települési 

önkormányzatok sport tevékenységének ellátására vonatkozó feladatát, hatáskörét. 
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A sportról szóló 2004. évi I. törvény 55.§. 

 

„(1) A települési önkormányzat - figyelemmel a sport hosszú távú fejlesztési koncepciójára -: 

a) meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak megvalósításáról, 

b) az a) pontban foglalt célkitűzéseivel összhangban együttműködik a helyi 

sportszervezetekkel, sportszövetségekkel, 

c) fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket, 

d) megteremti az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának 

feltételeit. 

(2) A helyi önkormányzat az (1) bekezdésben foglaltakon kívül - a közoktatásról szóló 

törvényben meghatározottak szerint - biztosítja az önkormányzati iskolai sportkörök 

működéséhez szükséges feltételeket. 

(3) A megyei (fővárosi) önkormányzat az (1)-(2) bekezdésben foglaltakon túl sportszervezési 

feladatai körében: 

a) segíti a területén tevékenykedő sportszövetségek működésének alapvető feltételeit, 

b) közreműködik a sportszakemberek képzésében és továbbképzésében, 

c) segíti a sportági és iskolai területi versenyrendszerek kialakítását, illetve az e körbe tartozó 

sportrendezvények lebonyolítását, különös tekintettel a családok sportjára, a hátrányos 

helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok sportjára, 

d) adottságainak megfelelően részt vesz a nemzetközi sportkapcsolatokban, 

e) ellátja az állami sportinformációs adatszolgáltatással összefüggő területi feladatokat, 

f) közreműködik a sport népszerűsítésében, a mozgásgazdag életmóddal kapcsolatos 

sporttudományos felvilágosító tevékenység szervezésében, 

g) közreműködik a sportorvosi tevékenység feltételeinek biztosításában. 

(4) A megyei jogú városi önkormányzat illetékességi területén - adottságainak megfelelően - 

ellátja a (3) bekezdésben meghatározott feladatokat. 

(5) A helyi önkormányzatok a sporttal kapcsolatos feladataik ellátásához a költségvetési 

törvény szerint normatív hozzájárulásban részesülnek. 

(6) Az e törvényben meghatározott feladatai alapján a tízezernél több lakosú helyi 

önkormányzatok rendeletben állapítják meg a helyi adottságoknak megfelelően a sporttal 

kapcsolatos részletes feladatokat és kötelezettségeket, valamint a költségvetésükből a sportra 

fordítandó összeget. 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának az elmúlt időszak sportpolitikai elvei helyesen 

határozták meg a célkitűzéseit. Ennek lényege, hogy a sport valamennyi területét 

összefüggéseiben kezelte. Alapvető feladat a városi szintű versenyrendszer szélesítésével a 

tanulóifjúság minél szélesebb körének részvételét elérni. 

A szabadidősport területén az elkövetkező időszakban a lakosság részéről fokozott sport iránti 

igény várható. A szabadidősport feltételrendszerének külső források bevonásával történő 

bővítései feladatként jelennek meg. 

Az élsport, utánpótlás-nevelés terén az önkormányzat a továbbiakban is meghatározó szerepet 

vállal. 

Az önkormányzat lehetőségei szerint gondoskodik a tulajdonában és működtetésében lévő 

sportlétesítmények fenntartásáról, felújításáról, fejlesztéséről, rendeltetésszerű 

üzemeltetéséről, amelyeket külső források bevonásával, pályázatokkal igyekszik kiegészíteni. 

Az önkormányzat a Sporttörvényben és hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatában 

rögzített feladatok ellátásának előkészítő, szervező tevékenységét a Oktatási, Egészségügyi és 

Civil Kapcsolatok Bizottsága, a Polgármesteri Hivatalon belül az Önkormányzati, Szolgáltató 

és Okmányiroda végzi. 
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II. A sport egyes területeinek helyzete, lehetséges fejlesztési módjai 

 

II.1. Óvodai testnevelés 

 

II.1.1. Helyzetelemzés 

 

Az óvodai testnevelés során a kisgyermek először találkozik megtervezett, egységes 

intézményi rendszerben végzett testneveléssel. A különböző szakirodalmak alapján az ember 

3-12 éves kora között gyűjti a legtöbb tapasztalatot, a legmaradandóbb élményeket 

mozgáskultúrájának kialakításához. Szükségesnek tartjuk a közoktatási intézményekben és az 

óvodákban is a testneveléssel kapcsolatos tárgyi és infrastrukturális feltételeket biztosítani 

(tornaszoba, tornaterem). 

 

Mezőkövesden jelenleg 4 óvoda működik, melyből csak 1 rendelkezik tornaszobával.  

A többi helyen kisebb átalakítások révén lehetséges ezek kialakítása. 

A lehetőségekhez mérten azonban a  tornaszobával nem rendelkező óvodákban is biztosítják a 

gyermekek számára a mozgás lehetőségét.  

 

A foglalkozásokhoz szükséges eszközök a törvényben előírtak alapján pályázati források 

bevonásával sikerült megfelelő mennyiségű és összetételű játékokat beszerezni, ezek pótlását 

azonban folyamatosan kell végezni. 

Az óvodák udvarai szabadtéri játékokkal felszereltek, így a tavasztól őszig tartó  időszakban 

megoldhatók a szabadtéri foglalkozások. Az intézmények eszközellátottsága mind a 

mennyiségi, mind a minőségi jellemzők tekintetében javuló tendenciát mutat. Az óvodák 

egyre korszerűbb és biztonságosabb játék-, és sportszerekkel bővítik eszköztárukat. 

Az óvodák a szervezett testnevelési foglalkozásokon túl megfelelő színvonalon biztosítják a 

kisgyermekek számára a kötetlen mozgásos tevékenységek lehetőségét és az ahhoz szükséges 

tárgyi, valamint személyi feltételeket. 

 

Az óvodások egészséges fejlődésének biztosítása érdekében elindítottuk az úszásoktatást. 

2008. óta 10 napos váltásokban vehettek részt a nagycsoportos óvodások úszásoktatásban, 

melyet a gyermekek térítésmentesen vehetnek igénybe, az önkormányzat támogatásaként az 

óvodások szállítását átvállalta. 

A szülői igények figyelembe vételével önköltségesen külön játékos tornát, speciális 

gyermektornát, illetve a néptánc alapjait sajátíthatják el a kicsik. 

Az Önkormányzat külső források bevonásával is, a lehetőségeihez képest folyamatosan 

felújítja, javítja a kültéri játékokat. Az egyes tagóvodákban működő alapítványok segítségére 

voltak az óvodák infrastrukturális fejlesztéséhez, melyek segítségével az összes tagóvoda Eu-

kompatibilis játszóeszközökkel rendelkezik. 

 

II.1.2. A fejlesztés irányai és feladatai 

 

A tárgyi feltételek Mezőkövesd Város fenntartásában működő óvodákban változóak, 

amelynek javítása folyamatosan feladatot ró az intézményekre. A tárgyi feltételek mellet 

fontos szempont az óvónők szakmai képzettsége is, hiszen elsődleges szempont, hogy a 

mozgásos foglakozások a kisgyermekek életkorának, és főként fizikai és pszichikai 

képességeinek megfelelően kerüljenek megtartásra. Az önkormányzatnak ezért érdeke a 
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fenntartásában álló óvodákban dolgozó pedagógusok továbbképzésének támogatása a 

felnövekvő generációk fizikai állapotának javítása érdekében. 

Az óvodáknak nagy jelentőségük van a következő nemzedékek egészségre nevelésében, 

valamint a sportnak és a rendszeres testmozgásnak az emberek életmódjának szerves részévé 

válásában. 

 

Az önkormányzat saját anyagi lehetőségeinek keretein belül, ill. pályázati támogatások 

felhasználásával dönt további új játszóterek létrehozásáról és a meglévőek fejlesztéséről, 

fejlesztéséről. Az új játszóterek kialakításánál figyelembe kell venni a Zsóry-fürdő 

üdülőterületén életvitelszerűen lakók igényeit is (amennyiben merül fel ilyen kérés). 

 

II.2. Iskolai testnevelés, diáksport 

 

II.2.1. Helyzetelemzés 

 

A közoktatásban való részvétel minden gyermek számára kötelező, amelynek időtartamát az 

1993. évi LXXIX. törvény 6.§-a szabályozza. 

A közoktatásban történő részvétel időszaka a gyermekek legfontosabb biológiai, pszichikai, 

kognitív, valamint fizikai fejlődésének időszakára korlátozódik. Az iskolai testnevelés és a 

diáksport ezért különös jelentőséggel bír. A szellemi és a fizikai terhelés összehangolásában a 

nevelési, oktatási intézményeknek nagy szerepe van.  

 

Az iskolai testnevelés a fenntartó önkormányzat révén megteremti a szükséges tárgyi és 

intézményi kereteket, valamint az oktatáshoz szükséges szakmai és személyi feltételrendszert 

a tanmenetben meghatározott anyag elsajátításához. 

A kötelező tanórán kívüli iskolai sportot a 16/2004. (V. 18.) számú, az iskolai 

sporttevékenységről szóló OM-GYISM együttes rendelete szabályozza.  

 

Kiemelt célja az önkormányzatnak, hogy lehetőségeihez mérten törekedjen arra, hogy 

valamennyi diák megtanuljon úszni. Így az óvodai úszásoktatás folytatásaként az általános 

iskolákban, majd a középiskolákban is tovább folytatja annak szervezését a VGZRT 

támogatásával. 

Ennek összehangolása, szervezése azonban igen összetett, az uszodai feltételek sem 

tökéletesek kicsi gyerekek számára, hiszen a medence mélysége és hőfoka ezt nem teszi 

lehetővé, csak a külső meleg vizes medencék, amelyek viszont csak idény jelleggel lehet 

használni. 

Ahhoz, hogy valóban megfelelő szintű, hatékony és folyamatos legyen az úszásoktatás, 

kiemelt cél egy tanmedence kialakítása a belvárosban.  

 

A Mezőkövesdi  Általános Iskolákban a nevelő - oktató tevékenysége során a testnevelés, az 

egészséges életmódra nevelés nagyon fontos szerepet tölt be, amelyet mindennapos 

feladatként látnak el. 

 

Az iskolák integrációját követően a diáksportkörök működésének és a délutáni tanórán kívüli 

testnevelés időkeretének, óraszámának összehangolása megtörtént. Jelenleg mind a három 

tagiskolában az előírtak szerint történik a testnevelés tantárgy oktatása. 

A tömegsport mellett az igényekhez alkalmazkodva lehetőség van röplabdázni, sakkozni, 

néptáncolni illetve a mazsorett csoportban táncolni iskolai keretek között. 
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Az intézményekben tanuló diákok potenciális bázist nyújtanak az élsport (kézilabda, 

labdarúgás) utánpótlás neveléséhez mind az alapfokú, mind a középfokú oktatási 

intézményekben. 

Az emelt szinten tartott testnevelés órán lehetőséget adnak arra, hogy a fiatalok közül többen 

is aktívan, versenyszerűen sportolhassanak. Jó lenne, ha lehetőség nyílhatna arra, hogy a 

gimnáziumban is ezt hasonló oktatási keretek között folytathassák. 

Az új közoktatási törvény koncepciója kiemelten foglalkozik a mozgás, a sport fontosságával, 

a testnevelés oktatás korszerűsítésével. 

Lehetőség nyílik még önköltséges alapon aerobik, karate és akrobatikus rock and roll, 

foglalkozásokon  részt venni. 

 

MÁAMIPSZ Alapfokú oktatási intézmény -  tagintézmények infrastrukturális és tárgyi 

feltételeit a következő rövid összefoglalás mutatja be: 

 

Mező Ferenc Tagiskola 

 

A tornaterem felújítása révén megfelelő színvonalú, eszközzel történő felszereltség is az 

előírásoknak megfelelő. A 4 öltöző felújítása még szükséges. 

