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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. október 26-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  

Malatinszky Károly   Takács József     

Csirmaz Zsolt    Nyeste László  

  

 

Polgármesteri Hivatal részéről 

Dr. Jakab Orsolya jegyző 

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 12 fő képviselő.  Guti Árpád képviselő jelezte, hogy később fog érkezni. Jegyzőkönyv 

hitelesítőnek felkéri Guti Árpád és Molnár Istvánné képviselőket. Bemutatja Dr. Jakab Orsolyát 

Mezőkövesd Város Jegyzőjét, akinek ezúton is jó munkát kíván.  

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Dr. Hajdu Katalint a Képviselő-testület az elmúlt hónapban az 

Ügyrendi és Szociális Bizottság külső tagjának megválasztotta. Ahhoz, hogy elkezdhesse a 

munkáját a testület előtt esküt kell tennie. Javasolja, hogy  mielőtt a képviselő-testület elkezdené 

a munkát Dr. Hajdu Katalin eskütételére kerüljön sor. 

 

Dr. Hajdu Katalin a képviselő-testület előtt letette az esküt.  
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Kiküldésre került: 

 Polgármesteri tájékoztató 

 9. napirendként: Tervezők kiválasztása – turisztikai attrakciókhoz 

 

Kiosztásra került:  

 Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntései 

 6. napirendként indítványokon belül: „Pályázat benyújtása a HUSK/1101 számú, határon 

túl átnyúló programra Mezőkövesd Város hulladék és energiagazdálkodásának 

fejlesztésére” Ez az előterjesztés a hétfői bizottsági üléseken megtárgyaltakhoz képest 

számszaki kimutatásokat is tartalmaz, valamint nevesíti az önerő mértékét. 

 Sürgősségi indítványt terjesztek elő az indítványokon belül: „Önhibáján kívül hátrányos 

helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtása” 

címmel 

 Sürgősségi indítvány ZÁRT ülés keretében: „Szent László Alapítvány támogatási 

kérelme” 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester a sürgősségi indítvány elfogadását teszi fel szavazásra.  

 

 

A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal elfogadta a sürgősségi indítványok 

megtárgyalását 

 

 

Mivel a napirendhez a jelenlévők részéről hozzászólás, vélemény nem hangzik el, így azt 

szavazásra teszi fel.  

 

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

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének  

302/2011. (X.26.) önkormányzati határozata  

 

Napirend megállapítása  

 

1.) Mezőkövesd Önkormányzat intézményeinél biztosított gyermekétkeztetési    

intézményi térítési díjának megállapításáról szóló 37/2010. (XII.16.) ÖK. számú 

rendelet módosítása  

Előadó   : Dr. Jakab Orsolya jegyző 

Referens:  Barnóczky László igazgató 

 

2.) Mezőkövesd Város Önkormányzata intézményei és Polgármesteri Hivatala 2012.   

évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása 

Előadó   : Dr. Jakab Orsolya jegyző 

Referens:  Kiss László munkaszervezet vezető 
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3.) Megállapodás a Matyóföldi Idegenforgalmi Egyesülettel a helyi TDM szervezet 

2012. évre szóló támogatásáról 

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Tóthné Márton Gabriella egyesület elnöke 

 

4.) Tájékoztató Mezőkövesd város foglalkoztatási, ill. közfoglalkoztatási helyzetéről  

       Előadó:  Balázs Zoltán Munkaügyi Központ munkatársa 

 

5.) Gépjármű értékesítése 

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Dr. Jakab Orsolya jegyző 

  

 Sürgősségi indítvány – 

Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi 

támogatására vonatkozó igény benyújtása  

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Balog Lászlóné irodavezető  

 

6.) Pályázat benyújtása a HUSK/1101 számú, határon túl átnyúló programra 

Mezőkövesd Város hulladék és energiagazdálkodásának fejlesztésére  

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Dr. Hajdu András alpolgármester  

 

6.1.) Tájékoztató az interpellációkra adott válaszokról 

 

 

ZÁRT ÜLÉS 

 

7.) ÖNKORMÁNYZATI INGATLANOK HASZNOSÍTÁSA 

7.1.)Mátyás kir. u 142. 3/1 sz. alatti lakás hasznosítása 

7.2.)Illyés Gyula út 8. 3/3. bérlakás hasznosítása 

7.3.)Illyés Gyula út 8. 3/4. bérlakás hasznosítása  

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Balog Lászlóné irodavezető 

  Berecz Józsefné munkatárs 

 

8.) KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK 

8.1) Közbeszerzési eljárás indítása a Zsóry-fürdő szennyvíz-csatornázásával 

összefüggő ÖKIF-hitel felvételére 

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Balog Lászlóné irodavezető 

  Pázmándi Tamás munkatárs 

 

