JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. november 30-án megtartott
üléséről.
Helye: Polgármesteri Hivatal „B” épület emeleti nagytanácskozó terem
Mezőkövesd, Mátyás király út 114.
Jelen vannak:
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Csirmaz Zsolt
Bóta Gáspár
Molnár Istvánné
Malatinszky Károly
Nyeste László

Vámos Zoltán alpolgármester
Barsi László
Csirmaz József
Guti Árpád
Takács József

Igazoltan maradt távol:

Csiger Lajos képviselő

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)
Hajnerné Tóth Ágnes munkatárs (érintett napirendnél)
Dr. Fekete Zoltán polgármester üdvözli a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet – jelen
van 11 fő képviselő. Igazoltan marad távol Csiger Lajos képviselő. Jegyzőkönyv hitelesítőnek
felkéri Nyeste László és Takács József képviselőket.
Kiküldésre került:
 Polgármesteri tájékoztató
 Módosított rendelet-tervezetek: 1./2, 1./3, és 1./4 napirendekhez
 1/5. az 1/6. és a 18. napirendek anyagai
 3. napirendhez a Kisebbségi Önkormányzat koncepciója és a Pénzügyi és Közbeszerzési
Bizottság javaslata
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12. napirendként: „Remondis Tisza Hulladékgazdálkodási Kft. Tagi kölcsön szerződése”,
mely napirendet zárt ülés keretében javasolja megtárgyalni

Kiosztásra került:
 Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntései
Sürgősségi indítványt terjeszt elő az indítványok között:
 „Önkormányzati intézményekben adható egyszeri juttatás” témakörben
Javasolja továbbá a
 14/5.) „Szent László tér 17. sz. alatti üzlethelyiség hasznosítása” című napirendi pont
levételét, valamint az 5.) napirendi pont tárgyalását, mely a Mezőkövesdi Kézilabda Club
tájékoztatóját 10.00 órakor tárgyalja a képviselő-testület, mivel a klub elnöke üzleti
elfoglaltsága miatt akkor tud csak jelen lenni a testületi ülésen.
Dr. Fekete Zoltán polgármester a sürgősségi indítvány elfogadását teszi fel szavazásra.
A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal elfogadta a sürgősségi indítvány
megtárgyalását
Mivel a napirendhez a jelenlévők részéről hozzászólás, vélemény nem hangzik el, így azt az
elhangzott módosításokkal együtt teszi fel szavazásra.
A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
321/2011. (XI.30.) önkormányzati határozata
Napirend megállapítása
1.)Önkormányzati rendeletek módosítása
1/1.) Az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és nem lakás céljára
szolgáló helyiségek bérletének, a lakbérek mértékének megállapításáról szóló 10/2006.
(III.30.) ÖK számú rendelet módosítása
Előadó:
Dr. Jakab Orsolya jegyző
Referens:
Dr. Kovács András aljegyző
1/2.)A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról szóló
34/1998. (XI. 26.) ÖK. számú rendeletének módosítása
Előadó:
Dr. Jakab Orsolya jegyző
Referens:
Vígh Henrik irodavezető
Vinter Szilárd munkatárs
Szobonya Sándor VG. ZRT vezérigazgató
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1/3.)Mezőkövesd Város Önkormányzatának 39/2005. (XII.01.) ÖK számú rendelet
módosítása a városi piac és vásár fenntartásának, használatának és rendjének
szabályozásáról
Előadó:
Dr. Jakab Orsolya jegyző
Referens:
Vígh Henrik irodavezető
Vinter Szilárd munkatárs
Szobonya Sándor VG. ZRT vezérigazgató
5.) Tájékoztató Mezőkövesdi Kézilabda Klub tevékenységéről, terveiről
Előadó :
Holdoner István MKC Elnöke
1/4.)Mezőkövesd Város Önkormányzatának 46/2004. (XII.02.) ÖK számú rendelet
módosítása a fizető parkolási rendszerről
Előadó:
Dr. Jakab Orsolya jegyző
Referens:
Vígh Henrik irodavezető
Vinter Szilárd munkatárs
Szobonya Sándor VG. ZRT vezérigazgató
1/5.)Az önkormányzati tulajdonú víziközművön szolgáltatott ivóvíz, valamint
szennyvíztisztítás, kezelés legmagasabb hatósági árának megállapításáról szóló
többször módosított 51/2001. (XI.29.) ÖK rendelet módosítása
Előadó:
Dr. Jakab Orsolya jegyző
Referens:
Vígh Henrik irodavezető
Vinter Szilárd munkatárs
Szobonya Sándor VG. ZRT vezérigazgató
1/6.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás szabályainak és
díjának meghatározásáról szóló 20/2009. (VIII.27.) ÖK sz. rendelet módosítása
Előadó:
Dr. Jakab Orsolya jegyző
Referens:
Vígh Henrik irodavezető
Vinter Szilárd munkatárs
Szobonya Sándor VG. ZRT vezérigazgató
2.)Tájékoztató az önkormányzat 2011. I-III. negyedéves gazdálkodásáról
Előadó :
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Balog Lászlóné irodavezető
3.) Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója
Előadó :
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Balog Lászlóné irodavezető
4.) Beszámoló a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás munkájáról
Előadó :
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Kiss László munkaszervezet vezetője
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6.) Magyar Máltai Szeretetszolgálat beszámolója a 2010. évi Önkormányzattól átvállalt
szociális feladatok végrehajtásáról és az Önkormányzattal kötött ellátási szerződés
felülvizsgálata
Előadó :
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Dr. Tóth Zsófia Lakosságszolgálati irodavezető
Réti Györgyné intézményvezető
7.) Tájékoztató a piaccsarnok üzemeltetésének tapasztalatairól
Előadó:
Szobonya Sándor VG Zrt vezérigazgató
8.) Tíztánc Magyar Bajnokság – Magyar Táncsport Szövetség támogatási kérelme
Előadó:
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Bocsi Anna irodavezető
9.) Mezőkövesd Város Önkormányzata 2011. évi közbeszerzési tervének módosítása
Előadó:
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Vígh Henrik irodavezető
Pázmándi Tamás munkatárs
10.)Lungo Drom Mezőkövesdi Szervezet irodahelyiség igénye
Előadó :
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Dr. Hajdu András alpolgármester
11.) Gépjárművek átvétele
Előadó:
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Vígh Henrik irodavezető
12.) Indítványok, javaslatok
Sürgősségi indítvány- Önkormányzati intézményekben adható egyszeri juttatás
Előadó :
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Balog Lászlóné irodavezető
12/1.) Tájékoztató az interpellációkra adott válaszokról
ZÁRT ÜLÉS
13.) Lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása
Előadó:
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Dr. Tóth Zsófia irodavezető
14.) Önkormányzati ingatlanok hasznosítása
14.1) Illyés Gyula út 8. 3/1. szám alatti megüresedett önkormányzati bérlakás
hasznosítása
14.2) Illyés Gyula út 8. fsz.3. szám alatti megüresedett önkormányzati bérlakás
hasznosítása
14.3)Illyés Gyula út 8. 1/7. szám alatti lakás hasznosítására érkezett kérelem
elbírálása
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14.4) Illyés Gyula út 8. 1/8. szám alatti lakás hasznosítására érkezett kérelem elbírálása
Előadó :
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Balog Lászlóné irodavezető
Berecz Józsefné munkatárs
14.6.)Mezőkövesd, Gaál I.u.3. sz. alatti önkormányzati tulajdonú nem lakáscélú
helyiség hasznosítása
Előadó:
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Bocsi Anna irodavezető
Tóth Nikolett munkatárs
15.) Közbeszerzések
15.1.)Közbeszerzési eljárás indítása a Zsóry-fürdő szennyvíz-csatornázásával
összefüggő ÖKIF-hitel felvételére
Előadó :
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Balog Lászlóné irodavezető
Pázmándi Tamás munkatárs
15.2.)A Városi Bölcsőde kapacitásbővítéséhez kapcsolódó eszközbeszerzés szállítójának
kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében
Előadó:
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Vígh Henrik irodavezető
Pázmándi Tamás munkatárs
15.3.)Közbeszerzési eljárás indítása informatikai infrastruktúra
közoktatási intézményekben
Előadó:
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Vígh Henrik irodavezető
Pázmándi Tamás munkatárs

fejlesztésre

16.)Mezőkövesd város Zsóry fürdő városrész szennyvíz csatornahálózat kivitelezéséhez
műszaki ellenőr kiválasztása
Előadó:
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Vígh Henrik irodavezető
Benke Ádám munkatárs
17.) Támogatás a hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó
Programba való részvételre
Előadó:
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Bocsi Anna irodavezető
Hajnerné Tóth Ágnes munkatárs
18.)Az „Év Embere” kitüntető díj odaítélése
Előadó :
Oktatási, Egészségügyi és Civil Kapcsolatok Bizottság
elnöke
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19.) Remondis Tisza Hulladékgazdálkodási Kft. Tagi kölcsön szerződése
Előadó :
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Balog Lászlóné irodavezető
Felelős:
Határidő:

Polgármester
értelem szerint

Interpellációs szándékát jelezte
Takács József, Nyeste László, Csirmaz Zsolt és Csirmaz József képviselők
Kérdést kíván feltenni
Takács József képviselő

