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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án megtartott  

üléséről. 

Helye: Polgármesteri Hivatal „B” épület emeleti nagytanácskozó terem 

 Mezőkövesd, Mátyás király út 114.  

 

Jelen vannak: 

Dr. Fekete Zoltán polgármester  Vámos Zoltán alpolgármester  

Csiger Lajos    Barsi László 

Bóta Gáspár    Csirmaz József 

Molnár Istvánné   Guti Árpád (később érkezik) 

Malatinszky Károly   Takács József     

Csirmaz Zsolt    Nyeste László  

  

 

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 

Pázmándi Tamás munkatárs (érintett napirendnél) 

Nagy István munkatárs (érintett napirendnél) 

 

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

Jelen van 11 fő képviselő.  Guti Árpád képviselő jelezte, hogy később fog érkezni. Jegyzőkönyv 

hitelesítőnek felkéri Csirmaz Zsolt és Malatinszky Károly képviselőket.  

 

Kiküldésre került: 

 Polgármesteri tájékoztató 

 1. a 9/1, 10/8, 10/9, 10/10. napirendek anyagai 

 9. napirendként: „Emléktábla elhelyezése a Kalo család tiszteletére” című előterjesztés 

 12. napirendhez kiegészítő anyag (Egri úti tagóvoda – megvalósíthatósági tanulmány 

készítőjének kiválasztása) 
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Később került kiküldésre: 

 Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntései 

 13. napirend anyaga: „Kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében a Mező 

Ferenc Tagiskola nyílászáró-cseréjére” 

 

 

Kiosztásra került:  

 1. napirendhez módosított előterjesztés 

 10/7.) napirendhez a Kisebbségi Önkormányzat kérelme 

 Tájékoztatásul anyag a Tűzoltóságról 

 

 

Dr. Fekete Zoltán javasolja, hogy az első napirendi pontot a polgármesteri tájékoztató és a lejárt 

határidejű határozatok előtt tárgyalja meg a képviselő-testület, továbbá, hogy a 10/7.) napirendi 

pont kerüljön levételre, mivel a két szervezet meg fog egyezni, és a közösen kialakult álláspontról 

fog majd a képviselő-testület dönteni.  

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  

275/2011. (IX.29.) önkormányzati határozata  

 

Napirend megállapítása  
 

1.)„Tiszta udvar, rendes ház” városszépítő program értékelése, díjak átadása  

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Bocsi Anna  irodavezető 

 

2. Önkormányzati rendeletek módosítása 

2.1.)Az önkormányzat 3/2011. (II. 24.) költségvetési rendeletének módosítása 

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Balog Lászlóné irodavezető 

 

      2.2.)Mezőkövesd város Önkormányzatának a városi piac és vásár   

 fenntartásának,használatának és rendjének szabályozásáról szóló 39/2005. 

 (XII.01.) ÖK számú rendeletének módosítása 

Előadó   : Dr. Kovács András aljegyző 

Referens:  Vígh Henrik irodavezető 
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3.) A 6. és 8. évfolyamos gimnáziumi képzés indításának engedélyezése a Szent 

László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolában 

Előadó   : Juhász Jánosné igazgató 

           Referens:  Kiss László munkaszervezet vezető 

 

      4.) A maximális csoportlétszám átlépésének engedélyezése a Városi  Napközi-

 otthonos Óvoda és Bölcsőde óvodáiban 

Előadó   : Ujvárosi Lászlóné  intézményvezető 

           Referens:  Kiss László munkaszervezet vezető 

 
5.) Városi Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása 

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

           Referens:  Kiss László munkaszervezet vezető 

 

6.) A MÁAMIPSZ pedagógiai programjának és alapító okiratának módosítása 

Előadó   : Gál János  igazgató 

           Referens:  Kiss László munkaszervezet vezető 

 

      7.) Tűzoltóság gépjármű eladása, térítés nélküli átadása 
Előadó   : Koroknai Péter tűzoltóparancsnok 

 

8.) Tájékoztató a Mezőkövesdi Civil Szövetség munkájáról 

Előadó   : Dienes Jánosné elnök 

9.) Indítványok, javaslatok 

 

9.1.)Emléktábla elhelyezése a Kalo család tiszteletére  

Előadó:  Dr. Fekete Zoltán polgármester  

 Referens:  Dr. Hajdu András alpolgármester  

   Bocsi Anna irodavezető   

 

9/2.)Tájékoztató az interpellációkra adott válaszokról  

 

ZÁRT ÜLÉS 

 

10.) ÖNKORMÁNYZATI INGATLANOK HASZNOSÍTÁSA 

10.1.) Batthyány u. 13.3/3. sz. alatti lakás hasznosítása 

10.2.) Mátyás király út 142. II/5. sz. alatti lakás hasznosítása 

10.3.)Barack u. 46. alatti önkormányzati tulajdonú lakás bérleti jogviszonyának      

meghosszabbítására érkezett kérelem elbírálása 

10.4.) A Viglo Kft bérleti díj fizetési halasztás iránti kérelme 

10.5.) Illyés Gyula út 8. sz. alatti garázs hasznosítása 

10.6.) Illyés Gyula út 8. 3/1. bérlakás hasznosítása 

      10/8.)Megüresedett önkormányzati bérlakás hasznosítása (Illyés Gy.u.8. 2/2.) 
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10/8.)Megüresedett önkormányzati bérlakás hasznosítása (Illyés Gy.u. 8. fsz.3.) 

10/9.)Mezőkövesd, Gaál I.u.1. sz. alatti nem lakáscélú helyiség bérleti hasznosítására 

beérkezett kérelem véleményezése 

             Előadó   :      Dr. Fekete Zoltán polgármester 

 Referens:      Balog Lászlóné irodavezető 

     Berecz Józsefné munkatárs   

   

11.) Lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása 

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Dr. Tóth Zsófia irodavezető 

 

12.) Egri úti tagóvoda – megvalósíthatósági tanulmány készítőjének kiválasztása 

Előadó:  Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Nagy István stratégiai referens 

 

13.) Kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében a Mező Ferenc Tagiskola    

nyílászáró-cseréjére  

Előadó:  Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Vígh Henrik irodavezető 

 

14.) Önkormányzati bizottságba külső tag megválasztása 

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Bocsi Anna irodavezető 

 

 Felelős:  Polgármester  

 Határidő:  értelem szerint  

 

 

1.)„Tiszta udvar, rendes ház” városszépítő program értékelése, díjak átadása   
 

 

Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság 

Az Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság a „Tiszta udvar rendes ház” 

városszépítő versenyre felállított értékelő bizottság döntésével egyetért és javasolja elfogadásra a 

Képviselő-testületnek.  

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat, és elmondja, 

hogy eddig 6 alkalommal a „Rendes Matyó Porta” verseny volt, ezután pedig a „Tiszta udvar 

rendes ház” programot indította a képviselő-testület. Szakértői Bizottság ajánlása, ill. jelentkezés 

alapján lehetett bekerülni. Bíráló Bizottság körzetenként tevődött össze. Ezt követően ismerteti a 

díjazottakat, majd átadja a díjakat.   