8.2) Az Észak-Déli városrész szennyvíz-csatornázásához kapcsolódó jogi szolgáltató 

kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében 
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8.3) A 2011./2012. és a 2012./2013. évi téli időszakban végzendő hóeltakarítási és 

síkosság-mentesítési feladatok ellátására indított közbeszerzési eljárás nyertesének 

kiválasztása 

8.4) A Városi Bölcsőde kapacitásbővítéséhez kapcsolódó eszközbeszerzés szállítóinak 

kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében 

8.5) Informatikai eszközök szállítójának kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében 

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Vígh Henrik irodavezető 

  Pázmándi Tamás munkatárs 

 

9.) Tervezők kiválasztása – turisztikai attrakciókhoz 

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Toma Tibor főépítész  

  Nagy István stratégiai referens  

 

     10.) Szent László Alapítvány támogatási kérelme  

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Bocsi Anna irodavezető  

  

 Felelős:  Polgármester  

 Határidő:  értelem szerint  

 

 

Interpellációs szándékát jelezte 

Guti Árpád, Csirmaz Zsolt, Nyeste László és Takács József képviselő. Csiger Lajos képviselő 

írásban nyújtotta be interpellációját.  

 

Kérdés kíván feltenni 

Guti Árpád és Nyeste László képviselő 

 

 

 

Polgármesteri tájékoztató  
 

 

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

október 23-ai ünnepség szervezésében, lebonyolításában közreműködőknek köszönetét fejezi ki.  

 

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

hangzik el, így azt szavazásra teszi fel.  

 

 

A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal a polgármesteri tájékoztatót 

elfogadta 
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Jelentés a 2011. szeptember 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 12 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének  

303/2011. (X.26.) önkormányzati határozata  

 

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

döntések  végrehajtásáról 

 

 

1.) A Képviselő-testület elfogadja a 22, 23/2011. önkormányzati rendelet, valamint a 116, 

156, 165, 201, 205, 216, 234, 247, 256, 268, 274, 275, 279, 281, 282, 299, 281, 294, 

295, 296, 297/2011. önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést azzal, 

hogy ezen határozatok egyben hatályukat is vesztik. 

 

2.) A 155, 181, 242, 253, 254, 257, 264, 265, 269, 284, 285-293, 301/2011. 

önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést azzal fogadja el, hogy a 

végrehajtást követően a polgármester ismételten adjon tájékoztatást.  

 

 

 Felelős:  polgármester  

 Határidő:  azonnal és folyamatos  

 

 

 

1.)Mezőkövesd Önkormányzat intézményeinél biztosított gyermekétkeztetési    

intézményi térítési díjának megállapításáról szóló 37/2010. (XII.16.) ÖK. 

számú rendelet módosítása  

 

 
Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság  

A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság a Mezőkövesd Önkormányzat intézményeinél biztosított 

gyermekétkeztetési intézményi térítési díjának megállapításáról szóló 2010. (XII.16.) ÖK. sz. 

rendelet módosítását megtárgyalta. A Bizottság javasolja a rendelet-tervezetben foglaltak 

elfogadását. 
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Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság 

Az Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság Mezőkövesd Önkormányzat 

intézményeinél biztosított gyermekétkeztetési intézményi térítési díjának megállapításáról szóló 

37/2010.(XII.16.) ÖK. sz. rendelet módosítását megtárgyalta. A Bizottság javasolja a rendelet-

tervezetben foglaltak elfogadását.  

 

Ügyrendi és Szociális Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a rendelet-tervezetben foglaltakkal egyetért, azt 

elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.  

 

 

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

rendelet-tervezetet teszi fel szavazásra.  

 

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

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének  

24/2011. (X.27.) önkormányzati rendelete   

 

Mezőkövesd Önkormányzat intézményeinél biztosított gyermekétkeztetési  

intézményi térítési díjának megállapításáról szóló 37/2010. (XII.16.) ÖK   

számú rendelet módosításáról 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

29.§ (2) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

Mezőkövesd Önkormányzat intézményeinél biztosított gyermekétkeztetési intézményi 

térítési díjának megállapításáról szóló 37/2010. (XII.16.) ÖK. számú rendelet 6. §-a 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„ (1) A személyi térítési díjat az intézményvezető az intézményi térítési díj szerinti 

napi összeg általános forgalmi adóval növelt összegének, az igénybe vett étkezések 

számának, valamint az 1997. évi XXXI. Tv (Gyvt.) 148.§-ában megjelölt és egyéb 

kedvezmények figyelembevételével állapítja meg. 

(2) A személyi térítési díjat a fenntartó elengedheti, amennyiben az étkeztetést igénybe 

vevő Mezőkövesdi Sportegyesületben vagy a Mezőkövesdi Kézilabda Clubban igazolt 

sportolóként sportol és a mezőkövesdi Bayer Róbert Középiskolai kollégiumban 

tartózkodási helyet létesít, valamint mezőkövesdi középiskolában áll tanulói 

jogviszonyban és a sportegyesület elnöke vagy vezetője ezt írásban javasolja. 
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(3)  A kedvezményre jogosultságot a sportegyesület vezetője igazolja az intézmény 

vezetőnek a tanév I. félévében szeptember15-ig, a II. félévben február 15-ig. 