Polgármesteri tájékoztató
Dr. Fekete Zoltán polgármester röviden ismerteti a polgármesteri tájékoztatóban foglaltakat.
Nyeste László közmeghallgatással kapcsolatban elmondja, hogy az anyag igényesen össze volt
állítva, amelyek a város életét bemutatták. Néhány pontatlanság viszont mégis belecsúszott.
Amennyiben ilyen nagy rendezvényt szervez a város, akkor ne legyen pontatlanság. Véleménye
szerint a képek minősége sem volt mindig megfelelő. Úgy érzi, hogy jó minőségű képpel jobban
elő lehetett volna adni. Pontatlanságra hívja fel a figyelmet, pl. a munkanélküliségi rátára
Mezőkövesden 8 %-ot mondtak, amikor 16 %, míg a megyében 17,7 %-ot mutat. Ezek a számok
nem valós számok, hiszen országos szinten 10,8 %. Kéri, hogy a jövőben jobban figyeljenek oda.
Dr. Fekete Zoltán polgármester elmondja, hogy a munkanélküliségi adatok minden nap változnak, a
16 % nem igaz, mert a városban nincs ilyen mértékű munkanélküliség. A kép minőségével
kapcsolatban elmondja, hogy nem látott gondot azzal kapcsolatban, amilyen a technika, olyat
tudnak bemutatni. Végezetül megjegyzi, hogy a helyszínen senki nem jelezte a problémát.
Mivel a jelenlévők részéről más hozzászólás, vélemény nem hangzik el, így a polgármesteri
tájékoztatóban foglaltakat teszi fel szavazásra.
A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal a polgármesteri tájékoztató
elfogadta

Jelentés a 2011. október 31-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.
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A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
322/2011. (XI.30.) önkormányzati határozata
Jelentés a 2011. október 31-ig lejárt határidejű képviselő-testületi
döntések végrehajtásáról

1.) A Képviselő-testület elfogadja a 24/2011. önkormányzati rendelet, a 373/2009., valamint
a 28, 155, 165, 258, 265, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 293, 301, 304, 305,
306, 308, 309, 313, 314, 315, 316, 317, 320/2011. önkormányzati határozatok
végrehajtásáról szóló jelentést azzal, hogy ezen határozatok egyben hatályukat is vesztik.
2.) A 210/2010., valamint a 45, 181, 242, 253, 254, 264, 278, 292, 307, 310, 311, 312,
318/2011. önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést azzal fogadja el,
hogy a végrehajtást követően a polgármester ismételten adjon tájékoztatást.
Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal és folyamatos

1/1.) Az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és nem lakás
céljára szolgáló helyiségek bérletének, a lakbérek mértékének megállapításáról
szóló 10/2006. (III.30.) ÖK számú rendelet módosítása
Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság
A Pénzügyi és Közbeszerezési Bizottság az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakás
és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének, a lakbérek mértékének megállapításáról szóló
10/2006. (III.30.)ÖK. sz. rendelet módosítása előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a
rendelet-tervezetben foglaltak elfogadását.
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek, továbbá 8 igen egyhangú szavazattal javasolja a képviselő-testületnek megvizsgálni az
önkormányzati bérgarázsok bérleti díjának csökkentésének lehetőségét.
Ügyrendi és Szociális Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a rendelet-tervezetben foglaltakat elfogadásra javasolja
a képviselő-testületnek.
Dr. Fekete Zoltán polgármester a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság önkormányzati
bérgarázsokkal kapcsolatos javaslatával egyetért, de javasolja, hogy ne a garázs bérleti díját
csökkentsék, hanem pályáztassák meg külön a garázsokat, és véleménye szerint arra is lesz igény.
Mivel az előterjesztéshez a jelenlévő képviselők részéről módosító javaslat nem hangzik el, így a
rendelet-tervezetben foglaltakat teszi fel szavazásra.
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A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotja
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
25/2011. (XII.01.) önkormányzati rendelete
Mezőkövesd Város Önkormányzatának az önkormányzat
tulajdonában lévő önkormányzati lakások és nem lakás céljára
szolgáló helyiségek bérletének, a lakbérek mértékének
megállapításáról szóló 10/2006. (III.30.) ÖK számú rendelet módosításáról
Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a lakások és helyiségek bérletére, valamint
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1)(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A Mezőkövesd Város Önkormányzatának az önkormányzat tulajdonában lévő
önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének, a lakbérek
mértékének megállapításáról szóló 10/2006. (III.30.) ÖK számú rendelet (a továbbiakban:
R.) 12. § (3) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„g) hogy érvényesen az pályázhat, aki vállalja legalább 3 havi bérleti díj, továbbá 3 havi
bérleti díjnak megfelelő összegű kaució előre történő egyösszegű megfizetését.”
2. §
Az R. 12. § (3) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„ j) tájékoztatást arról, hogy
ja) érvényesen az nyújthat be pályázatot, aki Mezőkövesd közigazgatási területén 2 éve
lakóhellyel, vagy 2 éves munkaviszonnyal rendelkezik;
jb) a pályázat elbírálása során, azonos feltételek fennállása esetén előnyt élveznek az olyan
fiatal házaspárok vagy élettársi kapcsolatban élők, amelyekből az egyik kérelmező a 35.
életévét nem töltötte be.”
3. §
Ez a rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát
veszti.

A rendelet 2011. december 1-én
kihírdetésre került.
Dr. Jakab Orsolya sk.
jegyző
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INDOKOLÁS
Általános indokolás
Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testülete – az Alkotmány 44/A. § (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a lakások és helyiségek bérletére, valamint
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1)(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – kezdeményezte az önkormányzat
tulajdonában lévő önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérletének, a lakbérek mértékének megállapításáról szóló rendelet – a költségelvű lakbérű
önkormányzati lakások pályázati feltételeire vonatkozó rész – felülvizsgálatát, illetve
szükség szerinti módosítását, oly módon, hogy a jövőben a jelenleginél szélesebb kör
nyújthasson be érvényesen pályázatot az érintett önkormányzati bérlakásokra.
Részletes indokolás
1. §-hoz
A bérleti díj előre történő egyösszegű megfizetésének mértéke a korábbi 6 haviról 3 havira
csökken, ami kisebb anyagi megterhelést jelent a pályázók számára.
2. §-hoz
E rendelkezéssel a 35. életkort be nem töltött, illetve az egyedülálló személyek előtt is
megnyílik a lehetőség pályázni az önkormányzati lakásokra. A házastársi/élettársi kapcsolat
és a 35. évnél fiatalabb életkor a jövőben előnyt jelent azonos feltételek fennállása esetén.
3. §-hoz
A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik oly módon, hogy a hatálybalépéssel a módosítás
beépül az alaprendeletbe, míg a rendelet-módosítás, mint önálló rendelet a hatálybalépést
követő napon hatályát veszti.

1/2.)A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról
szóló 34/1998. (XI. 26.) ÖK. számú rendeletének módosítása

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság
A Pénzügyi és Közbeszerezési Bizottság a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi
igénybevételének szabályozásáról szóló 34/1998.(XI.26.) Ök. sz. rendeletének módosítása
előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a rendelet-tervezetben foglaltak elfogadását a
Képviselő-testületnek.
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
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Ügyrendi és Szociális Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a rendelet-tervezetben foglaltakkal egyetért, azt
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Guti Árpád kérdezi, hogy évente hány alkalommal kötelező a kémények ellenőrzése, tisztítása?
Szobonya Sándor VG Zrt vezérigazgatója válaszában elmondja, hogy a kémények vizsgálata évente
egy alkalommal kötelező. Van olyan kémény, hogy fűtési szezonban 2 alkalommal ellenőrzik,
ősszel és tavasszal.
Dr. Fekete Zoltán polgármester – miután a napirendhez hozzászólás, vélemény nem hangzik el –
így a rendelet-tervezetet a mellékleteivel együtt teszi fel szavazásra.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 2 nem ellenében, és 1 tartózkodás mellett az
alábbi rendeletet alkotja
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
26/2011. (XII.01.) önkormányzati rendelete
a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról
szóló 34/1998. (XI. 26.) ÖK számú rendelet módosításáról
Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint az egyes helyi közszolgáltatások
kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. tv. 2. §-ban és a 4. § (5) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról szóló
34/1998.(XI. 26.) ÖK számú rendeletének (a továbbiakban: R.) 2 sz. melléklete helyébe az e
rendelet 1 sz. melléklete lép.
2. §
Az R. 3. sz. melléklete helyébe az e rendelet 2. sz. melléklete lép.
3. §
Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát
veszti.
A rendelet 2011. december 1-én
kihirdetésre került.
Dr. Jakab Orsolya sk.
jegyző
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1. számú melléklet a 26/2011. (XII.01.) önkormányzati rendelethez
Kéményseprési díjazás a kötelező kéménysepröipari szolgáltatásokra
Díj (Ft/év)
2012.

Kéménytípus
Megnevezés
Egyedi falazott, egyrétegű, vízzáró
béléssel, szerelt, fém v. kerámia elemes,
Egyedi falazott, egyrétegű, vízzáró
béléssel
E
g
y
e
d
i

Egyedi falazott, egyrétegű, vízzáró
béléssel, szerelt, fém v. kerámia elemes
Egyedi falazott, egyrétegű, vízzáró
béléssel
Egyedi gáztüzelésű füst-gáz (LAS)
égéstermék elvezető
Egyedi falazott, egyrétegű, vagy vízzáró
béléssel, illetve szerelt, fém v. kerámia
elemes (tartalék kémények is)

Betüjel

Gravitációs elvű égéstermék
elvezető
Nem gravitációs elvű égéstermék
elvezető
rendezetlen kezelés, vagy fokozott
igénybevétel
Gravitációs elvű égéstermék
elvezető
Nem gravitációs elvű égéstermék
elvezető
rendezetlen kezelés, vagy fokozott
igénybevétel

üdülő

729 cm2-nél kisebb keresztmetszetű

729 cm2-nél nagyobb, 4096 cm2-nél
kisebb keresztmetszetű
K
ö
z
p
o
n
t
i

Központi falazott,vagy egyrétegű, vízzáró
béléssel,illetve szerelt, fém v. kerámia
elemes

4096 cm2-nél nagyobb
keresztmetszetű
729 cm2-nél kisebb keresztmetszetű
rendezetlen kezelés, vagy fokozott
igénybevétel

