JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. december 19-én megtartott
üléséről.
Helye: Polgármesteri Hivatal „B” épület emeleti nagytanácskozó terem
Mezőkövesd, Mátyás király út 114.
Jelen vannak:
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Bóta Gáspár
Molnár Istvánné
Malatinszky Károly
Csiger Lajos
Igazoltan maradt távol:

Vámos Zoltán alpolgármester
Csirmaz József
Guti Árpád
Takács József (később érkezett)
Nyeste László (később érkezett)
Csirmaz Zsolt
Barsi László

Polgármesteri Hivatal részéről
Dr. Jakab Orsolya jegyző
Dr. Kovács András aljegyző
Dr. Hajdu András alpolgármester
Dr. Tóth Zsófia irodavezető
Balog Lászlóné irodavezető
Vigh Henrik irodavezető
Toma Tibor főépítész
Pázmándi Tamás munkatárs (érintett napirendnél)
Nagy István stratégiai referens (érintett napirendnél)
Dr. Fekete Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet,
jelen van 8 fő képviselő. Igazoltan maradt távol: Barsi László és Csirmaz Zsolt képviselő, Nyeste
László és Takács József képviselő jelezte, hogy később fog érkezni. Jegyzőkönyv hitelesítőnek
felkéri Bóta Gáspár és Csiger Lajos képviselő urakat.
Kiküldésre került:
 Polgármesteri tájékoztató
 Az 5.2.) a 7.) a 9.) a 10.) és a 11.) napirendek anyagai
 Az 1/3 napirendhez új rendelet-tervezet
 6/4. napirendhez adatlap
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Sürgősségi indítványt terjeszt elő indítványok között:
5/1/A.)„Rendelőintézet röntgen berendezésének felújítása” és
5/1/B.)„Háziorvosok számítógép vásárlásának támogatása” valamint
5/1/C.)„Iskolatej program” címmel
Sürgősségi indítványt terjeszt elő zárt ülés keretében:
6/12. napirendként: „Mártírok útja 27. szám alatti ingatlan hasznosítása” és
12. napirendként: „Mezőkövesdi Városgazdálkodási Zrt. Vezérigazgatói állására vonatkozó
tulajdonosi rendelkezés” valamint
13. napirendként: „Társasági adóból elnyert forráshoz önerő biztosítása” címmel
Dr. Fekete Zoltán polgármester a sürgősségi indítványok elfogadását teszi fel szavazásra.
A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal elfogadta a sürgősségi indítványok
megtárgyalását
Mivel a napirendhez a jelenlévők részéről hozzászólás, vélemény nem hangzik el, így azt az
elhangzott módosításokkal együtt teszi fel szavazásra.
A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
352/2011. (XII.19.) önkormányzati határozata
Napirend megállapítása
1.) Önkormányzati rendeletek módosítása
1.1.) A 2012. évi élelmezési nyersanyagnorma meghatározása
Előadó : Dr. Jakab Orsolya jegyző
Referens: Barnóczky László Élelmezési Központ igazgató
1.2.) Mezőkövesd város Önkormányzatának a szociális igazgatásról és ellátásokról
szóló 4/2007. ((III.1.) ÖK. számú rendeletének módosítása
Előadó : Dr. Jakab Orsolya jegyző
Referens: Dr. Tóth Zsófia irodavezető
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1.3.)Helyi autóbusz-közlekedés díjának megállapításáról szóló 27/1997.(IX. 25.) ÖK
számú rendelet módosítása
Előadó : Dr. Jakab Orsolya jegyző
Referens: Vígh Henrik irodavezető
1.4.) Mezőkövesd Város Önkormányzatának 14/2007.(III.29.) ÖK számú
rendeletének módosítása a közterület eltérő használatáról és a használat díjának
meghatározásáról
Előadó : Dr. Jakab Orsolya jegyző
Referens: Vígh Henrik irodavezető
1.5.) A helyi iparűzési adóról szóló 35/2009. (XII.23.) sz. ÖK. rendelet módosítása
1.6.) Talajterhelési díjról szóló rendelet módosítása
Előadó: Dr. Jakab Orsolya jegyző
Referens: Balog Lászlóné irodavezető
Besenyeiné Mezei Ágnes munkatárs
1.7.)Az önkormányzat 3/2011. (II.24.) költségvetési rendeletének módosítása
Előadó : Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens: Balog Lászlóné irodavezető
2.1.)A Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola Alapító
Okiratának módosítása
Előadó : Juhász Jánosné igazgató
Referens: Kiss László munkaszervezet vezető
2.2.) Széchenyi István Szakképző Iskola Alapító Okiratának módosítása
Előadó : Csirmaz István igazgató
Referens: Kiss László munkaszervezet vezető
2.3.)A Mezőkövesdi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény,
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (MÁAMIPSZ) Alapító Okiratainak
módosítása
Előadó : Gál János igazgató
Referens: Kiss László munkaszervezet vezető
3.) Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve
Előadó : Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens: Bocsi Anna irodavezető
4.)A Mezőkövesdi Cigány Települési Kisebbségi
együttműködési megállapodás felülvizsgálata
Előadó : Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens: Bocsi Anna irodavezető

Önkormányzattal

kötött

5.) Indítványok, javaslatok
3

5.1.)A Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola alapításának 100.
évfordulóját előkészítő bizottság megszüntetése
Előadó : Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens: Juhász Jánosné igazgató
Bocsi Anna irodavezető
5.1/A.) Sürgősségi indítvány - Rendelőintézet röntgen berendezésének felújítása
Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens: Vigh Henrik irodavezető
5.1/B.)Sürgősségi indítvány – Háziorvosok számítógép vásárlásának támogatása
Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens: Balog Lászlóné irodavezető
5.1/C.) Sürgősségi indítvány – Iskolatej program
Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens: Dr. Tóth Zsófia irodavezető
5.2.) Tájékoztató az interpellációkra adott válaszokról
ZÁRT ÜLÉS
6.) Önkormányzati ingatlanok hasznosítása
6.1.) Dr. Lukács Gáspár u. 1. fsz. 1. lakásbérleti szerződések hosszabbítása
6.2.) Illyés Gyula út 8. II/1. sz. alatti lakás hasznosítására érkezett kérelem elbírálása
6.3.)Illés Gyula út 8. 3/3. sz. alatti lakás hasznosítása
6.4.) Illés Gyula út 8. 3/4. sz. alatti lakás hasznosítása
6.5.) Juharfa u. 3. III. em. 14. sz. alatti bérlakás hasznosítása
6.6.)Szent László tér 8. sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség hasznosítására
érkezett kérelem elbírálása
6.7.) Mezőkövesd, Szent László tér 17. sz. alatti üzlethelyiség hasznosítása
6.8.)Mátyás király u. 114. sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség
hasznosítására érkezett kérelem elbírálása
Előadó : Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens: Balog Lászlóné irodavezető
Berecz Józsefné munkatárs
6.9.) Mezőgazdasági föld hasznosítása iránti kérelem
6.10.)Közterület megvásárlásra irányuló kérelem elbírálása
6.11.) Anna köz 7.-9.- 48-as Hősök útja 14. – 16.ingatlanértékesítés felülvizsgálata
Előadó :
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Bocsi Anna irodavezető
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6/12.) Sürgősségi indítvány – Mártírok u. 27. sz. alatti ingatlan hasznosítása
Előadó : Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens: Balog Lászlóné irodavezető
Berecz Józsefné munkatárs
7.)A Mezőkövesdi Városgazdálkodási Zrt.-vel kötött megállapodások felülvizsgálata
Előadó :
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Balog Lászlóné irodavezető
8.)Megvalósíthatósági tanulmány készítőjének kiválasztása – Turisztikai attrakciók
Előadó :
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Nagy István stratégiai referens
9.) Zsóry fürdő üdülőterület szennyvízcsatornázása kivitelezőjének kiválasztása
közbeszerzés keretében
Előadó :
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Vígh Henrik irodavezető
Pázmándi Tamás munkatárs
10.)Mezőkövesd egyes városrészeinek gyógyhellyé
dokumentációk elkészíttetése
Előadó :
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Vígh Henrik irodavezető

minősítését

előkészítő

11.) A Városi Galéria felújítására vonatkozó vállalkozási szerződés módosítása
Előadó :
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Vígh Henrik irodavezető
Nagy István stratégiai referens
Pázmándi Tamás munkatárs
12.) Sürgősségi indítvány – Mezőkövesdi Városgazdálkodási Zrt Vezérigazgatói
állására vonatkozó tulajdonosi rendelkezés
Előadó :
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Dr. Jakab Orsolya jegyző
13.)Sürgősségi indítvány - Társasági adóból elnyert forráshoz önerő biztosítása
Előadó :
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Bocsi Anna irodavezető
Felelős: Polgármester
Határidő: értelem szerint
Interpellációs szándékát, ill. kérdést feltenni
egy képviselő sem jelezte
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Polgármesteri tájékoztató
Dr. Fekete Zoltán polgármester röviden ismerteti a polgármesteri tájékoztatóban foglaltakat.
Mivel a jelenlévők részéről más hozzászólás, vélemény nem hangzik el, így a polgármesteri
tájékoztatóban foglaltakat teszi fel szavazásra.
A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal a polgármesteri tájékoztató
elfogadta

1/1.) A 2012. évi élelmezési nyersanyagnorma meghatározása
Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság
A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta. A Bizottság
elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek a határozati javaslatban foglaltakat.
A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság a rendelet-tervezetben foglaltakat elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.
Oktatási, Egészségügyi és Civil Kapcsolatok Bizottság
Az Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság az előterjesztésben foglaltakat
megtárgyalta. A Bizottság javasolja határozati javaslatban foglaltak elfogadását.
Az Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság az előterjesztésben foglaltakat
megtárgyalta. A Bizottság javasolja a rendelet-tervezetben foglaltak elfogadását.
Ügyrendi és Szociális Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a gyermekétkeztetés szabályai alá nem tartozó
étkezés nyersanyagnormáját a határozati javaslatban foglaltaknak megfelelően javasolja
elfogadni a képviselő-testületnek.
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a rendelet-tervezetben foglaltakat elfogadásra
ajánlja a képviselő-testületnek.
Dr. Fekete Zoltán polgármester – miután a napirendhez hozzászólás, vélemény nem hangzik el –
így a gyermekétkeztetés szabályai alá nem tartozó étkezés nyersanyagnormájával kapcsolatos
határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza
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Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
353/2011. (XII.19.) önkormányzati határozata
Mezőkövesd Önkormányzat intézményeinél biztosított étkezés
nyersanyag normájának megállapítása
1.) A képviselő-testület a gyermekétkeztetés szabályai alá nem tartozó étkezés
nyersanyagnormáját az alábbiakban határozza meg:
2012. január 1-jétől (Áfa és rezsiköltség nélkül)
Reggeli 144 Ft/nap
Ebéd
280 Ft/nap
Uzsonna
110 Ft/nap
Vacsora
223 Ft/nap
2.) Az étkezésnél a napi fizetendő térítési díjat a nyersanyagköltség általános forgalmi
adóval növelt összegével és az ételkészítés rezsi költségének felszámításával kell
meghatározni.
Felelős: érintett intézmények vezetői
Határidő: 2012. január 1.
Dr. Fekete Zoltán polgármester az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet teszi fel
szavazásra, mely az intézményi térítési díjakat tartalmazza.
A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotja.
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
31/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelete
Mezőkövesd Önkormányzat intézményeinél biztosított
gyermekétkeztetési intézményi térítési díjának megállapításáról
Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete A gyermekek védelméről és
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. §-ban kapott felhatalmazás
alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
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1.§
A bölcsődei gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának napi összege:
2012. január 1-jétől

280 Ft+Áfa/fő
2.§

A napközi-otthonos óvodai gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának napi összege:
2012. január 1-jétől

315 Ft+Áfa/fő
3.§

Az általános iskolai menzás gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának napi összege:
2012. január 1-jétől

221 Ft+Áfa/fő
4.§

A kollégiumi étkeztetés intézményi térítési díjának napi összege:
2012. január 1-jétől

647 Ft+Áfa/fő
5.§

A középfokú (egyéb) oktatási intézmények menzás gyermekétkeztetés térítési díjának
napi összege:
2012. január 1-jétől

280 Ft+Áfa/fő
6.§

(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.
(3) A kedvezményre jogosultságot a sportegyesület vezetője igazolja az intézmény
vezetőnek a tanév I. félévében szeptember 15-ig, a II. félévben február 15-ig.
(4) A személyi térítési díjkedvezmény megszűnik, ha a kedvezményezett megszünteti
tanulói jogviszonyát vagy sportolói tevékenységét abbahagyja vagy nem mezőkövesdi
sportegyesületbe igazol át.
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(5) A személyi térítési díjjal kapcsolatos döntést a fenntartó átruházza az
intézményvezetőre.
7.§
(1) Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a Mezőkövesd Önkormányzat intézményeinél biztosított
gyermekétkeztetési intézményi térítési díjának megállapításáról szóló 37/2010.(XII.16.)
ÖK. számú rendelet.
dr. Fekete Zoltán s.k.
polgármester

dr. Jakab Orsolya s.k.
jegyző

A rendelet kihirdetésének dátuma:
2011. december 20.
Dr. Jakab Orsolya sk.
jegyző

1/2.) Mezőkövesd város Önkormányzatának a szociális igazgatásról és
ellátásokról szóló 4/2007. ((III.1.) ÖK. számú rendeletének módosítása

Ügyrendi és Szociális Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Dr. Fekete Zoltán polgármester – miután a napirendhez a jelenlévő képviselők részéről módosító
javaslat nem hangzik el – így a rendelet-tervezetet teszi fel szavazásra.
A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotja
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Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
32/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló
4/2007.(III.1.) ÖK számú rendeletének módosításáról
Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Mezőkövesd város Önkormányzatának a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló
4/2007. ((III.1.) ÖK. számú rendelet ( továbbiakban: R.) 21/A.§ (1) bekezdése a
következőre változik:
1) Az az aktív korúak ellátását kérelmező személy, aki aktív korúak ellátására, azon belül
foglalkoztatást helyettesítő támogatásra vagy rendszeres szociális segélyre válik
jogosulttá, az Szt. 33. §-ában foglaltakon felül a jogosultságának egyéb feltételeként
köteles lakókörnyezetének rendben tartására az alábbiak szerint:
A lakókörnyezet akkor rendezett, ha az aktív korúak ellátását kérelmező, illetve az ellátás
jogosultja az általa életvitelszerűen lakott lakást, vagy házat
a) tisztán, rendezetten, higiénikus állapotban tartja,
b) az ingatlan állagát folyamatosan karbantartja, rendeltetésszerű használhatóságát
biztosítja,
c) a házhoz tartozó udvart és kertet rendszeresen gondozza, gyomtalanítja, továbbá,
d) az ingatlanhoz tartozó járdának (járda hiányában egy méter széles területsávnak), a
járda melletti zöldsávnak, ároknak úttestig terjedő teljes területének, legfeljebb az
épület 10 méteres körzetén belüli területének a gondozását, tisztán tartását, szemétés gyommentesítését biztosítja.
2. §
Az R. 21/A. § (2) bekezdés a következőre változik:
(2) A jegyző az aktív korúak ellátásának megállapítására irányuló kérelem benyújtását
követő 10 napon belül – a Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat
és a közterület-felügyelet bevonásával – győződik meg a lakókörnyezet rendezettségéről.
3. §
Az R. 21/A. § (4) bekezdés a következőre változik:
(4) Aki a lakókörnyezete rendezettségét a kitűzött határidőig nem biztosítja, annak aktív
korúak ellátása nem állapítható meg, illetve az Szt. 34. § (2) bekezdése, valamint a 36. §
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(2) bekezdésében foglaltakon túl meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való
jogosultságát annak a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személynek, aki
ezen rendelet 21/A. §-ában foglalt kötelezettségét nem teljesíti, vagy felszólítás ellenére
nem gondoskodik annak fenntartásáról.
Az aktív korúak ellátására azon belül rendszeres szociális segélyre jogosult személy, ha a
lakókörnyezete rendben tartására vonatkozó feltételeknek nem tesz eleget az Szt. 37/B.§
(1a) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.
4. §
Záró rendelkezések
A rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.