(4) A személyi térítési díj kedvezmény megszűnik, ha a kedvezményezett megszünteti 

tanulói jogviszonyát vagy sportolói tevékenységét abbahagyja vagy nem mezőkövesdi 

sportegyesületbe igazol át. 

(5)  A személyi térítési díjjal kapcsolatos döntést a fenntartó átruházza az 

intézményvezetőre.” 

 

2. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. január 

01. napjától kell alkalmazni. 

 

 

 

 

 

INDOKOLÁS 

 

Általános indokolás 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

29.§ (2) bekezdésének e) pontja felhatalmazást ad az önkormányzat számára, hogy 

rendeletben szabályozza a fizetendő térítési díjak mértékét, csökkentésének és 

elengedésének eseteit, módjait. Ugyanezen törvény 147.§ (3) bekezdése alapján a 

személyi térítési díj összegét a fenntartó – a 29.§ (2) bekezdésének e) pontja alapján – 

csökkentheti vagy elengedheti. Az előző évekhez hasonlóan, a helyi 

sportegyesületeknél sportoló helyi középiskolások részére kívánja az önkormányzat a 

kedvezményt a vonatkozó helyi rendeletbe történő újbóli beépítésével biztosítani. 

 

 

Részletes indokolás 

 

1. §-hoz 

 

A térítési díj elengedésének részletes feltételeit tartalmazza. 

 

2. §-hoz 

A rendelet hatálybalépéséről és alkalmazásáról rendelkezik. 
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2.) Mezőkövesd Város Önkormányzata intézményei és Polgármesteri Hivatala 

2012.   évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása 
 

 

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 

A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság a Mezőkövesd Város Önkormányzata intézményei és 

Polgármesteri Hivatala 2012. évi belső ellenőrzési tervét megtárgyalta. 

A Bizottság javasolja az önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyását azzal a 

módosítással, hogy a Társadalmi szervezetek, alapítványok, egyházak ellenőrzése 

szúrópróbaszerűen történjen az ellenőrzés kapacitás szükséglete 5 nap.  

 

 

Nyeste László elmondja, hogy a képviselő-testület március hónapban tárgyalta a belső ellenőrzési 

terv végrehajtását, ill. azt, hogy milyen munkát végzett a belső ellenőr. Véleménye szerint több 

intézmény ellenőrzése – Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola, Széchenyi 

István Szakképző Iskola és a Bayer Róbert Kollégium és Élelmezési Központ – elmaradt. 

Érdeklődik, hogy mi lesz az elmaradt ellenőrzésekkel, amit nem folytattak le eddig? 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy az elmaradt ellenőrzéseket a GYES-

ről visszatérő belső ellenőrök fogják elvégezni. A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 

javaslatával kapcsolatban elmondja, hogy az önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2011. 

(II.24.) önkormányzati rendeletének 26. § (4) bekezdése alapján tételes vizsgálatot kell végezni a 

belső ellenőrnek, és az 5 napot kevésnek tartja, javasolja, hogy az eredeti határidőt fogadja el a 

képviselő-testület.  

A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság módosító javaslatát teszi fel szavazásra, hogy a 

társadalmi szervezetek, alapítványok, egyházak ellenőrzése szúrópróbaszerűen történjen, és az 

ellenőrzés kapacitás szükséglete 5 napban kerüljön megállapításra.  

 

 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 4 nem ellenében, és 4 tartózkodás mellett a 

bizottság módosító javaslatát nem támogatja 

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester mivel a jelenlévők részéről más módosító javaslat nem hangzik 

el, így az eredeti határozati javaslatot a belső ellenőrzési tervvel együtt teszi fel szavazásra.  

 

 

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 

hozza 
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Mezőkövesd Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének  

304/2011. (X.26.) önkormányzati határozata  

 

az önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról 

 

 

 

A Képviselő-testület a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja az önkormányzat 

2012. évi belső ellenőrzési tervét. 

 

 

 

Felelős:  jegyző 

Határidő:  értelemszerűen 
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Mezőkövesd Város Önkormányzatának  

2012. évi 

ELLENŐRZÉSI TERVE 

Az ellenőrzött szerv 

megnevezés 

Ellenőrzendő 

időszak 
Az ellenőrzés Az ellenőrzés 

kapacitás-

szükséglete 

Az 

ellenőrzés 

ütemezése 
tárgya  célja módszere 

Társadalmi 

szervezetek, 

alapítványok, 

egyházak 

2011. év 
2011. évi pályázati 

elszámolások ellenőrzése 

Az önkormányzat által 

nyújtott támogatás 

felhasználásának és a 

támogatási 

szerződésben foglalt 

előírások betartásának 

vizsgálata 

teljesítmény 

ellenőrzés  

(tételes) 

20 nap 

2012. 