Központi gáztüzelésű nem gravitációs
égéstermék elvezető
Központi gáztüzelésű nem gravitációs
elvű égéstermék elvezető
Központi (hagyományos) nem
gravitációs elvű égéstermék elvezető

Nettó

ESH, ESB, ESZ

1 612 Ft

ESV

1 703 Ft

ESHX, ESBX

2 447 Ft

EGH, EGB, EGZ,

1 197 Ft

EGV

1 424 Ft

EGHX, EGBX,
EGZX ,

2 447 Ft

EGW

1 988 Ft

ESHÜ, EGHÜ,
ESBÜ,
EGBÜ,ESZÜ,
EGZÜ
KSHL, KSBL,
KSZL, KGHL,
KGBL, KGZL
KSHQ, KSBQ,
KSZQ
KGHQ, KGBQ,
KGZQ,
KSHN, KSBN,
KSZN,
KGHN, KGBN,
KGZN,
KSHX, KSBX,
KSZX
KGHX, KGBX,
KGZX

729 cm2-nél kisebb keresztmetszetű KGVL
729 cm2-nél nagyobb, 4096 cm2-nél
KGVQ
kisebb keresztmetszetű
4096 cm2-nél nagyobb
KSVN
keresztmetszetű

2 447 Ft

1 612 Ft
17 594 Ft
11 401 Ft
20 198 Ft
13 642 Ft
11 401 Ft
9 102 Ft
15 703 Ft
15 703 Ft
21 110 Ft
2 293 Ft

Gyűjtő

CS, CG

+csatlakozó
lakásonként
878 Ft

Tartalék

791 Ft

Hátralékkezelési díj:
Jogcím
1. fizetési felszólítás díja
2. fizetési felszólítás díja
3. fizetési meghagyás és az azt követő eljárások díja

Nettó
800 Ft
1 600 Ft
5 600 Ft
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2. számú melléklet a 26/2011. (XII.01.) önkormányzati rendelethez
Kémények használatával összefüggő szakvélemények díja
Szakvélemény típus

2012.
nettó

1. Típus
2. Típus

3. Típus

4. Típus
5. Típus
6. Típus
7. Típus

Helyszíni tanácsadás (Ft/létesítmény)
Irásbeli nemleges szakvélemény (nyilvánvaló,
kizáró ok esetén)
(Ft/kémény)

3 416 Ft

Gázbekötéshez kiadott írásos szakvélemény 35
kW fűtőteljesítmény alatt (Ft/kémény)
35 kW és 60 kW teljesítmény között
60 kW teljesítmény felett (Ft/kémény)
Tüzelő berendezés bekötéséhez kiadott
szakvélemény (LAS ) rendszerű kémények esetén
Tüzelő berendezés bekötéséhez kiadott
szakvélemény (LAS ) rendszerű kémények esetén
(70 kw teljesítmény felett)
Gyüjtőkémény videotechnikás rögzítéssel (Ft/szint)
Utóellenőrzés díja (3. Típushoz kapcsolódóan)
(Ft/kémény)
Használatbavételi engedély
(Ft/létesítmény)
Tervfelűlvizsgálat és helyszíni építésellenőrzés
(Ft/létesítmény)

7 959 Ft

6 819 Ft

11 933 Ft
20 477 Ft
12 213 Ft

24 081 Ft
6 316 Ft
3 984 Ft
4 539 Ft
5 181 Ft
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1/3.)Mezőkövesd Város Önkormányzatának 39/2005. (XII.01.) ÖK számú
rendelet módosítása a városi piac és vásár fenntartásának, használatának és
rendjének szabályozásáról
Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság
A Pénzügyi és Közbeszerezési Bizottság a Mezőkövesd Város Önkormányzatának 39/2005.
(XII.01.) ÖK. sz. rendelet módosítása a városi piac és vásár fenntartásának, használatának és
rendjének szabályozásáról előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a rendelettervezetben foglaltak elfogadását.
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és rendelet tervezetet az 1. sz. melléklettel együtt
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Ügyrendi és Szociális Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Nyeste László áremeléssel kapcsolatban nem tud azzal egyetérteni, mert minden esetben nettó
árat adtak meg, és nem fedi le a következő évi változásokat. Nem érti, hogy a zöldséges piacon
20 %-os emelés tapasztalható, de az üzlethelyiség és pavilonok közötti különbséggel sem ért
egyet. Szerencsésebbnek tartotta volna elosztani a díjakat. Elmondja, hogy a pavilonban történő
árusítás bérleti díjas, hely-jegyet nem kell fizetni, viszont az asztalon áruló megfizeti az
asztalbérletet, plusz napijegyet. Úgy érzi, hogy indokolatlanul magas költséget rónak az asztalon
árulókra.
Az árszabásoknál meg van határozva, hogy melyek azok a szolgáltatások, melyért
ellenszolgáltatási díjat kell fizetni. A kirakott ládákért, zsákokért is felszámolnak díjakat.
Vámos Zoltán alpolgármester szerint Nyeste László képviselő úr hozzászólásából egyetlen dolog
érthető, hogy vagy nem jár a piacon, vagy nem olvasta az előterjesztést. Az általa elmondott
asztalok alatti különféle ládákról, vödrökről, zsákról nem talált adatot, hogy pénzt kérnének
ezekért. A 20 %-os emelést nem értik miért gond, mert m2 különbség és komfort különbség van
közötte. A piaccsarnok több millió forintjába került az önkormányzatnak, nem beszélve az út- és
járdaépítésről, ami 200 MFt. Nettó díjakkal kapcsolatban elmondja, hogy még mindig mélyen
alatta van a hasonló típusú városok árainak.
Csirmaz József Nyeste képviselőnek a bizottsági ülésen Szobonya Sándor VG Zrt
vezérigazgatója ugyanerre a kérdésre a választ már megadta. Javasolja, hogy ne a %-os mértéket
nézzék a bérleti díjak kialakításánál, hanem a komfortossá válást is figyelembe javasolja venni.
Takács József felhívja a figyelmet, hogy a város 150 MFt-ot fordított az új piaccsarnok építésére.
Az önrészt beszedik a VG Zrt-től bérleti díjban. Ezt viszont össze kell szedni, mert a VG Zrt sem
akar veszteséges lenni ezen az ágazaton. Nem tehetünk róla, hogy a letett taposó aknára most
lépünk rá. Vissza kell emlékezni, hiszen a korábbi kormányzati döntések miatt ÁFA emelésre
kényszerül a jelenlegi kormányzat.
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Nyeste László úgy érzi, hogy képviselőtársai máshogy látják a dolgokat. Amit Csirmaz József
képviselő elmondott, azt ne neki sorolja, mert ha ilyen jelentéktelen a díjemelés mint amit
elmondott, akkor nincs értelme az emelésnek. Véleménye szerint a bérleti díj emelések befognak
épülni az árakban, és azt az emberek fogják megfizetni. Mivel minden szolgáltatás emelkedik, az
emberek egyre nehezebben tudnak megélni. Az eladók az árura terhelik rá az emelést, amit a
vásárlók fognak megfizetni.
Dr. Fekete Zoltán polgármester a ládából, zsákból, batyuból történő árusítást októberig
gondolták, hogy lesz, ezért volt októberig ilyen díjtétel. Nem gondolták, hogy változatlanul lesz
továbbra is ilyen igény a piaccsarnok átadását követően. A többség érdeke az, hogy a
piaccsarnokot megfelelően tudják üzemeltetni. Felhívja a figyelmet, hogy a környék legolcsóbb
piaca Mezőkövesden van. Tájékoztatás képen ismerteti a környező piacok meglévő árait, és
Mezőkövesd tervezett árait.
Asztalon történő árusítás: Füzesabonyban 800 Ft/m, Tiszaújváros 2.800 Ft/m, Mezőkövesden 473
Ft/m, ami a füzesabonyinak szinte a fele.
Nyitott asztalon történő árusítás: Füzesabonyban 160 Ft, Tiszaújvárosban 168 Ft, Egerben 450 Ft,
míg Mezőkövesden 118 Ft. Ezek természetesen havi díjak.
Fedett asztalon történő árusítás havi díja: Tiszaújvárosban 3.600 Ft, Mezőkövesden 540 Ft, napi
díj Tiszaújvárosban 181 Ft, Mezőkövesden 134 Ft.
Hangsúlyozza, hogy az asztalbérlet nem kötelező kellék, amennyiben kifizeti a bérleti díjat, arra
kap lehetőséget, hogy bármikor odamegy, tud árulni, lehetőséget vált meg az árusításra. A
napijegy esetében nem kell bérletet váltani, árulhat bármikor a kereskedő. A bérlet lehetőség,
nem kötelező. Kereskedők nagy része szokott bérletet vásárolni. Egyes képviselők drasztikus
áremelésről beszélnek? Kéri, hogy nézzenek a számok mögé. Az üzlethelyiségek a terv szerint
meg voltak jelölve, a belső kialakításnál figyelembe vették, érvényesítették az üzletet bérlők
igényeit, ami 3 MFt plusz költséget jelentett a VG Zrt-nek. A pavilonokkal kapcsolatban
elmondja, azért más a bérleti díj, mert tartozik hozzá biztosított parkoló, ahol teherautóval
megállhat, pakolhat, egyéb költség nélkül. Nemcsak asztalt bérel, hanem a mögötte lévő parkolót
is. Hangsúlyozza, hogy véleménye szerint változatlanul Mezőkövesd a legolcsóbb piac a
környéken.
Ezt követően az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezet teszi fel szavazásra.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 3 nem ellenében az alábbi rendeletet alkotja
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
27/2011. (XII.01.) önkormányzati rendelete
a városi piac és vásár fenntartásának, használatának és rendjének
szabályozásáról szóló 39/2005.(XII. 01.) ÖK számú rendelet módosításáról
Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
figyelemmel a vásárokról és piacokról szóló 55/2009 (III. 13.) Korm. rendeletre a
következőket rendeli el:
14

1. §
A városi piac és vásár fenntartásának, használatának és rendjének szabályozásáról szóló
39/2005.(XII. 01.) ÖK számú rendelet 1. sz. melléklete helyébe az e rendelet 1. sz.
melléklete lép.
2. §
Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát
veszti.