Miután a napirendhez hozzászólás, vélemény nem hangzik el, így a határozati javaslatot teszi fel 

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

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének  

276/2011. (IX.29.) önkormányzati határozata  

 

„Tiszta udvar rendes ház” városszépítő program értékelése,  

eredményhirdetése 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városszépítő versenyre 

felállított értékelő bizottság döntésével egyetért, s az alábbi személyek részére 

adományozza a  „Tiszta udvar rendes ház” feliratú dísztáblát: 
 

Pázmándi János Mária u. 98. 

 

Tóth István Táncsics u. 52. 

 

Gáspár József  Zsófia u. 8. 

 

Dr. Póta István István u. 5. 

 

Nyeste Szabolcs Alma u. 92. 

 

Bene Imre Dr. Papp Z. u. 23. 

 

Kerékgyártó Csaba Akácfa u. 44. 

 

Jakab János Fecske u. 25. 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2011. szeptember 28.  

 

 

 

Interpellációs szándékát jelezte  

Takács József, Nyeste László és Malatinszky Károly képviselő 

 

 

 Kérdést kíván feltenni 

Nyeste László képviselő  
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Polgármesteri tájékoztató  
 

 

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

Ezúton köszönetét fejezi ki a Polgárőröknek, hogy a reggeli órákban szolgálatot teljesítenek, és 

biztosítják a gyerekek balesetmentes közlekedését.  

 

Mivel a polgármesteri tájékoztatóhoz a jelenlévők részéről más hozzászólás, vélemény nem 

hangzik el, így azt szavazásra teszi fel.  

 

A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal a polgármesteri tájékoztatót 

elfogadta 
 

 

Jelentés a 2011. augusztus  31-ig lejárt határidejű képviselő-testületi döntések 

végrehajtásáról 
 

 

(Guti Árpád képviselő megérkezett - 12 fő ) 

 

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

– a határozati javaslatot teszi fel szavazásra.  

 

 A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének  

277/2011. (IX.29.) önkormányzati határozata  
 

 

Jelentés a 2011. augusztus 31-ig lejárt határidejű képviselő-testületi  

döntések  végrehajtásáról 

 

 

1.) A Képviselő-testület elfogadja a 19, 20, 21/2011. önkormányzati rendelet, 

valamint a 235, 243, 244, 245, 246, 248, 249, 250, 251, 252, 255, 259, 260, 

261, 262, 263, 266, 267, 270, 271/2011. önkormányzati határozatok 

végrehajtásáról szóló jelentést azzal, hogy ezen határozatok egyben hatályukat 

is vesztik. 
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2.) A 242, 253, 254, 268/2011. önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló 

jelentést azzal fogadja el, hogy a végrehajtást követően a polgármester 

ismételten adjon tájékoztatást.  

 

 Felelős:  polgármester  

 Határidő:  azonnal és folyamatos  

 

 

 

2/1.)Az önkormányzat 3/2011. (II. 24.) költségvetési rendeletének módosítása 
 

 

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság  

A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság a rendelet-tervezetben foglaltakat megtárgyalta. A 

Bizottság javasolja az Önkormányzat 3/2011.(II.24.) költségvetési rendelet módosításának 

elfogadását. 

  

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester – miután a napirendhez módosító javaslat nem hangzik el – így a 

rendelet-tervezetet a mellékleteivel együtt teszi fel szavazásra.  

 

 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet 

alkotja 

 
Mezőkövesd Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének  

22/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete   

 

a 3/2011.(II.24.) költségvetési rendeletének módosításáról 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és 

szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek 

feladat– és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az 

államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvény 92/C. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró 

(könyvvizsgáló) és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV, törvény 92. § (13) 

bekezdés e) pontjában meghatározott Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság véleményének 

kikérésével a következőket rendeli el: 
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1.§ 

A 3/2011.(II.24.) rendelet (a továbbiakban: R.) 1.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

1.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének 

 

a./ Bevételi főösszegét  

- a 2.§. szerinti hitelfelvételből és a pénzforgalom 

nélküli tételekből származó bevételek nélkül 
8.891.858 eFt-ban 

b./ Kiadási főösszegét  

- a 4. §. szerinti hiteltörlesztési kiadások nélkül 10.202.762 eFt-ban 

c./ Hiányát 1.310.904 eFt-ban 

           melyből: 

ca.) a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló   

       előző évek működési pénzmaradványa  

 

45.502 eFt 

cb.) a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló  

       előző évek felhalmozási pénzmaradványa  

 

1.056.016 eFt 

cc.) a költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló   

       működési célú hitelfelvétel (forráshiány)  

 

223.901 eFt 

cd.) a költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló  

       felhalmozási célú hitelfelvétel (forráshiány)  

 

0 eFt 

állapítja meg. 

2.§ 

A R. 6.§ (1) bekezdésben szereplő általános (kockázati) tartalék összege 17.522 eFt, 

céltartalék 50.102 eFt. 

3.§ 

Az R. 1.-51. számú mellékletei helyébe az e rendelet 1.-51. számú mellékletei lépnek. 

4.§ 

E rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba. 

 

 Dr. Kovács András sk.                                                               Dr. Fekete Zoltán sk. 

           aljegyző                                                                                    polgármester 

 

 

A rendelet kihirdetésének dátuma: 

2011. szeptember 30. 

 

 

Dr. Kovács András 

     aljegyző 
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2/2.)Mezőkövesd város Önkormányzatának a városi piac és vásár   

fenntartásának,használatának és rendjének szabályozásáról szóló  39/2005. 

(XII.01.) ÖK számú rendeletének módosítása 
 

 

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 

A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság a rendelet-tervezetben foglaltakat megtárgyalta. A 

Bizottság javasolja a Mezőkövesd város önkormányzatának a városi piac és vásár fenntartásának, 

használatának és rendjének szabályozásáról szóló 39/2005.(XII.01.)Ök. sz. rendelet 

módosításának elfogadását. 

 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és Mezőkövesd Város Önkormányzatának a városi piac 

és vásár fenntartásának, használatának és rendjének szabályozásáról szóló 39/2005. (XII.01.) ÖK 

számú rendeletének módosításáról szóló rendelet tervezetet, az 1. számú melléklet I/1/c. 

Pontjában meghatározott díj bruttó 1125 Ft-ra történő pontosításával együtt elfogadásra 

javasolja a képviselő-testületnek. 

 

Ügyrendi és Szociális Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a rendelet-tervezetet az alábbi módosításokkal  

javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra: 

2. § piac üzemeltetője a Mezőkövesdi VG Városgazdálkodási Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság rövidített neve: Mezőkövesdi VG Zrt  

3. § (1) aa.) helyébe a következő rendelkezés lép: Nyitvatartási időt az 1. sz. függelék 

tartalmazza. 1.sz. függelék: Piaccsarnok nyitvatartási ideje 5.00 – 13.00 óráig, mely igény 

esetén meghosszabbítható 

3. § (2) d.) pontja Ünnepi vásár minden év november 25. – december 24.  között kerüljön 

megrendezésre  

4. § (1) bek. A vásáron, piacon és piaccsarnokban  csak a fenntartó által jóváhagyott, az 

üzemeltető által kijelölt helyen lehet árusítani, az árusítás helyét megváltoztatni, vagy a 

helyhasználat jogát másnak átengedni nem szabad. Az árusítás helyéül a vásár, piac és 

piaccsarnok területén lévő közlekedés céljára szolgáló terület nem jelölhető ki.  

Gépjárműről történő árusítás helyét a piaccsarnok körül lévő parkolóban az üzemeltető 

jelöli ki. 