A tanulói igények alapján két területen lehetne bővíteni a mostani lehetőségeket: az 

asztalitenisz és extrém sportlehetőségekhez szükséges feltételek tekintetében (pl. 

görkorcsolya, gördeszka pálya, falmászás, pingpong asztalok) 

Az iskolaudvaron található betonozott terület hasznosítását kellene megoldani 

 

Bárdos Lajos Tagiskola 

 

A tornaterem a téli időszakban szinte használhatatlanná vált, a fűtési rendszer és az épület 

szigetelése teljesen elavult. Hiányosak és elhasználódtak a sporteszközök, tornaszerek. 

Az iskolaudvar teljes felújítására szükség van. A hátsó épület lebontását követően 

kihasználatlan és rendezetlen terület tartozik az iskolához, mely több szempontból is 

problémákat okoz az ott tanuló gyermekek biztonságának megőrzése miatt. 

Az öltözők felújítása megtörtént, de az összefolyók működését felül kell vizsgálni. 

 

Szent Imre Tagiskola 

 

Az épület felújításával és bővítésével sikerült modern tornatermet, öltözőket és iskolaudvart 

kialakítani. A tornaszerek, sporteszközök azonban cserére és bővítésre szorulnak, elsősorban 

az első tagozat számára használt eszközök tekintetében.  

 

Szent István Katolikus Általános Iskola 

 

Az egyházi fenntartású oktatási intézményben két fő testnevelő tanár foglalkozik a 

gyerekekkel, a Pedagógia Programban meghatározottak alapján. 

A tornaterem megfelelő állapotú és felszereltségű, a szükséges karbantartási munkákat 

folyamatosan elvégzik. 

Az iskolai udvaron szükséges a bitumenes kispályás futball pálya burkolatának - az uniós 

előírásoknak megfelelően- cseréje. 
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Középfokú oktatási Intézmények infrastrukturális és tárgyi feltételeit a következő rövid 

összefoglalás mutatja be: 

 

Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola 

 

A gimnáziumban jelenleg 5 testnevelő szakos tanár látja el az oktatási és egyéb 

sporttevékenységeket a pedagógiai programban előírtaknak megfelelően. Az épületben 

található mind két tornaterem, öltözők felújításra szorulnak. 

Nagy előrelépést jelentett az intézmény számára, amikor sikerült kialakítani egy műfüves kis 

labdarúgó-kézilabda pályát. 

Ennek folytatásaként jó lenne, ha sikerülne ezt a pályát kivilágítani, mert akkor még több idő 

és lehetőség nyílhatna meg a sportolási lehetőségek számának bővítésére. 

Az iskolai udvar mellett a tornatermek is több részen felújításra szorulnak az elkövetkező 

években (parkettacsere, ablakcsere, szigetelés, korszerű futópálya burkolat, stb.) 

A rendeletben előírt tornafelszerelések igen megkopott és megrongálódott állapotban vannak, 

azok közül is sokat kellene beszerezni, lecserélni. 

A lehetőségekhez képest 14.00-19.00 óra között teljes kihasználással működnek a 

tornatermek. 

Az iskolai sportkörök mellett lehetőséget tudnak biztosítani felnőttek számára is a mozgásra: 

női tanári torna, aerobic, jóga, foci, lábtenisz, tánc. 

 

Széchenyi Szakképző Iskola 

 

Az intézményben 4 főállású és egy óraadó tanár látja el a testnevelés oktatásához kapcsolódó 

feladatokat. 

Az infrastrukturális feltétele a magas osztálylétszámokat tekintve igen mostohák. Egy nagy 

felszerelt tornaterem, e mellett az ebédlőből átalakított tornaszoba, s egy kicsi konditerem. 

Ennek bővítésére, felszerelésére lenne a legnagyobb igény a diákok körében. 

Az öltözők alacsony száma miatt a diákok igen szűkösen férnek csak el, ennek bővítésére is 

keresni kell majd lehetőségeket. 

Az iskola udvara megfelelően van kialakítva, a tornaterem burkolata azonban újra lakkozásra 

szorul. 

A diákok számára a délutáni szabadidőben megpróbálnak változatos lehetőségeket felajánlani, 

bár a bejárós tanulók magas létszáma miatt csak arányában kevesen élnek ezekkel a 

lehetőségekkel. 

A sporteszközök mennyisége megfelelő, nagyobb részük minősége is, bár ezek folyamatos 

cserére szorulnak az elhasználódás mértékétől függően. 

 

II.2.2. Városi Diáksport Bizottság 

 

A körzeti, megyei illetve országos versenyek szervezését a Diáksport Bizottság (DSB) 

irányítja. A jól kialakított rendszer évek óta a kisebb régiók alap- és középfokú nevelési és 

oktatási intézményeinek sporttevékenységét hangolja össze. 

Ezen területen a diákolimpiai alap és felmenő rendszerű versenyek összeállítója, kiírója, 

működtetője. Tevékenységét a helyi szükségelteknek megfelelően önállóan alakítja ki. A 

munkát négytagú elnökség irányítja, melyet a hozzá tartozó DSK-k, DSE delegáltjai 

választanak. A megyék területén működő DSB-ék a megyei DST-hez tartoznak, melyek 

munkáját országosan az MDSZ irányítja. Mezőkövesden a DSE vezetője Kubinyi József.  A 

fiatalok igénye egyre inkább az extrémebb sportok irányába fordult ( technikai sportok), s az 
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ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítására elsősorban pályázati források 

bevonása szükséges. 

Mindezek mellett a városban igen magas szintű sportéletről számolhatunk be. 

A felmenő rendszerű versenyeken igen szép sikereket érnek el a mezőkövesdi diákok. 

Különösen kiemelkedett az asztalitenisz, atlétika, a duatlon, a kézilabda, a labdarúgás és az 

úszás sportágakban. 

Az egyéni és csapat versenyeken eredményesen szereplő sportolókat az önkormányzat is 

elismeri minden évben a Város Napján átadott kitüntetéssel. 

 

II.2.3. A fejlesztés irányai és feladatai 

 

A közoktatás területén el kell érni, hogy az egészségmegőrzés, a testnevelés és a diáksport 

szempontjai, célkitűzései, feladatai kellő súllyal és konkrétsággal épüljenek be és 

érvényesüljenek az iskolai nevelés egész rendszerében. Az iskolai testnevelésnek kiemelt 

szerepe van abban, hogy kialakítsa a tanulókban a rendszeres, kulturált testmozgás és sport 

iránti igényt.  

A testi nevelés hatékonyságát a tanórai testnevelésre épülő diáksport tevékenység 

fejlesztésével is növelni kell. A kötelező testnevelési órák száma nem éri el azt a mértéket, 

amellyel biztosítható lenne a tanulók fizikai képességeinek és mozgásműveltségének 

hatékony fejlesztése. Biztosítani szükséges ezért, hogy a diákok önszerveződésre épülő iskolai 

sportkörök révén kielégíthessék mozgásigényüket, és ehhez szakképzett pedagógus nyújtson 

segítséget. Az iskolákban működő sportkörök azonban lehetőséget kell, hogy nyújtsanak a 

minőségi, teljesítményorientált sporttevékenységhez is amellyel az élsport területén való 

eredményes részvételhez teremtik meg az alapokat tanítványaik számára. A városban működő 

iskolák szinte mindegyike eredményesen szerepel évről-évre a megyei, valamint az országos 

felmenő rendszerű diákolimpiai versenyeken. Az önkormányzatnak fontos feladata az iskolai 

sport támogatása, hiszen az alapot jelent a versenysport további eredményessége, és a 

fiatalság egészségi állapotának megőrzése tekintetében is. Szükséges ezen túl a sport 

létesítményhálózatának, és eszközellátottságának korszerűsítése, fejlesztése, 

hozzáférhetőségének az eddigieknél fokozottabb biztosítása. 

Az önkormányzat feladatának kell, hogy tekintse a felmenő rendszerű versenyeztetés városi 

szintig történő támogatását, illetve a legfelsőbb szintig eljutó egyéni és csapatsportágakban 

kiemelkedő tevékenységet folytató, eredményt elérők, és felkészítőik elismerését. Kiemelt 

figyelmet kell fordítani az élsport támogatására, az utánpótlás nevelésre. 

 

II.3. Gyógytestnevelés 

 

II.3.1. Helyzetelemzés 

 

A mozgásszegény életmód következtében országos szinten a tanulók 40-50%-a valamilyen 

mozgásszervi és/vagy belgyógyászati eredetű betegségben szenved. Leggyakoribbak: lúdtalp, 

mellkasi elváltozások, a gerincoszlop elváltozásai, asztma, kóros elhízás, vegetatív labilitás. 

Kisiskolás korban még remény van arra, hogy a gyermekek természetes igényű mozgása, 

szakember felügyeletével a további kóros elváltozásokat lassíthatja, megállíthatja, legjobb 

esetben visszafordíthatja. A város iskoláiban az iskolaorvos végzi a tanulók 

gyógytestnevelésre utalását. Az alapfokú oktatási intézményekben a gyógytestnevelési 

foglalkozások központosítva, esetenként túl nagy számú csoportokban, a hatékonyabb 

szakmai munkát elősegítő differenciálás lehetősége nélkül, speciális felszereltséggel alacsony 

fokon ellátott helyiségekben valósulnak meg. A középiskolák többségében jelenleg nem 

megoldott ez a kérdéskör. A gyógytestnevelésben kiemelten jelentős terápiás módszer jobb 
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esetben csak kompromisszumos megoldásokkal biztosítható.  

A Mezőkövesd vonzáskörzetéhez tartozó vidéki települések közül a gyógytestnevelést igénylő 

településeken a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás megbízásában álló pedagógusok 

látják el.  A gimnáziumban és a MÁAMIPSZ-ban a gyógytestnevelést plusz óraszámban 

látják el az intézményekben dolgozó pedagógusok. 

 

II.3.2. Fogyatékkal élők sportja 

 

Az önkormányzat számára e területen elsődleges feladat a fogyatékkal élők egészségi és 

fittségi állapotának fejlesztése. A fogyatékosokat országos szervezeteik, helyi szervezeteik 

segítik, így azok mindennapjait, programjait is ők szervezik.  

Fontos megemlíteni a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesületét, mely városunkban több mint 

1200 regisztrált taggal rendelkezik. Ennek 70%-a azonban idős, akik életkorukból, egészségi 

állapotuk miatt váltak mozgáskorlátozottakká.  

 

A megyei szervezetek által szervezett sportverseny közül sakk, asztalitenisz és autós 

ügyességi versenyen rendszeresen részt vesznek a mozgáskorlátozottak. Bekapcsolódnak 

továbbá a Fogyatékos Sportolók Országos Szövetségének versenyeibe is, ahol sakkban 

nemzetközi szinten is értek már el kiemelkedő eredményeket. 

 

II.3.3. A fejlesztés irányai és feladatai 

 

Gyógytestnevelés célja: 

 

- a tanuló egészségi állapotában keletkezett elváltozások korrigálása, megszüntetése, 

- az egészséges gyermekekhez való felzárkóztatása, 

- a speciális gyakorlatok elsődlegességét figyelembe véve a testi nevelés általános céljainak, 

feladatainak elérése. 

 

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók igen eltérő képességekkel és fejlettségi szinttel 

kerülnek az iskolába. Mind az értelmi, mind a fizikai képességek területén nagy 

különbségeket mutatnak. Gyakori a helytelen testtartás, mozgásos ügyetlenség, a 

diszharmonikus, az inkoordinált mozgás. A tanulók egy részénél mozgásfogyatékosság 

nehezíti a cselekvéses tanulást, aktív mozgástevékenységet. Mindezek szükségessé teszik, 

hogy az általános testnevelés körét kibővítve, a gyógypedagógia és ezen belül a 

szomatopedagógia eszközrendszere segítse eljuttatni a tanulókat a rendszeres testedzés, a 

mozgásos játéktevékenység öröméhez, a mozgásbiztonsághoz. 