I. 

hó 

Közoktatási 

intézmények (óvoda, 

általános iskola, 

szakképző- és 

szakközépiskola, 

gimnázium) 

 

 

2011. év 

Normatív állami 

támogatások szabályszerű 

elszámolása  

(Költségvetési tv. 

3.sz.melléklete/közoktatási 

jogcímek) 

Az elszámolt 

normatíva 

jogszerűségének 

megalapozottsága, 

dokumentálása 

szabályszerűségi 

ellenőrzés 

(mintavételes) 

30 nap 

 

2012. 

II.-III.-IV. 

hó 

Polgármesteri Hivatal 
és az önkormányzat 

valamennyi önállóan 

működő költségvetési 

szerve 

2011. év 

Az önkormányzati 

FEUVE rendszer 

működésének vizsgálata 

Operatív 

gazdálkodási 

jogkörök gyakorlati 

érvényesítése 

rendszerellenőrzés 

(mintavételes) 
20 nap 

2012. 

VIII. -IX. 

hó 

Városgondnokság 
2010-2011. 

évek 

Az intézmény 

humánerőforrás 

gazdálkodásának 

vizsgálata 

Tevékenység 

ellátásához szükséges 

erőforrás szükséglet, 

és  alkalmazásuk 

jogszabályi 

megfelelése 

szabályszerűségi, 

teljesítmény 

ellenőrzés 

(szükség esetén 

tételes) 

10 nap 
2012. 

XI. hó 
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3.) Megállapodás a Matyóföldi Idegenforgalmi Egyesülettel a helyi TDM 

szervezet 2012. évre szóló támogatásáról 
 

 

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 

A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta a Megállapodás a Matyóföldi 

Idegenforgalmi Egyesülettel a helyi TDM szervezet 2012. évre szóló támogatást. 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 – miután a napirendhez hozzászólás, vélemény nem hangzik el – 

így a határozati javaslatban foglaltakat teszi fel szavazásra.  

 

 

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 

hozza 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének  

305/2011. (X.26.) önkormányzati határozata  

 

Megállapodás a Matyóföldi Idegenforgalmi Egyesülettel a helyi TDM 

szervezet 2012. évre szóló támogatásáról  

 

 

1./ A Képviselő-testület támogatja, hogy a Matyóföldi Idegenforgalmi Egyesület 

(Egyesület) szervezze a város – 2012. évben megrendezésre kerülő - „Utazás 2012” 

kiállításon való részvételét és elkészíttesse a városi kiadványt, továbbá a Zsóry-fürdő 

kiadványát. Az Egyesület a kiadvány tartalmáról és a kiállításon való megjelenés 

részleteiről előzetes egyeztetésre köteles az Önkormányzat illetékes munkatársával.  

 

2./ A feladatok ellátására az Önkormányzat 2012. évi költségvetésében 2 millió Ft 

kiadást tervez „Helyi TDM szervezet támogatása” címen, mely összeget 2012. január 

31-éig átutal az Egyesület számlájára.  

 

3./ Az Önkormányzat, - mint egyszemélyi tulajdonos - a Mezőkövesdi VG Zrt. 

számára javasolja, hogy 2012. évi költségvetésébe 1,5 millió Ft kiadást tervezzen 

„Helyi TDM szervezet támogatása” címen. 
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4./ Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az Utazás kiállításon és a városi 

kiadványban való megjelenésért a reklámozó szolgáltatóktól befolyt összegek a 

Matyóföldi Idegenforgalmi Egyesületnél maradnak, melyeket az a város érdekében 

kifejtett turisztikai marketing tevékenységre forgat vissza. 

 

5./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az Önkormányzat – az általános tartalék 

terhére – 1.-3. pontokban foglalt feladatokra a Matyóföldi Idegenforgalmi Egyesület 

számára 3,2 millió Ft kamatmentes kölcsönt nyújtson. Az összeget legkésőbb 2011. 

november 30-áig, egy összegben utalja át az Önkormányzat az Egyesület számlájára. 

Az Egyesület az összeget – a kölcsönszerződésben foglalt feltételek szerint -  

legkésőbb 2012.december 31-ig visszafizeti az Önkormányzat számára. 

 

6./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a mellékelt kölcsönszerződés és 

a Feladat Ellátási Megállapodás aláírására, és a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: értelem szerint 
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KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 

 

 
mely létrejött egyrészről Mezőkövesd Város Önkormányzata (3400 Mezőkövesd, 

Mátyás király út 112.; adószáma: 15350071-2-05; képviseli: Dr. Fekete Zoltán 

polgármester), mint kölcsönadó – a továbbiakban: Hitelező –,  

 

másrészről Matyóföldi Idegenforgalmi Egyesület (3400 Mezőkövesd, Szent László 

tér 23.; adószáma: 18430969-1-05; képviseli: Tóthné Márton Gabriella), mint 

kölcsönvevő – a továbbiakban: Adós – között a mai napon a következő feltételekkel: 

 

 Hitelező Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2011. (X. 26. ) 

önkormányzati határozata alapján, az Adós részére likviditási nehézségeinek 

kezelésére kölcsönad 3.200.000 Ft-ot, azaz Hárommillió-kettőszázezer forintot. 