A rendelet 2011. december 1-én
kihirdetésre került.
Dr. Jakab Orsolya
jegyző
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1. számú melléklet a 27/2011. (XII.01.) önkormányzati rendelethez
I. Napi élelmiszerpiac ( Agrár innovációs központ és
Piaccsarnok):

2012. évi
Nettó díj (Ft)

1) Bérleti díjak
a) Üzlethelyiségek bérlete

2.024.- Ft/m²/hó

b) Pavilon bérlet

1.248.- Ft/m²/hó

c) Asztal bérlet

Nyitott
Fedett

473.- Ft/fm/hó

Nyitott
Fedett

118.-Ft/fm

540.- Ft/fm/hó

2)napi helyjegyek
a)asztalról történő árusítás

b) földről történő árusítás virág, palánta
c) gépkocsi és utánfutó 1 t-ig darabonként
d) gépkocsi és pótkocsi 1-5 t-ig
e) káposzta gyalulás sátorban
f) ha az áru mértéke megkívánja (zsák, batyu, láda, vödör)
g) tojás

134.-Ft/fm
115.- Ft/m²
701.- Ft
3.139.- Ft
150.- Ft/m²/nap
40.-Ft/db
47.-Ft/30 db

II. Használt cikk piac és heti vásár, valamint búcsú vásár
1) bérleti díjak
Terület bérleti díj

277.- Ft/m²/hó

2) napi helyjegyek
a) asztalról történő árusítás ( területi bérleti díjjal nem
rendelkezőeknek)

437.- Ft/fm

b) asztalról történő árusítás ( területi bérleti díjjal rendelkezők)

294.- Ft/fm

c) földről, saját asztalról, sátorból történő árusítás esetén
( területi bérleti díjjal nem rendelkezők)

277.- Ft/m²

d) földről, saját asztalról, sátorból történő árusítás esetén
( terület bérleti díjjal rendelkezők)

202.- Ft/m²

3) telepített pavilon ( napi jegy váltása nélkül)
4) mozgóárusítás

1.092.- Ft/m²/hó
1.394.- Ft/nap

5) ünnepi vásár ( ideiglenes vásár)

294.- Ft/m²/3 nap

6) búcsú terület díj:
3 napot meghaladóan a díj

218.- Ft/m²/3 nap
59.- Ft/m² naponta

7) cirkusz terület díj:
3 napot meghaladóan a díj:

134.- Ft/m²/3 nap
59.- Ft/m² naponta
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8) hátralékkezelési díj
a) az első fizetési felszólítás díja
b) a második fizetési felszólítás díja
c) fizetési meghagyás és azt követő eljárások díja

800.- Ft
1.600.- Ft
5.600.- Ft

5.) Tájékoztató Mezőkövesdi Kézilabda Klub tevékenységéről, terveiről
Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek.

Vámos Zoltán köszönti Holdoner István MKC elnökét és gratulál az eddig végzett munkájához.
Kérdezi, hogy az utóbbi időszakban elért kedvezőtlen eredményeknek mi az oka, illetve a
következő időszakban hogyan látja a lehetőségét a klubnak, terveznek-e erősítést, változtatást, mi
a kitűzött cél?
Holdoner István a sikertelenségre elmondja, hogy jelentős támogatási összeg 10 MFt-os
nagyságrendű kiesett, ezért nem tudtak olyan játékosokat igazolni, akikre azt mondták volna,
hogy igazán jó játékosok. Olcsóbb játékosokat, fiatalokat igazoltak, de sajnos nem úgy sikerült,
ahogy szerették volna. Fiatal játékosokból kell a csapatot felépíteni. Örül a legutóbb megszerzett
2 pontnak, amely lökést ad a csapatnak. Mindenképp tervbe van, hogy 3-4 NB-1es játékossal
erősítik a csapatot. Erre viszont idő kell. Mindenki a december 10-ét jegyezte meg, addig ígérték,
hogy pénzüket megkapják, ahol jelenleg kézilabdáznak. Sajnos fizetési késedelmek vannak sok
klubnál. Ez Mezőkövesden nem így van, de köszönhető annak is, hogy igazolást is csak olyan
pénzügyi keretekig csinálnak, amit a költségvetés megenged. A közeljövőre a társasági adós
dolog el lesz bírálva, a cégek oda adhatják a klubnak, ez már támogatást ad a klubnak. A cél az
NB 1-ben maradást ki tudják vívni. Végezetül megköszöni a lehetőséget, hogy tájékoztatást
adhatott az MKC munkájáról, és jelen lehetett a képviselő-testület ülésén.
Dr. Fekete Zoltán polgármester felhívja a jelenlévők figyelmét, hogy nem az önkormányzati
támogatás csökkent. További munkájukhoz sok sikert kíván, és kívánja, hogy az elindult úton
menjenek tovább.
Mivel több hozzászólás, vélemény nem hangzik el, így a határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza
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Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
323/2011. (XI.30.) önkormányzati határozata
Tájékoztató a Mezőkövesdi Kézilabda Club tevékenységéről, terveiről
Mezőkövesd Város Képviselő- testülete megtárgyalta és elfogadta a Mezőkövesdi
Kézilabda Club tevékenységéről és terveiről szóló tájékoztatót.
Felelős: polgármester
Határidő: értelem szerint

1/4.)Mezőkövesd Város Önkormányzatának 46/2004. (XII.02.) ÖK számú
rendelet módosítása a fizető parkolási rendszerről

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság
A Pénzügyi és Közbeszerezési Bizottság a Mezőkövesd Város Önkormányzatának
46/2004.(XII.02.) ÖK. sz. rendelet módosítása a fizető parkolási rendszerről előterjesztést
megtárgyalta. A Bizottság javasolja a rendelet-tervezetben foglaltak elfogadását.
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek.
Ügyrendi és Szociális Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a fizető parkolási rendszerről szóló rendelet
módosítással egyetért, azt elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Dr. Fekete Zoltán polgármester – miután a napirendhez a jelenlévő képviselők részéről
hozzászólás, vélemény nem hangzik el – így a rendelet-tervezetben foglaltakat teszi fel
szavazásra.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 3 nem ellenében az alábbi rendeletet alkotja
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Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
28/2011. (XII.01.) önkormányzati rendelete
a fizető parkolási rendszerről szóló 46/2004. (XII. 02.) ÖK. számú
rendelet módosításáról
Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló
1988. évi I. tv. 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) és (4) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. §
A fizető parkolási rendszerről szóló 46/2004. (XII. 02.) ÖK számú rendeletének 2 sz.
melléklete helyébe az e rendelet melléklete lép.
2. §
Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát
veszti.

A rendelet 2011. december 1-én
kihirdetésre került.

Dr. Jakab Orsolya sk.
jegyző
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Melléklet a 28/2011.(XII.01.) önkormányzati rendelethez
ÁRJEGYZÉK
(az árak forintban vannak meghatározva)
1. Mezőkövesd város területén az automatával ellátott parkolókban a jegyárak:

Megnevezés

2012. évre nettó díjak (Ft)

Minimális parkolási díj 15 perc szgk-ra:

34.-

1 órai parkolási díj

143.-

1 napi parkolójegy ( 5 órai parkolást
meghaladóan)

714.-

2. Mezőkövesd város területén a parkolási bérletek árai:
Megnevezés

2012. évre nettó díjak (Ft)

Havi bérlet

3.158.-

Negyed éves bérlet

6.316.-

Éves bérlet I. (kivétel, akik az éves bérlet II.
kategóriás bérletre jogosultak)

18.648.-

Éves bérlet II Azon gépjárművek után,
amelyeknek okmánnyal igazolt
Üzembentartója mezőkövesdi lakos
magánszemély

10.500.-

3. A Zsóry területén az automatával ellátott parkolókban a jegyárak:
Megnevezés

2012. évre nettó díjak
(Ft)

Személygépkocsikra vonatkozó parkolási díj:
Minimális parkolási díj, 15 percre

34.-

1 órai parkolási díj

143.-

1 napi parkolójegy ( 5 órai parkolás időt meghaladóan

714.-

Autóbuszokra vonatkozó parkolási díj:
Minimális parkolási díj, 15 percre

105.-

1 órai parkolási díj

420.-

1 napi parkolójegy ( 5 órai parkolás időt meghaladóan)

2.100.-

Fél napi jegy ( 14 óra után)

1.050.20

Motorkerékpárokra vonatkozó parkolási díj:
Minimális parkolási díj, 15 percre

17.-

1 órai parkolási díj

71.-

1 napi parkolójegy ( 5 órai parkolást meghaladóan)
4.) Egyéb díjak:

357.-

Megnevezés
Lakcímváltozás, forgalmi rendszámváltozás, illetve
megrongálódott bérlet pótlásának kezelési költsége

2012 évre nettó díjak (Ft)
420.-

Utólag bemutattatott bérlet vagy igazolvány kezelési
költsége

420.-

Elveszett, megsemmisült bérlet pótlásának kezelési
költsége

924.-

5. Hátralék kezelési díj:
Jogcím
1. Az első fizetési felszólítás díja
2. A második fizetési felszólítás díja
3. Fizetési meghagyás és azt követő eljárások díja