4. § (3) bek. A vásár, piac és piaccsarnok területén az árusítás bérlet és napi jegy, tovább 

csak napi jegy megváltásával is történhet.  

 
Nyeste László azt a tájékoztatást kapták, hogy a díjtételek nem változtak. Az asztalbérlettel 

kapcsolatban észrevétele van. Régen  negyedéves kalkulált díjként 3.370.- Ft/2m volt 

meghatározva. Az előterjesztés folyóméterben határozza meg a díjtételeket. Az új piaccsarnok 

átadása után vannak olyan asztalok, amelyek nem fedettek, az asztalbérlet 1.125.- Ft/fm, vagyis 

kétszerese a hatályba lépő árnak. Véleménye szerint 562.- Ft/fm-nek kellene lenni, és az 

előterjesztésben pedig a duplája van feltüntetve. Erre kér magyarázatot.   
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Zsigáné Mezei Mária hangsúlyozza, hogy az árakban nem történt változás, az asztalméretek 

változtak. Ezért nem lehet összehasonlítani az asztalokat a régivel.  

 

Nyeste László bizottsági ülésen is megkérdezte, hogy változtak-e az árak, és azt a választ kapta, 

hogy nem. Tisztában van vele, hogy komfortosabb helyre kerülnek az árusok, de vannak szabad 

ég alatt lévők is. Mivel fm-ben van meghatározva az ár, így drágábban árulhatnak, és ezt tartja 

méltánytalannak. Pavilon árak meghatározásánál aránytalanság van, hiszen a pavilon fix hely, 

6,25 m
2
  alapterületű kényelmes árusítást tesz lehetővé. Aki asztalról árul az 30 eFt-ot fizet, + a 

napi jegy ára. Ez nem méltányos, és javasolja, hogy ne változzanak a feltételek sem, térjenek 

vissza a régi árhoz, és november hónapban tárgyalja újra a képviselő-testület. 

 

Csiger Lajos olyan díjtételről tud, hogy az asztal ára. 2.698.- Ft. Nem tudja, hogy Nyeste 

képviselő milyen árakat említett. 

 

Zsigáné Mezei Mária 2.698.- Ft –os asztal ár az nettó ár, és negyedéves bérlet. Ezzel az árús a 

helyet biztosítja magának, majd napi díjat fizet, 900.- Ft-ot, amiben nem történt árváltozás. 

Üzlethelyiségek díjtétele egyeztetve lett a vállalkozókkal. Pavilon csak a használtcikk piacon 

volt, a zöldségpiacon nem, az asztal 112.- Ft, de az asztal más méretben van, azért változott az ár.  

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester hangsúlyozza, hogy a Városgazdálkodási Zrt munkatársa szerint 

a díjtételek nem változtak. 2012. január 1-től lehet csökkenteni vagy növelni az árakat.   

 

Takács József az asztalról történő árusítás 900.- Ft/fm, a pavilon 1.040.- Ft. Véleménye szerint ez 

nincs arányban. A pavilon bérleti díját kellene megemelni, mert a piacbérlők az áremelést fogják 

sérelmezni. 

 

Nyeste László az árusítás napi jegyes, viszont ha pavilont bérel, nem fizet napijegyet. A 

pavilonért kevesebbet kell fizetni, mert asztalon történő árusításnál fizet bérleti díjat + napijegyet, 

és nincs felettük tető. A piacon megnézte az árlistát, és 3.300.- Ft/negyedévenként ár van 

feltüntetve. Hogyan lehet szerződést aláírni úgy, hogy az önkormányzat még  nem fogadta el a 

díjtételeket?  

 

Szobonya Sándor nem volt szándékukban burkolt áremelést végrehajtani. Nem állt rendelkezésre 

pavilon ár, ezt emelték át ide abból a meggondolásból, mert novemberbe a testület elé kerül újra. 

A pavilont és az asztalbérletet hasonlítja össze: pavilon 7 m
2
  átlagos területű és 1 hónapra 

9.000.- Ft, 1 asztal 20 napra 4.000.- Ft, tehát 50 %-os különbség van az asztalbérlet javára. A 

szerződéseket azért kellett megküldeni, hogy október 1-től a piac működik, és előre le kellett 

papírozni. Az árak nem voltak jóváhagyva, de felvállalták a kockázatot, hogy a szerződéseket 

kiküldték, hogy a piac működjön.  

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester elmondta, hogy a kiküldött szerződések tervezetek, az 

önkormányzat részéről csak a rendelet elfogadása után kerül aláírásra. Ezt követően az Ügyrendi 

és Szociális Bizottság módosító javaslatát teszi fel szavazásra, hogy a 2. §-nál a piac üzemeltetője 

a Mezőkövesdi VG Városgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság rövidített neve: 

Mezőkövesdi VG Zrt kerüljön elfogadásra. 
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  A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a módosító javaslatot  
 

Dr. Fekete Zoltán polgármester ismét az Ügyrendi és Szociális Bizottság javaslatát teszi fel 

szavazásra, hogy a 3. § (1) aa.) helyébe a következő rendelkezés lépjen: Nyitvatartási időt az 1. 

sz. függelék tartalmazza. 1.sz. függelék: Piaccsarnok nyitvatartási ideje 5.00 – 13.00 óráig, mely 

igény esetén meghosszabbítható 

 

 

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a javaslatot elfogadja 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a 3. § (2) d.) pontjának módosítását, mely 

szerint az Ünnepi vásár minden év november 25. – december 24.  között kerüljön megrendezésre.  

 

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a javaslatot elfogadja 

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester véleménye szerint a gépjárműről történő árusítást el kell felejteni, 

mert ha az üzemeltető jelöli ki, akkor a fenntartónak nem lesz hozzá köze. Ezt nem tartja 

helyesnek. Szavazásra teszi fel, hogy a 4. § (1) és (3)  bek-ben is a vásár, piac és piaccsarnok 

kerüljön feltüntetésre.  

 

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a javaslatot elfogadja 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester az Ügyrendi és Szociális Bizottság kiegészítését teszi fel 

szavazásra, hogy gépjárműről történő árusítás helyét a piaccsarnok körül lévő parkolóban az 

üzemeltető jelöli ki. 

 

 

A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 3 nem ellenében, és 6 tartózkodás mellett a 

módosító javaslatot nem fogadta el 

 

 

Nyeste László javasolja, hogy asztali árusítás bérleti tételei változzanak, 900.- Ft/2 fm/hó 

összegre.   

 

Zsigáné Mezei Mária elmondja, hogy egy betonasztal mérete 2 m x 70 cm. Különböző méretű 

asztalok vannak, a szélessége megegyezik a régi asztalok szélességével, csak a hossza változik. 

Amit Csiger Lajos képviselő elmondott az asztal áráról, az nettó ár és nem féléves, hanem 

negyedévre szól.  

 

Dr. Fekete Zoltán  polgármester Nyeste László képviselő módosító javaslatát teszi fel szavazásra, 

hogy 2011. december 31-ig az asztali bérlet 900.- Ft/2fm/hó kerüljön elfogadásra.  

 

 

 

 A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal a módosító javaslatot elfogadja 
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Dr. Fekete Zoltán polgármester a rendelet-tervezet teszi fel szavazásra, az elfogadott 

módosításokkal együtt.  