 

 A műveltségi terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai: 

 

a) Erősítse a mozgásigényt, a kezdeményezőkészséget, bátorítson mozgásos feladatok, 

gyakorlatok elvégzésére. 

b) Tanítson mozgásos játékokban való együttműködésre, szabálytartásra, a játék örömére. 

c) Fejlessze a mozgásos alaptechnikák elsajátításának képességét, a kitartást, az 

állóképességet. 

Kiemelt feladat az általános kondicionálás, a test hajlékonyságának, a végtagok ügyességének 

fejlesztése, a gyorsaság, az ugró, a dobó, az egyensúlyozó képesség alakítása, a tanuló 

biológiai állapotának, terhelhetőségének függvényében. 



53 
 

d) A saját testen való biztonságos tájékozódás kialakítása (függőleges és vízszintes zónák), a 

téri viszonylatok pontos felismerése, viszonyszavak felfogása, használata, a téri biztonság 

erősítése. 

e) A szép testtartás, a harmonikus mozgás fejlesztése. 

f) A tartós figyelem, a fegyelmezett feladat-végrehajtás fejlesztése, a felelős magatartás 

beláttatása. 

g) Önismereti képesség fejlesztése, önállóság, a versenyszellem erősítése. 

 

A közoktatás területén továbbra is biztosítani kell, hogy az egészségmegőrzés, a testnevelés és 

a diáksport szempontjai, célkitűzései, feladatai kellő súllyal és konkrétsággal épüljenek be, és 

érvényesüljenek az iskolai nevelés egész rendszerében. Az iskolai testnevelésnek kiemelt 

szerepe van abban, hogy kialakítsa a tanulókban a rendszeres, kultúrált testmozgás és sport 

iránti igényt. A kerettantervek lehetővé teszik – más tárgyak óraszámának csökkentése nélkül 

- a testnevelési órák számának növelését a fenntartó önkormányzat által működtetett 

közoktatási intézményekben. 

 

A Közoktatási Törvény a megyei önkormányzatok feladatkörében határozta meg a helyi 

gyógytestnevelés szervezését, feltételeinek biztosítását. Az előrelépés érdekében legfontosabb 

feladat az életkor és az egészségi állapot alapján differenciált csoportok működésének 

biztosítása –a középiskolások részére is-, valamint a foglalkozások tárgyi-, és 

létesítményellátottságának javítása. 

 

Át kell gondolni, hogy a különféle fogyatékosok részére milyen módon lehetne segíteni, hogy 

integráltan tudjanak bekapcsolódni a sportrendezvényekbe. Segíthetik ezt az intézmények 

akadálymentesítése, kedvezményes belépő jegyek biztosítása sportrendezvényekre.  

 

II.4. Versenysport 

 

II.4.1. Helyzetelemzés 

 

A város versenysportjának fejlesztése szorosan összefügg a diáksporttal, s ez alapján kiemelt 

feladat az utánpótlás nevelés. Az élsport színterei a sportegyesületek, sport klubok. Az ott 

folyó sikeres munka alapja a megfelelő személyi és tárgyi feltételek biztosítása., illetve a 

sportolók megfelelő kiválasztása. Munkáik és eredményeik alapján elmondható, hogy egyre 

magasabb szinten folytatják munkájukat. 

 

Elsősorban nemzetközi, de már egyre inkább magyar tapasztalatok alapján is elmondható, 

hogy azoknak a sportágaknak a fejlődése várható a jövőben, amelyek a gazdasági szféra egyre 

erősödő támogatását élvezik, illetve amelyek népszerűsége olyan mértékű, hogy akár a média, 

akár más gazdasági társaságok jelentős üzleti hasznot remélnek az adott sportág szponzorálása 

révén. 

A klasszikusnak számító, ám kevésbé népszerű sportágak a fent említett jelenségek 

következtében háttérbe szorulhatnak, így eredményességük csak hathatós beavatkozás révén 

biztosítható. Mezőkövesd Város Önkormányzatának erejéhez mérten támogatnia kell ezeket a 

kezdeményezéseket, ezzel lépést tartva a fiatalok növekvő igényeivel, és mozgáskultúrájuk 

átalakulásával, továbbá gazdagítva a városban található sportolási lehetőségek körét. 
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A jelenlegi labdarúgás utánpótlás képzése gazdag és hatékony. Az U6, U7, U9, U11, U13, 

U15, U17 és U19 korosztályokban folyik szakképzett edzők irányításával hatékony, sikeres 

nevelő tevékenység.  

Az utánpótlás nevelését a NUPI torna, az U13 csapattól az MLSZ által szervezett 

bajnokságok keretében folyó mérkőzések segítik. 

Felnőtt labdarúgó csapatunk a Nemzeti Bajnokság II.-ben szerepel kimagasló sikerrel.  

 

Jelenlegi kézilabdásaink utánpótlás helyzete megoldott, több tehetséges ifi korú játékosok 

kerülnek „kinevelésre” városunkban. Az elmúlt szezonban az utánpótláskorú csapataink 

eredményesen szerepelte,. Az ifjúsági csapat, és a serdülő  egyaránt. Az utánpótlás nevelés 

bázisát 2010. évtől kiterjesztették a 7-10 éves korosztályra is.  

 

II.4.2. A Mezőkövesden a Sportegyesületen belül több szakosztály tevékenykedik.  

 

II.4.2.1. Sakk szakosztály 

 

36 évvel ezelőtt alakult szakosztály. Az NB II-es bajnokságban a középmezőnyhöz tartoznak. 

Két éve indult meg az utánpótlás nevelés az általános és középiskolában egyaránt. Egyre több 

fiatalnak sikerül eredményeket elérni megyei és országos versenyeken. Elmúlt években nagy 

lelkesedéssel készülnek a különböző versenyekre. A diákolimpia mezőkövesdi versenyére 42 

diák vett részt 3 korcsoportban. Jelenleg egy NB II. csapata és egy megyei csapata van a 

szakosztálynak. Rendszeresen vesznek részt Kovács-Simon Emlékversenyen, Egri Sakk 

versenyeken, 24 órás sakkversenyen.  

Minden évben megrendezik a „Matyó Kupát”, melyre az egész országból érkeznek 

versenyzők. Legutóbb még Romániából is érkezett versenyző, összesen 22 csapat vett részt e 

sporteseményen. 

A szakosztály finanszírozásához szükséges a szponzorok mellett pályázati lehetőségek 

bevonása is.  Különösen fontos lenne megfelelő minőségű és mennyiségű sakkórák 

beszerzése illetve sakktáblák folyamatos cseréje, újak beszerzése. 

 

II.4.2.2. Ökölvívó szakosztály 

 

1972-ben alakult a szakosztály Jelenleg 16 igazolt játékossal (közte 2 fő válogatott kerettag), s 

16 fő amatőr sportkedvelő fiatallal tartanak rendszeresen edzéseket. A sportolók összetételéről 

elmondható, hogy az utóbbi időben csökkent a hátrányos helyzetűek száma (80%-ról 30%-ra 

csökkent az utóbbi 5 év alatt). 

Az edzésekhez szükséges infrastruktúra biztosítva van, bár a növekvő igényekhez már 

nehezen tud megfelelni. Sajnos a felszereléseiket állandóan pótolni kell, de a szűkös anyagi 

keretek nem teszik lehetővé a folyamatos, megfelelő minőségű eszközök beszerzését. 

Rendszeresen járnak országos versenyekre, s a szakosztály is rendszeresen szervezi meg- az 

idei évben már a 15. alkalommal - a Matyó Kupát. (Tavaly 120 versenyző vett részt e rangos 

eseményen). 

 

II.4.2.3. Úszó Szakosztály 

 

A szakosztály 15 éves. Jelenleg 50-60 fő számára tartanak edzéseket. Évente 18-22 járnak 

különböző versenyre, mint például az országos diákolimpia. Két saját rendezésű versenyük 

tavasszal a Matyó Pünkösdi Úszóverseny, illetve ősszel a Zsóry Kupa. Ez utóbbi versenyen 

2010-ben 221 induló versenyző volt. 
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Mivel a Zsóry uszodája nem  szabvány méretű, így nem tudnak Mezőkövesden bekapcsolódni 

nagy hazai országos versenyek szervezésében. 

Nagy előrelépést jelentene egy szabvány méretű (25 m-es vagy 50 m-es) tanuszoda 

megépítése.  

A szakosztály működését pályázati források, szponzorok bevonása is segíti. 

 

II.4.2.4. Labdarúgó szakosztály 

 

A szakosztályban 1975-ben alakult jelenleg 21 leigazolt sportoló van. A sikeres munkához a 

megfelelő infrastrukturális , személyi és tárgyi feltételeket a szakosztály biztosítja 

önkormányzati és más külső (elsősorban szponzori- kiemelten a VGZRT- Zsóry Fürdőjét) 

források bevonásával. 

Eredményességüket mutatja, hogy 2009-től NB II. csoportban versenyeznek. 

Külön nagy hangsúlyt fektet a szakosztály az utánpótlás nevelésre. 

Jelenleg U6, U7, U9, U11. U13, U15, U17 és U19 csapatokban foglalkozik, csaknem 250 

focistával utánpótlás neveléssel.  Az utánpótlás nevelését a NUPI torna, az U13 csapattól az 

MLSZ által szervezett bajnokságok keretében folyó mérkőzések segítik. 

A szakosztály a felkészülési időszakban több sportversenyt is szervez : november végén a 

Luca-kupát, (női csapatok részére) januárban pedig a Zsóry-kupát. Ez utóbbi versenyre a 

kistérségből jelentkező csapatok jelentkezhetnek. 

Megvalósult városunkban az óvodás futball 6-7 éves korosztály, mely nagy népszerűségnek 

örvend a gyermekek körében. Az óvodásokkal történő foglalkozás megteremti az alapján 

annak, hogy a kicsik elsajátítsák kissé játékos formában a futball szabályait. Elindítottuk 

városunkban a sportosztályt, amely a Mező Ferenc Általános Iskolában került bevezetésre 

(heti plusz 5 testnevelés óra keretein belül oktatjuk a labdarúgást). 

Labdarúgó pályáink is segítik csapataink felkészülését, hiszen több labdarúgó pályával 

rendelkezünk: 

 

Az MSE telephelyén (3400 Mezőkövesd, Széchenyi út 9.): 

Center pálya, füves játéktér, 600 férőhelyes fedett lelátó – NB II-es mérkőzés lebonyolítására 

alkalmas – sport létesítmény,  

Nagyméretű műfüves pálya, világítással, 200 fős lelátóval, 

kisméretű műfüves pálya villanyvilágítással található meg Egyesületünk telephelyén. 

 

Kiszolgáló helyiségek vonatkozásában: 6 db öltöző helyiségek, 1 db klub helyiség, 1 büfé, 

illetve az infrastruktúra terén az öltözőkhöz WC, mosdó, zuhanyzó használata biztosított. 

 

Fentieken túlmenően az utánpótlás edzéseinek helyszínén (Tüzi pálya) további  

Center pálya, füves játéktér, valamint egy kisméretű műfüves pálya biztosított a felnövekvő 

nemzedék számára. 

 

A pálya és a létesítmények a 2010/2011 NBII-es bajnokságban megkövetelt licenc eljárásnak 

megfelelnek. 

10-15 fővel  a megyei I. osztályban fociznak a mezőkövesdi női csapat tagjai.  

 

II.4.3.Mezőkövesdi Kézilabda Klub (MKC) 

 

Az MKC igazolt játékosainak száma:15 fő felnőtt, 16 fő ifjúsági, 12 fő serdülő. Igazolással 

nem rendelkező 1998. után születettek 10 fő, 2000-2002 után születettek 25 fő.  
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Az MKC 2007-ben az NB I/B-ben feljutást érő helyezést ért el és ettől az időtől kezdve tagja 

a Nemzeti Bajnokság I. osztályának. 2007-2008-as bajnoki évben ugyan kiesőhelyen végzett 

a csapat, de visszalépés miatt újabb lehetőséget kapott az I. osztályban való szereplésre. 2008-

2009-es bajnoki évben történetének eddigi legjobb I. osztályú helyezését érte el a 7. helyen 

végzett. A felnőttek mellett az utánpótlás csapatok is figyelemre méltó eredményeket értek el 

a bajnokságaikban. Több tehetséges ifi korú játékos került jobb lehetőségekkel bíró 

csapatokhoz és lett belőlük ismert  élsportoló. 