Összeg (Nettó)
800.- Ft
1.600.- Ft
5.600.- Ft

1/5.)Az önkormányzati tulajdonú víziközművön szolgáltatott ivóvíz, valamint
szennyvíztisztítás, kezelés legmagasabb hatósági árának megállapításáról szóló
többször módosított 51/2001. (XI.29.) ÖK rendelet módosítása
Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság
A Pénzügyi és Közbeszerezési Bizottság az önkormányzati tulajdonú viziközművön szolgáltatott
ivóvíz, valamint szennyvíztisztítás, kezelés, legmagasabb hatósági megállapításáról szóló
többször módosított 51/2001.(XI.29.)ÖK.rendelet módosítása előterjesztést megtárgyalta.
A Bizottság javasolja a rendelet-tervezet elfogadását a Képviselő-testületnek. A Pénzügyi és
Közbeszerezési Bizottság az ivóviz és csatornaszolgáltatási üzemeltetési szerződés módosítása
előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a határozati javaslatban foglaltakat elfogadását
a Képviselő-testületnek.
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és rendelet-tervezetet és a határozati javaslatot
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
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Ügyrendi és Szociális Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a viziközmű rendszeren szolgáltatott ivóvíz,
valamint szennyvíztisztítás és kezelés legmagasabb hatósági árának megállapításáról szóló
rendelet-módosítással egyetért, azt az 1. sz. melléklettel együtt elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
A bizottság az Önkormányzat és a Mezőkövesdi VG Zrt között viziközmű üzemeltetésére
vonatkozó szerződést a határozati javaslatban foglaltaknak megfelelően elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek.
Nyeste László kérdezi, hogy az előterjesztés 3. oldalán az ágazat mutatói jól alakulnak, ami a
2011. I-III. n. évében elnyert 54 MFt víztámogatásnak köszönhető. Ez az összeg támogatási
díjtételként van számolva?
Szobonya Sándor válaszában elmondja, hogy a vízdíjak megállapításánál vízár támogatással nem
számolhatnak, mert ez egy lehetőség az üzemeltető részére. Amennyiben a pályázat kiírásra
került, akkor léphetnek, és vagy kapnak, vagy nem támogatást, ezért nem került tervezésre az
összeg.
Dr. Fekete Zoltán polgármester – miután az előterjesztés módosító javaslat nem hangzik el – így
a rendelet-tervezetet teszi fel szavazásra.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 3 nem ellenében az alábbi rendeletet alkotja
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
29/2011. (XII.01.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati tulajdonú víziközmű rendszeren szolgáltatott ivóvíz, valamint
szennyvíztisztítás és -kezelés legmagasabb hatósági árának megállapításáról szóló
51/2001. (XI.29.) ÖK számú rendelet módosításáról
Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló
1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Az önkormányzati tulajdonú víziközmű rendszeren szolgáltatott ivóvíz, valamint
szennyvíztisztítás és -kezelés legmagasabb hatósági árának megállapításáról szóló
51/2001. (XI.29.) ÖK számú rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdés a.) és b.)
pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
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(1) A legmagasabb hatósági ár 2012. évre:
a) ivóvíz:
b) csatornaszolgáltatás:

580 Ft/m³ + ÁFA
480 Ft/m³ + ÁFA

A csatornaszolgáltatás díja nem tartalmaz környezetterhelési díjat.
2. §
Az R. 1. sz. melléklete helyébe az e rendelet 1. sz. melléklete lép.
3. §
Ez a rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba és a hatálybalépését követő napon
hatályát veszti.

A rendelet 2011. december 1-én
kihirdetésre került.
Dr. Jakab Orsolya sk.
jegyző
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1. számú melléklet a 29/2011.(XII.01.) önkormányzati rendelethez

Az üzemeltetési szerződés IV/3. pontja szerinti
szolgáltatási díj

1.

Ivóvíz szolgáltatás
Lakossági szolgáltatási díj
Nem lakossági szolgáltatási díj

550 Ft/m3 + ÁFA
580 Ft/m3 + ÁFA

2. Csatornaszolgáltatás
Lakossági szolgáltatási díj
Nem lakossági szolgáltatási díj

445 Ft/m3 + ÁFA
480 Ft/m3 + ÁFA

A csatornaszolgáltatás díja nem tartalmaz környezetterhelési díjat.

Dr. Fekete Zoltán polgármester az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot teszi fel
szavazásra, mely az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás üzemeltetési szerződés módosításával
kapcsolatos.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozza
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Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
324/2011. (XI.30.) önkormányzati határozata
az ivóvíz- és csatornaszolgáltatási üzemeltetési szerződés módosításáról

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta,
az Önkormányzat és a Mezőkövesdi VG ZRt. (mint szolgáltató) között a víziközmű
üzemeltetésére létrejött üzemeltetési szerződés 3./a., 3./b. és 3./c. pontját módosítja.
1. Az üzemeltetési szerződés IV. fejezetének (az üzemeltetési tevékenység végzésének
pénzügyi feltételei) 3./a. pontja az alábbiak szerint változik:
A szolgáltató a lakosság részére 2012. évben a
víz szolgáltatási díjából nettó
176 Ft/m3
csatorna szolgáltatási díjából nettó 175 Ft/m³
kedvezményt nyújt. A kedvezményt a számlában a nettó árban érvényesíti a szolgáltató,
számla ÁFA tartalma is csökken a kedvezményre eső ÁFA-val.
2. Az üzemeltetési szerződés IV. fejezetének (az üzemeltetési tevékenység végzésének
pénzügyi feltételei) 3./b. pontja törlésre kerül.
3. Az üzemeltetési szerződés IV. fejezetének 3./c. pontja az alábbiak szerint változik.
A szolgáltató 2012. január 1-től a lakosság részére 800 Ft/hó+ÁFA összegű alapdíj
kedvezményt biztosít.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a víziközmű üzemeltetési szerződés
módosításának aláírására.
Felelős:
Határidő:

polgármester
folyamatos
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1/6.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás szabályainak
és díjának meghatározásáról szóló 20/2009. (VIII.27.) ÖK sz. rendelet
módosítása
Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság
A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatás szabályainak és díjának meghatározásáról szóló 20/2009.(VIII.27.) ÖK. sz.
rendelet módosítása előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a rendelet-tervezetben
foglaltak elfogadását a Képviselő-testületnek.
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek.
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 jelenlévő képviselők részéről hozzászólás, vélemény
nem hangzik el – így a rendelet-tervezetet teszi fel szavazásra.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 2 nem ellenében, és 1 tartózkodás mellett az
alábbi rendeletet alkotja
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
30/2011. (XII.01.) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás szabályainak
és díjának meghatározásáról szóló 20/2009.(VIII.27.) ÖK sz.
rendelet módosításáról
Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló
2000. évi XLIII. tv. 23. § f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás szabályainak és díjának
meghatározásáról szóló 20/2009.(VIII.27.) ÖK. sz. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. sz.
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melléklete helyébe az e rendelet melléklete lép.
2. §
Az R. 9. § (4) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
b) A Zsóry fürdő területén az időlegesen használt (nem állandó lakás céljára szolgáló)
ingatlanoknál ugyanezen célra és időtartamra rendszeresített gyűjtőedény a 60 literes
űrtartalmú gyűjtőedény, vagy a Közszolgáltató azonosító jelével ellátott 120 literes zsákja
vehető igénybe oly módon, hogy a Közszolgáltató azonosító jelével ellátott 120 literes zsák
igénybevétele esetén az ingatlan tulajdonos köteles, tárgyév június 30-ig minimum 13 db a
Közszolgáltató azonosító jelével ellátott 120 literes zsákot megvásárolni.
3. §
Ez a rendelet 2012. január 1. napjával lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát
veszti.
A rendelet 2011. december 1-én
kihirdetésre került.
Dr. Jakab Orsolya sk.
jegyző

27

Melléklet a 30/2011. (XII.01.) önkormányzati rendelethez

A SZOLGÁLTATÓ SZÁLLÍTÓESZKÖZÉHEZ, SZILÁRD HULLADÉK
ELSZÁLLÍTÁSÁHOZ RENDSZERESÍTETT GYŰJTŐEDÉNYEK
2012. ÉVI DÍJSZABÁSA

Edényzet megnevezése
60 literes gyűjtőedény
110 és 120 literes gyűjtőedény
240 literes gyűjtőedény
1100 literes gyűjtőedény (gurulós konténer)
5 m3 -es zárt konténer

Ürítési díj
nettó Ft / alkalom
290.340.685.3 355.11 500.-

Hulladék átrakó telepen a települési szilárd hulladék
közvetlen átadásának díja: (térítési díj)
Nettó 11.500,- Ft/tonna
mezőkövesdi állandó lakcímmel és/vagy ingatlantulajdonnal
rendelkezők részére 300 kg/év mennyiségig
ingyenes
Építési, bontási és zöld hulladék közvetlen átadásának díja (térítési díj):
lakosság részére:
Nettó 1.400,-Ft/tonna
gazdálkodó szervezetek részére
Nettó 2.400,-Ft/tonna
Tiszta föld díj nélkül lerakható!