 

  A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotja 

 
 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

23/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete 

 

A városi piac és vásár fenntartásának, használatának és rendjének 

szabályozásáról szóló 39/2005.(XII.01.) ÖK számú 

rendeletének módosításáról 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 

szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 

figyelemmel a vásárokról és piacokról szóló 55/2009 (III. 13.) Korm. rendeletre a 

következőket rendeli el: 

1. § 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának a városi piac és vásár fenntartásának, 

használatának és rendjének szabályozásáról szóló 39/2005. ((XII.01.) ÖK. számú rendelet 

(továbbiakban: R.) 1.§ (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„a) Az 1017. hrsz. terület (Piaccsarnok)” 

2. § 

Az R. 2. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

Az 1. § (1) bekezdésben körülírt vásár és piac fenntartója Mezőkövesd Város 

Önkormányzata, üzemeltetője a Mezőkövesdi VG Városgazdálkodási Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság rövidített neve: Mezőkövesdi VG ZRt. (Mezőkövesd, Dózsa György u. 

2.) 

3. § 

(1) A R. 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„a) Napi élelmiszerpiac a hétfő és vasárnap kivételével a hét minden napján 

megrendezésre kerül.  
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aa) Nyitvatartás idejét  az 1. sz. függelék tartalmazza 

ab) December hónapban a nyitva tartás hétfőn és vasárnap is engedélyezett, az   

igények szerint. 

  ac) Az állami ünnepek időpontja körüli munkarend áthelyezések miatt a nyitva tartást 

az üzemeltető a fenntartóval külön megállapodásban egyezteti és az így kialakult 

nyitva tartásról az árusítókat és a vásárlókat 15 nappal korábba tájékoztatja.” 

(2) A R. 3. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„d) Az ünnepi vásár minden év november  25. – december 24. között kerül 

megrendezésre.” 

4. § 

(1) A R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A vásáron, piacon és piaccsarnokban csak a fenntartó által jóváhagyott, az üzemeltető 

által kijelölt helyen lehet árusítani, az árusítás helyét megváltoztatni, vagy a helyhasználat 

jogát másnak átengedni nem szabad. Az árusítás helyéül a vásár,  piac és piaccsarnok 

területén lévő közlekedés céljára szolgáló terület nem jelölhető ki.” 

(2) A R. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A vásár, piac és piaccsarnok területén az árusítás bérlet és napi jegy, továbbá csak 

napi jegy megváltásával is történhet. 

a) Bérleti szerződést az üzemeltető jogi személlyel, egyéni vállalkozóval, őstermelővel 

vagy kistermelő magánszeméllyel köthet. A bérleti szerződésben egyértelműen rögzíteni 

szükséges a bérlő nevét, címét, székhelyét, telefonszámát, elektronikus levelezési címét - 

amennyiben rendelkezik vele -, cégjegyzékszámát, egyéni vállalkozó nyilvántartásba 

vételi számát, őstermelői igazolványának számát, kistermelői regisztrációs számát és a 

bérelt terület helyét. A piacfelügyelet a helyszínen köteles tartani a piactérképet, melyre a 

bérelt területek felvezetésre kerülnek. 

b) A bérleti díj és helypénz mértékét a fenntartó állapítja meg. E rendelet hatályba 

lépésekor érvényes díjakat e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. Ennek 

felülvizsgálatára minden évben a költségvetési rendelet elfogadása előtt kerül sor. A díjak 

közzétételéről az üzemeltető köteles gondoskodni a helyszínen történő kifüggesztéssel.” 
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5. § 

Az R. 4. § (6) bekezdés e hatályát veszti. 

6. § 

Az R. melléklete helyébe az e rendelet 1. sz. melléklete lép. 

 

7.§ 

Záró rendelkezések 

Ez a rendelet 2011. október 1. napján lép hatályba. 

 

       dr. Fekete Zoltán sk.   dr. Kovács András sk. 

                polgármester            aljegyző    
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1. számú melléklet a 23/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelethez 

 

I. Napi élelmiszerpiac (Agrár 

innovációs központ és Piaccssarnok): 

Nettó Bruttó 

1) Bérleti díjak   

a) Üzlethelyiségek bérlete 1.760,- Ft/m
2
/hó 2.200,- Ft/m

2
/hó 

b) Pavilon bérlet 1.040,- Ft/m
2
/hó 1.300,- Ft/m

2
/hó 

c) Asztal bérlet 900,- Ft/2fm/hó 1.125,- Ft/2fm/hó 

2) napi helyjegyek   

a) asztalról történő árusítás  112,- Ft/fm 140,- Ft/fm 

b) földről történő árusítás virág, palánta 96,- Ft/m2   120.-Ft/m2 

c) gépkocsi és utánfutó 1 t-ig 

darabonként 

584,-Ft 730,- Ft 

d) gépkocsi és pótkocsi 1-5 t-ig 2.616,- Ft 3.270,- Ft 

II. Használtcikk piac és heti vásár, 

valamint búcsú vásár 

Nettó Bruttó 

1) bérleti díjak   

Terület bérleti díj (határozatlan 

időtartamra) 

264,-Ft/m
2
/hó 330,- Ft/m

2
/hó 

2) napi helyjegyek   

a) asztalról történő árusítás (területi 

bérleti díjjal nem rendelkezőeknek) 

416,- Ft/fm 520,- Ft/fm 

b) asztalról történő árusítás (területi 

bérleti díjjal rendelkezők) 

280,- Ft/fm 350,- Ft/fm 

c) földről, saját asztalról, sátorból 

történő árusítás esetén (területi bérleti 

díjjal nem rendelkezők) 

264,- Ft/m
2 

330,- Ft/m
2 

d) földről, saját asztalról, sátorból 

történő árusítás esetén (terület bérleti 

díjjal rendelkezők) 

192,- Ft/m
2 

240,- Ft/m
2 

3) telepített pavilon (napi jegy váltása 

nélkül) 

1.040,- Ft/m
2
/hó 1.300,- Ft/m

2
/hó 

4) mozgóárusítás 1.328.-Ft/nap 1.660,-Ft/nap 

5) ünnepi vásár (ideiglenes vásár)  280,- Ft/m
2
/3 nap 350,- Ft/m

2
/ 3 nap 

6) búcsú terület díj:  

3 napot meghaladóan a díj:  

208,- Ft/m
2
/3nap 

56,- Ft/m
2
 naponta 

260.-Ft/m
2
/3 nap 

  70,-Ft/m
2
 naponta 
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7) cirkusz terület díj: 

3 napot meghaladóan a díj:  

128, -Ft/m
2
/3nap 

56,- Ft/m
2
 naponta 

160,- Ft/m
2
/3nap 

70,- Ft/m
2
 naponta 

8) hátralékkezelési díj 

a) az első fizetési felszólításra díja 

b) a második fizetési felszólítás díja 

c) fizetési meghagyás és azt következő 

eljárások díja 

 

 

800,- Ft 

1.600,- Ft 

 

5.600,- Ft 

 

1.000,- Ft 

2.000,- Ft 

 

7.000,- Ft 
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1. sz. függelék 

 

 

 

 Piaccsarnok nyitvatartási ideje 5.00 – 13.00 óra, mely igény esetén meghosszabbítható  
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3.) A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi képzés indításának engedélyezése a  Szent 

László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolában 
 

 

Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság 

Az Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság a 2012/2013-as tanévtől javasolja 

engedélyezni a Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolában a 6 és 8 

évfolyamos gimnáziumi képzés beindítását. 