2009-2010-es kiírásban a rájátszást követően a biztos bennmaradást jelentő 9. helyen végzett. 

A Mezőkövesdi KC. felnőtt csapata 2009-2010-es bajnoki évadban a 10. helyezést érte el. A 

rájátszásban magabiztos játékkal –  hazai mérkőzéseken teltházas csarnokban-  vívta ki a 

biztos bennmaradást. 

Az elmúlt szezonban az utánpótláskorú csapataink ( 3 ) is eredményesen szerepeltek. 

Az ifjúsági csapat az alapszakaszban 8. helyezést ért el, majd a rájátszást követően a 7. helyen 

végzett. Serdülő csapatunk a 10. helyen végzett,  az O.I.K csapat a IV. fordulóig jutott. 2010. 

szeptemberétől az utánpótlás nevelés bázisát kiterjesztettük  a 7-10 éves korosztályra is. 

Részükre heti 3 alkalommal 1,5 órás edzés megtartására kerül sor.  A kezdeti 10-12- fős 

részvétel napjaikra 18-20 főre nőtt .  

Céljaink között szerepel a csapat játékoskeretének kialakítása, a működési feltételek további 

biztosítása, lehetőség szerint javítása. Fontos feladat a korosztályos válogatottakban szereplő 

fiatalok fokozatos beépítése, a jövő csapatának kialakítása. 

Távolabbi  cél minél több olyan játékos kinevelése – elsősorban a korosztályos válogatottban 

szereplők-  akik 1-2 éven belül a felnőtt csapat keretében is számításba vehetők. 

A jelenleg folyó bajnokságban elért eredmények megtartása, a végzett munka színvonalának 

fenntartása, javítása.  

Az MKC utánpótlás csapatainál több a mezőkövesdi oktatási intézményekben tanuló fiatal 

sportol rendszeresen.  A diáksport és az egyesület együttműködését jól példázza, hogy a Szent 

László Gimnázium korosztályos csapatainak játékosai az MKC utánpótlás edzéseit látogatják 

és az iskola testnevelő tanárainak irányításával vesznek részt a versenyeken. 

Szükséges megemlíteni, hogy a Kézilabda Klub a Városi Sportcsarnok egészét ingyenesen 

kapja használatba hosszú évek óta az Önkormányzattól (sem bérleti díj, sem rezsi fizetési 

kötelezettsége nincs a Klubnak). 

. 

II.4.4. Mezőkövesdi Triatlon Egyesület (METRI) 

 

1996-ban alakult az egyesület. Taglétszáma 25-30 fő között van, ebből 15 leigazolt sportoló. 

Az Országos Triatlon Szövetség által megrendezett versenyeken rendszeresen vesznek részt ( 

általában 3 országos, 4-5 kisebb haza versenyen). Nemzetközi kapcsolataik révén  több 

határon túli magyar sportegyesülettel tartanak kapcsolatot, vesznek részt egymás versenyein 

(Kézdivásárhely, Sepsiszentgyörgy, Kassa, Nagyvárad). 

Részt vállal a Nemzeti Sport Intézet triatlon utánpótlás nevelésében. Az úszás,  futás és 

kerékpározás sportágakat ötvözi , így egy összetett mozgáskultúrát és állóképességet ötvöző 

sportágról beszélhetünk, mely a fiatalok számára különösen fontos testi fejlődésük 

szempontjából. 

Minden évben Mezőkövesden rendezik meg tavasszal a országos duatlon bajnokságot, melyre 

több mint 500 versenyző érkezik. 

A megfelelő felkészülést segítené egy állandó öltöző és kerékpártároló kijelölése a 

Sportcsarnok területén. 

Pályázati források bevonását is igyekeznek kihasználni, mely már több alkalommal sikerült is. 

A versenysport területén több önszerveződő csoport is tevékenykedik városunkban, mely 

csoportok szintén kiemelkedő sikereket érnek és értek el az elmúlt években.  
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II.4.5. A fejlesztés irányai és feladatai 

 

A csapatok játékoskereteinek javítása mindkét élsportú egyesület, klub esetében 

megfontolandó. 

Fontos feladatként kezeli városunk a vidéki játékosok kollégiumi elhelyezésének biztosítását. 

Folyamatos és hatékony lobbytevékenységet végzünk a kézilabda utánpótlás 

régióközpontkénti bekapcsolódásra.  

A város sportinformációs rendszerének létrehozása, fejlesztése kiemelkedően fontos feladat a 

Sportturizmus és a város hírnevének öregbítése céljából egyaránt. 

Nagy hangsúlyt kell fektetni a sportkommunikáció fejlesztésére, mely alapján az élsportolók, 

az utánpótlás játékosok között kell, hogy kiemelt figyelmet kapjon.  

A Nemzetközi kapcsolatokra szeretnénk nagy hangsúlyt fordítani, illetve a sportszakemberek 

továbbképzése, sportrendezvények helyszíneinek bővítése kiemelt feladat városunk számára.  

Az infrastruktúra fejlesztést nem szabad figyelmen kívül hagyni, hiszen az élsport  jogszabály 

által szabályozott előírásoknak kell, hogy megfeleljen (sportpálya beléptető rendszer, kijelző, 

lelátóbővítés, sportlétesítmény bővítése, átalakítása stb.). 

Az infrastrukturális beruházásokra kiírt pályázati lehetőségek figyelése, pályázati önerő 

biztosítása az Önkormányzat részéről elengedhetetlen feladat. 

Szükséges az Széchenyi úti telephelyen lévő sportpálya fejlesztése, tekintettel arra, hogy az 

NBI-es szereplés feltételei megvalósuljanak, hiszen focistáinknak reális esélye van az NB-I-

be történő feljutásra.  

Szükséges a Városi Sportcsarnok energetikai korszerűsítésének megvalósítása, öltözők 

felújítása, akadálymentesítés lehetőségének vizsgálata, annak megvalósítására pályázati 

lehetőségek felkutatása. Megemlítést érdemel, hogy a Kézilabda Klub a Városi Sportcsarnok 

egészét ingyenesen kapja használatba hosszú évek óta az Önkormányzattól (sem bérleti díj, 

sem rezsi fizetési kötelezettsége nincs a Klubnak). 

Fontos, hogy a lehetőségekhez mérten új sportágak megjelenésének támogatása. A sportiskola 

szervezésére nagy hangsúlyt kell fektetni, több sportág bevonásával célszerű elindítani az 

utánpótlás képzésére kiválóan alkalmas sportosztályt (labdarúgás, kézilabda, röplabda, úszás, 

sakk, ökölvívás, triatlon stb.) 

 

II.5. Utánpótlás-nevelés 

 

II.5.1. Helyzetelemzés 

 

Eredményes felnőtt versenysport megteremtésének alapja az utánpótlás nevelés, amely 

biztosítja az egymás után következő generációk közötti folytonosságot a sportban, valamint 

keretet biztosít a tehetséges sportolók kiválasztásához. 

A fent említetteken kívül azonban az utánpótlás-nevelés sokkal fontosabb feladatának kell 

tekintenünk az abban résztvevő fiatalok egészségi és edzettségi, valamint pszichikai 

állapotának javítását, illetve a sporttevékenység során a pozitív erkölcsi tulajdonságok 

kialakítását. Az önkormányzat ezért fontos feladatának tekinti a sportegyesületi keretek közt 

folyó utánpótlás-nevelés támogatását. A város sportegyesületei igyekeznek nagyobb gondot 

fordítani az utánpótlás-nevelésre, nagy figyelmet fordít az utánpótlás-nevelő szakemberek 

megbecsülésére, elismerésére.  Városunk sportéletét jellemzi, hogy az utánpótlás neveléssel 

foglalkozó Egyesületek az Önkormányzat által nyújtott támogatásból igen jelentős összeget 

fordítanak az utánpótlás nevelésre. A város versenysportjának fejlesztése szorosan összefügg 

a diáksporttal, s ez alapján kiemelt feladat az utánpótlás nevelés. Az élsport színterei a 

sportegyesületek, sport klubok. Az ott folyó sikeres munka alapja a megfelelő személyi és 

tárgyi feltételek biztosítása, illetve a sportolók megfelelő válogatása, kiválasztása.  
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A Tüzipálya kiválóan alkalmas az utánpótlás nevelésére, edzésére, hiszen mind a pálya adta 

lehetőségek, mind az infrastruktúra kiépítésre került az elmúlt években. A berendezés 

hiányossága nem fogja vissza játékosainkat, de a bútorzat megvásárlása még barátságosabb 

légkört teremthetne a pályán. A két pályán (Center pálya, kis műfüves pálya) folyamatosan 

tartunk edzéseket, felkészülések kiváló helyszínéül szolgál. A gyerkőcök családtagjaikkal 

érkeznek legtöbb esetben és egy családi torna megszervezése nagy örömet jelentene mind a 

játékosok, mind a szülő, mind az edzők részére. Természetesen addig még sok feladat előtt áll 

egyesületünk, melyek elengedhetetlenül fontosak a sikeres családi rendezvények 

lebonyolításához. 

 

II.5.2. A fejlesztés irányai és feladatai 

 

A sport valamennyi szférájában tudatosítani szükséges, hogy az utánpótlás-nevelő 

szakemberek munkája a jövő nemzedékek fizikai, pszichikai és erkölcsi fejlesztésére irányul, 

ezért ezek a szakemberek kiemelt erkölcsi és anyagi megbecsülést érdemelnek. A támogatási 

rendszerhez az eddigieknél nagyobb mértékben kell figyelembe venni az utánpótlás-nevelés 

eredményességét, az e téren végzett kiemelkedő szakmai munkát. Az önkormányzat alapvető 

feladatának tartja, hogy az iskolai, és a diáksport versenyrendszer szélesítésével minél több 

fiatalt vonjon be a versenyszerű sport keretei közé. Kiemelten kell kezelni a versenysport és 

élsport területén folyó utánpótlás nevelést, elkülönítve azt a szabadidős sporttevékenységtől. 

A szabadidősport fejlődése is nagyobb hangsúlyt kell, hogy kapjon, ezért a ilyen irányú sport 

szerveződéseket, sportprogramokat is figyelemmel kell kísérni, illetve lehetőségekhez mérten 

kell támogatni. 

Az egyesületeknek világos, támogatható fejlesztési stratégiával, és célmeghatározással kell 

rendelkezniük ahhoz, hogy hosszútávon biztosítani lehessen a minőségi munkát ezen a 

területen. Az utánpótlás-nevelés területén az iskolai tornatermek, sportpályák használatát 

biztosítani szükséges. A továbbiakban  fokozott figyelmet kell fordítani az utánpótlás-nevelés 

céljára biztosított önkormányzati támogatás célirányos felhasználásának ellenőrzésére. 

 

III.5. Szabadidősport 

 

III.5.1. Helyzetelemzés 

 

A szabadidő sport hatékonyabb működése fontos feladatként került meghatározásra a 

koncepcióban. A tömegbázis növelése, a lakosság szélesebb rétegének bevonás az egészséges, 

mozgás gazdag életmód kialakítását segítheti. Az önkormányzatnak itt elsősorban 

szemléletformálásra, annak népszerűsítésében kell szerepet vállalni. 

Jól mérhetőek a városlakók igényei egyrészt a különböző intézményekben induló önköltségek 

tanfolyamok, foglalkozások révén, másrészt a nagyobb rendezvényeken való részvétel 

arányából. 

A lakosság számára elsősorban a rekreációs centrumok (Pl. fitness, és kondicionáló termek ), 

a szabadidősporttal is foglalkozó egyesületek, illetve klubok adnak lehetőséget.  

Elmondható, hogy a városban működő sportolási lehetőségek köre viszonylag tág. 