 Hitelező az 1. pontban megjelölt összeget az Adós Budapest Bank Mezőkövesdi 

Fiókjánál vezetett 10101250-11087800-01001001 számú számlaszámára átutalja 

2011. november 30. napjáig. 

 Az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban megjelölt összeget a 4. 

pontban meghatározott lejárati időpontig kamatmentesen visszafizeti a Hitelezőnek. 

 A Hitelező és az Adós a kölcsönszerződés lejáratának időpontjaként legkésőbb 2012. 

december 31. napját határozzák meg. 

 Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. kölcsönre vonatkozó szabályai 

az irányadóak. 

 

Mezőkövesd, 2011. …………….. hó …… nap 

 

 

…………………………………   ……………………………… 

Mezőkövesd Város Önkormányzata   Matyóföldi Idegenforgalmi  

képviseli: dr. Fekete Zoltán    Egyesület képviseli: 

Hitelező       Tóthné Márton Gabriella 

          Adós 

 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Jakab Orsolya 

jegyző 
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Feladat Ellátási Megállapodás 2012. 

 

mely köttetett egyrészről Mezőkövesd Város Önkormányzata (képviseli: Dr. Fekete 

Zoltán, polgármester) és 

a Matyóföldi Idegenforgalmi Egyesület (képviseli Tóthné Márton Gabriella, elnök) 

között 

 

az alábbi feltételekkel: 

 

1.) Jelen együttműködési megállapodás az Önkormányzat és a Matyóföldi 

Idegenforgalmi Egyesület - helyi TDM szervezet (továbbiakban TDM szervezet) közti 

kapcsolatot szabályozza. 

 

2.) Érvényessége 2012. január 1-től 2012. december 31-ig tart. 

 

3.) Az Önkormányzat a jelenleg meglévő turisztikai feladatai közül átadja a TDM    

szervezet számára az alábbiakat: 

 

 turisztikai marketing tervezése és megvalósítása: 

 városi kiadvány tartalmi szerkesztése, grafikai tervezése, nyomdai 

kivitelezése  

 Utazás kiállítás megjelenés tervezése, koordinálása, lebonyolítása,  

 turisztikai célú hirdetések; 

 

 

 turisztikai információs rendszer működtetése és fejlesztése: kültéri 

tájékoztató eszközök aktualizálása, újak kivitelezése (táblák, iránymutatók, 

térképek), városi honlap turisztikai tartalmának frissítésével kapcsolatos 

szolgáltatás a Mezőkövesdi Média Nonprofit Kft számára; 

 

 turisztikai információ szolgáltatás szakmai irányítása és koordinációja, 

melyet az Önkormányzat, a Közkincs-tár Nonprofit Kft. és a TDM 

szervezet egy 3 oldalú megállapodásban rögzített; 

 

 mindezen feladatok mellé a döntési kompetenciákat is átadja a helyi TDM 

szervezet számára; 

 

4.) Az Önkormányzat a fent megjelölt feladatok ellátására a 2012. évi költségvetésében 

2 millió Ft-ot különít el a TDM szervezet számára, melyet 2012. január 31-ig átutal az 

egyesület számlájára, továbbá a korábbi években megszokott gyakorlat szerint 

biztosítja az Utazás kiállítás 4 napjára a hivatali gépkocsi igénybe vételét. 
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5.) A TDM szervezet vállalja az alábbi feladatok ellátását: 

 

- Megújult formájú városi kiadvány készítése az alábbi paraméterekkel: 

21x21 cm négyzet alakú forma, 

20 oldal (16 o. + 4 o. borító),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

4 szín nyomás, 

10.000  példány 

 

- Utazás 2012. kiállítási megjelenés lebonyolítása 

5x5 (25) m
2
-es sarokstand felépítménnyel (mely a matyó népművészetet  

és a Zsóry-fürdőt egyaránt reprezentálja) 

 

- a városi honlap Turizmus menüjének folyamatos frissítése, tartalom-menedzsmentje 

 

 

 

Mezőkövesd, ………………………….. 

 

 

 

 

……………………………………     …………………………………………… 

Dr. Fekete Zoltán,           Tóthné Márton Gabriella, 

polgármester       elnök 

Mezőkövesd város Önkormányzata      Matyóföld Idegenforgalmi Egyesület 

részéről               részéről    

 

 

 

4.) Tájékoztató Mezőkövesd város foglalkoztatási, ill. közfoglalkoztatási 

helyzetéről  
 

 

 

Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság 

Az Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottsága a Mezőkövesd város foglalkoztatási, 

ill. közfoglalkoztatási helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalta. A Bizottság javasolja 

Mezőkövesd város foglalkoztatási, ill. közfoglalkoztatási helyzetéről szóló tájékoztató 

elfogadását. 