 

 

Nyeste László kérdezi, hogyan képzelik el a 4 osztályos struktúrát, a meglévő képzések helyett 

vagy mellett? Rendelkezésre állnak a tárgyi és személyi feltételek, de az anyagi feltétel 

véleménye szerint hiányzik.  

 

Juhász Jánosné igazgató ezúton szeretné megköszönni a támogatást, amelyet a centenáriumi 

ünnepségre kaptak. A kérdésre elmondja, hogy az előterjesztés a lehetőséget kívánja az iskola 

számára megragadni. Úgy gondolja, hogy hosszú távon változtatni kell a képzés szerkezetén, de a 

4 évfolyamos képzésről nem lehet lemondani. Mindenképpen a kiváltás lesz a végeredmény, 

amennyiben beindul.  

 

Csirmaz József köszönetet mond az iskola dolgozóinak, akik segítették az ünnepség 

megrendezését. Örül, hogy a centenáriumi ünnepség során megjelentek történelmi áttekintések. A 

Szent László Gimnázium mindig kereste a maga helyét, aktualitását, és ennek meg is felelt az 

idők során. Erről szól a napirend is. Figyelembe ajánlja, hogy a szülők részéről igény mutatkozott 

arra, hogy elviszik nagyobb városba a gyereket pl.  két tannyelvű képzésre. Ezen az igényen is el 

kellene gondolkodni. Kéri, hogy ezt is tartsák szem előtt, mely a maga részéről csak egy ajánlás, 

de a jövőben javasolja, hogy erre is figyeljenek.   

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatban 

foglaltakat teszi fel szavazásra, mivel a jelenlévő képviselők részéről módosító javaslat nem 

hangzik el.  

 

 

 A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza 
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Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

278/2011. (IX.29.) önkormányzati határozata 

 

a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi képzés indításának engedélyezéséről 

a Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolában 

 

 

 

A Képviselő-testület a 2012/2013-as tanévtől engedélyezi a Szent László Gimnázium és 

Közgazdasági Szakközépiskolában a 6. és 8. évfolyamos gimnáziumi képzés beindítását. 

 

Felelős:  intézményvezető 

Határidő:   értelem szerint 

 

 

 

4.)A maximális csoportlétszám átlépésének engedélyezése a Városi  Napközi-

otthonos Óvoda és Bölcsőde óvodáiban 

 

 

Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság 

Az Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság 2011. szeptember 1-jétől a Városi 

Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde 19 óvodai csoportjában a Kt. 3.sz. Melléklet I. részében 

meghatározott maximális létszám, illetve a Kt. 3.sz.melléklet II.rész 7. pontjában 

meghatározottak szerint, a már 20 %-kal megemelt maximális csoportlétszám átlépését további 

10 %-kal javasolja engedélyezni.  

 

 

Nyeste László nem tudja, hogy mi lenne a jó megoldás, hogy 435 férőhelyre 500 gyereket 

vesznek fel. Felhívja a figyelmet, hogy a  következő időszakban halmozottan hátrányos helyzetű 

gyerekek kerülnek be, ami nehezíti a nevelői munkát is. Véleménye szerint egy újabb óvodai 

csoportot kell létrehozni.  

 

 

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

hangzik el – így a határozati javaslatot teszi fel szavazásra.  

 

 

  

 A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza 
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Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

279/2011. (IX.29.) önkormányzati határozata 

 

a  maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről a 

Városi Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde óvodáiban 

 

A Képviselő-testület 2011. szeptember 1-jétől a Városi Napközi-otthonos Óvoda és 

Bölcsőde 19 óvodai csoportjában a Kt. 3. sz. melléklet I. részében meghatározott 

maximális létszám, illetve a Kt. 3.sz. melléklet II.  rész 7., pontjában meghatározottak 

szerint, a már 20%-al megemelt maximális csoportlétszám átlépését, további 10%-kal 

engedélyezi. 

Felelős:              intézményvezető 

Határidő:           2011. szeptember 1. 

 

 

 

5.) Városi Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása 
 

 

Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság 

Az Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság az előterjesztésben foglaltakat 

megtárgyalta. A bizottság javasolja a Városi Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okirat 

módosításának elfogadását. 

 

Ügyrendi és Szociális Bizottság 

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

elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek azzal a módosítással, hogy az alapító okirat záradék 

részében javasolja feltüntetni, hogy 2011. október 15-én lép hatályba.  

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester a határozati javaslatot teszi fel szavazásra az Ügyrendi és 

Szociális Bizottság módosító javaslatával együtt.  

 

 

 

 A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza 
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Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

280/2011. (IX.29.) önkormányzati határozata 

 

Városi Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde 

alapító okiratának módosítása 

 

1. A Képviselő-testület (mint alapító) a Városi Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde 

alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja.  

2. Az intézmény alapító okiratából: 

a. az intézmény telephelyei közül törlésre kerül: Dohány út 1. 5383/16. hrsz. 

b. Az óvodai feladatok rész az alábbi szövegrésszel egészül ki: 

„az óvoda esélyteremtést, hátrány-kompenzálást célul kitűző, képesség 

kibontakoztató integrációs nevelést, oktatás valósít meg, a hátrányos és 

halmozottan hátrányos gyermekek tekintetében” 

c. A böcsődei felvehető maximális gyermeklétszám 78 főről 108 főre változik.  

bölcsődei férőhelyek száma: 90 fő.  

d. Az alapító okirat egyéb rendelkezései változatlanul hatályban maradnak. 

 

3. A módosított alapító okirat 2011. október 15. napján válik hatályossá. 

4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a módosítással és a bejelentéssel 

összefüggő intézkedések megtételére. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelem szerint 
 

 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2.§ (3) bekezdés c) pontja, 87. §-

a,  88. § (1) bekezdés b) pontja, (2) bekezdése, és 90. §-a, valamint az államháztartás 

működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet   alapján Mezőkövesd Város 

Önkormányzata a Városi Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratát a 

következők szerint határozza meg: 
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Az intézmény neve:    Városi Napközi-otthonos Óvoda és  

                                                                         Bölcsőde 

OM azonosítója:    028507  

Törzsszáma:     686750 

Az intézmény székhelye:    3400-Mezőkövesd, László Károly u. 1.     

Az intézmény telephelyei:   3400-Mezőkövesd, Egri u. 1. 

Tagintézményei:    3400-Mezőkövesd, Dohány u. 1. 

       3400-Mezőkövesd, Móra Ferenc u. 2. 

       3400-Mezőkövesd, Deák Ferenc u. 1. 

Az intézmény fenntartója:    Mezőkövesd Város Önkormányzat 

       3400-Mezőkövesd, Mátyás Király út 112. 

Az intézmény alapító és  

Felügyeleti szerve:     Mezőkövesd Város Önkormányzat 

       3400-Mezőkövesd, Mátyás Király út 112. 

 

Az intézmény irányító szerve 

és az alapítói jog gyakorlója:    Mezőkövesd Város Önkormányzat 

       3400-Mezőkövesd, Mátyás Király út 112. 