Előrelépést jelent, hogy a társadalmi változásokkal szinkronban mind nagyobb számban 

alakulnak önálló, esetenként önfenntartó egyesületek, amelyek alapját jelenthetik egy új, 

alulról építkező szabadidősport struktúrának. A lakosság egy szűkebb részében továbbra is 

fokozatosan növekvő fizetőképes érdeklődés nyilvánul meg a testedzés egyes divatos 

formáinak szolgáltatásszerű igénybevétele iránt. 
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III.5.2. Civil csoportok   

 

Egyre több civil szervezet, egyesület, klub, öntevékeny csoport is szerepet vállal 

szabadidősportok palettájának bővítésére, egészséges életmód propagálásába. 

 

III.5.2.1. Egészség Klub 

 

Az Egészség Klub  az egészségmegőrzés jegyében a primer prevencióra fektetve a hangsúlyt, 

a különböző előadások mellett aktív mozgásra buzdítja tagjait, elsősorban a 40 év felettieket 

Rendszeresen szerveznek városi sétát, jógát, chikungot, csontritkulásos gyógytornát, s görög 

táncházat. Szinte valamennyi nagyobb városi rendezvényen jelen vannak, 

egészségszűrésekkel, életmód tanácsadással, egészséges táplálkozáshoz kapcsolódó 

előadásokkal. Több éve Egészség-hét keretében megrendezett programsorozatukon hasznos 

elméleti és gyakorlati tudnivalókat ismerhetnek meg neves szakemberektől a résztvevők. 

Taglétszámuk egyre bővül, jelenleg 60-80 fő között mozog. 

2009-ben alakult meg a klubbon belül a  Baba-mama Klub, melybe 15-20 család kapcsolódott 

be. Elsősorban torna, játszóházi és táncházi foglalkozásokat szerveznek a fiatal édesanyáknak 

és gyermekeiknek. 

Nagyban segíti a közösség fejlődését és hatékony munkáját, hogy a régi gyermekkönyvtár 

helyén egy állandó helyiséget kapott a klub.  

Céljuk a testi és lelki egészség megőrzése, s ebben már a fiatalok felé nyitni. Minél szélesebb 

körben végezni egészségügyi szűréseket, s ebben Egészség Koalíció létrehozását. 

 

III.5.2.2. Mezőkövesdi Lovas Baráti Klub 

 

2008-ban alakult a szervezet, jelenleg 30 felnőtt és 17 ifjúsági tagja van. Taggyűléseiket havi 

rendszerességgel tartják, ahol szakmai előadások mellett a versenyekre való felkészülésről, 

szervezési feladatokról tartanak megbeszéléseket. 

A klub céljai és feladatai között többek között szerepel a lovastanyák és lovasok közötti 

összefogás, elméleti és gyakorlati szakmai képzések szervezése, hivatalos, országos díjugrató 

versenyek szervezése és megrendezése,kapcsolatok kiépítése és fenntartása hasonló 

tevékenységet folytató hazai szervekkel. Már harmadik alkalommal rendezi meg az 

önkormányzattal közösen  Zsóry Lovas Nap elnevezéssel országos díjugrató versenyt A 

versenyekre igen nagy érdeklődés van, eddigi minden évben 100 fő fölötti nevezés érkezett.  

Mezőköveden és környékén 11 tartási helyen kb. 75-80 lovat tartanak főként szabadidős és 

versenysportokra. Több lovastanyán lehetőség van felnőtt és gyermek lovas oktatásra, 

tereplovaglásra, lovaskocsizásra, gyermekek lovas táborozására. 

 

III.5.2.3. Egyéb sportolási lehetőségek 

 

Legjellemzőbben a labdarúgás iránti igény jelentkezik leginkább. Évszaktól függetlenül erre 

van a legnagyobb igény . Tornatermekben, s a műfüves pályákon is szinte egész évben 

edzenek és játszanak amatőr csapatok, baráti társaságok. Ezek igényeit megpróbálják a 

sportlétesítmények kielégíteni. Aktív, egyéni mozgáshoz a konditermek nyújtanak 

lehetőséget. A Sportcsarnok mellett több edző terem is az érdeklődök rendelkezésére áll 

kondicionáló és fittness edzésekhez. Az edzésprogramot szakemberek állítják össze az 

érdeklődők számára.  

Itt kell megemlíteni, hogy több éves hagyomány már az „Oláh Zoltán” Fekvenyomó, 

Erőemelő, Testépítő és Fittness verseny.  
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A technikai sportot kedvelők részére quad pályát vehetnek igénybe a város szélén önköltséges 

alapon. 

Amatőr röplabdázók a Szent László Gimnázium tornatermében edzenek, hobby szinten. Aktív 

taglétszámuk 25 fő. Edzéseik nagy érdeklődésre tettek szert az elmúlt években. Rendszeres 

edzéseiken mozgáslehetőséget biztosítanak a labdás sportot kedvelőknek, illetve a 

versenyzésre is lehetőséget kínálnak. Amatőr tornákon évente 5-6 alkalommal vesznek részt 

országszerte, illetve saját szervezésben minden év márciusában megrendezik a vegyes amatőr 

röplabda tornát. Több éve szervezik a Zsóry-fürdő területén megrendezésre kerülő Zsóry 

fesztivál sport részének strandröplabda megmérettetését.  

A városban pezsgő sportélet folyik, minden hétvégén találhat magának a sportszerető lakos 

valamilyen sportversenyt. Az élsport mellett természetesen a tömegsport és szabadidős 

sportokhoz kapcsolódó programok szervezésére is hangsúlyt fektet a város vezetése. Külön ki 

kell emelni a kerékpározást, mely a városban teljes mértékben elfogadott közlekedési eszköz,  

az itt élők számára mindennapos eszköz. Ez jelzi, hogy a már ötödik alkalommal 

megszervezett Tour de Mezőkövesd elnevezésű versenyre egyre többen jelentkeznek. A 7 

km-es kerékpározás mellett 4 és 8 km-es városi gyaloglásra is szívesen jelentkeznek az 

emberek, 600-700 fő vesz részt e programokon. 2010. évben már egészség hét 

programsorozattal bővült.  

 

III.5.2.4. A fejlesztés irányai és feladatai 

 

A lakosság egészségi állapotának javítása, a sport egészségvédő funkciójának előtérbe állítása 

szemléletváltozást igényel. A városnak ösztönözni kell a különböző szabadidősportok, 

önfenntartó szerveződések, a magántőkére épülő sportszolgáltatások elterjedését. Lehetőség 

szerint támogatni kell a nagy tömegeket mozgósító szabadidősport rendezvényeket, és ezen 

rendezvények népszerűsítését. 

A szabadidősport egyre szélesebb körűvé válása ösztönzi új sportvállalkozások létrehozását, 

amely a város számára is bevételeket jelent. Fontos feladat, hogy a város sportpropagandája is 

megfelelő színvonalú legyen, ami nemcsak a versenysport, hanem a szabadidősport fejlődését 

is eredményezheti, továbbá közvetetten újabb bevételi források kialakulásához vezet. 

Mezőkövesd város földrajzi adottságai kiváló lehetőséget biztosítanak a különböző 

szabadidős sportok űzésére, amely idegenforgalmi szempontból is nagy jelentőséggel bír. 

 

IV. Fogyatékkal élők sportja 

IV.1.1. Helyzetelemzés 

Az önkormányzat számára e területen elsődleges feladat a fogyatékkal élők egészségi és 

fittségi állapotának fejlesztése. A fogyatékosokat országos szervezeteik mellett helyi 

szervezetik is segítik.  

 

IV.1.2. Mozgásukban korlátozottak Szervezetei  

Mezőköveden a legnagyobb szervezet a Mozgáskorlátozottak Egyesülete, amely több mint 

1200 regisztrált taggal rendelkezik. Ennek 70%-a azonban idős, akik életkorukból, egészségi 

állapotuk miatt váltak mozgáskorlátozottakká. A fiatalok –állapotuktól függően- nagyobb 

városokban tanulnak speciális intézményekben vagy otthon tartózkodnak. 

A megyei szervezetek által szervezett sportverseny közül sakk, asztalitenisz és autós 

ügyességi versenyen rendszeresen részt vesznek a mozgáskorlátozottak. Bekapcsolódnak 

továbbá a Fogyatékos Sportolók Országos Szövetségének versenyeibe is, ahol sakkban 

nemzetközi szinten is értek már el kiemelkedő eredményeket. 
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E mellett az „Abolimpián”való részvétellel elsősorban a sérült emberek testkultúrának 

fejlesztése a cél. Lehetőség nyílik azonban itt kerekes székes ügyességi versenyre. A 

Sárospatakon megrendezésre kerülő versenyekre rendszeresen 8-10 fővel az egyesület tagjai.  

Nagy népszerűségnek örvend az asztalitenisz is, melyet sajnos a lehetőségek szűkössége miatt 

kevesen tudnak igénybe venni, pedig lenne rá igény. Ehhez azonban egy nagyobb helyiségre 

lenne szükség, a felszereléseket az egyesület biztosítani tudná. 

Új játék a bocsa (golyós játék), melybe még a szellemi sérültek is be tudnak kapcsolódni. 

Az egyesületen belül több csoport is működik. Az ifjúsági csoport (2-40 év között) 100-120 

fős, ahol a szülők aktívabb bevonásával  még több sikeres rendezvényt tudnak lebonyolítani.  

A városi tanuszodát gyógyúszásra, vizitornára jól tudnák az egyesületi tagok is használni, 

hiszen számukra nehézkes sok esetben a Zsóry történő utazás. Speciális beemelővel, akár egy 

kisebb medencében is a mozgásukban erősen korlátozottak is állapotukat fejleszthetik illetve 

szinten tarthatnák. 

Speciális eszközök beszerzésével olyan sportágakat is meg lehetne honosítani, melyben az ép 

és egészséges emberek együtt sportolhatnának, itt elsősorban az ülő röplabdát, csörgőlabdát 

lehet említeni. Speciális kis izomerősítő kisgépekkel pedig kisebb konditermet kialakítani. 

Át kell gondolni, hogy a különféle fogyatékosok részére milyen módon lehetne segíteni, hogy 

integráltan tudjanak bekapcsolódni a sportrendezvényekbe. Segíthetik ezt az intézmények 

akadálymentesítése, kedvezményes belépő jegyek biztosítása sportrendezvényekre. 

 

IV.1.3.A fejlesztés irányai és feladatai 

 

Városunk kiemelt feladatként kezeli, - az esélyegyenlőségre nagyobb hangsúlyt fektetve – a 

Sportcsarnok és valamennyi sportfunkciót ellátó intézmény akadálymentesítését. A 

fogyatékosok számára – érvényes tagsági igazolvánnyal rendelkezők részére kedvezmények 

rendszerének kidolgozása.  A fogyatékkal élő sportolók szélesebb körű megismerésének, 

elismerésének és támogatásának előtérbe helyezése. Sportversenyek szervezésében, 

támogatásában való közreműködés.  

 

V. Sportlétesítmények 

 

A városban lévő sportlétesítmények az Önkormányzat tulajdonában vannak és 2009. 

áprilisától a Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Kulturális, Könyvtári, Turisztikai és 

Sportcentrum Nonprofit Kft. keretin belül működnek.  A szakmai feladatok a nonprofit kft. 

hatáskörébe, a karbantartás és a takarítás pedig a Városi Gondnokság felügyelete alá kerültek. 

 

V.1. Városi Sporttelep  

 

Fajsúlyos szerepet tölt be a város sportéletében ez a sportintézmény, ezért kiemelkedően 

fontos az ott lévő létesítmények megfelelő állapota. Igen látványos és minden sportszerető 

számára hasznos beruházásokat, felújításokat sikerült az előző években megvalósítani. 