dr. Fekete Zoltán sk.
polgármester

dr. Jakab Orsolya sk.
jegyző

A rendelet kihirdetésének dátuma:
2011. december 20.
Dr. Jakab Orsolya sk.
jegyző
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INDOKOLÁS
ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények
módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény 20.-23. §-a, 2012. január 1. napjától több
ponton módosította a rendszeres szociális segélyre vonatkozó szabályozást.
A törvényhely felhatalmazást tartalmaz a települési önkormányzatok részére, hogy –
összhangban a feltételekhez kötendő segélyezés elvével – rendeletben szabályozzák a
rendszeres szociális segélyben részesülő személyek részére előírandó, a lakókörnyezet
rendezettségének biztosítására vonatkozó szabályokat.
RÉSZLETES INDOKOLÁS
1. §
A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények
módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvényben foglaltak alapján került módosításra, mely
az aktív korúak ellátására jogosult személyek részére a lakókörnyezet rendezettségének
biztosítása körében előírt részletes szabályokat tartalmazza.
2. §
A foglalkoztatást helyettesítő támogatás szövegrész az aktív korúak ellátásának
megnevezésre változott.
3. §
A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények
módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvényben foglaltak alapján került módosításra, mely
a rendszeres szociális segélyben részesülők vonatkozásában a lakókörnyezet
rendezettségének elmaradását a segély folyósításának egy hónapra történő
felfüggesztésével szankcionálja.
4. §
Jelen szakasz 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.
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1/3.)Helyi autóbusz-közlekedés díjának megállapításáról szóló 27/1997.(IX.
25.) ÖK számú rendelet módosítása

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság
A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság a rendelet-tervezetben foglaltakat elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a módosított rendelet-tervezetet elfogadásra
javasolja a képviselő-testületnek.
Ügyrendi és Szociális Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a helyi autóbusz-közlekedés díjának
megállapításáról szóló rendelet módosításával egyetért, azt elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Dr. Fekete Zoltán polgármester – mivel a napirendhez a jelenlévők részéről hozzászólás,
vélemény nem hangzik el – így a rendelet-tervezetben foglaltakat teszi fel szavazásra.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet
alkotja
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
33/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelete
a helyi autóbusz-közlekedés díjának megállapításáról szóló
27/1997. (IX. 25.) sz. 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. §
A rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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(1) A helyi autóbusz-közlekedés díjai:

nettó

a./ vonaljegy:

110.- Ft

140.- Ft

b./ havi teljes árú összvonalas bérlet:

2.921.- Ft

3.710.- Ft

c./ félhavi teljes árú összvonalas bérlet:

1.933.- Ft

2.455.- Ft

d./havi teljes árú egyvonalas bérlet:

1.976.- Ft

2.510.- Ft

e./ félhavi teljes árú egyvonalas bérlet:

1.319.- Ft

1.675.- Ft

946.- Ft

1.200.- Ft

f./ havi kedvezményes bérlet:

bruttó

.
2. §
Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát
veszti.

Dr. Fekete Zoltán sk
polgármester

Dr. Jakab Orsolya sk
jegyző

A rendelet kihirdetésének dátuma:
2011. december 20.

Dr. Jakab Orsolya sk.
jegyző

1/4.) Mezőkövesd Város Önkormányzatának 14/2007.(III.29.) ÖK számú
rendeletének módosítása a közterület eltérő használatáról és a használat
díjának meghatározásáról
Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság
A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság a Mezőkövesd Város Önkormányzatának
14/2007.(III.29.)ÖK. sz. rendeletének módosítása a közterület eltérő használatáról és a használat
díjának meghatározását elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek.
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Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek.
Ügyrendi és Szociális Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a közterület eltérő használatáról és a használat
díjának meghatározásáról szóló rendelet-tervezetet a mellékleteivel együtt elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek.
(Nyeste László képviselő megérkezett - 9 fő )
Dr. Fekete Zoltán polgármester – mivel a napirendhez módosító javaslat nem hangzik el – így a
rendelet-tervezetet teszi fel szavazásra.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet
alkotja
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
34/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelete
a közterület eltérő használatáról és a használat díjának
meghatározásáról szóló 14/2007. (III. 29.) ÖK. számú
rendelet módosításáról
Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény 8. §
(1) bekezdésében és 80. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. §
A közterület eltérő használatáról és a használati díjának meghatározásáról szóló 14/2007.
(III. 29.) ÖK számú rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.
2. §
Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát
veszti.
Dr. Fekete Zoltán sk.
Dr. Jakab Orsolya sk.
polgármester
jegyző
A rendelet kihirdetésének dátuma:
2011. december 20.
Dr. Jakab Orsolya sk.
jegyző
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Melléklet a 34/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelethez
Közterület használat célja
1

2.

Árusító pavilon és fülke, idényjellegű árusítás
-

kiemelt területen

1000.- Ft/m2/hó

-

egyéb területen

400.- Ft/m2/hó

Alkalmai árusítás, vásár
3.

kiemelt területen és üdülőterületen

900.- Ft/m2/nap

4.

egyéb területen

300.- Ft/m2/nap

3.

Mozgó árusítás (egységesen)

4.

Mozgóbolt (egységesen)

5.

Építési munkával kapcsolatos anyagok elhelyezése

6.

7.

Díjtételek (bruttó)

500.- Ft/db/nap
200.000.- Ft/db/év

5.

lakásépítésnél

50.- Ft/m2/hó

6.

más építési munkánál

100.- Ft/m2/hó

Vendéglátó-ipari előkert
7.

kiemelt területen és üdülőterületen

8.

egyéb területen

1.000.- Ft/m2/hó
500.- Ft/m2/hó

Rögzített helyzetű reklámtáblák és hirdető berendezések elhelyezése
9.

kiemelt területen és üdülőterületen

1 m2 nagyságig
1 m2 fölött minden megkezdett m2

1.000.- Ft/db/hó
800.- Ft/db/hó

10. egyéb területen
1 m2 nagyságig
1 m2 fölött minden megkezdett m2
8.

500.- Ft/db/hó
400.- Ft/db/hó

Mozgatható reklámtáblák elhelyezése
11. kiemelt területen és üdülőterületen
12. egyéb területen

2.000.- Ft/db/hó
900.- Ft/db/hó
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9.

10.

11.

Mutatványos tevékenység
13. üdülőterületen

200.- Ft/m2/nap

14. egyéb területen

200.- Ft/m2/nap

Reklámcélú bemutató
15. kiemelt területen és üdülőterületen

900- Ft/m2/nap

16. egyéb területen

400.- Ft/m2/nap

Kiállítás vásárral egybekötve
(népműv., képzőművészeti, mg-i)

12.

17. kiemelt területen

350.- Ft/m2/nap

18. egyéb területen

150.- Ft/m2/nap

Üzemképtelen gépjármű tárolása
19. egyéb területen

5.000.- Ft/gk/hó

13.

Szilárd út- és járdaburkolat, díszburkolat bontása

100.- Ft/m2/nap

14.

Közterület más okból történő lezárása

100.- Ft/m2/nap

15.

Taxi droszt igénybevétel díja:

Bruttó 20.000,-Ft/év/gépkocsi

1/5.) A helyi iparűzési adóról szóló 35/2009. (XII.23.) sz. ÖK. rendelet
módosítása
Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság
A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság a helyi iparűzési adóról szóló 35/2009.(XII.23.) ÖK.
rendelet módosítását elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek.
Ügyrendi és Szociális Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosítással
egyetért, azt elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek.
Dr. Fekete Zoltán polgármester a helyi iparűzési adóról szóló rendelet-tervezetet teszi fel
szavazásra, mivel a napirendhez hozzászólás, vélemény nem hangzik el.
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet
alkotja
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
35/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelete
a helyi iparűzési adóról szóló 35/2009. (XII.23.) sz.
ÖK. rendelet módosításáról
Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.

törvény 1.§ (1) bekezdésében, az 5.§ c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az
Alkotmány 44/A.§ (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1.§
A helyi iparűzési adóról szóló 35/2009. (XII.23.) sz. ÖK. rendelet 2.§ (2) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke a helyi
adókról szóló 1990. évi C. törvény 37. §. (2) bekezdésének a) és b) pontja szerinti
tevékenység végzése után naptári naponként 5.000.- Ft.”
2.§
Záró rendelkezések
Ez a rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba, és hatálybalépését követő napon
hatályát veszti.

Dr. Jakab Orsolya sk.
jegyző

Dr. Fekete Zoltán sk.
polgármester

A rendelet kihirdetésének dátuma:
2011. december 20.

Dr. Jakab Orsolya sk.
jegyző
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1/6.) Talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról
Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság
A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság a javasolja a talajterhelési díjról szóló rendelet
módosításának elfogadását a Képviselő-testületnek.
Ügyrendi és Szociális Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról
szóló 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 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet
alkotja
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
36/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelete
Talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról
Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról
szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdésében és 26. §. (4) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya Mezőkövesd város közigazgatási területén a környezetterhelési
díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 11. §-ában meghatározott kibocsátókra terjed ki.
A talajterhelési díj fizetése
2. §
(1) A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, a tárgyévet követő év március
31-ig az önkormányzati adóhatóságnál rendszeresített formanyomtatványon bevallania, és
a (2) bekezdésben megjelölt számlára ugyanezen időpontig megfizetnie.
(2)A talajterhelési díjfizetési kötelezettséget Mezőkövesd Város Önkormányzat
Képviselő-testületének 11734107-15350071-03920000 számú talajterhelési díj beszedési
számlájára kell teljesíteni.
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Díjkedvezmények
3. §
(1) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó a benyújtott bevallásban
megállapított talajterhelési díjfizetésre vonatkozóan, kérelemre 100%-os kedvezményben
részesül az a mezőkövesdi lakóhellyel rendelkező természetes személy háztartása –
kizárólag egy, a lakhatását szolgáló lakóingatlan vonatkozásában - ahol kizárólag
a) 62 év feletti, vagy
b) rokkantsági járadékos, I-II. csoportú rokkantsága alapján nyugellátásban, baleseti
nyugellátásban részesülő, vagy
c) az a) és b) pontban felsorolt feltételeknek megfelelő személyek élnek, vagy
d) az a), b) és c) pontban felsorolt feltételeknek megfelelő személyek, akinek
háztartásában kizárólag fogyatékos személy él, vagy kizárólag olyan eltartottról
gondoskodik, akinek eltartására jogszabály, vagy bírósági határozat kötelezi;
és az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a (2) bekezdésben foglaltakat.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kedvezmény csak azokat a kibocsátókat illeti meg, akiknek
a) két fős, vagy nagyobb létszámú háztartásában – a kérelem benyújtását megelőző hónap
jövedelme alapján számított – egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a háromszorosát,
b) egyedül élő kérelmező esetén az előbbiek szerint számított egy főre eső jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a háromszorosát.
(3) Vállalkozások esetében az (1)-(2) bekezdésben foglalt kedvezmény nem adható.
(4) A kérelmet és annak jogosultságát igazoló mellékleteket a bevallással egyidejűleg, de
legkésőbb tárgyévet követő év március 31-ig kell benyújtani. A határidő után benyújtott
kérelmek esetén kedvezmény nem állapítható meg a jogosultság fennállása esetén sem.
A díjfizetési kötelezettség adatszolgáltatás
4. §
Mezőkövesd Város Önkormányzat Jegyzője (a továbbiakban Jegyző) részére a szolgáltató
a kibocsátók azonosítása és ellenőrzése érdekében adatszolgáltatásra köteles:
a) a vezetékes ivóvíz szolgáltatója:
- minden év február 28. napjáig a kibocsátók részére az előző évben szolgáltatott, az
ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott, valamint a locsolási célú
felhasználásra figyelembe vett vízmennyiségről,
- csatornára való rákötésekről, valamint a kibocsátók körében történt változásról a
rákötést, illetve a változást követő hó 5. napjáig.
b) a folyékony hulladék elszállítására feljogosított szervezet a kibocsátók
szennyvíztárolójából az előző évben elszállított folyékony hulladék mennyiségéről,
minden év február 28. napjáig.
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Záró és átmeneti rendelkezések
5. §
(1) Ez a rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Mezőkövesd Város Önkormányzatának a talajterhelési díjjal
kapcsolatos helyi szabályokról szóló 31/2004. (IX.1.) ÖK számú rendelete.

Dr. Jakab Orsolya sk.
jegyző

Dr. Fekete Zoltán sk.
polgármester

A rendelet kihirdetésének dátuma:
2011. december 20.
Dr. Jakab Orsolya sk.
jegyző

1/7.)Az önkormányzat 3/2011. (II.24.) költségvetési rendeletének módosítása
Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság
A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság az önkormányzat 3/2011.(II.24.) költségvetési
rendeletének módosítását elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek.
Dr. Fekete Zoltán polgármester – miután a jelenlévő képviselők részéről módosító javaslat nem
hangzik el – így a rendelet-tervezetet a mellékleteivel együtt teszi fel szavazásra.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet
alkotja
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Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
37/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelete
a 3/2011.(II.24.) költségvetési rendeletének módosításáról
Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és
szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek
feladat– és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 92/C. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró
(könyvvizsgáló) és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV, törvény 92. § (13)
bekezdés e) pontjában meghatározott Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság véleményének
kikérésével a következőket rendeli el:
1.§
A 3/2011.(II.24.) rendelet (a továbbiakban: R.) 1.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
1.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének
a./ Bevételi főösszegét
- a 2.§. szerinti hitelfelvételből és a pénzforgalom
nélküli tételekből származó bevételek nélkül
b./ Kiadási főösszegét
- a 4. §. szerinti hiteltörlesztési kiadások nélkül
c./ Hiányát
melyből:
ca.) a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló
előző évek működési pénzmaradványa
cb.) a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló
előző évek felhalmozási pénzmaradványa
cc.) a költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló
működési célú hitelfelvétel (forráshiány)
cd.) a költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló
felhalmozási célú hitelfelvétel (forráshiány)
állapítja meg.

9.057.884 eFt-ban

10.329.944 eFt-ban
1.272.060 eFt-ban

45.782 eFt
1.020.407 eFt
220.386 eFt
0 eFt
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2.§
A R. 6.§ (1) bekezdésben szereplő általános (kockázati) tartalék összege 11.272 eFt.
3.§
Az R. 1.-51. számú mellékletei helyébe az e rendelet 1.-51. számú mellékletei lépnek.
4.§
E rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.

Dr. Jakab Orsolya sk.
jegyző

Dr. Fekete Zoltán sk.
polgármester

A rendelet kihirdetésének dátuma:
2011. december 20.
Dr. Jakab Orsolya sk.
jegyző
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2/1.)A Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola Alapító
Okiratának módosítása
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.
Ügyrendi és Szociális Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, azt a
módosított alapító okirattal együtt elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Dr. Fekete Zoltán polgármester – mivel a napirendhez a jelenlévők részéről hozzászólás,
vélemény nem hangzik el – így a határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
354/2011. (XII.19.) önkormányzati határozata
a Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola
Alapító Okiratainak módosításáról
A Képviselő-testület a Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola
Alapító Okiratának alábbi módosításait jóváhagyja.
MÓDOSÍTÓ OKIRAT
Törlésre kerülnek az alábbi szövegrészek:
- A tevékenység jellege alapján: közszolgáltató
- Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény
- Közoktatási és kapcsolódó tevékenységek pénzügyi igazgatása önkormányzati
költségvetési szerveknél szakfeladat.
Módosításra kerül az alábbi szövegrész:
-

További szakfeladatok: szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett
alaptevékenységhez kapcsolódó tevékenység
Módosításra kerül az iskolai évfolyamok száma (5-12. ill. 7-12.)

