J E GYZ Ő K Ö NYV
Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. június 20-án megtartott rendkívüli
üléséről.
Helye: Polgármesteri Hivatal „A” épület fsz. 13. tanácskozó terem
Mezőkövesd, Mátyás király út 112.
Jelen vannak:
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Vámos Zoltán alpolgármester
Takács József
Bóta Gáspár
Molnár Istvánné
Barsi László
Igazoltan maradt távol:

Csirmaz Zsolt
Csirmaz József
Guti Árpád

Csiger Lajos
Nyeste László
Malatinszky Károly

Polgármesteri Hivatal részéről
Dr. Kovács András aljegyző
Dr. Hajdu András alpolgármester
Bocsi Anna irodavezető
Balog Lászlóné irodavezető
Vigh Henrik irodavezető
Dr. Fekete Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet. Jelen
van 9 fő képviselő. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Csirmaz Zsolt és Guti Árpád képviselő
urakat. Ismerteti a meghívón feltüntetett napirendi pontokat, melyet a képviselő-testület az alábbiak
szerint fogad el:
A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadja
el
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
200/2011. (VI. 20.) önkormányzati határozata
Napirend megállapítása
NYILT ÜLÉS
1.) Matyó Néptáncegyüttes törökországi utazásának támogatása
Előadó :
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Bocsi Anna irodavezető
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ZÁRT ÜLÉS
2.) A Zsóry-fürdő burkolási munkáira indított közbeszerzési
kivitelezőjének
kiválasztása
Előadó :
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Vígh Henrik irodavezető
Felelős:
Határidő:

eljárás

Polgármester
értelem szerint

1.) Matyó Néptáncegyüttes törökországi utazásának támogatása
Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a Matyó Néptáncegyüttes törökországi utazásának
támogatását elviekben támogatja. A támogatási összeg biztosítását a képviselő-testületre bízza.
Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslat „A” alternatíváját javasolja a
képviselő-testületnek elfogadásra azzal, hogy a Matyó Néptáncegyüttes törökországi utazását
200.000.- Ft-tal támogassa.
Berecz Lászlóné felhívja a figyelmet, hogy a kérelemben nem szerepel összeg, és úgy érzi, hogy
félre siklott beszélgetés történt, hogy a teljes finanszírozást az önkormányzatra szerették volna
hárítani. Elmondja, hogy az elmúlt évek során az együttes mindig kapott segítséget az
önkormányzattól un. kiegészítő finanszírozást. 2010. évben az együttes sehová nem utazott, ezért
gondolták, hogy egy nagyon szép, viszonylag távoli országban szóló meghívást elfogadnak. Az
önkormányzat részéről minden segítséget szívesen fogadnak. Ez előtt a többi utazás alkalmával volt
szerencséjük több támogatásban részesülni. Természetesen minden támogatást megköszön, hiszen a
gesztus értéke a nagyobb, és az, hogy az önkormányzat tiszteli a kis közösséget.
Dr. Fekete Zoltán polgármester hangsúlyozza, hogy ilyen fedezet nem szerepel az önkormányzat
költségvetésében. Társadalmi szervezetek támogatása szerepel, azon található pénz, de az
igényekhez képest az sem elég, A testület úgy döntött, hogy igyekszik igazságosan szétosztani.
Zajlanak a beruházások, ami nem kis önerőt igényel, amit ki kell fizetni. Ennek a fedezetét elő kell
teremteni. Zajló pályázatok is vannak, pl. Mező Ferenc tagiskola nyílászáró pályázat is
eredményes, amihez 2.5 MFt önerőt kell biztosítani. Fontos feladat a város fejlesztése, és ez irányú
munkálatainak a finanszírozása. A költségvetés alapján azt mondja, hogy nem feltétlen kell minden
költséget támogatásként kérni. Véleménye szerint az útlevelet váltsa ki mindenki saját magának, a
biztosítás is ugyanilyen. A kistérségi busz igénybevételét megpróbálják biztosítani. Amennyiben
valaki kap egy lehetőséget, hogy elmehet Törökországba, annak örülni kellene. 180 eFt-os ellátást
kapnak egy hét alatt. Valamilyen összeg biztosításával egyetért, de a gondok közepette, nem biztos,
hogy olyan mértékű támogatást adnak, mint régen. Maga részéről 200 eFt-os támogatást tudja
elfogadni.
Balog Lászlóné a költségvetés egy fillért nem tartalmaz erre a célra. Igaz, a testület próbált
humánusan eljárni, de erre elkülönített keretet nem tud megjelölni.
2

Dr. Fekete Zoltán polgármester miután a napirendhez a jelenlévők részéről módosító javaslat nem
hangzik el, így a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság javaslatát teszi fel szavazásra, hogy
200.000.- Ft támogatást biztosítanak a Matyó Néptáncegyüttes részére törökországi kiutazáshoz.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozza

Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
201/2011. (VI. 20.) önkormányzati határozata
Matyó Néptáncegyüttes törökországi utazásának támogatása
Mezőkövesd Város Képviselő-testülete 200.000.- Ft összeggel támogatja a Matyó
Néptáncegyüttes törökországi utazását.

Felelős:
Határidő:

polgármester
értelem szerint

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

K.m.f.
Dr. Kovács András
aljegyző

Dr. Fekete Zoltán
polgármester
Jegyzőkönyv hitelesítő

Csirmaz Zsolt
települési képviselő

Guti Árpád
települési képviselő
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