A sportlétesítmények életében az elmúlt ciklus legjelentősebb eseménye a műfüves pályák 

kiépítése és átadása volt, melyre 2009. május 17-én került sor. A 130 millió Ft-os 

fejlesztésnek köszönhetően a Városi Sportpályán egy nagyméretű, világítással és 200 fős 

lelátóval ellátott műfüves pályát, a füves pályán a lakótelep felőli oldalon egy 600 férőhelyes 

fedett lelátót építettünk. A nagyszabású beruházás részeként a füves pályára labdafogó-hálót 

állítottak be, emellett egy digitális eredményjelző kihelyezésére is sor került.  
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V.2. Városi  Sportcsarnok  

Állapotát értékelve a város sportolásra alkalmas színtereivel összehasonlítva kiemelkedőnek 

mondható. Ezt támasztja alá a vidéki kézilabda VB helyszíneinek rangsorolása alapján 

Nemzetközi Kézilabda Szövetség szakemberitől kapott legjobb minősítés.   A sportcsarnok 

helyet adott még az elmúlt 4 évben az általános iskolai testnevelés óráknak, versenyeknek, 

hétvégi koncerteknek, nyári nagy rendezvényeknek, játszóházaknak, kiállításoknak, báloknak 

és egyéb más rendezvényeknek.  

A beruházások közül fontos megemlíteni a Városi Sportcsarnok tetőszerkezetének 2010-es 

felújítását. A javítás a nagy tetőn (kézilabda pálya, lelátó felett) megtörtént.  A Sportcsarnokot 

érintő eszközfejlesztések közül a legjelentősebb egy modern eredményjelző berendezés, 

melyet 2008-ban sikerült beszerezni, s amely már a büntető perceket is méri, valamint más 

sportág eredményeinek jelzésére is alkalmazható.  

 

V.3. Egyéb 

V.3.1. Játszóterek 

Mezőkövesd Város Önkormányzata folyamatosan figyelemmel kíséri a játszóterek felújítását, 

továbbá lehetőségeihez mérten új játszóterek építését, új játszóeszközök beszerzését 

szorgalmazza.  

A játszótereken megtörtént a játszóterekről szóló 78/2003 (XI. 27.) GKM rendelete alapján 

egyes játszóeszközökhöz kötelező ütéscsillapító talaj kialakítása. Az ütéscsillapító talaj 

kialakítása során a játszóeszközök ütéscsillapító területére 50 cm vastagságban homokágyat 

alakítottunk ki, melynek költsége 1.000.000 Ft volt. 

A játszóterek biztonságos üzemelésének feltételeként ez évben is elvégeztetjük a 78/2003. 

(XI.27.) GKM rendelet szerint a játszó eszközök biztonsági felülvizsgálatát.  

 

Az elmúlt években Városi Bölcsőde és a Napköziotthonos Óvoda támogatásban részesült a 

Pannon Távközlési Zrt. és Hatteras Humán Fejlesztő Kft. által kiírt pályázaton, amely során 

közel 4,5 millió Ft értékben kerültek új játékeszközök a bölcsőde Deák F. úti, valamint az 

Egri úti I. számú tagóvoda udvarára.  

 

V.3.2. Tűzoltó pálya 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának tulajdonába került 2009-ben a tűzoltó-gyakorló pálya, 

azaz a 0160/3 hrsz.-ú 16.769 m
2
 térmértékű ingatlan. . Az Önkormányzat az ingatlant jövőben 

méretét, felszereltségét és földrajzi fekvését figyelembe véve ifjúsági sportok lebonyolítására 

alkalmas több funkciós létesítményként kívánja hasznosítani, ezzel lehetőséget adva a tömeg, 

iskolai testnevelés sporteseményeinek, továbbá a labdarúgó szakosztály ifjúsági és serdülő 

csapatainak rendszeres mérkőzéseinek és edzéseinek bonyolítására. Az ingatlanon található 

melléképületben és építményben pedig a Tűzoltóság időszakos tevékenységeinek biztosítunk 

helyet.  

 

 Ezzel kapcsolatosan több felújítási munkát végeztünk az ingatlanon: új 

futballkapukat készíttettünk és helyeztünk el, 

 A pálya talajának egyenetlensége ki lett javítva, és ehhez a szükséges területeken a 

füvesítés munkák el lettek végezve,  



63 
 

 Az épületben hazai és vendég csapatoknak, valamint a bíróknak öltöző és vizes 

helyiségek lettek kialakítva,  

 a pálya világítását szolgáló berendezések felállítási és üzembe helyezési munkálatai 

elkészültek 

 

Az ingatlanon álló épületben az átalakításakor a földszinten 2 db öltözőhelység és hozzá 

tartozó vizes helyiségek, ahol 3-3 férőhelyes zuhanyzó lett kialakítva. Az emeleten a tárgyaló 

helyiség megmaradt, de a konyha részéből bírói öltöző lett kialakítva, amely zuhanyzót is 

tartalmaz.   

 

V.3.3. Szabadidő park 

Uniós pályázati forrásból a városrehabilitáció keretében sikerül egy modern szabadidő parkot 

kialakítani a Kavicsos-tónál, ahol fontos szempont volt, hogy a város lakói részére a 

szabadidő eltöltéséhez modern, kulturált lehetőséget tudjon e park biztosítani.  Helyet kap 

többek között egy kisebb extrém, kosárlabda és foci pálya valamint kialakításra került 

gyermekek számára egy modern játszótér is.  

 

V.3.4. Uszodaépítés a városon belül 

A Városgazdálkodási Zrt. kezelésében üzemel a Zsóry Strand és Gyógyfürdő területén az 

uszoda. Méreteinél fogva nem alkalmas versenysportra. Magas kihasználtságát mutatja, hogy 

külön szabályozás és időbeosztás készítése vált szükségessé, hogy valamennyi igényt  és 

funkciót ki tudjanak használni a sportolók, az úszóoktatásban résztvevők és a pihenni vágyók 

egyaránt. 

A koncepcióban szerepel a városon belüli, versenysportra is alkalmas uszoda megépítése. 

Ennek megvalósítása jelenlegi finanszírozása keretek között csak hosszú távon, pályázati 

források bevonásával valósítható meg. 

 

V.3.5. Új sportágak, új és extrém sportok űzésére alkalmas telep létrehozása 

 

A városban a nagy hagyományokkal rendelkező sportágak mellett (kézilabda, labdarúgás, 

úszás) egyre jobban érezhető a civil szektor erősödése és a vállalkozók nagyobb 

kezdeményezőkészsége révén tapasztalható újabb sportágak megjelenése. 

Régóta problémát jelent, hogy a Főtéren rendszeresen gördeszkázók, kerékpárosok (triálos 

fiatalok) teszik tönkre a kihelyezett padokat, emlékművet, zöldterületet. 

 

V.3.6. Sportcentrum 

Az önkormányzat terveket készíttetett a Hadnagy útra létesítendő Sportcentrumhoz. A tervek 

szerint a Hadnagy úti sportkomplexumban helyet kapna röplabdapálya, kosárlabda, kézilabda 

ill kispályás labdarúgó pálya, tenisz és a minigolf pályák. Ezek mellett boowling és squash 

pályák kondicionáló és fittness terem, valamint wellness szolgáltatás alkalmas rész  is 

kialakításra kerülne. Az akadálymenetesített épület sokoldalú felhasználása a város és 

vonzáskörzetének is kiemelkedő lehetőségeket biztosíthatnak a legkülönbözőbb sportigények 

kielégítésére, országos és nemzetközi sportesemények megrendezésére. 
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V.3.7. A fejlesztés irányai és feladatai 

Sporttelep öltözőépületének bővítése, emeletráépítéssel, lelátó bővítése, beléptetőrendszer 

kiépítése, eredményjelző beszerzése, mely megfelel a Nemzeti Bajnokság I. osztályában előírt 

követelményeknek.  

Sportcsarnok energetikai korszerűsítése, akadálymentesítése, második vizesblokk felújítása,  

Extrém sportpálya kialakítása, valamint a Hadnagy úti Sportcentrum megvalósításához 

szükséges tervek elkészítése és pályázati forrás keresése a beruházás megvalósításához, 

Városi uszoda építése a belvárosban. 

 

A legtöbb intézményben megfelelő színvonalú tornaterem található, melyek kisebb felújításra 

szorulnak, de a Közoktatási Törvényben előírt iskolai sportfeladatok ellátását nem 

akadályozza.  

 

VI. A sport támogatásának rendszere 

 

Az önkormányzat alapelve, hogy nem fenntartója a helyi sportszervezeteknek, hanem csak 

támogatója. A támogatás mértékénél figyelembe veszi azon tényt, hogy milyen osztályban 

szerepel az adott egyesület, klub. 

 

A sport támogatásának rendszere a sportkoncepcióban meghatározott, és elfogadott elvekre, 

feladatokra épül. Csak azok a sportszervezetek, vagy intézmények részesülhetnek 

támogatásban, amelyek az alábbi feltételeknek eleget tesznek: 

- A megkötött támogatási szerződés alapján az önkormányzat felé elszámolnak a részükre 

nyújtott önkormányzati sporttámogatással. 

- Pályázatukban bemutatják a sportszervezet szakosztályonkénti taglétszámáról, a tagok 

korosztályonkénti megoszlásáról, az eredményekről szóló nyilvántartást,  

- Minden év január 31-ig a szervezet előző évi költségvetési beszámolóját és tárgyévi 

költségvetési tervét bemutatja. 

- A támogatott sportszervezetnek, illetve intézménynek nem lehet köztartozása. 

 

A tárgyi és pénzügyi feltételeket az önkormányzat - lehetőségeihez képest- maximálisan 

támogatja. A bejegyzett 14 sportegyesület, klub részére – a többi civil szervezettel azonosan-

pályázati úton történik a támogatás megállapítása.  

 

VI.1. Versenysport, illetve az utánpótlás-nevelés támogatásának elvei 

 

A mezőkövesdi versenysport és utánpótlás-nevelés tekintetében kiemelt szerepe van az 1975-

ben alapított Mezőkövesdi Sportegyesületnek, mely mára több szakosztály (labdarúgás több 

korosztály számára, sakk, ökölvívás, úszás) keretében biztosít 

változatos sportolási lehetőséget a település lakossága számára. Az önkormányzat 

gondoskodik az önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények működtetéséről, használatáról és 

az egyesületek, klubok éves támogatásáról. 

 

VI.2. A szabadidősport támogatásának elvei 

 

A kor követelményeinek megfelelően a rendszeres szabadidős tevékenységnek 

önfinanszírozónak kell lennie, így direkt módon önkormányzati támogatásra nem kell, hogy 

igényt tartson. Mindezek ellenére szükséges, hogy úgynevezett időszakos, központilag 
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szervezett, vagy a város által szervezett rendezvényeken rendszeresen biztosítsunk lehetőséget 

az akciószerűen végzett szabadidős tevékenységnek. Ennek finanszírozására szponzori- és 

marketing eszközöket kell felhasználni. 

 

VI.3. Az önkormányzati sporttámogatás mértéke 

 

Az önkormányzat az évenkénti költségvetésben állapítja meg a sportra fordítandó összegeket. 

 

VII. Európai Unió és a sport kapcsolata 

 

Hazánk EU csatlakozásának időpontja még nem ismert, a csatlakozással kapcsolatos 

tárgyalások folynak. Különböző  programok indultak a csatlakozásra váró országok 

felkészítésére. A sport területén a SPRINT program fogja el segíteni a változásra történ 

felkészítést, alkalmazkodást. A sport egyes területein, pl. a profi sportban megkezdődött az 

EU joganyag átvétele. 

 

Az önkormányzatok konkrét felkészítése még nem kezdődött el, de szükségét érezzük jelezni 

az EU, illetve az EU Tanács sporttal kapcsolatos álláspontját: 

- a sport tömeges jelenség, 

- a sport nagy fontossággal bír, hozzájárul az EU célkitűzéseinek eléréséhez, 

- tradicionális értékek hordozója, 

- alapvető jogok megismerésének, gyakorlásának, a demokratikus ismeretek megszerzésének 

színtere:  

- képviseleti jog, 

- szabályok tiszteletben tartása, 

- környezet tisztelete, 

- tolerancia kialakítása, 

- az élet számára keretet biztosít, 

- elősegíti a munkavállalást: 

- munkahely teremtés, 

- egészség megőrzés, 

- testvérvárosi és partnerkapcsolatok a sport területén, 

- az élsport szerepe fontos, kihat az antidopping mozgalomra, 

- nem csak a fiatalok sportja fontos, 

- külön helyi létesítmények kellenek az élsport és a szabadidő sport számára 

- a sport szociális szerepe nagyon fontos: 

- bűnmegelőzés, 

- drogellenesség, 

- testi-lelki egészség, 

- rehabilitáció stb. 