Pontosításra kerül az alábbi szövegrész:
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Régi szövegrész:
Az intézmény az alábbi
fogyatékossági típusok ellátását
végzi:

 tanulmányaikat







Új szövegrész:
Az intézmény az alábbi
fogyatékossági típusok ellátását
végzi:

magántanulóként folytató sajátos
nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság
szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési
igényű tanulók orvosi igazolás alapján
gyógypedagógiai
nevelésből
visszahelyezettek,
valamint folyamatosan figyelemmel kísért tanulók
testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi
fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos
nevelési igényű gyermekek, tanulók
beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a
megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének
organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos
rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű
gyermekek, tanulók
a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének
organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és
súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű
gyermekek, tanulók.

 a

megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége miatt
sajátos nevelési igényű tanulók,
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének súlyos rendellenessége miatt sajátos
nevelési igényű tanulók
Ezeken belül:
- mozgássérült,
- hallássérült,
nagyothalló,
- látássérült,
gyengén látó
- dyslexia,
- dysgraphia
- dyscalculia
- az iskolai készségek kevert zavara,
- az iskolai készségek egyéb fejlődési zavara,
- az iskolai készségek nem meghatározott fejlődési
zavara,
- kevert specifikus fejlődési zavarok
- az aktivitás és a figyelem zavarai
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Kiegészül az alábbi elemekkel:
-

852021-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.
évfolyamon)
852022-1 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű
nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon)
855914-1 Általános iskolai tanulószobai nevelés
855915-1 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
OKJ 54 861 01 0000 00 00 – biztonságszervező (1 éves)

Az alapító okirat egyéb rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.
Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal
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ALAPÍTÓ OKIRAT
Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 2.§-ának (1)
bek. b, pontjában, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §-ának (5)
bekezdésében foglaltak alapján Mezőkövesd Város Önkormányzata az 1911. szeptember 14-én
létesített Királyi Kathólikus Főgimnázium alapító okiratát a következők szerint határozza meg.
Az intézmény neve:
Szakközépiskola

Szent László Gimnázium és Közgazdasági

Az intézmény székhelye:

Mezőkövesd, Mátyás király út 146.

Az intézmény típusa:

Gimnázium és szakközépiskola

Az intézmény alapításának éve:

1911.

Jogszabályban meghatározott közfeladata:

Általános középfokú oktatás:

TEAOR:

8531 Általános középfokú oktatás
8532 Szakmai középfokú oktatás

Szakágazati kód:

853100 – Általános középfokú oktatás

Az intézmény irányító és alapító szerve:

Mezőkövesd Város Önkormányzata
3400. Mezőkövesd, Mátyás király út 112.

Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve:
Mezőkövesd Város Önkormányzata
3400. Mezőkövesd, Mátyás király út 112.
Az alapítói jog gyakorlója:
Gazdálkodási jogköre:

Mezőkövesd Város Önkormányzat
3400. Mezőkövesd, Mátyás király út 112.
Önállóan működő költségvetési szerv

Az intézmény pénzügyi-gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal (3400-Mezőkövesd,
Mátyás király út 112.) mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el. Az
intézmény a gazdálkodásra kijelölt önálló költségvetési szerv éves költségvetésében jóváhagyott
előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkezik.
A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:
Az iskola igazgatóját a Képviselő-testület nevezi ki és bízza meg, nyilvános pályázati eljárás
útján.
Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: közalkalmazotti és
megbízásos
jogviszony
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A intézmény feladata, tevékenységi köre:
Alaptevékenysége:
852021-1
évfolyamon )

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása ( 5-8.

852022-1

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása ( 5-8. évfolyamon )

855914-1

Általános iskolai tanulószobai nevelés

855915-1

Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése

853111-1

Nappali rendszerű gimnázium oktatás (9-12/13.évfolyam)
Gimnáziumi tanulók nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó
rendszeres nevelésével, oktatásával, érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai
tanulmányok megkezdésére történő felkészítése.

853112-1

Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása
(9-12/13.évfolyam)
Kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek gimnáziumi oktatásával
összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással kapcsolatos
feladatok ellátása.

853114-1

Gimnáziumi felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam)
A felnőttoktatásban részt vevő tanulók munkahelyi, családi vagy más irányú
elfoglaltságához, a meglévő ismereteihez és életkorához igazodó általános
műveltséget megalapozó, középfokú rendszeres nevelésével és oktatásával,
érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére történő
felkészítésével kapcsolatos feladatok ellátása.
Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13.évfolyam)
Szakközépiskolai tanulók nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó
rendszeres nevelésével, oktatásával, érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai
tanulmányok megkezdésére történő felkészítésével kapcsolatos feladatok ellátása.

853121-1

853122-1

Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása
(9-12/13.évfolyam)
Kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek szakközépiskolai oktatásával
összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással kapcsolatos
feladatok ellátása.

853124-1

Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13.évfolyam)
A felnőttoktatásban részt vevő tanulók munkahelyi, családi vagy más irányú
elfoglaltságához, a meglévő ismereteihez és életkorához igazodó általános
műveltséget megalapozó, középfokú rendszeres nevelésével és oktatásával,
érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére történő
felkészítésével kapcsolatos feladatok ellátása.

853211-1

Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti
oktatás a szakképzési évfolyamokon
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A közoktatási törvényben meghatározott időkeretekben a szakképzési program
szerint (a kötelező tanórák, a nem kötelező tanórák, a tanórán kívüli
foglalkozások) végzett neveléssel, oktatással kapcsolatos feladatok.
OKJ szerinti szakképesítés:
OKJ 33 346 01 0000 00 00 – irodai asszisztens
OKJ 52 344 03 0000 00 00 – pénzügyi-számviteli ügyintéző
OKJ 52 462 01 1000 00 00 – statisztikai és gazdasági ügyintéző
OKJ 52 347 03 0000 00 00 – telefonos és elektronikus
ügyfélkapcsolati asszisztens
OKJ 52 347 02 0000 00 00 – személyes ügyfélszolgálati asszisztens
853212-1

Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő
nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon
Kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek szakmai elméleti oktatásával
összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással kapcsolatos
feladatok ellátása.

853231-1

Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a
szakképzési évfolyamokon
OKJ szerinti szakképesítés:
OKJ 54 346 01 0010 54 03 – ügyintéző titkár (2 éves)
OKJ 54 345 02 0000 00 00 – logisztikai ügyintéző (2 éves)
OKJ 54 812 02 0010 54 02 – utazási ügyintéző (1 éves)
OKJ 54 861 01 0000 00 00 – biztonságszervező (1 éves)

853232-1

Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű
szakközépiskolai szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon
Kizárólag a sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű szakközépiskolai szakmai
oktatásával összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással
kapcsolatos feladatok ellátása.

890441-1

Közfoglalkoztatás

841401-1

Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő
szolgáltatások

931204-1

Iskolai diáksport tevékenység támogatása

562913-1

Iskolai intézményi étkeztetés

További szakfeladatok: szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységhez
kapcsolódó tevékenység
856099-2

Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
Művészeti, sport, nyelvi és egyéb tanfolyamok szervezése.
Az iskola a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. tv. alapján a regisztrációs eljárás
során engedélyezett képesítések megszerzéséhez felnőttképzést folytat.
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Az iskola rendelkezésére álló helyiségeket, eszközöket egy naptári évnél nem
hosszabb időtartamra vagy alkalomszerűen bérbe adhatja, ha az nem akadályozza
az intézményben folyó nevelő-oktató munkát, sporttevékenységet.
855931-2
855933-2
855935-2
855937-2

Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
Szakmai továbbképzések
Máshova nem sorolt egyéb felnőttoktatás

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.
Az intézmény az alábbi fogyatékossági típusok ellátását végzi
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége
miatt sajátos nevelési igényű tanulók,
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenessége miatt
sajátos nevelési igényű tanulók
Ezeken belül:
- mozgássérült,
- hallássérült,
- nagyothalló,
- látássérült,
- gyengén látó
- dyslexia,
- dysgraphia
- dyscalculia
- az iskolai készségek kevert zavara,
- az iskolai készségek egyéb fejlődési zavara,
- az iskolai készségek nem meghatározott fejlődési zavara,
- kevert specifikus fejlődési zavarok
- az aktivitás és a figyelem zavarai
Alkalmazandó szakfeladatok:
853112-1
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi
oktatása (9-12/13.évfolyam)
Kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek gimnáziumi oktatásával összefüggő
speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással kapcsolatos feladatok ellátása.
853122-1
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai
oktatása (9-12/13.évfolyam)
Kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek szakközépiskolai oktatásával összefüggő
speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással kapcsolatos feladatok ellátása.
853212-1
Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére
felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon
Kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek szakmai elméleti oktatásával összefüggő
speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással kapcsolatos feladatok ellátása.
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853232-1
Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű
szakközépiskolai szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon
Kizárólag a sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű szakközépiskolai szakmai
oktatásával összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással kapcsolatos
feladatok ellátása.
Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám: 850 fő
Az iskolai évfolyamok száma: 5-12. évfolyam,
7-12. évfolyam,
9-12. évfolyam, illetve 13. évfolyam (egy osztályra),
4 évfolyamos–közgazdasági szakközépiskola.
Egy vagy két szakképzési évfolyam az OKJ-ban
meghatározottak szerint
A feladatellátást szolgáló vagyon:
A fenntartó által az iskola rendelkezésére bocsátott ingatlan, a feladat ellátásához szükséges
eszközök, berendezések, felszerelések leltár szerint. Az iskola a rendelkezésre bocsátott vagyont
nem jogosult elidegeníteni, illetve biztosítékként felhasználni.
A vagyon feletti rendelkezési jog:
A rendelkezés jogát Mezőkövesd Város Önkormányzata gyakorolja
Záradék:

A Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola alapító okirata
Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 354/2011. XII.19.)
önkormányzati határozatával a bejegyzés napján válik hatályossá..

Mezőkövesd, 2011. december 19.
Dr. Fekete Zoltán
Mezőkövesd Város Önkormányzata

2/2.) Széchenyi István Szakképző Iskola Alapító Okiratának módosítása
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.
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Ügyrendi és Szociális Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot az alapító okirattal együtt
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek.
Dr. Fekete Zoltán polgármester az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot teszi fel
szavazásra, mivel a napirendhez módosító javaslat nem hangzik el.
A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
355/2011. (XII.19.) önkormányzati határozata
Mezőkövesdi Széchenyi István Szakképző Iskola Alapító
Okiratának módosításáról
A Képviselő-testület a Mezőkövesdi Széchenyi István Szakképző Iskola Alapító Okiratának
alábbi módosításait jóváhagyja.
MÓDOSÍTÓ OKIRAT
Törlésre kerülnek az alábbi szövegrészek:
- A tevékenység jellege alapján: közszolgáltató
- Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény
- Kiegészítő tevékenysége meghatározás, helyette szabad kapacitás kihasználása érdekében
végzett alaptevékenység meghatározás kerül beépítésre.
- Közhatalmi jelleggel és közszolgáltató jelleggel végzett tevékenység meghatározás.
- 850001-1 Közoktatási és kapcsolódó tevékenységek pénzügyi igazgatása önkormányzati
költségvetési szervnél szakfeladat.
Módosításra kerül az alábbi szövegrész:
Feladatellátásához kapcsolódó funkciója helyett
Gazdálkodási jogkör: önállóan működő költségvetési szerv
Pontosításra kerül az alábbi szövegrész:
Az intézmény az alábbi fogyatékossági típusok ellátását végzi:
Régi szövegrész:
 tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs
bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás
alapján
 gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek, valamint folyamatosan figyelemmel kisért tanulók
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 testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos
nevelési igényű gyermekek, tanulók
 beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének
organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű
gyermekek, tanulók
 a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően
tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók
Helyette alkalmazandó szövegrész:
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége miatt
sajátos nevelési igényű tanulók,
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenessége miatt sajátos
nevelési igényű tanulók
Ezeken belül:
- dyslexia,
- dysgraphia
- dyscalculia
- az iskolai készségek kevert zavara,
- az iskolai készségek egyéb fejlődési zavara,
- az iskolai készségek nem meghatározott fejlődési zavara,
- kevert specifikus fejlődési zavarok
- az aktivitás és a figyelem zavarai
Előre hozott szakiskolai szakképzés - az alábbi táblázattal egészül ki:
1993. évi LXXIX. törvény 27 § (4) bekezdés szerint
Szakképesítések köre

Szakképesítés
azonosító szintje

Szakképesítések köre
Szakképesítés
megnevezése

szint

tanulmányi
terület

sorszám

alapszakképesítés

részszakképesítés

elágazás

ráépülés

szint

sorszám

33

542

05

0

0

1

0

31

03

Női szabó

31

521

10

1

0

0

0

00

00

Géplakatos

10. osztály utáni szakképzés
szakmával.

kiegészül a szerszámkészítő

Szakképesítések köre

Szakképesítés
azonosító szintje

szint

tanulmányi
terület
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521

Szakképesítések köre
Szakképesítés
megnevezése

sorszám

alapszakképesítés

részszakképesítés

elágazás

ráépülés

szint

sorszám

08

0

0

0

0

00

00

Szerszámkészítő
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Törlésre kerülnek az alábbi kiegészítő tevékenységek:
A vizsgáztatási jogosultságot megalapozó
jogszabály száma

1993. évi LXXVI.tv.a
szakképzésről 13. §-a
4.
Fogyóelektródás hegesztő
31 521 11 0100 31 03
1993. évi LXXVI.tv. a
szakképzésről 13. §-a
7.
Volfrámelektródás hegesztő31 521 11 0100 31 06
1993. évi LXXVI. tv. a
szakképzésről 13. §-a
9.
Emelőgépkezelő
31 582 06 0100 31 01
1993. évi LXXVI.tv. a
szakképzésről 13. §-a
30.
Könnyűgépkezelő
31 582 06 0010 31 01
1993. évi LXXVI. tv a
szakképzésről 13. §-a
31.
Nehézgépkezelő
31 582 06 0010 31 02
1993. évi LXXVI. tv. a
szakképzésről 13. §-a
A kiegészítő tevékenységként végezhető rész kiegészül az alábbiakkal:
2.

Bevontelektródás hegesztő

31 521 11 0100 31 01

A vizsgáztatási jogosultságot
megalapozó jogszabály száma

2.
4.
7.
9.
30.
31.
52.
53.
54.
55.