 

Ügyrendi és Szociális Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és Mezőkövesd Város foglalkoztatási, ill. 

közfoglalkoztatási helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
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Nyeste László megállapítható, hogy igényes, őszinte, tényfeltáró anyag készült, amely reálisan 

mutatja be a foglalkoztatás helyzetét. Kiderül, hogy különbséget kell tenni az adatok között, nem 

mindegy, hogy állami vagy KSH adatokból dolgoznak. Felhívja a figyelmet, hogy 2010. 

foglalkoztatási számokhoz képest a 2011. éves romlott, több lett az álláskeresők száma. A 

következő hónapokban véleménye szerint ez a szám tovább fog romlani. Változtak a szabályok, 

amely az ellátásra vonatkozik, mely elkeserítő, hiszen megállapítja az anyag, hogy az 

álláskeresők fele, semmilyen ellátásra nem számíthat. Az álláskeresési támogatás maximális 

időtartama 90 nap. Jónak tartaná, ha történne megyei kitekintés, milyen a foglalkoztatási helyzet, 

22 %-os munkanélküliséggel. Nem látta, hogy a foglalkoztatásban bármilyen változás történt 

volna. Megváltozott a ledolgozandó napok száma (365), ill. időtartama is, valamint az ellátás is, 

amit el lehet érni. A rövid idejű közfoglalkoztatásban 352 fő napi 4 órában 4 hónapon keresztül 

vállal munkát, jóval alatta marad a 2010. évi adatoknak is. Összességében romlott a helyzet. 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester tudomásul kell venni, hogy az intézkedéseknek megfelelően 

többen vállalják az együttműködést a Munkaügyi Központtal. Megjelennek azok is, akik 

egyáltalán nem voltak eddig a rendszerben, nem tudtunk róluk semmit. Jelenleg a városban a 

MODINE KFT, a Jacso Kft, az EXIR  Zrt, valamint a Kovács Kft csarnokot épít, bővíti a 

termelést ill. a munkaerőt.  Az adatokat és a tényeket együtt kell ismertetni, hogy reális képet 

kapjunk. Fontos, hogy közfoglalkoztatás területén a kistérség közfoglalkoztatási start 

munkaprojektben fog részt venni. 300-400 fő tartós foglalkoztatását teszi lehetővé, ez a 

STARTMUNKA program, amennyiben sikeres lesz a pályázat. Ebben lehetőség nyílik arra, hogy 

munkát végezhessen és fizetést kaphasson az álláskereső.  

 

Takács József a munkához való hozzáállás is változott véleménye szerint az utóbbi időben. A 

Széchenyi István Szakképző Iskolába járó gyerekek elkésnek, hiszen a buszra idős nénik szállnak 

fel, akik Budapestre a nagybani piacra utaznak, és a diákok nem férnek fel a buszra. Olyan 

területen él, hogy kertet lehetne művelnie, de nem műveli, inkább felmegy  a nagybani piacra.  

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester – miután a hozzászólásoknál módosító javaslat nem hangzott el – 

így a határozati javaslatot teszi fel szavazásra.  

 

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

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének  

306/2011. (X.26.) önkormányzati határozata  

 

Tájékoztató Mezőkövesd Város foglalkoztatási, 

ill. közfoglalkoztatási helyzetéről 

 

 

A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadja  Mezőkövesd Város foglalkoztatási, ill. 

közfoglalkoztatási helyzetéről szóló tájékoztatót. 

 

Felelős:  polgármester  

Határidő:  azonnal ill, értelemszerű  
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5.) Gépjármű értékesítése 
 

 

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 

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

a határozati javaslat „A” változatában foglaltakat javasolja elfogadásra. 

 

 

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

így a határozati javaslat a.) alternatíváját teszi fel szavazásra.  

 

 

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

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének  

307/2011. (X.26.) önkormányzati határozata  

 

Gépjármű értékesítéséről 

 

 

1./ Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi, hogy a 

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság tulajdonát képező ELP-239 forgalmi rendszámú 

Mercedes 813 típusú gépjármű tulajdonjoga térítésmentesen Mezőkövesd Város 

Önkormányzatának tulajdonába kerüljön. 

 

2./ A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az ELP-239 forgalmi rendszámú Mercedes 

813 típusú gépjármű Mezőtárkány Község Önkormányzata részére nettó 2.000.000 Ft-os 

vételáron 14 havi részletfizetés engedélyezése mellett eladásra kerüljön, a teljes vételár 

2012. december 30-án kerül kiegyenlítésre. A birtokba adás időpontja az adásvételi 

szerződés aláírásának napja. 