- a sport kedvelt emberi tevékenység, 

- a sport áthidalja az etnikai, kulturális különbözőségeket, kirekesztés ellenes, 

- a sport fontos gazdasági tényez . 

Az EU Tanács jelszava: SPORT MINDENKINEK! 

 

VIII. A koncepció megvalósítása 

 

A Sportkoncepcióban megfogalmazott elképzelések megvalósítását elősegíti a következetes 

végrehajtásra való törekvés, valamint a széleskörű nyilvánosság biztosítása. 
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IX. Záró rendelkezések 

 

1. A sportegyesületek, azok szakosztályai az önkormányzati sporttámogatásuk nagyobb részét 

fordítsák utánpótlás-nevelésre. 

2. Az önkormányzati sporttámogatások felosztásáról Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete jogosult dönteni. 
 

 

5.) Pályázat kiírása az egészségügyi alapellátás minőségi javítására  
 

 

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 

A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta. A 

Bizottság javasolja a határozati javaslatban foglaltak elfogadását. 

 

Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság 

Az Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság az előterjesztésben foglaltakat 

megtárgyalta. A Bizottság javasolja a határozati javaslatban foglaltak elfogadását. 

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester felhívja a figyelmet, hogy egyeztetés történ az alapellátással 

kapcsolatban és ennek kapcsán született a pályázati kiírás. Olyan rendszert építenek ki, hogy a 

háziorvos vegye le a vért, eljuttatja a rendelőintézetbe, és a leletet a háziorvos kapja meg. A 

betegek érdekét kell, hogy szolgálja a fejlesztés. A háziorvosok pedig vállalják, hogy kiépítik 

ezt a rendszert. Nem minden önkormányzat él ilyen lehetőséggel, és  úgy gondolja, hogy a 

háziorvosok számára ösztönző a pályázati lehetőség.  

 

Mivel a napirendhez módosító javaslat nem hangzik el, így a határozati javaslatot teszi fel 

szavazásra.  

 

 A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének  

164/2011. (V. 25.) önkormányzati határozata  

 

Pályázat kiírás az egészségügyi alapellátás minőségi javítás  

érdekében  

 

A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozza: 

 

1.)A pályázati kiírást – az egészségügyi alapellátás minőségi javítása érdekében-  a 

Képviselő-testület elfogadta. 

 

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a területi ellátási kötelezettséggel 

rendelkező egészségügyi szolgáltató részére a pályázati kiírást küldje meg.  

   

Felelős: Polgármester 

Határidő: folyamatos  
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Pályázati kiírás 

 

 

Pályázat célja: 

Az egészségügyi alapellátás minőségi javításának támogatása, a megfogalmazott célok 

színvonalas ellátása. A pályázati célok megvalósítására alkalmas orvosi és informatikai 

műszerek és berendezések beszerzésének, fenntartásának támogatása. 

 

Pályázók köre: 

Pályázatot nyújthat be Mezőkövesden területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi 

és házi gyermekorvosi rendelőt üzemeltető egyéni vállalkozó orvos és gazdasági társaság ( a 

továbbiakban: egészségügyi szolgáltató). 

 

Pályázható célok: 

- A Mezőkövesdi Városi Rendelőintézetben működő Főnix Pro rendszerhez illeszkedni 

képes háziorvosi szoftvert alkalmazása, használata. 

- A prevenció előmozdítása érdekében eszközölt fejlesztések 

a.) primer prevenció: szűrőprogramokban részt vesz, valamint ennek technikai 

lebonyolításában ( saját rendelőjében vérvétel megoldása, betegek rendszeres és 

dokumentálható behívása státusvizsgálatra, szűrésekre ösztönzi a betegeket, ezek 

ellenőrizhető módon történő dokumentálása); bizonyítható módon részt vesz az 

egészségügyi felvilágosításban ( előadások tartása, felvilágosítást szolgáló weblap 

működtetése) 

b.) secunder prevenció: szív és érrendszeri megbetegedések csökkentése érdekében a 

még tüneteket nem okozó betegeknél a háziorvosi rendelőben rendszeres vércukor 

vizsgálat, EKG vizsgálatvizelet és kislabor vizsgálat végzése, ezáltal a kiszűrt 

betegek kezelésének az elindítása 

c.) tercier prevenció: a már tüneteket okozó betegségben szenvedő gondozottak 

betegútjának követése az erre alkalmas informatikai és telekommunikációs 

rendszert alkalmazva. 

 

Támogatást kizáró körülmények: 

- önkormányzat felé köztartozás, 

- más településen lévő területi ellátási kötelezettség 

 

Támogatási forma: 

A támogatás vissza nem térítendő támogatás 

 

A támogatás mértéke: 

 

Az elnyert támogatás a pályázatban megjelölt megvalósítási összeg maximum 80 %-a. 

 

Önerő mértéke: 

A pályázónak a pályázat benyújtásakor nyilatkoznia kell az önerő mértékéről. 

 

Pályázat benyújtásának módja és határideje: 

A pályázat benyújtásának helye: Mezőkövesd Város Polgármestere 

 

Határideje: 2011. június 30. 

Döntés: A benyújtási határidő lejártát követő Képviselő-testületi ülésen 
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A pályázat elbírálása: 

A benyújtott pályázatokat az  Oktatási, Egészségügyi és Civil Kapcsolatok Bizottságainak 

javaslatát figyelembe véve a Képviselő-testület bírálja el. 

 

Támogatási szerződés megkötése: 

Az elnyert támogatások, a nyertes pályázók részére történő átadása megállapodás keretében 

történik. 

 

Elszámolás: 

Az elnyert támogatás felhasználásáról a támogatott legkésőbb a tárgyévet követő 

költségvetési év március 31.napjáig köteles írásban elszámolni. 

 
 
 
 

PÁLYÁZATI   ADATLAP 
 

2011. évben az egészségügyi alapellátás minőségi javításának támogatásához 
 
 

1.) A pályázó törzsadatai: 

 

Pályázó neve és címe: 

 

 

Kapcsolattartó személy neve: 

 

 

Telefon, fax száma: 

 

 

KSH számjele: 

 

 

Adószáma: 

 

 

Számlavezető bankja: 

 

 

Bankszámlaszáma: 

 

 

 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázatban a fent közölt 

adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

 

Kelt:……………………………… 

 

 

PH. 

 

 

…………………………………. 
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2.) Támogatandó cél megnevezése: 

 

- A Mezőkövesdi Városi Rendelőintézetben működő Főnix Pro rendszerhez illeszkedni 

képes háziorvosi szoftvert alkalmazása, használata. 

- A prevenció előmozdítása érdekében eszközölt fejlesztések 

 

a.) primer prevenció: szűrőprogramokban részt vesz, valamint ennek technikai 

lebonyolításában ( saját rendelőjében vérvétel megoldása, betegek rendszeres és 

dokumentálható behívása státusvizsgálatra, szűrésekre ösztönzi a betegeket, ezek 

ellenőrizhető módon történő dokumentálása); bizonyítható módon részt vesz az 

egészségügyi felvilágosításban ( előadások tartása, felvilágosítást szolgáló weblap 

működtetése) 

 
b.) secunder prevenció: szív és érrendszeri megbetegedések csökkentése érdekében a 

még tüneteket nem okozó betegeknél a háziorvosi rendelőben rendszeres vércukor 

vizsgálat, EKG vizsgálatvizelet és kislabor vizsgálat végzése, ezáltal a kiszűrt 

betegek kezelésének az elindítása 

 
c.) tercier prevenció: a már tüneteket okozó betegségben szenvedő gondozottak 

betegútjának követése az erre alkalmas informatikai és telekommunikációs 

rendszert alkalmazva. 

 
3.) A támogatási célok megvalósításának bemutatása. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

4.) Működési kiadások:………………………………………Ft összesen: 

Ebből: 

-bérjellegű kiadások:…………………………………………….....Ft 

-bérek járulékai:…………………………………………………….Ft 

-anyagköltség:……………………………………………………. ..Ft 

-egyéb költségek:……………………………………………………Ft 

 

 

5.) A támogatással megvalósítandó cél pénzigényének pénzügyi forrásai: 

 

Források megnevezése Ft 

a) saját forrás  

b)  hitel  

c) önkormányzati támogatás  

d) egyéb támogatás  

e) egyéb forrás  

Források mindösszesen: (a+b+c+d+e)  
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Az „egyéb támogatás” rovat tartalmazza a más állami forrásból elnyert, illetve 

megpályázott támogatások összegét, melyet a 6.sz.táblázatban tételesen is fel kell 

sorolni. 

 

Az „ egyéb forrás” rovatba kerülnek pl. a lakossági, vállalkozások befizetései, melyet 

a 7.sz táblázatban tételesen is fel kell sorolni. 

 

 

6.) Egyéb támogatás (ok) összege: 

 

Megnevezés Ft 

  

  

  

  

 

7.) Egyéb forrás (ok) összege: 

 

Megnevezés Ft 

  

  

  

  

 

 

8.) Hitelfelvétel adatai: 

 

- hitelező pénzintézet 

- hitel összege 

- hitel visszafizetésének ütemezése 

- kamat várható mértéke, összege évente 

ebből: kamattámogatás 

 

 

Hitel csak megkötött kölcsönszerződés esetén vehető forrásszámításba. 

 
 
 

6.) Tűzoltóság gépjármű eladása 
 

 

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 

A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta. A 

Bizottság a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság ELP-239 forgalmi rendszámú Mercedes 

813 típusú gépjárművének értékesítését javasolja engedélyezni és az értékesítésből származó 

összeget az új jármű önrészének visszapótlására javasolja fordítani.  

 

Nyeste László kérdezi, hogy az eladási érték 50 %-át dologi kiadásra szeretnék fordítani, a 

maradék 50 %-ot pedig az új gépjármű értékébe szeretnék beszámítani? Javasolja, hogy az 

eladási ár 50 %-a kerüljön visszapótlásra az önkormányzat idei költségvetésébe. 
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Koroknai Péter elmondja, hogy nem akarták eladni a vízszállító járművet, hiszen időben 

egybe esik régi gépjármű eladása a beszerzéssel. Hangsúlyozza, hogy mindenképp kap vissza 

a város, mert kevesebbe került az új vízszállító gépjármű, mint ami eredetileg volt. Kéri, hogy 

az önkormányzat hagyja a tűzoltóságnál a pénzt, hiszen a tűzoltóság soha nem kért 

karbantartást, felújítást, mert mindig saját maguk megcsinálják. Amennyiben náluk marad, 

akkor dologira tudják fordítani, és kétszer annyi értéket teremtenek belőle.  

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester felhívja a figyelmet, hogy a tűzoltóság infrastruktúrája a 

Megyei Önkormányzathoz tartozik, tehát állami fenntartásba fog kerülni. Tudomásul kell 

venni, hogy a tűzoltóság eszközbeszerzéséhez az önkormányzat jelentős mértékben 

hozzájárul. Valószínű, hogy a járművek is állami tulajdonba kerülnek. Megkapja az állami 

támogatást, hogy dologi kiadásra legyen pénzük. Nyilvánvaló, hogy az önkormányzat be nem 

tervezett plusz bevételhez jut, akkor a hiányt csökkenti. Úgy gondolja, hogy tűzoltóknak is 

néha áldozatot kell hozni az önkormányzatért. Szerinte az önkormányzat erején felül 

támogatja, és juttat eszközbeszerzésre  30 - 40 MFt-ot. Elismeri a munkájukat, azonban a 

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság javaslatával ért egyet, és javasolja, hogy az 

önkormányzat a  gépjármű értékesítésében működjön közre.  