Bevontelektródás
31 521 11 0100 31 01
1993. évi LXXVI .tv. a
kézi ívhegesztő
a szakképzésről 13. §.
Fogyóelektródás védőgázas 31 521 11 0100 31 03
1993. évi LXXVI.tv.
ívhegesztő
a szakképzésről 13.§.
Volfrámelektródás védőgázas 31 521 11 0100 31 06
1993. évi LXXVI.tv.a
ívhegesztő
szakképzésről 13.§.
Emelőgépkezelő
31 582 06 0010 31 01
1993.évi LXXVI.tv.a
(kivéve targonca)
szakképzésről 13.§.
Energiaátalakító-berendezés 31 582 06 0010 31 02 1993. évi LXXVI.tv.a
kezelője
szakképzésről 13.§.
Építési anyagelőkészítő
31 582 06 0010 31 03
1993. évi LXXVI.tv.a
gép kezelője
szakképzésről 13. §.
Földmunka, rakodó31 582 06 0010 31 04
1993.évi LXXVI.tv. a
és szállítógép kezelő
szakképzésről 13. §.
Útépítő- és karbantartógép 31 582 06 0010 31 06
1993. évi LXXVI. tv.a
kezelő
szakképzésről 13. §.
Alapozás, közmű és
31 582 06 0010 31 07
1993. évi LXXVI.tv.a
fenntartási-gép kezelő
szakképzésről 13. §.
Szerkezetlakatos
31 521 24 1000 00 00
1993.évi LXXVI.tv. a
szakképzésről 13.§.

A Mezőkövesdi Széchenyi István Szakképző Iskola Alapító Okiratának egyéb rendelkezései
változatlanul hatályban maradnak.
Felelős:
Határidő:

intézményvezető
értelem szerint
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ALAPÍTÓ OKIRAT
Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 2.§ (1) bekezdés b.
pontja és 4.§ (1) bekezdése továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37 § (5)
bekezdésében foglaltak alapján Mezőkövesd Város Önkormányzata az 1983. évben létesített Széchenyi
István Szakmunkásképző és Szakközépiskola alapító okiratát a következők szerint határozza meg:
Az intézmény neve:

Széchenyi István Szakképző Iskola

Az intézmény székhelye:

Mezőkövesd, gróf Zichy János u. 18. sz.

Az intézmény típusa:

Szakközépiskola és szakiskola

Az intézmény működési köre: Mezőkövesd közigazgatási területe, mezőkövesdi kistérség és a határain
túli vonzáskörzet
Jogszabályban meghatározott közfeladata:
Szakágazati besorolás:

Szakmai középfokú oktatás
853200 – Szakmai középfokú oktatás

TEÁOR:

8531
8532
8553
8551
8552
8559
8560

Az intézmény alapító szerve:

Mezőkövesd Város Tanácsa

Az intézmény alapításának éve:

1983.

Az intézmény felügyeleti szerve és fenntartója:

Mezőkövesd Város Önkormányzata
3400.Mezőkövesd, Mátyás király út 112.

Az intézmény irányító szerve:

Mezőkövesd Város Önkormányzata
3400. Mezőkövesd, Mátyás király út 112.

Az alapítói jogok gyakorlója:

Mezőkövesd Város Önkormányzata
3400.Mezőkövesd, Mátyás király út 112.

Gazdálkodási jogköre:

Önállóan működő költségvetési szerv

Az intézmény pénzügyi-gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal (3400-Mezőkövesd, Mátyás
király út 112.) mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el. Az intézmény a
gazdálkodásra kijelölt önálló költségvetési szerv éves költségvetésében jóváhagyott előirányzatok felett
teljes jogkörrel rendelkezik.
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A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:
Az iskola igazgatóját Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testülete nevezi ki és bízza meg,
nyilvános pályázati eljárás útján.
A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: közalkalmazotti és megbízásos
jogviszony
Az intézmény feladata, tevékenységi köre:
Alaptevékenysége:
-

-

-

-

-

-

-

informatika, gépészet, és kereskedelmi-marketing szakterületen szakközépiskolai nevelés és
oktatás – négy, illetve öt általános műveltséget megalapozó évfolyammal – szakmai előkészítő
ismeretek átadásával a kereskedelmi marketing szakos idegen nyelvi előkészítő osztállyal.
A tanuló befejezi az alapműveltségi vizsgára való felkészülést, továbbá felkészül az érettségi
vizsgára, valamint felsőfokú továbbtanulásra, illetve munkába állásra, és előkészül a szakképzésbe
való bekapcsolódásra,
felnőtt oktatás keretében szakközépiskolai nevelés és oktatás, nappali és levelező munkarend
szerint, általános műveltséget megalapozó képzés, felkészítés az érettségi vizsgára és felsőfokú
továbbtanulásra.
Az egy vagy két szakképzési évfolyam az OKJ-ben és a megyei fejlesztési tervben
meghatározottak szerint az utolsó középiskolai évfolyam elvégzéséhez, illetve középiskolai
végzettséghez kötött szakképesítések körében felkészít szakmai vizsgára,
A kis- és nagyüzemi ipari, kereskedelmi /kiskereskedelmi/ képesítések területén szakiskolai
nevelés és oktatás. A szakiskolában kilencedik-tizedik évfolyamon általános műveltséget
megalapozó oktatás folyik, szakmai előkészítő ismeretek átadásával. A kilenc-tizedik évfolyamon
a tanuló befejezi az alapműveltségi vizsgára való felkészülést, és előkészül a szakképzésbe való
bekapcsolódásra,
A tankötelezettség megszűnése után az egy vagy több szakképzési évfolyamon az OKJ-be a
megyei fejlesztési tervben meghatározottak szerinti szakmákban – a képzési időben – felkészít
szakmai vizsgára,
A tanulók érdeklődése, igénye szerint nem kötelező /választható/ tanórai foglalkozásokat szervez,
felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, speciális kiegészítő ismeretek átadása céljából a
Közoktatási Törvényben meghatározott időkeretben,
Gondoskodik a roma /cigány/ kisebbségi oktatás biztosításáról, a képesség-kibontakoztató
felkészítésről és az integrációs nevelés, oktatás feltételeinek megteremtéséről,
Egyéni – egy-három tanuló részére – felzárkóztató foglalkozást szervez a Közoktatási törvényben
meghatározott időkeretben.

Alkalmazott szakfeladatok:
853121-1
Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13.évfolyam)
Szakközépiskolai tanulók nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó rendszeres nevelésével,
oktatásával, érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére történő felkészítésével
kapcsolatos feladatok ellátása.
853124-1
Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13.évfolyam)
A felnőttoktatásban részt vevő tanulók munkahelyi, családi vagy más irányú elfoglaltságához, a meglévő
ismereteihez és életkorához igazodó általános műveltséget megalapozó, középfokú rendszeres nevelésével
és oktatásával, érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére történő felkészítésével
kapcsolatos feladatok ellátása.
36

853211-1
Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti
oktatás a szakképzési évfolyamokon
A közoktatási törvényben meghatározott időkeretekben a szakképzési program szerint (a kötelező tanórák,
a nem kötelező tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások) végzett neveléssel, oktatással kapcsolatos
feladatok.
Előrehozott szakiskolai szakképzés
1993. évi LXXIX. törvény 27 § (4) bekezdés szerint
Szakképesítések köre

Szakképesítés
azonosító szintje

Szakképesítések köre
Szakképesítés megnevezése

szint

tanulmányi
terület

sorszám

alapszakképesítés

részszakképesítés

elágazás

ráépülés

szint

sorszám

33
31

542

05

0

0

1

0

31

03

Női szabó

521

10

1

0

0

0

00

00

Géplakatos

10. osztály utáni szakképzés
Szakképesítések köre

Szakképesítés
azonosító szintje

Szakképesítések köre
Szakképesítés
megnevezése

szint

tanulmányi
terület

sorszám

alapszakképesítés

részszakképesítés

elágazás

ráépülés

szint

sorszám

31

521

09

1

0

0

0

00

00

Gépi forgácsoló

31

521

01

0

0

1

0

31

03

31

341

01

0

0

1

0

31

02

Mg-i gépszerelő
Élelmiszer és vegyi áru
eladó

33

543

01

1

0

0

0

00

00

Bútorasztalos

33

522

04

1

0

0

0

00

00

Villanyszerelő

33

542

05

0

0

1

0

31

03

Női szabó

/kifutó/

31

521

10

1

0

0

0

00

00

Géplakatos

/kifutó/

33

582

15

1

0

0

0

00

00

Kőműves

33

521

08

0

0

0

0

00

00

Szerszámkészítő

Választható szakképesítés (igény szerint – fenntartói engedéllyel – a fentiek helyett)
31

582

09

0

0

1

0

31

04

31

582

09

0

0

1

0

31

03

Vízvezeték és vízkészülék
szerelő
Központifűtés- és
csőhálózat szerelő

31

582

07

1

0

0

0

00

00

Épület- és épitménybádogos

33

582

03

1

0

0

0

00

00

Burkoló

33

582

01

1

0

0

0

00

00

Ács-állványozó
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Érettségi utáni szakképzés
Szakképesítések köre

Szakképesítés
azonosító szintje

Szakképesítések köre

Szakképesítés
megnevezése

részszakképesítés

elágazás

ráépülés

szint

sorszám

szint

tanulmányi
terület

sor-szám

alapszakképesítés

51

525

01

1

0

0

0

00

00

54

521

01

0

0

0

0

0

0

Autószerelő
Gépgyártástechnológiai
technikus

52

341

05

1

0

0

0

00

00

Kereskedő

Választható szakképesítés (igény szerint - fenntartói engedéllyel - a fentiek helyett)
Autóelektronikai
műszerész

2 év

Gazdasági informatikus

2 év

0

Automatikai műszerész

2 év

04

2 év

02

Műszaki informatikus
Kereskedelmi
szakmenedzser

03

Ruházati kereskedő

2 év

00

00

1 év

0

00

00

0

0

52

02

Kereskedelmi ügyintéző
Markteing- és reklám
ügyintéző
Számítástechnikai
szoftverüzemltető

0

0

00

00

Repülőtéri földi
kiszolgáló

52

525

01

1

0

0

0

00

54

481

04

0

0

1

0

54

52

523

01

1

0

0

0

0

54

481

04

0

0

0

0

54

55

345

01

0

0

1

0

55

52

341

05

0

0

0

0

52

52

341

04

1

0

0

0

52

342

01

0

0

0

54

481

03

0

1

52

841

03

0

0

00
01

853131-1
Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10.évfolyam)
A szakiskolai tanulók nappali rendszerű, OKJ-ben szereplő, középiskola utolsó évfolyamának
befejezéséhez vagy érettségi vizsga letételéhez nem kötött szakképesítés megszerzésére, szakmai vizsgára
felkészítő nevelésével, oktatásával kapcsolatos feladatok.
853221-1
Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati
oktatás a szakképzési évfolyamokon.
A közoktatási törvényben meghatározott időkeretekben a szakképzési program szerint végzett gyakorlati
oktatással kapcsolat feladatok ellátása.
853231-1
Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési
évfolyamokon
Olyan, jellemzően szellemi munkát igénylő munkakör betöltésére jogosító emelt szintű szakképesítés
megszerzésére felkészítő oktatás, amely a szakmai és vizsgakövetelményekben meghatározott bemeneti
kompetenciákra, szakmai előképzettségre vagy érettségi vizsgára épül, és nem eredményez felsőfokú
szakképesítést.
853122-1
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása
(9-12/13.évfolyam)
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2 év

1 év
500
óra
1 év
1000
óra

Kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek szakközépiskolai oktatásával összefüggő speciális
eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással kapcsolatos feladatok ellátása.
853212-1
Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali
rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon
Kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek szakmai elméleti oktatásával összefüggő speciális
eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással kapcsolatos feladatok ellátása.
853222-1
Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali
rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon
Kizárólag a sajátos nevelési igényű tanulók szakiskolai szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő
speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással kapcsolatos feladatok ellátása.
853132-1
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása
(9-10. évfolyam)
Kizárólag a sajátos nevelési igényű tanulók szakiskolai oktatásával összefüggő speciális eszközökkel,
foglalkozásokkal, ellátással kapcsolatos feladatok ellátása.
853232-1
Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai
szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon
Kizárólag a sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű szakközépiskolai szakmai oktatásával összefüggő
speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással kapcsolatos feladatok ellátása.
855917-1
Középiskolai, szakiskola tanulószobai nevelés
A közoktatási törvény alapján a középiskolai, szakiskolai tanulók részére szervezett tanulószobai
foglalkozások feladatai.
562913-1

Iskolai intézményi étkeztetés

890441-1

Közfoglalkoztatás

841401-1
Önkormányzatok
szolgáltatások
931204-1

közbeszerzési

eljárásainak

lebonyolításával

összefüggő

Iskolai diáksport tevékenység támogatása

További szakfeladatok: szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységhez
kapcsolódó tevékenység
Az iskola - az autószerelő oktatás tananyagával összefüggésben -, mint közreműködő külső vizsgáló
állomás gépjármű műszaki vizsgáztatási, valamint ennek keretében környezetvédelmi felülvizsgálati
tevékenységet végez.
Fenti tevékenységekhez kapcsolódó szakfeladata:
856099-2

Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
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Művészeti, sport, nyelvi és egyéb tanfolyamok szervezése. Részt vehet az iskolarendszeren kívüli
oktatásban, továbbá az iskolai tanműhelyekben az alaptevékenységgel összefüggő vagy azt kiegészítő –
ruhaipari, fémipari, gépjármű és mezőgazdasági gépszerelő, gépjármű vizsgáztatási – tevékenységet
végezhet.
Az iskola rendelkezésére álló helyiségeket, eszközöket egy naptári évnél nem hosszabb időtartamra –
vagy alkalomszerűen – bérletbe adhatja, ha az nem akadályozza az intézményben folyó nevelő-oktató
munkát, sporttevékenységet.
-

855931-2
855932-2
855933-2
855935-2
855937-2
856000-2
856091-2
856092-2

-

856099-2

Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
Foglalkoztatást elősegítő képzések
Szakmai továbbképzések
Máshová nem sorolt egyéb felnőttoktatás
Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása
Szakképzési és felnőttképzési támogatások
Munkaerőpiaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai
szolgáltatások
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység

Sorszám

A szakképesítés
megnevezése

A szakképesítés
azonosító száma

1.

Hegesztő

31 521 11 0000 00 00

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bevontelektródás kézi
ívhegesztő
Egyéb eljárás szerinti
hegesztő
Fogyóelektródás
védőgázas ívhegesztő
Gázhegesztő
Hegesztő-vágó gép
kezelője
Volframelektródás
védőgáza ívhegesztő

31 521 11 0100 31 01
31 521 11 0100 31 02
31 521 11 0100 31 03
31 521 11 0100 31 04
31 521 11 0100 31 05
31 521 11 0100 31 06

A jogosultságot megalapozó
jogszabály száma
1993.évi LXXVI.tv. a
szakképzésről 13.§
1993.évi LXXVI.tv. a
szakképzésről 13.§
1993.évi LXXVI.tv. a
szakképzésről 13.§
1993.évi LXXVI.tv. a
szakképzésről 13.§
1993.évi LXXVI.tv. a
szakképzésről 13.§
1993.évi LXXVI.tv. a
szakképzésről 13.§
1993.évi LXXVI.tv. a
szakképzésről 13.§

8.
9.
10.
11.

Emelőgépkezelő (kivéve
31 582 06 0100 31 01
targona)
Mezőgazdasági
31 521 19 0000 00 00
gépkezelő
Fejő- és tejkezelőgép
31 521 19 0010 31 01
kezelője

12.

Keltetőgép kezelő

31 521 19 0010 31 02

13.

Kertészeti gép kezelő

31 521 19 0010 31 03

14.

Majorgép-kezelő

31 521 19 0010 31 04

15.

Meliorációs, kert- és
parképítőgép kezelő

31 521 19 0010 31 05

1993.évi LXXVI.tv. a
szakképzésről 13.§
1993.évi LXXVI.tv. a
szakképzésről 13.§
1993.évi LXXVI.tv. a
szakképzésről 13.§
1993.évi LXXVI.tv. a
szakképzésről 13.§
1993.évi LXXVI.tv. a
szakképzésről 13.§
1993.évi LXXVI.tv. a
szakképzésről 13.§
1993.évi LXXVI.tv. a
szakképzésről 13.§
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16.
17.
18.
19.
20.