 

 3./ A Képviselő-testület engedélyezi, hogy a birtokba adás napjától Mezőtárkány   Község 

Önkormányzata, mint üzemben tartó bejegyzésre kerüljön a gépjármű nyilvántartásba. 

 

   4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére 

és az 1. pontban foglaltaknak megfelelően a tulajdonjog rendezésével kapcsolatos szükséges 

intézkedések megtételére.  

 

 

        Felelős: polgármester 

        Határidő: értelem szerint 
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Sürgősségi indítvány: 

Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi 

támogatására vonatkozó igény benyújtása 
 

 

Az előterjesztést bizottság  nem tárgyalta. 

 

Balog Lászlóné irodavezető röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.  

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester – mivel a napirendhez a jelenlévő képviselők részéről módosító 

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

 

 

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

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének  

308/2011. (X.26.) önkormányzati határozata  

 

az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok  

2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 

 

 

I.  Mezőkövesd város Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről 

szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6. számú mellékletének 2. pontja alapján (továbbiakban 6. 

számú melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben 

lévő önkormányzatok támogatására. 

 

II.  Mezőkövesd város Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő 

önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő 

nyilatkozatot teszi: 

    

1. Az önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1.000 fő feletti. 

 

2. A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött, és 2011. évben ilyen 

jogcímen 677.000 ezer forint összegű bevételt tervez. 

 

3. Az önkormányzat 2011. évi módosított költségvetési rendeletét 223.901 ezer forint 

összegű működési hiánnyal fogadta el. 

 

4. Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. évben nem haladja meg az 

Ötv. 88. § (2) bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felső határát. 
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5. Az önkormányzat a 2010. évi zárszámadására vonatkozóan az Ötv. 92/A. §-a alapján 

könyvvizsgálatra kötelezett.  

 

6. A könyvvizsgáló a 2010. évi zárszámadást elfogadta. 

 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő: 2011. november 5. a pályázat benyújtása 

 

 

 

6.) Pályázat benyújtása a HUSK/1101 számú, határon túl átnyúló programra 

Mezőkövesd Város hulladék és energiagazdálkodásának fejlesztésére 
 

 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatban foglaltak 3. pontját a ,, 

továbbá arra, hogy a pályázat feltételeinek egyeztetése során ismertté vált, az önkormányzat 

számára egyértelműen hátrányos kritériumok felmerülése esetén a pályázattól – a képviselő-

testület utólagos tájékoztatása mellett – visszalépjen” kiegészítéssel elfogadásra javasolja a 

képviselő-testületnek. 

 

Ügyrendi és Szociális Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslat 3.) pontját az alábbiakkal 

javasolja kiegészíteni: 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos 

intézkedések megtételére, továbbá arra, hogy a pályázat feltételeinek egyeztetése során 

ismertté vált, az önkormányzat számára egyértelműen hátrányos kritériumok felmerülése 

esetén a pályázattól – a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett  - visszalépjen.  

 

Dr. Hajdu András alpolgármester mindenki előtt ismert, hogy a közüzemi kiadások hosszú távon 

nem tarthatóak. Meg kell ragadni a lehetőséget, hogy olyan technológiát szerezzenek be, ami ezt 

orvosolja. A 95 %-os pályázat két gép – fás- és lágyszárú -  berendezés beszerzésére vonatkozik.  

Kérdés, hogy hogyan fogják az alapanyagot előteremteni. Előfordulhat, hogy ki kell egészíteni a 

Start munka programmal, mert az nagyobb lehetőséget biztosít dologi kiadásokra. Kazánprogram 

projektben be tudnak szerezni kazánokat és a foglalkoztatást is növelhetik.  Pl. Komposztáló 

telepre beszállított zöldhulladék 2010. évben 310 t volt. Véleménye szerint a beszerzett 

hulladékot be tudják forgatni. Akkor lenne drágább mint a gáz, ha az alapanyagot vásárolnák. 

Arra törekszenek, hogy ez a tényező ne játsszon közre. Egy m
3
 gázt 2 kg brikett téglával lehet 

előállítani, ami 58 .- Ft/db. Nincs közfoglalkoztatás, ingyen munkaerő, ill. komposztáló. A 

Polgármesternek joga van, hogy visszalépjen ettől a pályázattól következmények nélkül. A 

géphez aprító és szárító rész is tartozik. 16 hónapra van előírás, szociális, intézményi fűtési, ill. 

foglalkoztatási célra kell hasznosítani. 16 hónap után nincs megkötés.   
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Takács József elmondja, hogy Mezőkövesd és környékén igen nagy területen a búzaszalmát ott 

hagyták a földeken. Amennyiben a szalmamennyiséget is be lehet dolgozni, akkor nagy 

mennyiségű hőt nyernének véleménye szerint. Felhívja a figyelmet, hogy olyan szerkezetet 

szerezzenek be, amely szalmát is elfogad, ill. azzal is lehet benne fűteni.   