Az intézmény jogállása:    Önálló jogi személy 

Jogszabályban meghatározott Óvodai nevelés és bölcsődei ellátás 

közfeladata:  

Az intézmény típusa:  Óvoda és bölcsőde  

Működési köre: Mezőkövesd közigazgatási területe 

Gazdálkodási jogkör: Önállóan működő költségvetési szerv  

Foglalkoztatottjaira vonatkozó  közalkalmazott 

foglalkoztatási jogviszonyok 

megjelölése:   

Szakágazati besorolás:   851020 Óvodai nevelés 

TEAOR:    8510  Iskolai előkészítő oktatás 

      8520  Alapfokú oktatás 

      8891  Gyermekek napközbeni ellátása 

Ellátandó alaptevékenység:   2010.01.01-től 

851011  Óvodai nevelés, ellátás  

       A gyermek hároméves korától a   

                  tankötelezettség kezdetéig tartó, a teljes  

                  óvodai életet átívelő foglalkozásokat és  

       a gyermek napközbeni ellátásával  

       összefüggő feladatokat is magában   
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                    foglaló óvodai nevelési tevékenység    

       megszervezése.  

     851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek  

       óvodai nevelése, ellátása  

       Kizárólag a sajátos nevelési  idényű   

       gyermekek óvodai ellátásával   

       összefüggő speciális eszközökkel,   

       foglalkozásokkal történő ellátása.  

     851000 Óvodai nevelés intézményeinek,   

       programjainak komplex támogatása 

       Infrastrukturális fejlesztésekhez   

       kapcsolódó bevételek, kiadások. 

     889101 Bölcsődei ellátás  

     562912 Óvodai intézményi étkeztetés  

     562917 Munkahelyi étkeztetés 

     890441 Közcélú foglalkoztatás  

     841401 Önkormányzatok közbeszerzési   

       eljárásainak lebonyolításával   

       összefüggő szolgáltatások 

       Közbeszerzéssel összefüggő előkészítői,  

       bonyolítói, egyéb szakértői    

       szolgáltatások  

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 
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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 

Vállalkozási tevékenység:  Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem 

folytathat. 

Az intézmény feladatai: 

Óvodai feladatok: Három éves kortól az iskolába járáshoz szükséges 

fejlettség eléréséig – ha a jogszabály másképp nem 

rendelkezik – legfeljebb hét éves koráig a gyermekek  

- nevelése, 

- iskolai életmódra felkészítő csoportos 

foglalkoztatása, 

- napközi otthon jellegű ellátása, 

- napi többszöri étkeztetéssel, 

- foglalkozási időn túli felügyelettel, pihentetéssel, 

- tehetséggondozás, képességfejlesztés 

Kiegészítő tevékenységként:  

- Művészeti, sport, nyelv és egyéb az életkori 

sajátosságokhoz igazodó foglalkozások, tanfolyamok 

szervezése, 

- az óvoda esélyteremtést, hátrány-kompenzálást célul 

kitűző, képesség kibontakoztató integrációs nevelést, 

oktatás valósít meg, a hátrányos és halmozottan 

hátrányos gyermekek tekintetében, 

- A többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési 

igényű gyermekek nevelése 

- cigány kulturális óvodai nevelés 

Bölcsődei feladatok: Bölcsődei ellátás keretében biztosítja a családban 

nevelkedő gyermekek napközbeni ellátását, 

szakszerű gondozását és nevelését a gyermek 3 éves 
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korának betöltéséig, ill. annak a nevelési évnek a 

végéig, amelyben a gyermek a 3. életévét betölti. 

 Orvosi szakvélemény alapján biztosítja továbbá: 

- az óvodai nevelésre még nem érett gyermekek 

gondozását és nevelését, a gyermek 4. életévének 

betöltését követő augusztus 31. napjáig. 

- A fogyatékkal élő gyermekek napközbeni ellátását, 

a gyermek 6. életéve betöltését követő augusztus 

31-ig.  

Kiegészítő tevékenységként térítés ellenében 

Gyermekhotel működtetése, mely az 

alaptevékenységet segíti elő.  

Az intézmény közcélú munkásokat foglalkoztat.  

Gazdálkodási jogkör:  Az intézmény pénzügyi-gazdálkodási feladatait 

Mezőkövesd város Polgármesteri Hivatala (3400-

Mezőkövesd, Mátyás Király út 112.) mint önállóan 

működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el.  

Felvehető maximális gyermeklétszám:  Óvodai nevelés: 540 fő (férőhelyek száma: 

435 fő) 

  Bölcsődei ellátás: 108 fő (férőhelyek száma: 

90 fő) 

A feladatellátást szolgáló vagyon:  Mezőkövesd Város Önkormányzat 

tulajdonában lévő épület, a vagyonleltár 

alapján nyilvántartott tárgyi eszközök és 

egyéb készletek.  

A feladatok ellátásához az intézménynek rendelkezésére állnak, illetve használatába 

kerülnek az alábbi önkormányzati tulajdonú ingatlanok:  

Ingatlan címe:     hrsz: 

3400-Mezőkövesd, Egri u. 1.   516/1 

3400-Mezőkövesd, Dohány u. 1.  5383/16 

3400-Mezőkövesd, Móra F. u. 2.  2945/1 

3400-Mezőkövesd, László K. u. 1.  4873 

3400-Mezőkövesd, Deák F. út 1.  3432/15/5 
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A vagyon feletti rendelkezés joga: 

A fenti vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogokat Mezőkövesd Város Önkormányzata 

gyakorolja. Az intézmény vezetője köteles ezen alapító okiratban meghatározott 

alaptevékenység ellátása érdekében működtetni az átadott vagyont. A rendelkezésre álló 

vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni.  

Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:  

Az intézmény egyszemélyi felelős vezetőjét nyilvános pályázat útján Mezőkövesd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a hatályos jogszabályok figyelembevételével 

nevezi ki, határozott időre.  

 

Záradék: A Mezőkövesdi Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okirata a 

Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 280/2011.(IX.28.) 

önkormányzati határozata 2011. október 15.-én lép hatályba.  

 

Mezőkövesd, 2011. szeptember 28. 

 

         Dr. Fekete Zoltán 

        Mezőkövesd Város Önkormányzat 

               alapító szerv képviseletében 

 

 

6.) A MÁAMIPSZ pedagógiai programjának és alapító okiratának módosítása 
 

 

Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság 

Az Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság az előterjesztésben foglaltakat 

megtárgyalta. A bizottság javasolja a MÁAMIPSZ pedagógiai programjának és az alapító okirat 

módosításának elfogadását.   

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester – mivel hozzászólás, vélemény nem hangzik el – így az 

előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot teszi fel szavazásra.  

 

  

 A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza 
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Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

281/2011. (IX.29.) önkormányzati határozata 

 

a  MÁAMIPSZ pedagógiai programjának és alapító 

okiratának módosításáról 

 

1. Mezőkövesd Város Képviselő-testülete a MÁAMIPSZ módosított pedagógiai 

programját áttanulmányozta azt jóváhagyja. 
 