Mezőgazdasági erő- és
munkagépkezelő
Mezőgazdasági
rakodógépkezelő
Mezőgazdasági
szárítóüzemi gépkezelő
Növényvédelmi
gépkezelő
Önjáró betakarítógép
kezelője

31 521 19 0010 31 06
31 521 19 0010 31 07
31 521 19 0010 31 08
31 521 19 0010 31 09
31 521 19 0010 31 10

21.

CNC-forgácsoló

31 521 02 0000 00 00

22.

Gépi forgácsoló

31 521 09 1000 00 00

23.

Esztergályos

31 521 09 0100 31 01

24.

Fogazó

31 521 09 0100 31 02

25.

Fűrészipari
szerszámélező

31 521 09 0100 31 03

26.

Köszörűs

31 521 09 0100 31 04

27.

Marós

31 521 09 0100 31 05

28.

Közúti járművezetői
kategóriás
szakképesítések („T”)

00533020

29.

Targoncavezető

31 582 06 0100 31 05

30.

31 582 06 0010 31 02

31.

Energiaátalakítóberendezés
Építési anyagelőkészítő

32.

Darukötöző

31 582 03 0100 21 01

33.
34.

35.

36.

31 582 06 0010 31 03

Számítógépes műszaki
54 481 01 0100 31 01
rajzoló
Számítástechnikai
54 481 03 0100 52 01
szoftverüzemeltető
Számítástechnikai
képesítések4600-20
számítástechnikai
alapismeret
Egyéb, más ágazatba nem
sorolható képesítések –
8900-20
továbbtanulási előkészítő
tanfolyamok

37.

Egészségügyi képesítések 5000-20

38.

Ruházati kereskedő

39.

Kereskedelmi bolthálózat
52 341 05 0001 54 01
szervező

40.

Kereskedelmi ügyintéző 52 341 04 1000 00 00

52 341 05 0100 52 03

1993.évi LXXVI.tv. a
szakképzésről 13.§
1993.évi LXXVI.tv. a
szakképzésről 13.§
1993.évi LXXVI.tv. a
szakképzésről 13.§
1993.évi LXXVI.tv. a
szakképzésről 1 3.§
1993.évi LXXVI.tv. a
szakképzésről 13.§
1993.évi LXXVI.tv. a
szakképzésről 13.§
1993.évi LXXVI.tv. a
szakképzésről 13.§
1993.évi LXXVI.tv. a
szakképzésről 13.§
1993.évi LXXVI.tv. a
szakképzésről 13.§
1993.évi LXXVI.tv. a
szakképzésről
13.§
1993.évi LXXVI.tv. a
szakképzésről 13.§
1993.évi LXXVI.tv. a
szakképzésről 13.§
1993.évi LXXVI.tv. a
szakképzésről 13.§
1993.évi LXXVI.tv. a
szakképzésről
13.§
1993. évi LXXVI.tv.a
szakképzésről 13.§
1993. évi LXXVI.tv.a
szakképzésről 13.§
1993.évi LXXVI.tv. a
szakképzésről
13.§
1993.évi LXXVI.tv. a
szakképzésről
13.§
1993.évi LXXVI.tv. a
szakképzésről
13.§
1993.évi LXXVI.tv. a
szakképzésről 13.§
1993.évi LXXVI.tv. a
szakképzésről 3.§
1993.évi LXXVI.tv. a
szakképzésről 13.§
1993.évi LXXVI.tv. a
szakképzésről 13.§
1993.évi LXXVI.tv. a
szakképzésről
13.§
1993.évi LXXVI.tv. a
szakképzésről 13.§
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41.

Kereskedő, boltvezető

33 341 01 0000 00 00

42.

Raktáros

31 341 02 0000 00 00

43.

Panziós, falusi vendéglátó 31 812 01 0000 00 00

44.

Élelmiszer- és vegyi áru31 341 01 0010 31 02
eladó

45.

Ruházati eladó

31 341 01 0010 31 05

46.

Fehérnemű készítő

33 542 05 0100 21 01

47.

Lakástextil-készítő

33 542 05 0100 21 02

48.

Munkaruha- és védőruha33 542 05 0100 21 03
készítő

49.

Textiltermék-összeállító 33 542 05 0100 21 04

50.

Virágbolti eladó

51.
52.
53.
54.
55.

33 215 02 0100 31 01

Repülőtéri földi
52 841 03 0000 00 00
kiszolgáló
Földmunka, rakodó31 582 06 0010 31 04
és szállítógép kezelő
Útépítő- és karbantartógép 31 582 06 0010 31 06
kezelő
Alapozás, közmű és
31 582 06 0010 31 07
fenntartási-gép kezelő
Szerkezetlakatos
31 521 24 1000 00 00

1993.évi LXXVI.tv. a
szakképzésről 13.§
1993.évi LXXVI.tv. a
szakképzésről 13.§
1993.évi LXXVI.tv. a
szakképzésről 13.§
1993.évi LXXVI.tv. a
szakképzésről 13.§
1993.évi LXXVI.tv. a
szakképzésről 13.§
1993.évi LXXVI.tv. a
szakképzésről 13.§
1993.évi LXXVI.tv. a
szakképzésről 13. §
1993.évi LXXVI.tv. a
szakképzésről 13.§
1993.évi LXXVI.tv. a
szakképzésről 13.§
1993.évi LXXVI.tv. a
szakképzésről 13.§
1993.évi LXXVI.tv. a
szakképzésről 13.§
1993.évi LXXVI.tv. a
szakképzésről 13. §.
1993. évi LXXVI. tv.a
szakképzésről 13. §.
1993. évi LXXVI.tv.a
szakképzésről 13. §.
1993.évi LXXVI.tv. a
szakképzésről 13.§.

Az intézmény az alábbi fogyatékossági típusok ellátását végzi:
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége miatt
sajátos nevelési igényű tanulók,
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenessége miatt sajátos
nevelési igényű tanulók
Ezeken belül:
- dyslexia,
- dysgraphia
- dyscalculia
- az iskolai készségek kevert zavara,
- az iskolai készségek egyéb fejlődési zavara,
- az iskolai készségek nem meghatározott fejlődési zavara,
- kevert specifikus fejlődési zavarok
- az aktivitás és a figyelem zavarai

Alkalmazandó szakfeladatok:
853122-1
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (912/13.évfolyam)
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Kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek szakközépiskolai oktatásával összefüggő speciális
eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással kapcsolatos feladatok ellátása.
853212-1
Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali
rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon
Kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek szakmai elméleti oktatásával összefüggő speciális
eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással kapcsolatos feladatok ellátása.
853222-1
Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali
rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon
Kizárólag a sajátos nevelési igényű tanulók szakiskolai szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő
speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással kapcsolatos feladatok ellátása.
853132-1
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10.
évfolyam)
Kizárólag a sajátos nevelési igényű tanulók szakiskolai oktatásával összefüggő speciális eszközökkel,
foglalkozásokkal, ellátással kapcsolatos feladatok ellátása.
853232-1
Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai
szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon
Kizárólag a sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű szakközépiskolai szakmai oktatásával összefüggő
speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással kapcsolatos feladatok ellátása.

Vállalkozási tevékenységet az intézmény nem folytat.
Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám:

1006 fő.

Tagozat megnevezése:

nappali és levelező tagozat

Az iskolai évfolyamok száma:

- 9-10. osztály
- 4-5 évfolyamos szakközépiskola
- OKJ szerinti szakképzés

A feladatellátást szolgáló vagyon:
A fenntartó által az iskola rendelkezésére bocsátott ingatlan, a feladat ellátásához szükséges
eszközök, berendezések, felszerelések leltár szerint. Az iskola a rendelkezésére bocsátott vagyont
nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni.
A vagyon felett rendelkező:
A rendelkezés jogát Mezőkövesd Város Önkormányzata gyakorolja.
Záradék: A Széchenyi István Szakképző Iskola Alapító Okirata Mezőkövesd Város Önkormányzat
Képviselő-testülete 355/2011. (XII.19.) önkormányzati határozatával a bejegyzés napján válik
hatályossá.
Mezőkövesd, 2011. december 19.
Dr. Fekete Zoltán
polgármester
Mezőkövesd Város Önkormányzata
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2/3.)A Mezőkövesdi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény,
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (MÁAMIPSZ) Alapító Okiratainak
módosítása
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.
Ügyrendi és Szociális Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek.
Dr. Fekete Zoltán polgármester – mivel a jelenlévő képviselők részéről hozzászólás, vélemény
nem hangzik el, így a határozati javaslatban foglaltakat teszi fel szavazásra.
A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
356/2011. (XII.19.) önkormányzati határozata
Mezőkövesdi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény,
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (MÁAMIPSZ)
Alapító Okiratainak módosításáról
A Képviselő-testület a Mezőkövesdi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (MÁAMIPSZ) Alapító Okiratának alábbi
módosításait jóváhagyja.
MÓDOSÍTÓ OKIRAT
Törlésre kerül az alábbi szövegrész:
Zeneművészeti ág:
Klasszikus zene:
Hangszeres hosszú tanszakok 12 évfolyamon (2 + 6 + 4 évfolyam); furulya, fuvola,
trombita, zongora, hegedű, gordonka, gitár, ütő
Hangszeres rövid tanszakok 10 évfolyamon (2 + 4 + 4 évfolyam):klarinét, kürt, harsona,
tuba, oboa szaxofon (2 + 4 + 2 évfolyam).magánének (1 + 6 évfolyam)
Elektroakusztikus zene
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Szintetizátor-keyboard: 2 + 6 évfolyam
Kötelező tárgy: Szolfézs
Kötelezően választható tárgyak: zeneismeret, zenetörténet-zeneirodalom, kamarazene,
zenekar
Választható tárgyak: zeneismeret, zenetörténet-zeneirodalom, kamarazene, zenekar,
második hangszer
Képző- és iparművészeti ág – 12 évfolyam
Főtárgyak: Vizuális alapismeretek, vizuális alapozó gyakorlatok, rajz-festés-mintázás,
vizuális alkotógyakorlat, grafika, festészet, grafika és festészet alapjai, szobrászat és
kerámia
Kötelező tantárgy: Vizuális alkotó gyakorlat
Választható tantárgyak:Vizuális alapozó gyakorlatok, Népművészet, Művészettörténet
Táncművészeti ág – 12 évfolyam
Néptánc
Főtárgy:Népi játék, Néptánc
Kötelező tantárgy:
Folklórismeret , tánctörténet
Kötelezően választható tantárgyak az összevont osztályokban: Folklórismeret,
tánctörténet, kinetográfia
Választható tantárgyak Népi játék, néptánc, népzenei alapismeretek
Modern-kortárs tánc
Főtárgy:Berzik-technika
Kötelező tantárgy: Kreatív gyerektánc , linón-technika, tánctörténet,
Kötelezően választható tantárgy az összevont osztályokban:Tánctörténet, linón-technika
Választható tantárgyak
Kreatív gyerektánc , Berzik-technika Jazz-technika, kontakt improvizáció, Lábántechnika, repertoár, Graham-technika improvizáció és kompozíció
A törölt rész helyére az alábbi szövegrész kerül:
Zeneművészeti ág
Klasszikus zene
12 évfolyamon (2 + 6 +4)
Fafúvós tanszak (tantárgyai: furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon)
Rézfúvós tanszak (tantárgyai: trombita, kürt, harsona- tenorkürtbaritonkürt, tuba)
- Akkordikus tanszak ( tantárgyai: gitár, ütő)
- Billentyűs tanszak (tantárgya: zongora)
- Vonós tanszak (tantárgyai: hegedű, gordonka)
7 évfolyamon (1 +6)
- Vokális tanszak (tantárgya: magánének)
Kötelező tantárgy (4. évfolyamig): szolfézs
Kötelezően választható tantárgyak (5. évfolyamtól): zeneismeret, szolfézs,
zenetörténet- zeneirodalom, kamarazene, zenekar)
-
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Választható tantárgyak: zeneismeret, szolfézs, zenetörténet- zeneirodalom,
kamarazene, zenekar, második hangszer.
Elektroakusztikus zene
12 évfolyamon ( 2+ 6+ 4)
- Billentyűs tanszak (tantárgya: szintetizátor- keyboard)
Kötelező tantárgy (4. évfolyamig): szolfézs
Kötelezően választható tantárgyak (5. évfolyamtól): zeneismeret, szolfézs,
zenetörténet- zeneirodalom, kamarazene, zenekar)
Választható tantárgyak: zeneismeret, szolfézs, zenetörténet- zeneirodalom,
kamarazene, zenekar, második hangszer.
Táncművészeti ág:
12 évfolyamon (2+ 6+ 4)
Néptánc tanszak
Főtárgyak:
Népi játék (1-2 előképző évfolyamon),
Néptánc (1-6 alapfokú évfolyamon, 7-10 továbbképző évfolyamon)
Kötelezően választható tantárgyak: Népi ének, Folklórismeret, Tánctörténet,
Kinetográfia
Modern- tánc tanszak
Főtárgyak:
Berzik-technika (1-2 előképző, 1-2 alapfokú évfolyamon)
Jazz-technika (3-6 évfolyamon, 7-10 továbbképző évfolyamon)
Kötelező tantárgyak: Kreatív gyerektánc (1-2 előképző; 1-2 alapfokú évfolyamon),
Limón-technika (5-6 alapfokú évfolyamon)
Tánctörténet (9-10 továbbképző évfolyamon)
Kötelezően választható tantárgyak:Tánctörténet, Limón-technika
Választható tantárgyak:Kreatív gyerektánc (1-2 évfolyamon) Berzik-technika (1-2
előképző, 1-2 alapfokú évfolyamon),Jazz-technika (3-6 évfolyamon), Kontakt
improvizáció ( 5-6 évfolyamon), Lábán- technika (7-8 továbbképző évfolyamon),
Repertoár (7-10 évfolyamon), Graham-technika (9-10 évfolyamon), Improvizáció és
kompozíció (9-10 évfolyamon)
Képző- és iparművészeti ág
12 évfolyamon (2)+3 3+4
Képzőművészeti tanszak (Előképző 1-től Alapfok 3. évfolyamig
Főtárgyak: Vizuális alapozó gyakorlatok, vizuális alkotó gyakorlat
Kötelező tantárgy: Grafika és festészet alapjai (Alapfok 1-3 évfolyamig)
Grafika és festészet tanszak (Alapfok 4-10 évfolyamig)
Főtárgy: Vizuális alkotó gyakorlat
Kötelező tantárgy: Grafika és festészet műhelygyakorlat
Szobrászat és kerámia tanszak (Alapfok 4-10 évfolyamig)
Főtárgy: Vizuális alkotó gyakorlat
Kötelező tantárgy: Szobrászat és kerámia műhelygyakorlat
Környezet- és kézműves kultúra tanszak (Alapfok 4-10 évfolyamig)
Főtárgy: Vizuális alkotó gyakorlat
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Kötelező tantárgy: Környezet- és kézműves kultúra műhelygyakorlat
Választható
tantárgyak:
Vizuális
alapozó
gyakorlatok
Művészettörténet
Felelős:
Határidő:

Népművészet

intézményvezető
azonnal
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ALAPÍTÓ OKIRAT
Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. tv. 37.§ (5) bekezdésében foglaltak alapján Mezőkövesd Város Önkormányzata a
Mezőkövesdi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat alapító okiratát a következők szerint határozza meg:
Az intézmény típusa:
Az intézmény neve:
Az intézmény rövidített neve:
OM azonosító:
Törzsszáma:
Az intézmény székhelye:
Az intézmény tagintézményei,
telephelyei:

Többcélú intézmény, ezen belül
közös igazgatású közoktatási intézmény
Mezőkövesdi Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény - Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat
MÁAMIPSZ
200657
686804
3400 Mezőkövesd, Hősök tere 14. szám.
Bárdos Lajos Tagiskola










Eltérő Tantervű Tagozat
3400 Mezőkövesd,
Madách Imre. út 25.
Mező Ferenc Tagiskola
3400 Mezőkövesd, Építők útja 1.
Szent Imre Tagiskola
3400 Mezőkövesd,
Mátyás király út 225.
Ódorvár Tagiskola
3414 Bükkzsérc, Petőfi S. u 13-15
Hórvölgye Tagiskola
3413 Cserépfalu, Kossuth L. u 115.
Szabó Zoltán Tagiskola
3416 Tard, Béke tér. 3.
Alapfokú Művészetoktatási Tagintézmény
3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 130.
Telephelyei:
o Bogácsi Tagozat
3412 Bogács, Alkotmány út 54.
o Tardi Tagozat – Tard, béke tér 3. sz.
o Szentistváni Tagozat
3418 Szentistván, Hősök t. 1.
o Szent István Katolikus Általános Iskola
3400-Mezőkövesd, Mátyás király út 44.
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
3400 Mezőkövesd, Hősök tere 14.
48

Az intézmény működési köre:
Az intézmény jogelődjei:

Mezőkövesd város, Egerlövő, Bükkzsérc, Cserépfalu,
Cserépváralja és Tard községek közigazgatási területe
Név

Alapító szerv

Alapítás ideje

Bárdos Lajos
Általános
Iskola

Mezőkövesd
Város
Elöljárósága
(Serházi
Népiskola néven
alapította)

1882.