2.) Tájékoztató az önkormányzat 2011. I-III. negyedéves gazdálkodásáról
Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság
A Pénzügyi és Közbeszerezési Bizottság az Önkormányzat 2011.I-III.negyedévi gazdálkodásáról
készült tájékoztatót megtárgyalta és az abban foglaltakat elfogadásra ajánlja a Képviselőtestületnek.
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek.
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Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek.
Ügyrendi és Szociális Bizottság
A bizottság az önkormányzat 2011. I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót
megtárgyalta és a határozati javaslatot a mellékleteivel együtt elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Kisebbségi Önkormányzat
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat Mezőkövesd Város Önkormányzatának 2011. I-III.
negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta és az abban foglaltakat elfogadásra
javasolja a képviselő-testületnek.
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat megtárgyalta a 2011. I-III. negyedéves gazdálkodásról szóló
tájékoztatót és azt elfogadja.
Dr. Hajdu András alpolgármester az önkormányzati költségvetési koncepcióval kapcsolatban
elmondja, hogy sok önkormányzat fennmaradási problémákkal küzd. Méltatni kell azt, hogy a
város azért tudta elkerülni azt a helyzetet amibe sok önkormányzat belekerült, hogy az elmúlt
évben a szervezeti átalakítások megoldódtak. Ezúton köszöni meg a 106 MFt-os ÖNHIKIS
támogatást, amit az önkormányzat kapott. A koncepcióhoz kapcsolódóan javasolja, hogy figyelni
kell a pályázati lehetőséget, amik a dologi kiadást csökkenthetik, tervek megrendelésével kell
készülni. Ehhez a fegyelmezett gazdálkodáshoz, sikeres pályázathoz kíván jó munkát.
Dr. Fekete Zoltán polgármester – miután a jelenlévők részéről hozzászólás, vélemény nem
hangzik el – a határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 nem ellenében, és 2 tartózkodás mellett az
alábbi határozatot hozza

Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
325/2011. (XI.30.) önkormányzati határozata
az önkormányzat 2011. I-III. negyedévi gazdálkodásáról
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I-III. negyedévi gazdálkodásáról készült
tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

polgármester
értelem szerint
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Indoklás
a 49. sz. melléklethez
2011. I-III. negyedévben elszámolt adókedvezmények
helyi iparűzési adóban

A 2010. adóévről benyújtott adóbevallásban 2011. I-III. negyedévben a helyi iparűzési
adóról szóló 35/2009. (XII.23.) ÖK. számú rendelet 3. §, alapján az alábbi
adókedvezmények kerültek érvényesítésre:
A rendelet 3. §-a értelmében 25 %-os mértékű adókedvezmény illeti meg azt a
vállalkozót, akinek a tárgyévi vállalkozási szintű adóalapja az 1 millió Ft-ot nem haladja
meg, melynek összege a beszámolási időszakban 929 eFt.
Adókedvezmények, adómentességek 2011. I-III. negyedévben a gépjárműadóban
A gépjárműadóban nyújtott adókedvezmények és adómentességek jogcímeit és mértékeit
a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. tv. szabályozza.
A törvény alapján mentes az adó megfizetése alól – többek között – a súlyosan
mozgáskorlátozott személy szállítására szolgáló, muzeális jellegű gépjármű, továbbá
költségvetési szerv, az egyház, a társadalmi szervezet, az alapítvány tulajdonában lévő
gépjármű. E jogcímeken megállapított mentesség összege 2011. I-III. negyedévben 9.657
eFt.
Az adókedvezmények megállapítására a törvény alapján került sor a különböző
környezetvédelmi osztályba sorolás alapján. Ennek összege 3.154 eFt volt.
Adó elengedésére építményadó esetében egy adózónál került sor szociális helyzete
alapján. Az adóelengedések összege 71 eFt volt a beszámolási időszakban.
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3.) Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója
Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság
A Pénzügyi és Közbeszerezési Bizottság az Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepcióját
megtárgyalta. A Bizottság a határozati javaslatban foglaltakat elfogadásra ajánlja a Képviselőtestületnek.
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek.
Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek.
Ügyrendi és Szociális Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a 2012. évi költségvetési koncepcióról szóló
határozati javaslatot a mellékleteivel együtt elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Kisebbségi Önkormányzat
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat Mezőkövesd Város Önkormányzatának 2012. évi
koncepcióját megtárgyalta és az abban foglaltakat elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat megtárgyalta a 2012. évi költségvetési koncepcióját és azt
elfogadja.
Dr. Fekete Zoltán polgármester elmondja, hogy a koncepció még nem a költségvetés, csak a fő
célkitűzéseket tartalmazza. Az intézményhálózat üzemeltetésének folyamatos biztosítása a
legfontosabb cél. Lesznek átalakítások, beruházások fejeződnek be, amire kiemelt figyelmet
fordítanak. A legszükségesebb állagmegóvási feladatokat az intézményeknél el fogják végezni, a
pályázati lehetőségeket figyelemmel kísérik, és minden lehetőséget meg fognak ragadni, hogy a
városba tudjanak többletforrásokat hozni, a csapadékvíz elvezetés megvalósítási szakaszához
fedezetet tudjanak biztosítani. A települési önkormányzatok közbiztonságának növelésére
jelennek meg pályázatok, és minden lehetőséget meg fognak ragadni. Ez egy új támogatási
forma, az önkormányzatnak erre forrást lehet biztosítani. A költségvetés tervezésénél figyelembe
veszik Magyarország új költségvetési tervezetét. Az önkormányzatok a jelenleginél kedvezőbb
normatív támogatási lehetőségekhez jutnak, pl. a kultúra, sport, üzemeltetés amit figyelembe
fognak venni, és érvényesíteni fogják.
Nyeste László elmondja, hogy a kialakult helyzet miatt sok kérdés merült fel benne, de a jelenlegi
koncepció véleménye szerint őszinte, a felépítése korrekt. Érdeklődik, hogy az államosításokkal
kapcsolatban milyen hatások érvényesülhetnek, ill. az állam bizonyos fajta jövedelmet el fog
vonni az önkormányzattól, pl. az SZJA-t, az iparűzési adó 20 %-át, és ez mennyire tervezhető,
hogyan érinti a koncepciót?
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Dr. Fekete Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy államosításról nincs szó, csak
fenntartó váltásról. A Parlament előtt is változhat a beterjesztett anyag, 650 javaslat tárgyalását
követően ki fog derülni hogyan hajtják végre. Mezőkövesd esetében fenntartó váltás lehet, de az
önkormányzat dönthet róla, hogy visszakéri az intézményeket. A sajtóban megjelent híreket ne
úgy állítsa a képviselő úr, mintha már valós lenne. Jelenleg nem terveznek ilyeneket. Az oktatási
és egészségügyi intézmények átalakítása elindult és zajlik, ez természetes folyamat. Mezőkövesd
ezzel nem jár rosszul, hiszen forrást nem akar senki elvonni.
Ezt követően a határozati javaslatot a mellékleteivel együtt teszi fel szavazásra.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
326/2011. (XI.30.) önkormányzati határozata
Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójáról
Mezőkövesd város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város 2012. évi költségvetési
koncepcióját megtárgyalta és az alábbiakat tartja szükségesnek:
1. A város 2012. évi költségvetésének kidolgozására vonatkozó költségvetési koncepciót
elfogadja.
2. A költségvetési egyensúly biztosítása érdekében elengedhetetlenül fontosnak tartja a
mértéktartó, alapvető szükségleteken alapuló igények kidolgozását, a kiadások reális
számbavételét. A működési hiány mértéke maximum a kiadási előirányzat 10 %-ig
terjedhet
3. A fejlesztési, felújítási feladatok tekintetében indokoltnak tartja a műszaki
szempontokon alapuló fontossági sorrend felállítását. A pályázati lehetőségek minél
kedvezőbb kihasználása érdekében 10 millió Ft pályázati önerő tervezését tartja
szükségesnek a fejlesztési céltartalékban. Fejlesztési, felújítási kiadások a 2012. évi
költségvetésben csak a fejlesztési források erejéig tervezhetők.
4. A tervezés során az alábbiak szerint kell eljárni:
a fejlesztési, felújítási feladatok fedezetét szolgáló bevételek megteremtése érdekében a
pályázati lehetőségeket maximálisan ki kell használni
- a bevételi lehetőségeket, a működési célra átvett pénzeszközöket teljes
körűen számba kell venni.
- az intézményhálózat üzemeltetését biztosítani kell
- a megkezdett beruházások befejezését biztosítani kell
- a legszükségesebb állagmegóvási feladatokat el kell végezni
Felelős:

polgármester, intézmények vezetői
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Határidő:

értelem szerint

4.) Beszámoló a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás munkájáról
Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek.
Csirmaz József a Többcélú Kistérségi Társulás 2004. évben jött létre, 21 önkormányzat
polgármesteréből álló szerv. Köszönetet mond a 21 polgármesternek, akik bebizonyították, hogy
milyen erőfeszítésekre képesek. A társulás lényege, hogy a 21 társult önkormányzat területén
olyan közszolgálati feladatot vállaljanak át, ami az önkormányzat feladata lenne. A társulásban
részvevő csoportok igyekeznek eleget tenni az elvárásoknak, ezért köszönetét fejezi ki minden
kistérségi felügyelő személynek. A rendszerben 330 család gondozása jelenik meg, 606 gyerek
ellátását célozta meg, a központi ügyelet szervezése, belső ellenőrzés, közművelődési
gyűjteményi tevékenység, kistérségi sport tevékenység, autóbusz működtetése. Magas színvonal
mellett működik, ami a vezetőnek köszönhető, és minden személynek, aki a hálózatban részt vett.
Dr. Fekete Zoltán polgármester – mivel több hozzászólás, vélemény nem hangzik el – így a
határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza

Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
327/2011. (XI.30.) önkormányzati határozata
a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás munkájáról
szóló beszámolóról
Mezőkövesd város Képviselő-testülete - a polgármester előterjesztésében - megtárgyalta a
Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás munkájáról szóló beszámolót és azt elfogadja.
Felelős:
Határidő:

polgármester
értelem szerint
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6.) Magyar Máltai Szeretetszolgálat beszámolója a 2010. évi Önkormányzattól
átvállalt szociális feladatok végrehajtásáról és az Önkormányzattal kötött
ellátási szerződés felülvizsgálata
Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság
A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság a Magyar Máltai Szeretetszolgálat beszámolója a 2011.
évi önkormányzattól átvállalt szociális feladatok végrehajtásáról és az Önkormányzattal kötött
ellátási szerződés felülvizsgálata előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a határozati
javaslatban foglaltak elfogadását.
Ügyrendi és Szociális Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek.
Dr. Hajdu András alpolgármester üdvözli a Magyar Máltai Szeretetszolgálat megjelent
munkatársait. Elmondja, hogy ha megkérdeznek valakit, hogy hol van a mezőkövesdi hajléktalan
szálló, nem biztos, hogy megtudná mondani. Ennek örülni kell, hiszen a szolgálat munkájának
köszönhető. Az otthon dolgozóinak köszönhető, hogy ápoltan jelennek meg és közlekednek.
Véleménye szerint a hajléktalan probléma nem tükröződik olyan szinten, mint az országban. Nem
látható az a szolgálat, amit a dolgozók ellátnak a nappali melegedőn és az éjjeli menedékhelyen.
Gratulál a munkájukhoz, kiemeli az eredményeket, sikereket, melyet felsorol a tv nézők számára.
Sokszor az az ember, aki krízis helyzetbe kerül, valami oknál fogva visszakerül abba az állapotba
ahonnét elment, azoknak hozzátartozó hiányuk van.
Balogh Csaba tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a vörös iszap katasztrófánál végzett
munkájáért Réti Györgyné miniszteri oklevélben részesült.
Dr. Fekete Zoltán polgármester gratulál és elismerését fejezi ki, majd az előterjesztés mellékletét
képező határozati javaslatot teszi fel szavazásra.