 

Barsi László véleménye szerint hulladékpapír feldolgozásra is alkalmasnak kellene lenni a 

gépnek, hiszen abból nagyon sok van.  

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester – mivel egyenlőre még csak a pályázat beadásához egy 

önkormányzati hozzájáruló nyilatkozatra van szükség – ezért a határozati javaslatot teszi fel 

szavazásra.  

 

 

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

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének  

309/2011. (X.26.) önkormányzati határozata  

 

Pályázat benyújtásáról a HUSK/1101 számú, határon átnyúló  

programra Mezőkövesd Város hulladék és energiagazdálkodásának  

fejlesztése érdekében 

 
 

1.) Képviselő-testület hozzájárul, hogy az önkormányzat pályázatot nyújtson be az Európai-

Unió Regionális Fejlesztési Alapja által meghirdetett, Magyarország-Szlovákia Határon 

Átnyúló Együttműködési Program, HUSK/1101 számú kiírására. 

 

2.) Az önkormányzat vállalja a pályázat utófinanszírozásával és a szükséges 5 %-os önerő 

biztosításával összefüggő kiadásokat (aktuális 295 Ft euró árfolyamon 3.864.500 Ft), 

melyet az önkormányzat 2012. évi költségvetésébe, a céltartalékba betervez és a 

fedezetét jóváhagyja.  

 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos 

intézkedések megtételére, továbbá arra, hogy a pályázat feltételeinek egyeztetése során 

ismertté vált, az önkormányzat számára egyértelműen hátrányos kritériumok 

felmerülése esetén a pályázattól – a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett – 

visszalépjen. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelem szerint 
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Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntései 
 Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság 1 db 

 Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság 2 db  

 

 

6.1.) Tájékoztató az interpellációkra adott válaszokról 
 

Nyeste László, Malatinszky Károly és Takács József képviselők az interpellációjukra adott 

választ elfogadták.  

 

 

SZÓBELI INTERPELLÁCIÓ 
 

 

 

--- GUTI ÁRPÁD interpellációban felhívja a figyelmet, hogy téli időszak folyamán a Bárdos 

Lajos Tagiskola előtti díszburkolat balesetveszélyes. Tovább elmondja, hogy a  Marx. K. úti 

járdaszegély kövek elbomlottak, a faablakok rossz állapotban vannak. Kéri, hogy garanciában 

csinálják meg. 

Kérdés: kéri, hogy a Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolában 

szabályozzák a fűtést legalább 20 C
o
-ra, mert olyan meleg van az iskolában, hogy nyitott ablaknál 

vannak a tanulók.  

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester az intézmény fűtésével kapcsolatos felvetést továbbítani fogja az 

iskola igazgatójának, az interpelláció intézésére, ill. írásbeli megválaszolására Vigh Henrik 

irodavezetőt kéri fel.  

 

 

--- CSIRMAZ ZSOLT interpellációjában problémaként említi meg, hogy a Jázmin út - Mátyás 

király út kereszteződésében a kerékpárosoknak van elsőbbsége, ellentétben a többi 

útkereszteződéssel. Kéri ennek kivizsgálását. A Nagy Pál úti autóbusz megállóhoz szeméttároló 

kihelyezését kéri.  

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester az interpelláció kivizsgálására, ill. megválaszolására Vigh Henrik 

irodavezetőt kéri fel.  

 

 

--- NYESTE LÁSZLÓ elmondja, hogy a szeméttelepre vezető út járhatatlan, a lakosság nem 

fogja kivinni a szemetet, mert tönkre teszi az autójának a futóművét. Mindenképpen megoldást 

kell találni, hiszen így keletkeznek az illegális szemétgyűjtő helyek.   

Kérdés: népszámlálással kapcsolatban kérdezi, milyen alapelvek szerint választották ki az 

embereket, ill. a képviselő-testület tagjainak hozzátartozói milyen mértékben érintettek a 

népszámlálásban? 
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Dr. Fekete Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy a szeméttelepi út kiemelt projektben 

„Mezőgazdasági földutak rendbetétele” címmel szerepel és el fog készülni. Népszámlálással 

kapcsolatos kérdésre elmondja, hogy nem önkormányzati ügy. Képviselő úr azonban kérdésére a 

választ  írásban fogja megkapni.  

 

 

 

--- TAKÁCS JÓZSEF interpellációjában elmondja, hogy az Eper út és az elkerülő szakasz 

összekötése tavaly megtörtént. Felhívja a figyelmet, hogy az Eper út csatlakozásnál az útburkolat 

összetört, az alapzat nem megfelelően volt kiképezve. Garanciába kéri megcsináltatni.  

 

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

Henrik irodavezetőt kéri fel.  

 

 

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

jegyzőkönyv készül.  

 

 

K.m.f.  

 

 

 

 Dr. Jakab Orsolya   Dr. Fekete Zoltán  

       jegyző   polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

 

 Guti Árpád   Molnár Istvánné 

 települési képviselő   települési képviselő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