Bárdos Lajos
Általános
Iskola Eltérő
Tanterű
Tagozat

Kisegítő IskolaMiskolci
Siketek-némák
Intézetének
Gyógypedagógiai
Tagozata

1953.

(Kisegítő Iskola
néven alapította)
Mező Ferenc
Általános
Iskola

Mezőkövesd
Város Tanácsa
(II. sz. Általános
Iskola
néven
alapította)

1980.

Szent Imre
Általános
Iskola

Római
Katholikus
Egyházközség

1929.

Zeneiskola és
Művészeti
Iskola

Pedagógiai
Szakmai és
Szakszolgálat Nevelési
Tanácsadó

(Római
Katholikus Elemi
Népiskola néven
alapította)
Művelődésügyi
Minisztérium
(Állami
Zeneiskola néven
alapította)
Mezőkövesd
Város
Önkormányzata

1963.

2003.
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Az intézményt alapító és
felügyeleti szerve:

Mezőkövesd Város Önkormányzata
3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112.

Az intézmény alapításának ideje, 2005. augusztus 01.; jogutódlással
formája:
Az
alábbi
önkormányzatok
által
létrehozott
Az intézmény fenntartója:
intézményfenntartó társulás:
 Mezőkövesd Város Önkormányzata
3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112.
 Bükkzsérc Község Önkormányzata
3414 Bükkzsérc Petőfi Sándor u. 4.
 Cserépfalu Község Önkormányzata
3413 Cserépfalu Kossuth L. u. 125.
 Cserépváralja Község Önkormányzata
3417 Cserépváralja Alkotmány u. 52.
 Egerlövő Község Önkormányzata
3461 Egerlövő Dózsa Gy. u. 21.
 Tard Község Önkormányzata
3416 Tard Rózsa F. u. 1.
Az intézmény irányító szerve és
az alapítói jog gyakorlója:

Mezőkövesd Város Önkormányzata
3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112.

Jogszabályban meghatározott
közfeladata:

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű oktatása –
nevelése

Az
intézménybe
maximális létszám
bontásban:

felvehető 
tagiskolai 







Bárdos Lajos Tagiskola
Eltérő Tantervű Tagozat
Mező Ferenc Tagiskola
Szent Imre Tagiskola
Ódorvár Tagiskola
Hórvölgye Tagiskola
Szabó Zoltán Tagiskola
Alapfokú Művészetoktatási Tagintézmény

Az intézmény jogállása:

Önálló jogi személy

Gazdálkodási jogkör:

Önállóan működő költségvetési szerv

300 fő
40 fő
425 fő
425 fő
90 fő
80 fő
40 fő
600 fő
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Az intézmény gazdálkodása:

Az intézmény pénzügyi-gazdálkodási feladatait a
Polgármesteri Hivatal (3400 Mezőkövesd, Mátyás király
út 112.) mint önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv látja el.

Az
intézmény
alaptevékenysége:

 Alapfokú nevelés-oktatás 8 évfolyamon

feladatai,

-

-

-

-

-

-

-

hátrányos helyzetű tanulók felkészítése és
felzárkóztatása,
tehetséggondozás,
sajátos nevelésű tanulók integrált nevelése,
oktatása,
ezen belül olyan tanulók, akik a megismerő
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és
súlyos rendellenességével küzdő;
a megismerési funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő
sajátos
nevelési
igényű
tanulók
(beszédfogyatékos, enyhe mentális retardáció,
diszlexia, diszgráfia, diszkalkúlia, iskolai
készségek kevert zavara, az iskolai készségek
nem meghatározott fejlődési zavara, kevert
specifikus fejlődési zavarok, az aktivitás és
figyelem
zavarai,
egyéb
gyermekkori
dezintegratív zavar).
napközi otthoni ellátás és tanulószobai
foglalkozások szervezése,
a helyi szükségleteknek, a tanulók fejlettségének
és érdeklődésének figyelembevételével – a
jogszabályokban előírtak illetve a fenntartó
önkormányzat kívánalmai alapján – kialakítja
helyi nevelési rendszerét,
a jelentkező igényeknek és a városi
önkormányzat vállalásának figyelembevételével
megszervezi az általános iskolai felnőttoktatás
levelező tagozatát (ifjúsági tagozat)
megszervezi a hátrányos helyzetű tanulók
képesség-kibontakoztató, integrációs programját,
biztosítja az esélyegyenlőséget
az egészséges életmód, valamint a kulturált
szabadidő
eltöltés
követelményeinek,
feltételeinek figyelembevételével gondoskodik a
tanulók tanórán kívüli foglalkoztatásáról;
ellátja a gyermek- és ifjúságvédelemből ráháruló
feladatokat,
a művelődési és testedzési feladatok hatékony
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ellátása érdekében együttműködik a
közművelődési és sportintézményekkel


Alapfokú művészeti nevelés és oktatás

Alapfokú művészeti nevelés és oktatás 12 évfolyamon
- a művészeti kifejezőkészség megalapozása,
- felkészítés a szakirányú továbbtanulásra,
- felkészítés a művészeti alap és záróvizsga
letételére,
- az intézmény profiljába illeszkedő rendezvények
szervezése,
- tanulói, tanári hangversenyek rendezése,
lebonyolítása,
- szakmai
versenyeken
való
részvételek
előkészítése, szervezése,
- tanulók és tanárok közreműködése városi
rendezvényeken.
A 27/1998. (VI.8.)MKM rendelet 1. számú melléklete
alapján, a 2011/12 tanévtől kifutó rendszerben
Művészeti ágak/tanszakok:
Zeneművészeti ág:
Klasszikus zene:
Hangszeres hosszú tanszakok: – 12 évfolyamon
(2 évfolyamos előképző, 6 évfolyamos alapfok, 4
évfolyamos továbbképző); furulya, fuvola,
trombita, zongora, hegedű, gordonka, gitár, ütő.
Hangszeres rövid tanszakok: – 10 évfolyamon
(2 előképző, 4 alapfok, 4 továbbképző) klarinét,
kűrt, harsona, tuba, oboa, fagott, szaxofon (2 +4+2
évfolyamon), magánének (1+6 évfolyamon)
Elektroakusztikus zene:
szintetizátor-keyboard (2+6 évfolyamon)
Elméleti tárgyak:
zeneelmélet, szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom
Gyakorlati tárgyak:
zenekar, kamarazene, kórus
Táncművészeti ág: – 12 évfolyamon
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Elméleti tárgyak:
modern-kortárs tánc, néptánc, folklórismeret,
tánctörténet, kinetográfia
Gyakorlati tárgyak:
népi játék, népi ének
Képző,- és iparművészeti ág – 12 évfolyamon
Kötelező tantárgyak: vizuális alapismeretek,
rajz,festés, mintázás
Képzőművészeti
ág:
grafika,
festészet,
szobrászat. Média: fotó-videó
Iparművészeti ág: kerámia, kézművesség
A 3/2011. (I. 26) NEFMI rendelettel módosított
27/1998 (VI. 8) MKM rendelet 2. sz. melléklete
alapján, felmenő rendszerben a 2011/12 tanévtől
Zeneművészeti ág
Klasszikus zene
12 évfolyamon (2 + 6 +4)
-

Fafúvós tanszak (tantárgyai: furulya, fuvola,
oboa, klarinét, szaxofon)
Rézfúvós tanszak (tantárgyai: trombita, kürt,
harsona- tenorkürt- baritonkürt, tuba)
Akkordikus tanszak ( tantárgyai: gitár, ütő)
Billentyűs tanszak (tantárgya: zongora)
Vonós tanszak (tantárgyai: hegedű, gordonka)

7 évfolyamon (1 +6)
-

Vokális tanszak (tantárgya: magánének)

Kötelező tantárgy (4. évfolyamig): szolfézs
Kötelezően választható tantárgyak (5. évfolyamtól):
zeneismeret, szolfézs, zenetörténet- zeneirodalom,
kamarazene, zenekar)
Választható tantárgyak: zeneismeret, szolfézs,
zenetörténet- zeneirodalom, kamarazene, zenekar,
második hangszer.
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Elektroakusztikus zene
12 évfolyamon ( 2+ 6+ 4)
-

Billentyűs tanszak (tantárgya: szintetizátorkeyboard)

Kötelező tantárgy (4. évfolyamig): szolfézs
Kötelezően választható tantárgyak (5. évfolyamtól):
zeneismeret, szolfézs, zenetörténet- zeneirodalom,
kamarazene, zenekar)
Választható tantárgyak: zeneismeret, szolfézs,
zenetörténet- zeneirodalom, kamarazene, zenekar,
második hangszer.
Táncművészeti ág:
12 évfolyamon (2+ 6+ 4)
Néptánc tanszak
Főtárgyak:
Népi játék (1-2 előképző évfolyamon),
Néptánc (1-6 alapfokú évfolyamon, 7-10 továbbképző
évfolyamon)
Kötelezően választható tantárgyak: Népi ének,
Folklórismeret, Tánctörténet, Kinetográfia
Modern- tánc tanszak
Főtárgyak:
Berzik-technika (1-2 előképző, 1-2 alapfokú
évfolyamon)
Jazz-technika (3-6 évfolyamon, 7-10 továbbképző
évfolyamon)
Kötelező tantárgyak:
Kreatív gyerektánc (1-2 előképző; 1-2 alapfokú
évfolyamon),
Limón-technika (5-6 alapfokú évfolyamon)
Tánctörténet (9-10 továbbképző évfolyamon)
Kötelezően választható tantárgyak:
Tánctörténet, Limón-technika
Választható tantárgyak:
Kreatív gyerektánc (1-2 évfolyamon),
Berzik-technika (1-2 előképző, 1-2 alapfokú
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évfolyamon),
Jazz-technika (3-6 évfolyamon),
Kontakt improvizáció ( 5-6 évfolyamon),
Lábán- technika (7-8 továbbképző évfolyamon),
Repertoár (7-10 évfolyamon),
Graham-technika (9-10 évfolyamon),
Improvizáció és kompozíció (9-10 évfolyamon)
Képző- és iparművészeti ág
12 évfolyamon (2)+3 3+4
Képzőművészeti tanszak (Előképző 1-től Alapfok 3.
évfolyamig
Főtárgyak: Vizuális alapozó gyakorlatok, vizuális
alkotó gyakorlat
Kötelező tantárgy: Grafika és festészet alapjai
(Alapfok 1-3 évfolyamig)
Grafika és festészet tanszak (Alapfok 4-10 évfolyamig)
Főtárgy: Vizuális alkotó gyakorlat
Kötelező tantárgy: Grafika és festészet
műhelygyakorlat
Szobrászat és kerámia tanszak (Alapfok 4-10
évfolyamig)
Főtárgy: Vizuális alkotó gyakorlat
Kötelező tantárgy: Szobrászat és kerámia
műhelygyakorlat
Környezet- és kézműveskultúra tanszak (Alapfok 4-10
évfolyamig)
Főtárgy: Vizuális alkotó gyakorlat
Kötelező tantárgy: Környezet- és kézműveskultúra
műhelygyakorlat
Választható tantárgyak:
Vizuális alapozó gyakorlatok
Népművészet
Művészettörténet
 Pedagógiai szakszolgáltatás
Pedagógiai szakszolgálat területén:
- logopédiai ellátás,
- nevelési tanácsadás,
- továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás,
- gyógytestnevelés,
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-

a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és
gondozás,
fejlesztő felkészítés,
a tehetséggondozás szakmai segítése.

TEÁOR:

8520
8559
8560

Alapfokú oktatás
M.n.s. egyéb oktatás
Oktatást kiegészítő tevékenység

Szakágazati besorolás

852010 – Alapfokú oktatás

Alaptevékenység:
852011-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű
nevelése, oktatása (1-4 évfolyam)
Az általános iskola 1-4 évfolyamán, meghatározott
időkeretekben az iskola programja szerint (a kötelező
tanórák, a nem kötelező tanórák, a tanórán kívüli
foglalkozások) végzett nevelés, oktatás, továbbá az
iskolaotthonos oktatás
852021-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű
nevelése, oktatása (5-8 évfolyam)
Az általános iskola 5-8 évfolyamán, meghatározott
időkeretekben az iskola programja szerint (a kötelező
tanórák, a nem kötelező tanórák, a tanórán kívüli
foglalkozások) végzett nevelés, oktatás
852012-1 Sajátos nevelési igényű általános iskolai
tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4
évfolyam)
Az általános iskola 1-4 évfolyamán, a sajátos nevelési
igényű gyermekek meghatározott időkeretekben az iskola
programja
szerint
speciális
eszközökkel,
foglalkozásokkal történő oktatása
852022-1 Sajátos nevelési igényű általános iskolai
tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8
évfolyam)
Az általános iskola 5-8 évfolyamán, a sajátos nevelési
igényű gyermekek meghatározott időkeretekben az iskola
programja
szerint
speciális
eszközökkel,
foglalkozásokkal történő oktatása
852014-1 Általános iskolai felnőttoktatás (1-4 évfolyam)
Felnőttoktatásban 1-4. évfolyamon részt vevő tanulók
munkahelyi, családi vagy más irányú elfoglaltságához, a
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meglévő ismereteihez és életkorához igazodó általános
műveltséget megalapozó, alapfokú rendszeres oktatás
852024-1 Általános iskolai felnőttoktatás (5-8 évfolyam
Felnőttoktatásban 5-8. évfolyamon részt vevő tanulók
munkahelyi, családi vagy más irányú elfoglaltságához, a
meglévő ismereteihez és életkorához igazodó általános
műveltséget megalapozó, alapfokú rendszeres oktatás
855911-1 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
A közoktatási tv. alapján napközis foglalkozások
megszervezése
855912-1 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi
otthoni nevelése
A közoktatási tv. alapján napközis foglalkozások
keretében a sajátos nevelési igényű gyermekek speciális
ellátásának megszervezése
855914-1 Általános iskolai tanulószobai nevelés
A közoktatási tv. alapján a tanulószobai foglalkozások
megszervezése
855915-1 Sajátos nevelési igényű tanulók általános
iskolai tanulószobai nevelése
A közoktatási tv. alapján a tanulószobai foglalkozások
keretében a sajátos nevelési igényű gyermekek speciális
ellátásának megszervezése
852031-1 Alapfokú művészet-oktatás zeneművészeti
ágban
A zeneművészeti ágra kiadott alapfokú művészetoktatás,
a zeneművészetek területén meglévő tehetség felismerése
és
fejlesztése
érdekében
végzett
művészi
kifejezőkészséget megalapozó, illetve a szakirányú
továbbtanulásra
felkészítő
alapfokú
oktatás
megszervezése
852032-1 Alapfokú művészetoktatás képző és
iparművészeti, táncművészeti, szín és bábművészeti
ágban
A képző- és iparművészeti, táncművészeti ágra kiadott
alapfokú művészetoktatás, a zeneművészetek területén
meglévő tehetség felismerése és fejlesztése érdekében
végzett művészi kifejezőkészséget megalapozó, illetve a
szakirányú továbbtanulásra felkészítő alapfokú oktatás
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megszervezése
856011-1 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
Pedagógiai szakszolgálat ellátásának megszervezése
856012-1 Korai fejlesztés, gondozás
Gyógypedagógiai
tanácsadás,
korai
feladatainak megszervezése