Felelős: iskolaigazgató 

Hi.: értelem szerint 

 

2. Mezőkövesd Város Képviselő-testülete a MÁAMIPSZ alapító okiratának módosítását 

az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
  

 Beépítésre kerül az alábbi szövegrész: 
 

2011.09.01.-től: 

Zeneművészeti ág 

Klasszikus zene 

Hangszeres hosszú tanszakok 12 évfolyamon (2 + 6  + 4 évfolyam) : furulya, fuvola, 

trombita, zongora, hegedű, gordonka, gitár, ütő 

Hangszeres rövid tanszakok 10 évfolyamon (2 + 4 + 4 évfolyam): klarinét, kürt, harsona, 

tuba, oboa Szaxofon (2 + 4 + 2 évfolyam), Magánének (1 + 6 évfolyam) 

Elektroakusztikus zene 

Szintetizátor-keyboard: 2 + 6 évfolyam 

Kötelező tárgy Szolfézs  

Kötelezően választható tárgyak: 

zeneismeret, zenetörténet-zeneirodalom, kamarazene, zenekar 
 

Választható tárgyak: 

zeneismeret, zenetörténet-zeneirodalom, kamarazene, zenekar, második hangszer 

Képző- és iparművészeti ág – 12 évfolyam 

 

Főtárgyak: Vizuális alapismeretek, vizuális alapozó gyakorlatok, rajz-festés-mintázás, 

vizuális alkotógyakorlat, grafika, festészet, grafika és festészet alapjai, szobrászat és 

kerámia 
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Kötelező tantárgy: Vizuális alkotó gyakorlat 

Választható tantárgyak: Vizuális alapozó gyakorlatok Népművészet Művészettörténet 

Táncművészeti ág – 12 évfolyam 

Néptánc 

Főtárgy: Népi játék, Néptánc  

Kötelező tantárgy: Folklórismeret , tánctörténet 

Kötelezően választható tantárgyak az összevont osztályokban: Folklórismeret, 

tánctörténet, kinetográfia 

Választható tantárgyak: Népi játék, néptánc, népzenei alapismeretek 

Modern-kortárs tánc 

Főtárgy: Berzik-technika  

Kötelező tantárgy:Kreatív gyerektánc , linón-technika, tánctörténet,  

Kötelezően választható tantárgy az összevont osztályokban: Tánctörténet, linón-technika 

Választható tantárgyak: Kreatív gyerektánc ,  Berzik-technika Jazz-technika, kontakt 

improvizáció, Lábán- technika, repertoár, Graham-technika , improvizáció és kompozíció 

 

Felelős:   iskolaigazgató 

Határidő:   értelem szerint 

 

 

 

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.  

http://mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/neptanc/nepi_jatek.doc
http://mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/neptanc/neptanc.doc
http://mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/neptanc/folklorismeret.doc
http://mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/neptanc/nepi_jatek.doc
http://mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/moderntanc/berczik_technika.doc
http://mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/moderntanc/kreativ_gyermektanc.doc
http://mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/moderntanc/limon_technika.doc
http://mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/moderntanc/tanctortenet.doc
http://mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/moderntanc/tanctortenet.doc
http://mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/moderntanc/limon_technika.doc
http://mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/moderntanc/limon_technika.doc
http://mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/moderntanc/kreativ_gyermektanc.doc
http://mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/moderntanc/berczik_technika.doc
http://mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/moderntanc/berczik_technika.doc
http://mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/moderntanc/laban_technika.doc
http://mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/moderntanc/graham_technika.doc
http://mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/moderntanc/improvizacio_kompozicio.doc
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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: MÁAMIPSZ 

OM azonosító: 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 Tagint.            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, 

- 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 
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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 

előkészítése, szervezése, 

- tanulók és tanárok közreműködése városi 

rendezvényeken. 
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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, kinetográfia 

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 

2011. 09.01.-tól felmenő rendszerben: 

Zeneművészeti ág: 

Klasszikus zene: 

Hangszeres hosszú tanszakok 12 évfolyamon 

(2 + 6  + 4 évfolyam); furulya, fuvola, 

trombita, zongora, hegedű, gordonka, gitár, 

ütő 

Hangszeres rövid tanszakok 10 évfolyamon (2 

+ 4 + 4 évfolyam):klarinét, kürt, harsona, 

tuba, oboa szaxofon (2 + 4 + 2 

évfolyam).magánének (1 + 6 évfolyam) 

Elektroakusztikus zene 

Szintetizátor-keyboard: 2 + 6 évfolyam 

Kötelező tárgy: Szolfézs  

Kötelezően választható tárgyak: zeneismeret, 

zenetörténet-zeneirodalom, kamarazene, 

zenekar 
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Választható tárgyak: zeneismeret, 

zenetörténet-zeneirodalom, kamarazene, 

zenekar, második hangszer 

Képző- és iparművészeti ág – 12 évfolyam 

Főtárgyak: Vizuális alapismeretek, vizuális 

alapozó gyakorlatok, rajz-festés-mintázás, 

vizuális alkotógyakorlat, grafika, festészet, 

grafika és festészet alapjai, szobrászat és 

kerámia 

Kötelező tantárgy: Vizuális alkotó gyakorlat 

Választható tantárgyak:Vizuális alapozó 

gyakorlatok, Népművészet, Művészettörténet 

Táncművészeti ág – 12 évfolyam 

Néptánc 

Főtárgy:Népi játék, Néptánc  

Kötelező tantárgy: 

Folklórismeret , tánctörténet 

Kötelezően választható tantárgyak az 

összevont osztályokban: Folklórismeret, 

tánctörténet, kinetográfia 

Választható tantárgyak Népi játék, néptánc, 

népzenei alapismeretek 

Modern-kortárs tánc 

Főtárgy:Berzik-technika  

Kötelező tantárgy: Kreatív gyerektánc , 

linón-technika, tánctörténet,  

Kötelezően választható tantárgy az összevont 

osztályokban:Tánctörténet, linón-technika 

Választható tantárgyak 

Kreatív gyerektánc ,  Berzik-technika  Jazz-

technika, kontakt improvizáció, Lábán- 

technika, repertoár, Graham-technika 

improvizáció és kompozíció 

  Pedagógiai  szakszolgáltatás  

Pedagógiai szakszolgálat területén: 

- logopédiai ellátás, 

- nevelési tanácsadás, 

- továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, 

- gyógytestnevelés, 

- a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés 

és gondozás, 

- fejlesztő felkészítés, 

- a tehetséggondozás szakmai segítése. 

TEÁOR:  

 

8520                  Alapfokú oktatás 

8559                  M.n.s. egyéb oktatás 

http://mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/neptanc/nepi_jatek.doc
http://mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/neptanc/neptanc.doc
http://mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/neptanc/folklorismeret.doc
http://mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/neptanc/nepi_jatek.doc
http://mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/moderntanc/berczik_technika.doc
http://mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/moderntanc/kreativ_gyermektanc.doc
http://mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/moderntanc/limon_technika.doc
http://mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/moderntanc/tanctortenet.doc
http://mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/moderntanc/tanctortenet.doc
http://mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/moderntanc/limon_technika.doc
http://mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/moderntanc/limon_technika.doc
http://mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/moderntanc/kreativ_gyermektanc.doc
http://mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/moderntanc/berczik_technika.doc
http://mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/moderntanc/jazz_technika.doc
http://mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/moderntanc/jazz_technika.doc
http://mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/moderntanc/laban_technika.doc
http://mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/moderntanc/laban_technika.doc
http://mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/moderntanc/graham_technika.doc
http://mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/moderntanc/graham_technika.doc
http://mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/moderntanc/improvizacio_kompozicio.doc
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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 

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 
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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 

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 
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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.  

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 Közalkalmazotti és megbízásos jogviszony 
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foglalkoztatási jogviszonyok: 

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 281/ 2011. (IX.28.) önkormányzat határozata a bejegyzés napján válik hatályossá.  
 