 

Guti Árpád egyetért a polgármester úr által elmondottakkal. Hangsúlyozza, hogy a  tűzoltóság 

nemcsak tűzoltóság, hanem sok mindenre igénybe veszik őket. Véleménye szerint  a 2 MFt a 

költségvetésben jelentős tételt nem jelent. A tűzoltó laktanyát említi meg, hogy a tűzoltók 

mindent megtesznek azért, hogy alkalmas legyen akár katasztrófa helyzetben, akár 

tűzhelyzetben. Ha valaki úgy érzi, hogy a 2 MFt a költségvetést rendbe teszi,  akkor meg kell 

szavazni. Hangsúlyozza, hogy mindenki javára válhat, hogy a tűzoltóságnak adjuk a pénzt, 

amit a maga részéről támogatni is tud.  

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester a tűzoltóság az állami finanszírozásból működik, és a dologi 

kiadásokra elegendő a pénzük, hiszen év végén mindig gond van a felhasználással. 

Amennyiben a tűzoltóságnak adják oda pénzt, akkor minden intézmény jöhetne ilyen kéréssel. 

Tudomásul kell venni, hogy jelenleg a tűzoltóság infrastruktúrája megyei tulajdonban van. 

Kérdezi, hogy az elmúlt 10 évben a megye mennyit fordított a tűzoltó laktanyára? Szerinte 

semmit. Nem arról van szó, hogy a képviselő-testület vegyen el pénzt, hanem arról, hogy a  

gépjárműre nincs szükség, értékesítésre kerül, és az az összeg az önkormányzat 

költségvetésébe kerüljön. Véleménye szerint ez elvi kérdés, ezért tartja jónak a Pénzügyi és 

Közbeszerzési Bizottság  javaslatát.  

 

Ezt követően Nyeste László módosító javaslatát teszi fel szavazásra, hogy a gépjármű 

eladásból származó összeg  50 %-a a tűzoltósághoz, a másik 50 %-a pedig az 

önkormányzathoz kerüljön.  

 

 

A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 6 nem ellenében, és 3 tartózkodás mellett 

a módosító javaslatot nem fogadta el 

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság javaslatát teszi fel 

szavazásra, hogy a gépjármű értékesítésében vegyen részt az Önkormányzat, és az abból 

származó bevétel Mezőkövesd Város költségvetésébe kerüljön visszapótlásra.  
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 nem ellenében, és 2 tartózkodás mellett 

az alábbi határozatot hozza  

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének  

165/2011. (V. 25.) önkormányzati határozata  

 

 

Tűzoltóság gépjármű eladása 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hivatásos Önkormányzati 

Tűzoltóság ELP-239 forgalmi rendszámú Mercedes 813 típusú gépjárművének 

értékesítését engedélyezi és az értékesítésben az Önkormányzat közreműködik. 

 

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a gépjármű eladásból származó bevétel 

Mezőkövesd Város Önkormányzat költségvetésébe kerüljön visszapótlásra. 

 

 

Felelős: Tűzoltóparancsnok 

Határidő: értelem szerint 

 

 

 

7.)Polgármesteri Hivatal A és B épület tanácskozó termeinek bérbeadása 
 

 

 

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 

1. A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta. A 

Bizottság javasolja a Polgármesteri Hivatal „A” és „B” jelű épületeiben található tanácskozó 

termeit előadások, gyűlések, értekezletek, tájékoztatók, és információk szerzése céljából   

bérbe adni. A bérleti díj összege 2011. évben 5.000 Ft/óra, amelyet utólag, számla ellenében a 

Polgármesteri Hivatal házipénztárába kell az igénybe vevőknek befizetniük a bérbeadás 

napján. 

2.Az önkormányzat által fenntartott intézmények, illetve a mezőkövesdi többcélú kistérségi 

társulás által szervezett rendezvényekre a bizottság térítésmentesen javasolja biztosítani a 

tanácskozó termeket. 

 

Guti Árpád kérdezi, hogy valamennyi tanácskozóteremre vonatkozik a bérleti díj?  

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy a Polgármesteri Hivatal „A” és 

„B” épületben lévő tanácskozó termekre vonatkozik. 

Mivel a napirendhez módosító javaslat nem hangzik el, így a határozati javaslatot teszi fel 

szavazásra azzal, hogy a bérleti díj 5.000.- Ft/óra összegben kerüljön megállapításra.  

 

 

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi 

határozatot hozza  
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Mezőkövesd Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének  

166/2011. (V. 25.) önkormányzati határozata  

 

Polgármesteri Hivatal „A” és „B” épület 

tanácskozó termeinek bérbeadására 
 

 

1.) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal „A” és „B” jelű épületeiben található 

tanácskozó termeit előadások, gyűlések, értekezletek, tájékoztatók, és információk 

szerzése céljából bérbe adhatja. A bérleti díj összege 2011. évben 5.000.- Ft/óra, 

amelyet utólag, számla ellenében a Polgármesteri Hivatal házipénztárába kell az 

igénybe vevőknek befizetniük a bérbeadás napján. Az óradíj minden megkezdett óra 

után számolandó.  

 

2.) Az önkormányzat által fenntartott intézmények, illetve a mezőkövesdi többcélú 

kistérségi társulás által szervezett rendezvényekre a Képviselő-testület 

térítésmenetesen biztosítja a tanácskozó termeket. 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

 

Sürgősségi indítvány: 

 EU Önerő pályázat benyújtása – Mezőkövesdi Városi Bölcsőde 

kapacitásbővítő fejlesztése 
 

 

Az előterjesztést bizottság nem tárgyalta. 

 

Nagy István röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.  

 

Csirmaz József érdeklődik, hogy hány % -os támogatást lehet nyerni?  

 

Nagy István válaszában elmondja, hogy az előírások alapján minden témakörben más a 

támogatottság,  a bölcsődénél 40 %-os 

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester – miután a jelenlévő képviselők részéről hozzászólás, 

vélemény nem hangzik el – így 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  

167/2011. (V. 25.) önkormányzati határozata 

 

EU Önerő pályázat benyújtása 

Mezőkövesdi Városi Bölcsőde kapacitásbővítő fejlesztése  

 

 

A Mezőkövesd Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a 15/2011 (IV.22) 

BM rendelet alapján a „Mezőkövesd Városi Bölcsőde kapacitásbővítő fejlesztése” 

című és ÉMOP-4.2.1/B-09-2009-0003 azonosító számú projekt EU Önerő alapból 

történő támogatás elnyerésére. 

 

Kedvezményezett megnevezése: Mezőkövesd Város Önkormányzata 

A tervezett fejlesztés pontos megnevezése: Mezőkövesd Városi Bölcsőde 

kapacitásbővítő fejlesztése. 

A támogatási szerződés alapján a támogatott fejlesztés összköltsége: 122.123.406 

Ft. 

 

Vissza nem térítendő támogatás: 79.868.708 Ft. 

 

Saját erő: 42.254.698 Ft. 

 

Pénzügyi ütemezés: 

 

 2011. év Összesen 

Támogatott Beruházási költség 122.123.406 Ft 122.123.406 Ft 

ÉMOP Támogatás 79.868.708 Ft 79.868.708 Ft 

Saját forrás 42.254.698 Ft 42.254.698 Ft 

 

A források biztosításának vállalt módja: Az Önkormányzat a 2011. évi 

költségvetéséről szóló 3/2011. (II.23.) önkormányzat rendelet  alapján biztosítja a saját 

források rendelkezésre állását. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok 

megtételére, az igényelt támogatáshoz tartozó önerő vállalására és a pályázat 

benyújtására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal, illetve értelem szerint 
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Sürgősségi indítvány: 

 EU Önerő pályázat benyújtása – Kánya-patak középső 

szakaszának rekonstrukciója 
 

 

Az előterjesztést bizottság  nem tárgyalta. 

 

Nagy István tájékoztatja a jelenlévőket, hogy ennél a pályázatnál  60 %-os a támogatottság. 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester a határozati javaslatban foglaltakat teszi fel szavazásra, mivel 

a jelenlévő képviselők részéről módosító javaslat nem hangzik el.  

 

 

 A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének  

168/2011. (V. 25.) önkormányzati határozata 

 

EU Önerő pályázat benyújtása 

  Kánya-patak középső szakaszának rekonstrukciója 

 

 

A Mezőkövesd Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a 15/2011 (IV.22) 

BM rendelet alapján a „Kánya-patak középső szakaszának rekonstrukciója” című és 

ÉMOP-3.2.1/D-09-2010-0006 azonosító számú projekt EU Önerő alapból történő 

támogatás elnyerésére. 

 

Kedvezményezett megnevezése: Mezőkövesd Város Önkormányzata 

A tervezett fejlesztés pontos megnevezése: Kánya-patak középső szakaszának 

rekonstrukciója 

A támogatási szerződés alapján a támogatott fejlesztés összköltsége: 536.144.223 

Ft. 

 

Vissza nem térítendő támogatás: 482.529.800 Ft. 

 

Saját forrás: 53.614.423 Ft. 

 

A fejlesztés kiadásainak évenkénti ütemezése: 

 

 2010. év 2011. év 2012 .év Összesen 

Támogatott Beruházási 

költség 
30.589.481 388.384.417 117.170.325 536.144.223 

ÉMOP Támogatás 27.530.532 349.545.975 105.453.293 482.529.800 

Saját forrás 3.058.949 38.838.442 11.717.032 53.614.423 
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A saját forrást biztosításának vállalt módja: Az Önkormányzat a 2008. évben 

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

ÖK. számú – zárt ülésén- hozott HATÁROZAT-tal) fedezi a saját forrást.    

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok 

megtételére a pályázat benyújtására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal, illetve értelem szerint 

 

 

Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről tájékoztató 
 Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság 2 db 

 Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság 1 db 

 

 

Tájékoztató az interpellációkra adott válaszokról 
Barsi László és Takács József képviselők az interpellációjukra adott választ elfogadják.  

 

 

SZÓBELI INTERPELLÁCIÓ 

 

 

---CSIRMAZ ZSOLT interpellációjában elmondja, hogy a Mátyás úti óvodaépület hátsó 

kertjében a kerítés a szomszéd telekre dőlt, mely zavarja a szomszédot, és a kerítésbe is kárt 

okozott.  

Szintén az óvoda udvarán lettek elhelyezve a faépületek (bódék), melyet véleménye szerint 

nem volna hosszabb távon a szabadban tárolni, mert megrongálódik.  

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester felkéri Vigh Henrik irodavezetőt, hogy a kerítés ügyében 

intézkedjen. A fabódékkal kapcsolatban elmondja, hogy az Idegenforgalmi Egyesület 

tulajdonában van, ami hamarosan a Zsóry területén lesz elhelyezve.  

 

 

---NYESTE LÁSZLÓ  problémaként említi meg a Főtéren, pl. a summás szobor környékén a 

szegélykövek ki vannak mozdulva, és kisgyerekek szaladgálnak vele. Kéri a balesetveszély 

megszüntetését.  

 

Kérdése:  Reuma kórház ügye hogyan áll? 

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester a szegélykövek kijavítására felkéri Vigh Henrik irodavezetőt, 

hogy a lehető legsürgősebben intézkedjen a balesetveszély megszüntetésére.  

A Reuma kórházzal kapcsolatban elmondja, hogy folyamatos tárgyalásban vannak, igéri, 

hogy az eredményről tájékoztatni fogja a képviselő-testületet.  
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A Képviselő-testület zárt ülés keretében folytatja tovább a tanácskozást, melyről külön 

jegyzőkönyv készül. 

 

 

K.m.f.  

 

 

 

 

 Dr. Kovács András       Dr. Fekete Zoltán  

  aljegyző            polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

 

 Bóta Gáspár        Csirmaz József  

 települési képviselő       települési képviselő  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