fejlesztés

856013-1 Fejlesztő felkészítés
Fejlesztő felkészítés feladatainak ellátásával kapcsolatos
feladatok megszervezése
856020-1 Pedagógiai szakmai szolgáltatások
Pedagógiai
szakmai
szolgáltatások
feladatainak
ellátásával kapcsolatos feladatok megszervezése
931204-1 Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása
A gyermek- és ifjúsági korosztály számára szervezett a
tanórán kívüli sportfoglalkozások megszervezése
852000-1
Alapfokú
oktatás
intézményeinek,
programjainak komplex támogatása
Infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódó bevételek,
kiadások
562917-1 Munkahelyi étkeztetés
562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés
890441-1 Közcélú foglakoztatás
Közcélú munkások foglalkoztatása
841401-1 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak
lebonyolításával összefüggő szolgáltatások
Közbeszerzéssel összefüggő előkészítői, bonyolítói,
egyéb szakértői szolgáltatások
Az intézmény az alábbi
fogyatékossági típusok ellátását
végzi:

Sajátos nevelésű tanulók integrált nevelése, oktatása,
ezen belül olyan tanulók, akik a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzdő;
a megismerési funkciók vagy a viselkedés fejlődésének
súlyos rendellenességével küzdő sajátos nevelési igényű
tanulók (beszédfogyatékos, enyhe mentális retardáció,
diszlexia, diszgráfia, diszkalkúlia, iskolai készségek
kevert zavara,
az iskolai készségek nem meghatározott fejlődési
58

zavara,
kevert specifikus fejlődési zavarok, az aktivitás és
figyelem zavarai, egyéb gyermekkori dezintegratív
zavar).
Vállalkozási tevékenység:

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat

A feladatellátást szolgáló
vagyon:

A társult önkormányzatok által az intézmény
rendelkezésére bocsátott ingatlanok, a feladat ellátásához
szükséges tárgyi eszközök, berendezések, felszerelések,
egyéb készletek a vagyonleltár alapján.

A vagyon feletti rendelkezés
joga:

A fenti vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok
gyakorlása a 2007. január 31. napján aláírt társulási
megállapodásban foglaltak szerint történik. Az
intézmény a rendelkezésére bocsátott vagyont nem
jogosult
elidegeníteni,
illetőleg
biztosítékként
felhasználni.

Az intézmény vezetőjének
kinevezési rendje:

Az intézmény egyszemélyi felelős vezetőjét, az igazgatót
nyilvános pályázat útján Mezőkövesd Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
hatályos
jogszabályok
figyelembevételével nevezi ki.
Az
intézmény
vezetője
magasabb
beosztású
közalkalmazott, tekintetében a munkáltatói jogokat
Mezőkövesd Önkormányzatának Képviselő-testülete
gyakorolja.
Az intézmény közalkalmazottai tekintetében a
munkáltatói jogokat az igazgatótanács jogszabály szerinti
bevonásával az intézményvezető gyakorolja.

Foglalkoztatottakra vonatkozó
foglalkoztatási jogviszonyok:

Közalkalmazotti és megbízásos jogviszony

Az intézmény megszüntetése:

Az intézményt – jogszabály által nevesített esetben –
Mezőkövesd Önkormányzatának Képviselő-testülete,
mint alapító jogosult megszüntetni. A megszüntetésről az
alapító határozatban dönt.

Az intézmény hosszú- és
körbélyegzőjének hivatalos
szövege:

Körbélyegző:
Mezőkövesdi
Általános
Iskola
és
Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény - Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat 3400 Mezőkövesd (középen a magyar
címerrel)
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Hosszú bélyegző:
Mezőkövesdi Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény - Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat 3400 Mezőkövesd, Hősök tere 14.
Záradék: A Mezőkövesdi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat módosított Alapító Okirata Mezőkövesd Város Önkormányzat
Képviselő-testületének 356/2011. (XII.19.) önkormányzati határozatával a bejegyzés napján válik
hatályossá.

Mezőkövesd, 2011.december 19.
Dr. Fekete Zoltán
Mezőkövesd Város Önkormányzat
alapító szerv képviseletében

3.) Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve
Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság
A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság a Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2012.évi
munkatervét elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek az alábbi módosítással:
- 2012. májusi testületi ülésre Ipari park helyzetéről tájékoztató elkészítését javasolja
a bizottság.
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek.
Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság
Az Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság a Mezőkövesd Város Képviselőtestületének 2012. évi munkatervét elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek az alábbi
kiegészítéssel:
-2012. júniusi testületi ülésre a Széchenyi István Szakképző Iskola SZMSZ-ének és
Pedagógiai Programjának módosítása előterjesztés elkészítését javasolja a bizottság.
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Ügyrendi és Szociális Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot a mellékelt munkatervvel
együtt az alábbi kiegészítéssel javasolja elfogadni a képviselő-testületnek:
Január:
Május:

Tájékoztató a 2012. évi kiemelt rendezvényekről
Tájékoztató az ipari park helyzetéről

Kisebbségi Önkormányzat
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat a tájékoztató a Mezőkövesd Város Képviselő-testületének
2012. évi munkatervét megtárgyalta, és az abban foglaltakat elfogadásra ajánlja a Képviselőtestületnek.
Dr. Fekete Zoltán polgármester – mivel hozzászólás, vélemény nem hangzik el – így a
bizottságok által javasolt kiegészítéssel együtt a határozati javaslatot a mellékelt munkatervvel
teszi fel szavazásra.
A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
357/2011. (XII.19.) önkormányzati határozata
Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2012. évi munkatervére
A Képviselő-testület a mellékletben foglaltak szerint fogadja el 2012. évi munkatervét.
Felkéri a polgármestert, hogy a munkatervben meghatározott feladatok végrehajtására
tegyen intézkedést, és a munkatervbe folyamatosan vegye fel mindazokat a
napirendeket, amelyek megtárgyalása időközben válik aktuálissá.
A Képviselő-testület felkéri a bizottságok elnökeit, hogy a munkatervhez igazodva
készítsék el saját munkaprogramjaikat legkésőbb 2012. január 31-ig.

Felelős:
Határidő:

polgármester
2012. január 31, illetve folyamatos 2012. december 31-ig
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MEZŐKÖVESD VÁROS
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MUNKATERVE
2012. ÉV
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2012. január 25. (szerda)
1.1. Az önkormányzat 2012. évi költségvetése (első olvasat)
Előadó :
polgármester
Referens:
kincstári irodavezető
1.2. Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011. (II.23.)
önkormányzati rendeletének módosítása a közterületen történő szeszesital fogyasztás és
dohányzás rendjéről
Előadó :
jegyző
Referens:
irodavezető
2. Az önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása
Előadó :
polgármester
Referens:
jegyzőjegyző
3. A 2011. évi városi rendezvények értékelése
Előadó :
polgármester
Referens:
ÖSZI irodavezető
4.Köztisztviselők teljesítménykövetelményeinek
meghatározása 2012. évre
Előadó:
polgármester
Referens:
jegyző

alapját

képező

kiemelt

célok

5. Tájékoztató a 2012. évi kiemelt rendezvényekről
Előadó:
polgármester
6. Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság tájékoztatója a Március 15ei ünnepség programjáról
Előadó :
bizottság elnöke
ZÁRT ÜLÉS
7. Önkormányzati ingatlanok hasznosítása
Előadó :
polgármester
Referens:
jegyző
2012. február 29. (szerda)
1.1. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előadó :
polgármester
Referens:
kincstári irodavezető
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1.2. Az önkormányzat 2012. évi költségvetése
Előadó :
polgármester
Referens:
kincstári irodavezető
1.3. Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2011. (VI. 30.)
önkormányzati rendeletének módosítása Mezőkövesd város Szabályozási Tervéről és a
Helyi Építési Szabályzatról
Előadó :
jegyző
Referens:
irodavezető
2. Intézmények 2012. évi állagjavítási, karbantartási feladatainak meghatározása
Előadó :
polgármester
Referens:
Városüzemeltetési irodavezető
Városgondnokság vezető
3. Útburkolat és egyéb karbantartások meghatározása
Előadó :
polgármester
Referens:
városüzemeltetési irodavezető
4. Városi játszóterek 2012. évi fejlesztése
Előadó :
polgármester
Referens:
városüzemeltetési irodavezető
5. Mezőkövesd Város ivóvíz és szennyvízhálózat 2012. évi rekonstrukciós terve
Előadó :
polgármester
Referens:
városüzemeltetési irodavezető
6. 2012. évi zöldfelület fejlesztések meghatározása
Előadó :
polgármester
Referens:
Városüzemeltetési irodavezető
7. Az OKM Közművelődési Érdekeltségnövelő pályázatára a Mezőkövesdi KÖZKICSTÁR Nonprofit Kft. Technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak
gyarapítására vonatkozó elképzelése; az önkormányzat által biztosítandó pályázati
önerő meghatározása
Előadó :
Polgármester
Referens:
ÖSZI irodavezető
KÖZKINCS-TÁR igazgató
8. Tájékoztató a Matyó Népművészeti Egyesület 20 éves munkájáról, terveiről
Előadó:
Egyesület elnöke
9.

Társadalmi szervezetek, alapítványok,
pályázat kiírása
Előadó :
polgármester
Referens:
ÖSZI irodavezető

egyesületek,

egyházak

támogatására
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10. Városi Rendőrkapitányság Beszámolója a Rendőrség 2011. évben végzett
munkájáról
Előadó:
Rendőrkapitányság Vezetője
11. Pályázati felhívás közzététele a Bayer Róbert Kollégium és Élelmezési Központ
magasabb vezetői álláshelyére
Előadó:
polgármester
Referens:
jegyző
ZÁRT ÜLÉS
12. Önkormányzati ingatlanok hasznosítása
Előadó :
polgármester
Referens:
jegyző
2012. március 28. (szerda)
1/1.)Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosítása
1/2.) Az önkormányzat 2011. évi zárszámadása
1/3.) Az önkormányzat 2011. évi egyszerűsített beszámolója
1/4.) Nyilatkozat a 2011. évi ÖNHIKI elszámolásához
1/5.) Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi
támogatására vonatkozó igény benyújtása
Előadó :
polgármester
Referens:
irodavezető
2.) Belső ellenőrzés 2011. évi beszámoló elfogadása
Előadó:
jegyző
Referens:
belső ellenőr
3.) Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 2012. évi intézményi térítési
díjainak megállapítása
Előadó:
jegyző
Referens:
Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti
Szolgálat vezető
4.) A szociális étkeztetés 2012. évi intézményi térítési díjainak megállapítása
Előadó:
jegyző
Referens:
Élelmezési Központ Vezetője
5.)„Tiszta udvar rendes ház” városszépítő program jóváhagyása
Előadó :
polgármester
Referens:
ÖSZI irodavezető
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6.) A 2012. évi közvilágítás bővítési munkák meghatározása
Előadó :
polgármester
Referens:
városüzemeltetési osztályvezető
7.) Beszámoló a Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi
munkájáról
Előadó:
Szolgálat vezető
8.) Beszámoló a helyi gyermekvédelmi rendszer működéséről és a Gyámhivatal
munkájáról
Előadó :
jegyző
Referens:
Lakosságszolgálati irodavezető
Gyámhivatal vezetője
9.) Tájékoztatás az Utazás 2012. nemzetközi turisztikai kiállítás tapasztalatairól
Előadó :
KÖZKINCS-TÁR igazgató
10.) A „Matyó népművészet megőrzésének és továbbfejlesztésének koncepciója”
Előadó:
polgármester
Referens:
jegyző
Matyó Népművészeti Egyesület elnöke
11.)A „Hadas városrész területfejlesztésének és funkcióbővítésének koncepciója”
Előadó:
polgármester
Referens:
jegyző
Városüzemeltetési irodavezető
ZÁRT ÜLÉS
12.) Önkormányzati ingatlanok hasznosítása
Előadó :
polgármester
Referens:
jegyző
13.) Lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása
Előadó :
polgármester
Referens:
Lakosságszolgálati irodavezető
14.) 2012. évi út- és járda karbantartási munkák kivitelezőjének kiválasztása
Előadó :
polgármester
Referens:
Városfejlesztési irodavezető
15.) Kivitelező kiválasztása az Önkormányzat kezelésében lévő utak útburkolati
jeleinek festési munkáira.
Előadó :
polgármester
Referens:
Városfejlesztési irodavezető
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2012. április 25. (szerda)
1.1. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előadó :
polgármester
Referens:
kincstári irodavezető
1.2. Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (II.24.)
önkormányzati rendeletének módosítása a Szervezeti és Működési Szabályzatáról
Előadó :
polgármester
Referens:
jegyző
2. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata
(Ügyrend)
Előadó :
polgármester
Referens:
jegyző
3. Beszámoló a Bayer Róbert Kollégium és Élelmezési Központ öt éves munkájáról
Előadó:
igazgató
4/1 Tájékoztató a Zsóry Camping Kft. nyári üzemelésre való felkészüléséről
Előadó :
Kft. igazgató
4/2. A Zsóry Camping Kft beszámolója a 2011. évi mérlegéről és a 2012. évi tervekről
Előadó :
Kft. igazgató
4/3. Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft. beszámolója a 2011. évi mérlegéről
és a 2012. évi tervekről
Előadó:
polgármester
Referens:
Kft. igazgató
5. A tájházak felkészülése a turisztikai szezonra
Előadó :
polgármester
Referens:
ÖSZI irodavezető
6. Tájékoztató a Város Napja és a Matyó Expo rendezvényről
Előadó:
KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft.ügyvezető
7. Társadalmi szervezetek, alapítványok, egyesületek, egyházak támogatására kiírt
pályázatok elbírálása
Előadó :
polgármester
Referens:
ÖSZI irodavezető
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ZÁRT ÜLÉS
8. Önkormányzati ingatlanok hasznosítása
Előadó :
polgármester
Referens:
jegyző
2012. május 30. (szerda)
1./1.) A Városi Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde óvodáiban indítható csoportok
számának meghatározása
Előadó :
intézményvezető
Referens:
munkaszervezet vezető
1/2.) A 2012/2013-es tanévben indítható első osztályok számának meghatározása a
Mezőkövesdi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes
Pedagógiai Szakszolgálatnál
Előadó :
igazgató
Referens:
munkaszervezet vezető
2./1.) Tájékoztató a Mezőkövesdi VG. Rt. Zsóry Gyógy- és Strandfürdő nyári
üzemelésre való felkészüléséről
Előadó :
VG. ZRt vezérigazgató
2/2.) Beszámoló a VG. ZRt. 2011. évi mérlegéről és a 2012. évi tervekről
Előadó :
VG. ZRt vezérigazgató
2/3.) Média Nonprofit Kft beszámolója a 2011. évi szakmai és gazdálkodási
tevékenységéről
Előadó:
KFT igazgató
2/4.) Beszámoló a Mezőkövesdi Városfejlesztési Kft 2011. évi tevékenységéről és a 2012.
évi terveiről
Előadó:
polgármester
Referens:
KFT igazgató
3.) Tájékoztató az ipari park helyzetéről
Előadó:
polgármester
ZÁRT ÜLÉS
4.) Önkormányzati ingatlanok hasznosítása
Előadó :
polgármester
Referens:
jegyző
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5.) Intézményi karbantartások kivitelezőjének kiválasztása
Előadó:
városgondnokság vezető
Referens:
Városüzemeltetési irodavezető
6.) Kitüntető díjak adományozása
„Abkarovits Jenő” és „Dr. Papp Zoltán” díjak
„Dr. Szűcs Géza” díj
„Mezőkövesd Város Köztisztviselője” díj
Előadó :
Oktatási, Egészségügyi és Civil Kapcsolatok Bizottság elnöke
Ügyrendi és Szociális Bizottság elnöke
2012. június 27. (szerda)
1. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előadó :
polgármester
Referens:
kincstári irodavezető
2. Tájékoztató a Szent István királyunk tiszteletére rendezendő városi ünnepség
előkészületeiről
Előadó :
KÖZKICS-TÁR Nonprofit Kft. ügyvezetője
3. A Képviselő-testület 2012. évi munkatervének felülvizsgálata, aktualizálása
Előadó :
polgármester
Referens:
ÖSZI irodavezető
4. Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Programjának
és SZMSZ-ének módosítása
Előadó:
Igazgató
5. Széchenyi István Szakképző Iskola SZMSZ-ének és Pedagógiai Programjának
módosítása
Előadó:
Igazgató
ZÁRT ÜLÉS
6. Önkormányzati ingatlanok hasznosítása
Előadó :
polgármester
Referens:
jegyző
7. Lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása
Előadó :
polgármester
Referens:
Lakosságszolgálati irodavezető
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8.„Mezőkövesd Város Díszpolgára” kitüntető cím és „Mezőkövesd Városért” kitüntetés
adományozása
Előadó :
Ügyrendi és Szociális Bizottság elnöke
9. A Bayer Róbert Kollégium és Élelmezési Központ magasabb vezetői álláshelyére
benyújtott pályázat elbírálása
Előadó :
polgármester
Referens:
munkaszervezet vezető