A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza
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Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
328/2011. (XI.30.) önkormányzati határozata
Magyar Máltai Szeretetszolgálat beszámolója a 2010. évi önkormányzattól
átvállalt szociális feladatok végrehajtásáról és az önkormányzattal
kötött ellátási szerződés felülvizsgálata
1. A Képviselő-testület elfogadja a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Mezőkövesdi
Gondozóház 2011. évi önkormányzattól átvállalt szociális feladatok ellátásáról szóló
szakmai beszámolót.
2. A Képviselő-testület a 2004. december 15-én kötött Ellátási Szerződést változatlan
tartalommal 2012. évre elfogadja.
3. A Képviselő-testület vállalja, hogy 2012. évre normatíva kiegészítést nyújt az MMSZ
részére az Ellátási Szerződésben foglalt feladatok ellátására, melynek pontos összegét az
Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletében határozza meg.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

7.) Tájékoztató a piaccsarnok üzemeltetésének tapasztalatairól
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek.
Ügyrendi és Szociális Bizottság
A bizottság az új Piaccsarnok üzemeltetési tapasztalatairól szóló tájékoztatót megtárgyalta és
javasolja a képviselő-testületnek a határozati javaslatban foglaltak elfogadását.
Dr. Fekete Zoltán polgármester – miután a napirendhez módosító javaslat nem hangzik el – így a
határozati javaslatban foglaltakat teszi fel szavazásra.
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A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
329/2011. (XI.30.) önkormányzati határozata
az új Piaccsarnok üzemeltetési tapasztalatairól szóló
tájékoztató elfogadásáról
1. Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Piaccsarnok üzemeltetési
tapasztalatairól szóló tájékoztatót elfogadja.
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy 1 éven belül készüljön újabb
tájékoztató az üzemeltetési tapasztalatokról és amennyiben szükséges, a városi piac és
vásár fenntartásának, használatának és rendjének szabályozásáról szóló 39/2005. (XII.
01.) ÖK .számú rendelet kerüljön módosításra.

Felelős: Mezőkövesdi VG Zrt. Vezérigazgatója, illetve jegyző
Határidő: értelem szerint

8.) Tíztánc Magyar Bajnokság – Magyar Táncsport Szövetség támogatási
kérelme
Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslat „A” változatát elfogadásra
javasolja a képviselő-testületnek.
Dr. Fekete Zoltán polgármester – mivel a napirendhez hozzászólás, vélemény nem hangzik el –
így az Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottságának állásfoglalását teszi fel
szavazásra.

A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza
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Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
330/2011. (XI.30.) önkormányzati határozata
Tíztánc Magyar Bajnokság – Magyar Táncsport
Szakszövetség támogatási kérelme
1./ Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Táncsport
Szövetség kérelmét támogatja és a Városi Sportcsarnok és Szabadidőközpont helyiségeit
2012. január 28-án 100 db belépőjegy ellenében biztosítja.
Az Önkormányzat részére biztosított 100 db belépőjegyet az alábbiak szerint kívánja
elosztani:
- 40 db a 2011. évi kulturális rendezvények megvalósításában kimagasló teljesítményt
nyújtó civil szervezetek,
- 60 db pedig az önkormányzati intézmények részére
A tiszteletjegyek elosztásáról a polgármester gondoskodik.
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a kérelmezőt,
valamint a Városi Sportcsarnok és Szabadidőközpont üzemeltetőjét tájékoztassa.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal és értelem szerint

9.) Mezőkövesd Város Önkormányzata 2011. évi közbeszerzési tervének
módosítása
Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság
A Pénzügyi és Közbeszerezési Bizottság a Mezőkövesd Város Önkormányzata 2011. évi
közbeszerezési tervének módosítása előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a
határozati javaslatban foglaltak elfogadását.
Dr. Fekete Zoltán polgármester az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatban
foglaltakat teszi fel szavazásra.
A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza
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Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
331/2011. (XI.30.) önkormányzati határozata
a 2011. évi közbeszerzési terv módosítására
Mezőkövesd Város Önkormányzatának 2011. évi módosított közbeszerzési terve
Közösségi eljárásrendbe tartozó közbeszerzési eljárások
Közbeszerzés tárgya

É-D városrész szennyvízcsatornázás kivitelezése

Típusa

Építés

Becsült nettó
érték (Ft)

1.800.000.000

Alkalmazandó/
Eljárás
választott
megindítása
eljárás típusa

Nyílt

2011. 11.

Teljesítés

2012. 08.

Hivatalos
közbeszerzési
tanácsadó
igénybevétele

igen

Előzetes
tájékoztató
közzététele

Módosítá
(-: erede
szere

nem

Eredeti
szerep
időpon
jogszabály
vizsgálato
változ

É-D városrész szennyvízcsatornázás FIDICellenőri szolgáltatás

Szolgáltatás

78.000.000

Nyílt

2011. 11.

2012. 08.

igen

nem

Eredeti
szerep
időpon
jogszabály
vizsgálato
változ

Informatikai eszközök
beszerzése alap-, és
középfokú oktatási
intézményekbe

Árubeszerzés

61.752.907

Nyílt

2012. 01.

2012. 04.

nem

nem

Az első
eredmény
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Nemzeti értékhatárt elérő egyszerű közbeszerzési eljárások

Közbeszerzés tárgya

Típusa

Becsült nettó
érték (Ft)

Kánya-patak
rekonstrukciója

Építés

396.000.000

Alkalmazandó/
Eljárás
választott
megindítása
eljárás típusa
Hirdetménnyel
induló,
tárgyalásos

2011. 04.

Teljesítés

Hivatalos
közbeszerzési
tanácsadó
igénybevétele

Előzetes
tájékoztató
közzététele

2012. 03.

igen

nem

Módosítá
(-: erede
szere

-

Eredeti
szerep
időpon
pénzügy
megteremt
változ

Zsóry-fürdő üdülőterület
szennyvíz-csatornázása

Építés

215.000.000

Hirdetménnyel
induló,
tárgyalásos

2011. 11.

2012. 04.

nem

nem

Zsóry-fürdő
épületgépészeti
rekonstrukciója

Építés

160.000.000

Hirdetménnyel
induló,
tárgyalásos

2011. 02.

2011. 08.

nem

nem

-

Városi Bölcsőde
kapacitásbővítése

Építés

80.800.000

Hirdetménnyel
induló,
tárgyalásos

2011. 05.

2011. 11.

nem

nem

Az első
eredmény

21.800.000

3 ajánlattevő
meghívásával
zajló tárgyalásos

2011. 09.

2011. 11.

nem

nem

A beny
pályáza

2011. 06.

2011. 08.

nem

nem

A kivitelez
felmerült, s
pótmu
elvég

2011. 08.

2011. 10.

nem

nem

A kivitelez

A Mező Ferenc Tagiskola
nyílászáróinak cseréje

Építés

Közösségi Ház
fűtésrekonstrukció

Építés

20.000.000

Hirdetmény
nélküli
tárgyalásos

Kavicsos-tavi

Építés

20.000.000

Hirdetmény
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szabadidőpark
kialakításához kapcsolódó
talajcsere

nélküli
tárgyalásos

Kavicsos-tavi
szabadidőpark
sétányburkolása

Hirdetmény
nélküli
tárgyalásos

Építés

É-D városrész szennyvízcsat. projektmenedzseri
tevékenység

Szolgáltatás

300 M Ft értékű
folyószámlahitel felvétele

Szolgáltatás

11.000.000

felmerült, s
pótmu
elvég
2011. 05.

2011. 06.

nem

nem

A Tám
Szervezet á
munká
elvég

Eredeti
szerep
eljárásre
becsült
változik,
jogi sza
kiválasztá
eljárásban

35.000.000

Hirdetménnyel
induló,
tárgyalásos

2011. 12.

2012. 08.

igen

nem

30.000.000

Hirdetmény
nélküli
tárgyalásos

2011. 04.

2012. 05.

nem

nem

-

A megvaló
hitelfe
szükséges
eljár
eredményt

ÖKIF-hitel felvétele a
Zsóry-fürdő üdülőterület
szennyvízcsatornázásához

Szolgáltatás

27.000.000

Hirdetmény
nélküli
tárgyalásos

2011. 12.

2012. 06.

nem

nem

Hóeltakarítási és síkosságmentesítési feladatok
2011./2012. és
2012./2013. évi téli
időszakban

Szolgáltatás

20.000.000

3 ajánlattevő
meghívásával
zajló tárgyalásos

2011. 09.

2013. 04.

nem

nem

-

É-D városrész szennyvíz-

Szolgáltatás

17.000.000

3 ajánlattevő

2011. 09.

