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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. július 4-én 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  

Csiger Lajos    Barsi László 

Bóta Gáspár    Csirmaz József 

Guti Árpád     Nyeste László 

Malatinszky Károly   Takács József     

Csirmaz Zsolt      

 

Igazoltan maradt távol:    Molnár Istvánné 

  

Polgármesteri Hivatal részéről 

Dr. Hajdu András alpolgármester  

Bocsi Anna irodavezető  

Dr. Tóth Zsófia irodavezető  

Balog Lászlóné irodavezető 

Vigh Henrik irodavezető 

 

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

van 11 fő képviselő. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Nyeste László és Takács József  képviselő 

urakat.  

 

Kiosztásra került 

 Sürgősségi indítvány – Önkormányzati bankszámlanyitás c. napirend – nyílt ülés keretében 

 Zárt ülés keretében – „Közösségi Ház fűtésrekonstrukciójához előterjesztés kiegészítés 

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester 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 
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Mezőkövesd Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének  

229/2011. (VII. 04.) önkormányzati határozata  

 

Napirend megállapítása  
 

 

1.) Energetikai fejlesztési pályázatok benyújtása - hiánypótlás 

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Nagy István stratégiai referens  

 

 

 Sürgősségi indítvány – Önkormányzati bankszámlanyitás  

Előadó:   Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Balog Lászlóné irodavezető  

 

ZÁRT ÜLÉS 

 

2.) Közösségi Ház fűtésrekonstrukciója  

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Vígh Henrik irodavezető 

  Pázmándi Tamás munkatárs  

 

 Felelős:  Polgármester  

 Határidő:  értelem szerint  

 

 

1.)Energetikai fejlesztési pályázatok benyújtása – hiánypótlása 

 

 
Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság  

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslattal egyetért, azt elfogadásra 

javasolja a képviselő-testületnek.  

 

 

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

vélemény 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  

230/2011. (VII. 04.) önkormányzati határozata  
 

Energetikai fejlesztési pályázatok benyújtása - hiánypótlás 
 

Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-2011-4.9.0 

azonosítószámú pályázatban pályázni kíván a Mezőkövesdi Városi Sportcsarnok 

épületenergetikai fejlesztésére. A Képviselő-testület vállalja, hogy a pályázat 

megvalósításához szükséges önerő összegét 2012 évi költségvetésében elkülöníti, s azt 

kizárólag a projekt megvalósítás céljára használja fel. 
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- A projekt megnevezése: Épületenergetikai fejlesztés megújuló energiaforrás 

hasznosítással kombinálva a Mezőkövesdi Városi Sportcsarnokban ” 

- A fejlesztés helyszíne: Névtelen tér, helyrajzi szám 5383/40 

 

A fejlesztés pénzügyi forrásainak összetétele: 

 

Fejlesztés költsége (Ft) Bruttó Ft 

Beruházás összes költsége  107 466 398 

Elszámolható költség 107 466 398 

Igényelt támogatás összesen (85 %)                91 346 438 

Saját erő összesen                16 119 960 

 

A Képviselő-testület vállalja, hogy sikeres pályázat esetén a pályázati kiírás szerinti 

fenntartási feltételeknek eleget tesz. 

A Képviselő-testület 141/2011. (V.12.) önkormányzati határozatát hatályon kívül 

helyezi. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásával 

kapcsolatos intézkedéseket megtegye, a benyújtáshoz szükséges dokumentumokat 

aláírja, illetve a pályázatot benyújtsa. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal, illetve értelem szerint 

  

 

 

 Sürgősségi indítvány – Önkormányzati bankszámlanyitás  

 
 

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság  

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

elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.  

 

 

Balog Lászlóné röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.  

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester az a lényeg, hogy az önkormányzat nevén legyen egy 

bankszámla. Az iskolatej miatt kell bankszámlát nyitni, ami negyedévente 3 MFt-ot jelent az 

önkormányzat számára.  

Mivel a napirendhez hozzászólás, vélemény nem hangzik el, így a határozati javaslatban 

foglaltakat teszi fel szavazásra. 

 

 

 

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

Képviselő-testületének  

231/2011. (VII. 04.) önkormányzati határozata  

 

az  önkormányzati bankszámlanyitásáról 

 

 

 

 

1. A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta, és az önkormányzati 

pénzforgalmi bankszámla vezetésével az OTP Bank Nyrt. Mezőkövesdi fiókját bízza 

meg. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket 

tegye meg. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: értelem szerint 

 

 

 

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  

 

 

  Nyeste László       Takács József  

  települési képviselő       települési képviselő  
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