Mezőkövesd, 2011. szeptember 28. 

 

 Dr. Fekete Zoltán 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

alapító szerv képviseletében 

 

 

 

7.) Tűzoltóság gépjármű eladása, térítés nélküli átadása 
 

 

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság  

A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta. A Bizottság 

javasolja a határozati javaslat „A” változatában foglaltak elfogadását. 

  

A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság javasolja, hogy készüljön előterjesztés a Képviselő-

testületi ülésre arra vonatkozóan, hogy a mezőkövesdi Tűzoltó parancsnokság egy része mikor és 

hogyan kerül át Bükkábrány községbe.  

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester elmondja, hogy a Bükkábrányba tervezett tűzoltóőrssel 

kapcsolatban majd az indítványok, javaslatoknál térjenek vissza. Miután a napirendhez a 

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

„A” alternatívájában foglaltakat teszi fel szavazásra.  

 

 

 A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza 
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Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

282/2011. (IX.29.) önkormányzati határozata 

 

Tűzoltóság gépjármű  átadása 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hivatásos Önkormányzati 

Tűzoltóság EUD-854 forgalmi rendszámú Mercedes 1113B típusú gépjárművének térítés 

nélküli átadását engedélyezi a Mezőgazdasági Gépmúzeum Közhasznú Alapítvány 

részére. 

Felelős: Tűzoltóparancsnok,  MG-i Gépmúzeum Közhasznú Alapítvány kuratóriumi      

Elnöke  

Határidő: azonnali 

 

 

8.) Tájékoztató a Mezőkövesdi Civil Szövetség munkájáról 
 

 

 

Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság 

Az Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság megtárgyalta a Mezőkövesdi Civil 

Szövetség munkájáról szóló tájékoztatót, és az abban foglaltakat elfogadásra javasolja a 

Képviselő-testületnek.  

 

Csiger Lajos véleménye szerint a civil szövetség létrehozása mérföldkő volt a város civil 

szervezeteinek életében. Pályázatok jelentek meg, és egyesületen keresztül volt lehetőség 

pályázni. A nyert pályázati összegből sikerült újságot kiadniuk, tanfolyamokat szerveznek, 

amelyek felkészítik a vezetőket, tagokat a működésre, szponzorok szerzésére, tevékenységük 

végzésére. A civil szervezet  igen komoly erőt  képvisel a városban.  A városnak ezt továbbra is 

támogatnia kell, meg kell ragadni a pályázati lehetőséget, hogy a működési feltételeik javuljanak. 

Ezúton gratulál a Civil Szövetség  vezetőjének, és további sok sikert kíván.   

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester tevékenységükhöz további jó munkát kíván, és bízik benne, hogy 

megtalálják azt a számításukat, ami miatt létre jöttek.  Miután több hozzászólás, vélemény nem 

hangzik el, így a határozati javaslatot teszi fel szavazásra.  

 

 

 A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza 
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Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

283/2011. (IX.29.) önkormányzati határozata 

 

Tájékoztató a Mezőkövesdi Civil Szövetség munkájáról 

 

A Képviselő-testület megtárgyalta és tudomásul veszi a Mezőkövesdi Civil Szövetség 

munkájáról szóló tájékoztatót. 

 

 Felelős:  polgármester  

 Határidő:  azonnal,folyamatos  

 

 

 

9.) Emléktábla elhelyezése a Kalo Család tiszteletére 
 

 

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.  

 

Nyeste László támogatja a helytörténet kutatását, és az emlékek illemben tartását. Észrevételezi, 

hogy az emléktábla szövegéből nem derül ki, hogy a Kalo család mit tett a városért.  

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester felhívja a figyelmet, hogy a táblát felajánlással készítik el, és a 

Képviselő-testületnek csak hozzájárulnia kell, hogy a táblát elhelyezzék-e vagy sem az érintett 

épületen?   

Malatinszky Károly tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Kiss Dacit Kft felajánlotta a táblát, és 

amennyiben a képviselő-testület elfogadja, akkor ingyen megcsinálják. A szöveg majd az lesz, 

amit a tábla elbír. Javasolja, hogy a képviselő-testület járuljon hozzá a tábla elhelyezéséhez. 

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatban 

foglaltakat teszi fel szavazásra.  

 

 

 A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza 
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Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

284/2011. (IX.29.) önkormányzati határozata 

 

Emléktábla elhelyezése a Kalo család tiszteletére 

 

1. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az önkormányzat tulajdonát képező Alkotmány 

u. 2. szám alatti ingatlan épületének falán a korábban ott élt, és a városért sokat tett 

Kalo család tiszteletére emléktáblát helyezzenek el.  

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a tábla elhelyezésével és az ingatlan 

használójának tájékoztatásával kapcsolatos intézkedések megtételére. 

3. A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a Kiss Dacit Kft. vezetőinek, 

tulajdonosainak, hogy felajánlásukkal is tisztelegnek a városunkért sokat tett 

személyek előtt.   

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

 

Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntései 
 Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság 2 db 

 Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság 3 db (Interpelláció vizsgálata is) 

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester ismerteti az Önkormányzat és a Hivatásos Önkormányzati  

Tűzoltóparancsnokság által küldött levélváltásokat, mely a  Tűzoltóparancsnokság egy részének 

Bükkábrányba való helyezéséről szól.  

 

 

Tájékoztató az interpelláció adott válaszról   
 

Csirmaz József, Csirmaz Zsolt, Nyeste László és Takács József képviselők az interpellációjukra 

adott választ elfogadják. 

 

 

 

SZÓBELI INTERPELLÁCIÓ 

 

 

---NYESTE LÁSZLÓ interpellációjában problémaként említi meg, hogy a Móra Ferenc úti 

tagóvodát a Bogácsi út felől járdán nem lehet megközelíteni, csak úttesten, ahol autók 

közlekednek. Segítséget kér a 20-25 m-es járda kialakításában. A Bogácsi út járdái 
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elhasználódtak, be vannak szakadva, balesetveszélyesek. Ilyen probléma van a  Bogácsi u. 56. sz. 

előtt is. 

Kérdés: Érdeklődik, hogy a hulladékégetés van-e szabályozva, mivel őszi időszakban igen nagy 

problémát okoz.  

 

---TAKÁCS JÓZSEF Martos F.u.21.sz. elé „Zsákutca” jelzőtábla kihelyezését kéri.  

 

---MALATINSZKY  KÁROLY Dohány út forgalmával, ill. állapotával kapcsolatban interpellál. 

Elhasználódott az út, nem arra készült, hogy nagyobb gépjárművek forgalmát elbírja. Kéri, hogy 

a jövő évi költségvetés készítésekor vegyék figyelembe az út aszfaltozását, ill. helyreállítását.  

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester az interpellációk kivizsgálásáért, ill. megválaszolásáért Vigh 

Henrik irodavezetőt kéri fel. A Bogácsi úti balesetveszélyes járdák ügyében intézkedni fognak.  

 

A képviselő-testület zárt ülés keretében folytatja tovább a tanácskozást, melyről külön 

jegyzőkönyv készül. 

 

 

 

 

K.m.f.  

 

 Dr. Kovács Andás   Dr. Fekete Zoltán  

        aljegyző     polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

 

 Csirmaz Zsolt  Malatinszky Károly  

 települési képviselő  települési képviselő  