2014. 02.

nem

nem

Eredet
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csatornázás jogi szakértői

É-D városrész szennyvízcsatornázás PRtevékenység
Városi Bölcsőde
kapacitásbővítése

meghívásával
zajló tárgyalás
nélküli

Szolgáltatás

Árubeszerzés

15.000.000

3 ajánlattevő
meghívásával
zajló tárgyalásos

9.200.000

3 ajánlattevő
meghívásával
zajló tárgyalás
nélküli

projektme
tevékeny
szerepe
projektme
kiválasztá
eljárásban
2011. 12.

2011. 09.

2012. 08.

2012. 01.

igen

nem

nem

nem

A Képviselő-testület az Önkormányzat módosított 2011. évi közbeszerzési tervét elfogadja, és hozzájárul a városi honlapon
történő közzétételhez.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
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-

Az első
részb
eredmény

10.) Lungo Drom Mezőkövesdi Szervezet irodahelyiség igénye
Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság
A Pénzügyi és Közbeszerezési Bizottság a Lungo Drom Mezőkövesdi Szervezet helyiség
igényléséről szóló előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a határozati javaslatban
foglaltak elfogadását a Képviselő-testületnek.
Ügyrendi és Szociális Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyetért azzal, hogy a Lungo Drom Mezőkövesdi
Szervezete részére a Szent László tér 24. sz. alatti irodahelyiséget egy év időtartamra
térítésmentesen bérbe adja a képviselő-testület azzal, hogy a bérlemény közüzemi költségei a
bérlőt terheli.
Kisebbségi Önkormányzat
1.) A Mezőkövesdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat visszavonja a 27/2011. (IX.26.)
határozatát.
2.) A Mezőkövesdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat megállapodást köt a Lungo Drom
Mezőkövesdi Szervezetével az általuk bérelt Mezőkövesd, Szent László tér 24. szám alatti
Mezőkövesd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő ingatlan irodahelyiségként történő
használatára vonatkozóan. A Kisebbségi Önkormányzat hetente 2 alkalommal (kedden és
csütörtökön) térítésmentesen használhatja az irodahelyiséget, a helyiséget levelezési címként,
pecsétjén és hivatalos levelezésein feltüntetheti.
Felkéri a Kisebbségi Önkormányzat elnökét az irodahelyiség használatával kapcsolatos
intézkedések megtételére és a Lungo Drom Szervezettel történő megállapodás aláírására.
(Csirmaz Zsolt elhagyja az üléstermet – 10 fő)
Dr. Fekete Zoltán polgármester – mivel a napirendhez a jelenlévő képviselők részéről
hozzászólás, vélemény nem hangzik el – így a határozati javaslat elfogadását teszi fel szavazásra.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 nem ellenében, és 2 tartózkodás mellett az
alábbi határozatot hozza
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Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
332/2011. (XI.30.) önkormányzati határozata
A Lungo Drom Mezőkövesdi Szervezetének irodahelyiség igényléséről
1.A Képviselő-testület 2011. december 01-től 2012. november 30-ig terjedő időtartamra
térítésmentesen bérbe adja a Mezőkövesd Szent László tér 24. szám alatti irodahelyiséget
a Lungo Drom Mezőkövesdi Szervezete számára azzal, hogy a bérlemény közüzemi
költségei a bérlőt terhelik.
2.A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: értelem szerint

11.) Gépjárművek átvétele
Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság
A Pénzügyi és Közbeszerezési Bizottság az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta. A
Bizottság javasolja a határozati javaslatban foglaltak elfogadását a Képviselő-testületnek.
Dr. Fekete Zoltán polgármester az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatban
foglaltakat teszi fel szavazásra, mivel a napirendhez módosító javaslat nem hangzik el.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
333/2011. (XI.30.) önkormányzati határozata
Gépjárművek tulajdonjogának átvételéről
1./ Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi, hogy az alábbi
gépjárművek tulajdonjoga térítésmentesen Mezőkövesd Város Önkormányzatának
tulajdonába kerüljön, a kedvezőbb flotta biztosítási ajánlatok beszerzése érdekében:
Jelenlegi tulajdonos:
Széchenyi István

Forgalmi rendszám:
LAT-710

Típus:
Ford Tranzit Kombi
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Szakképző Iskola
Bayer Róbert Városi
Kollégium és Élelmezési
Központ
Hivatásos Önkormányzati
Tűzoltó Parancsnokság

IUR-646

Toyota Hiace

HCF-307

Mercedes létrás

2./ A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonába kerülő HCF-307 forgalmi
rendszámú, Mercedes 1313 típusú „gépezetes tolólétra” gépjárművet az Önkormányzat
értékesítse.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződések megkötésére
és az 1. pontban foglaltaknak megfelelően a tulajdonjog rendezésével kapcsolatos
szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: értelem szerint

Sürgősségi indítvány:
Önkormányzati intézményekben adható egyszeri juttatás
Az előterjesztést bizottság nem tárgyalta.
Balogné röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.
(Csirmaz Zsolt képviselő visszatért az ülésterembe - 11 fő)
Dr. Fekete Zoltán polgármester – miután az előterjesztés a jelenlévők részéről módosító javaslat
nem hangzik el – így a határozati javaslatban foglaltakat teszi fel szavazásra.
A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
334/2011. (XI.30.) önkormányzati határozata
- ZÁRT ülésen hozott az Önkormányzati intézményekben adható egyszeri juttatásról
1. A Képviselő-testület az önkormányzati
intézményekben foglalkoztatott
közalkalmazottak és köztisztviselők valamint a hivatásos önkormányzati tűzoltók
elismerésére engedélyezi, a mellékletben szereplő önkormányzati intézményekben,
összesen bruttó 19.875 eFt összegű utalványok beszerzését.
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2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2011. évi költségvetési rendelet
módosítását készítesse el.
Felelős:
polgármester, intézményvezetők
Határidő: értelem szerint
Dr. Fekete Zoltán polgármester tájékoztatja a jelenlévő képviselő-testület tagjait, hogy Dr. Hajdu
Katalint megválasztották az Ügyrendi és Szociális Bizottság külső tagjának, aki az esküt letette.
A megválasztást és az esküt követően összeférhetetlenség miatt kérte a megszüntetését írásbeli
lemondás formájában.

Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntései



Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság 1 db
Ügyrendi és Szociális Bizottság 1 db

12/1.) Tájékoztató az interpellációkra adott válaszokról
Csirmaz Zsolt, Guti Árpád, Nyeste László és Takács József képviselők az interpellációjukra adott
választ elfogadják.
SZÓBELI INTERPELLÁCIÓK
---TAKÁCS JÓZSEF interpellációjában elmondja, hogy a Széchenyi út - József A. út előtt
elkészült a csapadékvíz elvezetés. A Széchenyi út betorkolásánál mély gödör van, a mögötte lévő
háznál omlásveszély jöhet létre, ezért kibetonozására, ill. megerősítésére van szükség. Félő, hogy
a kerítés bele csúszik az árokba. Eötvös út - Cserfa út torkolatánál 20 m szakaszon mély az árok,
omlásveszély valószínűsíthető, megerősítést kér.
Kérdés: Városközpontban lévő Szent L. téri és a Juharfa úti társasházi lakók megkeresték, hogy
kezelőt szeretnének váltani, mert a jelenlegi kezelő nem tesz meg mindent az épületük érdekében.
Érdeklődik, hogy a Polgármester Úr tesz-e lépéseket kezelőváltással kapcsolatban?
Dr. Fekete Zoltán polgármester az interpelláció kivizsgálásáért és megválaszolásáért Szobonya
Sándor VG Zrt vezérigazgatóját kéri fel, mivel a kivitelezést a VG Zrt végezte.
A kérdésre elmondja, hogy polgári jogi jogviszonyba nem avatkozik bele sem Ő, sem a
képviselő-testület. A VG Zrt vezérigazgatóján múlik a kezelőváltás, amennyiben polgári jogi
jogviszony létesítése érdekében felkeresik és megkeresik. Hangsúlyozza, hogy az
önkormányzatnak ehhez nincs köze. A VG Zrt személyi feltétellel rendelkezik, és ez egy
kezdeményezésen múlik, amit nem az önkormányzat és a polgármester fog megtenni.
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---NYESTE LÁSZLÓ Kavicsos tóval kapcsolatban interpellál, hogy az előírásoknak megfelelően
meg kell vizsgálni milyen veszélyeket rejt, hiszen igen meredek és mély a terület.
Dr. Fekete Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy a Kavicsos tó és Szabadidőpark
átadásakor a szakhatóságoktól minden engedély meg lett kérve, melyet meg is kaptak. A
veszélyforrásokat kivizsgálják és probléma esetén orvosolni fogják.
---CSIRMAZ ZSOLT Deák F. úti lakók kérését tolmácsolja, hogy átadásra került a bölcsőde, így
a forgalom megnövekedett. Baleset elkerülése érdekében sebességkorlátozó tábla kihelyezését
kéri.
Dr. Fekete Zoltán polgármester az interpelláció kivizsgálásával és megválaszolásával Vigh
Henrik irodavezetőt bízza meg.
---CSIRMAZ JÓZSEF Júlia út - Pál útnál húzódik a Pece-patak, melynek egy szakasza rendbe
tételre került. Az időjárás fagyosra fordult, ezért kéri a megmaradt szakasz rendbetételét.
Dr. Fekete Zoltán polgármester elmondja, hogy ezt a problémát már szóban megbeszélték, a
patak rendbetétele hamarosan megkezdődik.
A Képviselő-testület zárt ülés keretében folytatja tovább a tanácskozást, melyről külön
jegyzőkönyv készül.

K.m.f.
Dr. Fekete Zoltán
polgármester

Dr. Jakab Orsolya
jegyző
Jegyzőkönyv hitelesítő
Nyeste László
települési képviselő

Takács József
települési képviselő
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