2012. augusztus 29. (szerda)
1. Tájékoztató az önkormányzat 2012. első féléves gazdálkodásáról
Előadó :
polgármester
Referens:
kincstári irodavezető
2. Oktatási, Ifjúsági, Kulturális, Sport és Idegenforgalmi Bizottság tájékoztatója az
Október 23-ai ünnepség programjáról
Előadó :
bizottság elnöke
3. BURSA HUNGARICA ösztöndíj pályázati rendszerhez csatlakozás
Előadó :
polgármester
Referens:
Lakosságszolgálati irodavezető
4/1. A 2012/2013-es tanévben indítható osztályok számának meghatározása a Szent
László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolában
Előadó :
polgármester
Referens:
intézményvezető
4/2. A 2012/2013-es tanévben indítható osztályok számának meghatározása a Széchenyi
István Szakképző Iskolában
Előadó :
polgármester
Referens:
intézményvezető
4/3. A 2012/2013-es tanévben a Bayer Róbert Városi Kollégium és Élelmezési
Központban indítható kollégiumi csoportok számának meghatározása
Előadó :
polgármester
Referens:
intézményvezető
5. Közmeghallgatás napirendjének elfogadása
Előadó :
polgármester
Referens:
ÖSZI irodavezető
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ZÁRT ÜLÉS
6.Önkormányzati ingatlanok hasznosítása
Előadó :
polgármester
Referens:
jegyző

2012. szeptember 26. (szerda)
1.„Tiszta udvar rendes ház” városszépítő program értékelése, eredményhirdetése
Előadó :
polgármester
Referens:
ÖSZI irodavezető
2. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előadó :
polgármester
Referens:
kincstári irodavezető
3. Utazás 2013. Nemzetközi Idegenforgalmi Kiállításon történő részvétel
Előadó :
polgármester
Referens:
ÖSZI irodavezető
Közkincs-Tár Nonprofit Kft. igazgatója
4. Polgármesteri Hivatal beszámolója két éves tevékenységéről
Előadó :
jegyző
Referens:
aljegyző
5. Az Önkormányzat bizottságainak beszámolója két éves tevékenységükről
Előadó:
bizottságok elnökei
ZÁRT ÜLÉS
6. Önkormányzati ingatlanok hasznosítása
Előadó :
polgármester
Referens:
jegyző
7. Lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása
Előadó :
polgármester
Referens:
Lakosságszolgálati irodavezető
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2012. október 31. (szerda)
1. Mezőkövesd Város Önkormányzata intézményei és Polgármesteri Hivatala 2013. évi
belső ellenőrzési tervének jóváhagyása
Előadó :
jegyző
Referens:
belső ellenőr
2. A „Mezőkövesd 2013.” Évi kiadványba bekerülő kiemelt események
Előadó :
polgármester
Referens:
Közkincs-Tár Nonprofit Kft.
3. Megállapodás a Matyóföldi Idegenforgalmi Egyesülettel a helyi TDM szervezet 2013.
évre szóló támogatásáról
Előadó :
polgármester
Referens:
ÖSZI irodavezető
Közkincs-Tár Nonprofit Kft. igazgatója
4. A Mezőkövesd és Vidéke Általános Ipartestülettel kötött együttműködési
megállapodás felülvizsgálata
Előadó :
polgármester
Referens:
jegyző
5. Tájékoztató Mezőkövesd város foglalkoztatási, ill. közfoglalkoztatási helyzetéről
Előadó:
Munkaügyi Központ vezetője
6. Az Önkormányzat két éves beszámolója
Előadó :
polgármester
Referens:
jegyző
ZÁRT ÜLÉS
7. A „Mezőkövesd 2013.” Évi kiadvány kivitelezőjének kiválasztása
Előadó :
polgármester
Referens:
Közkincs-Tár Nonprofit Kft.
8. Önkormányzati ingatlanok hasznosítása
Előadó :
polgármester
Referens:
jegyző
9. Zsóry Camping Kft. Ügyvezetőjének megbízása
Előadó :
polgármester
Referens:
jegyző
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2012. november 28. (szerda)
1.

Tájékoztató az önkormányzat 2012. I-III. negyedéves gazdálkodásáról
Előadó :
polgármester
Referens:
kincstári irodavezető

2.

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója
Előadó :
polgármester
Referens:
kincstári irodavezető

3. 2013. évi szemétszállítási, kéményseprési, víz- és csatornadíj, helyi járatú
autóbusz-közlekedési díj, piaci helypénz és parkolási díj megállapítása
Előadó :
jegyző
Referens:
VG ZRt. vezérigazgató
4. Beszámoló a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás munkájáról
Előadó :
polgármester
Referens:
munkaszervezet vezetője
ZÁRT ÜLÉS
5. Lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása
Előadó:
polgármester
Referens:
jegyző
6. Önkormányzati ingatlanok hasznosítása
Előadó :
polgármester
Referens:
jegyző
7. Az „Év Embere” kitüntető díj odaítélése
Előadó :
Oktatási, Egészségügyi és Civil Kapcsolatok Bizottság elnöke

2012. december 19. (szerda)
1. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előadó :
polgármester
Referens:
kincstári irodavezető
2. Helyi adórendeletek módosítása
Előadó :
jegyző
Referens:
kincstári irodavezető
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3.

Önkormányzat intézményeinél biztosított gyermekétkeztetési
megállapítása 2013. évre
Előadó :
jegyző
Referens:
Élelmezési Központ igazgató

térítési

díjak

4. Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve
Előadó :
polgármester
Referens:
jegyző
5. Városi Könyvtár következő évi beiratkozási díjainak meghatározására vonatkozó
javaslat megvitatása, jóváhagyása
Előadó :
polgármester
Referens:
KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft.
ZÁRT ÜLÉS
6. Önkormányzati ingatlanok hasznosítása
Előadó :
polgármester
Referens:
jegyző

VÁROSPOLITIKAI FÓRUMOK, ÉVFORDULÓK TERVE

1. Közmeghallgatás: 2012. november 15. (csütörtök) 17.00 óra
2. Állami és nemzeti ünnepeink programja
Március 15.
Augusztus 20.
Október 23.
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4.)A Mezőkövesdi Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzattal kötött
együttműködési megállapodás felülvizsgálata
Ügyrendi és Szociális Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatban, valamint az együttműködési
megállapodásban foglaltakat elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Kisebbségi Önkormányzat
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat a Mezőkövesd Város Önkormányzata és a Mezőkövesdi
Cigány Kisebbségi Önkormányzat együttműködési megállapodását a mellékelt tartalommal
elfogadta.
Dr. Fekete Zoltán polgármester – mivel a jelenlévő képviselők részéről módosító javaslat nem
hangzik el – így a határozati javaslatot az együttműködési megállapodásban foglaltakkal együtt
teszi fel szavazásra.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
358/2011. (XII.19.) önkormányzati határozata
A Cigány Kisebbségi Önkormányzattal
kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

Mezőkövesd Város Önkormányzatának képviselő-testülete felülvizsgálta a Cigány
Kisebbségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást és azt a mellékelt
tartalommal elfogadja, egyben felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, ill értelemszerű
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Együttműködési megállapodás
Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. Törvény 68. § /3/
bekezdése alapján Mezőkövesd város Önkormányzata és Mezőkövesd város Cigány
Települési Kisebbségi Önkormányzata együttműködésük szabályait az alábbi
megállapodásban rögzítik:
A költségvetési koncepció elkészítése
A helyi Önkormányzat és a Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között a
kapcsolatot a Települési Kisebbségi Önkormányzat elnöke tartja.
A polgármester és a Kisebbségi Önkormányzat elnöke minden év október 15. napjáig – a
költségvetési koncepció összeállítását megelőzően – áttekinti a Kisebbségi Önkormányzat
következő költségvetési évre vonatkozó feladatait, bevételi forrásait.
Az elkészített költségvetési koncepciót – mely a Kisebbségi Önkormányzat koncepcióját
is tartalmazza, a Kisebbségi Önkormányzat november 15-ig véleményezi.
A Kisebbségi Önkormányzatnak a költségvetési koncepcióról alkotott véleményét a
koncepció-tervezethez csatolni kell.
A tervezetet a Képviselő-testület megtárgyalja és határozatot hoz a költségvetéskészítés további munkálatairól.
A Kisebbségi Önkormányzat költségvetési határozatának, az Önkormányzat
költségvetési rendelet-tervezetének elkészítése
A polgármester tájékoztatja a Kisebbségi Önkormányzat elnökét a helyi Önkormányzat
költségvetési koncepciójának a Települési Kisebbségi Önkormányzatra vonatkozó
részéről, valamint a Kisebbségi Önkormányzat költségvetés készítésére vonatkozó
határidőről.
A költségvetési törvény kihirdetését követően, a költségvetésre vonatkozó részletes
információk megismerése után a polgármester folytatja az egyeztetést az elnökkel, ennek
keretében az elnök rendelkezésére bocsátja a helyi kisebbségi önkormányzatra vonatkozó
adatokat. Az egyeztetést a követségvetési törvény kihirdetését követő 5 napon belül kell
lefolytatni.
A Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat kérésére a jegyző készíti elő a Kisebbségi
Önkormányzat költségvetési határozat-tervezetét. A Kisebbségi Önkormányzat
Képviselő-testülete megtárgyalja és határozatában kezdeményezi a helyi Önkormányzat
Képviselő-testületénél a feladatainak ellátásához szükséges költségvetési előirányzatainak
elfogadását, illetve befogadását. Ezt a költségvetési törvény kihirdetésétől számított 12
napon belül a Kisebbségi Önkormányzat elnöke a polgármester útján juttatja el az
Önkormányzat Képviselő-testületéhez.
A helyi önkormányzat költségvetési rendeletébe a Cigány Települési Kisebbségi
Önkormányzat költségvetése a Települési Kisebbségi Önkormányzat költségvetési
határozata alapján, elkülönítetten épül be. A helyi Önkormányzat Képviselő-testülete a
Települési Kisebbségi Önkormányzat költségvetésére vonatkozóan nem rendelkezik
döntési jogosultsággal.
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A helyi Önkormányzat rendelete tartalmazza a nemzetiségi, etnikai feladatok
finanszírozásának együttes összegét, legalább a következő tételekre kiterjedően:
- az állami támogatás jogcímenként,
- a helyi Önkormányzat támogatása az átvállalt feladatok szerint, illetve általánosan,
továbbá
- az egyéb, államháztartáson belülről származó bevételeket.
A helyi Önkormányzat költségvetési rendeletében foglalt előirányzatokról – különös
tekintettel a helyi Önkormányzat által nyújtott támogatásokra – a polgármester
tájékoztatja az elnököt.
A Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat ezek alapján határoz a költségvetésről. A
költségvetési határozatnak tartalmaznia kell a működési és felhalmozási célú bevételeket
és kiadásokat egymástól elkülönítetten, az államháztartási törvény 69. § /2/ bekezdésében
foglaltak szerint.
A költségvetési előirányzatok módosításának rendje
Ha a Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat az eredeti előirányzatán felül
többletbevételt ér el, bevétel-kiesése van, illetve kiadási előirányzatain belül
átcsoportosítást hajt végre a Települési Kisebbségi Önkormányzat módosítja a
költségvetésről szóló határozatát.
E határozatnak megfelelően a helyi Önkormányzat Képviselő-testülete minden év június
30-ig, illetve december 31-ig módosítja a költségvetési rendeletét.
A helyi Önkormányzat Képviselő-testülete a Cigány Települési Kisebbségi
Önkormányzat előirányzatain egyéb módosítást nem hajthat végre.
Költségvetési információszolgáltatás rendje, beszámolási kötelezettség teljesítése
A Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat költségvetési határozatát, költségvetési
beszámolóját úgy fogadja el, és erről információt az Önkormányzatnak úgy szolgáltat,
hogy az államháztartás működési rendjéről szóló Kormány rendeletben foglaltaknak
megfelelően eleget tudjon tenni tájékoztatási kötelezettségének.
A Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat elnöke a polgármester útján a helyi
Önkormányzatnak a beszámolási kötelezettsége teljesítéséhez információt szolgáltat a
költségvetési határozat féléves és három negyedéves teljesítéséről.
Az adatszolgáltatás során szolgáltatott adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és
a statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségért a Települési Kisebbségi
Önkormányzat tekintetében a Települési Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestületének elnöke a felelős.
A kötelezettségvállalás rendje
A kötelezettségvállalás rendjét külön szabályzat tartalmazza.
A Települési Önkormányzat által nyújtott, pénzbeli és természetbeni támogatás
A Települési Önkormányzat biztosítja a Kisebbségi Önkormányzat működéséhez
szükséges alábbi feltételeket:
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a települési Önkormányzat minden évben a saját költségvetésében határozza meg
azon összeg nagyságát, mellyel az adott évben támogatja a Kisebbségi
Önkormányzat működését,
- a pénzösszeg felhasználási kötöttséggel kerül átadásra, amennyiben ezen
pénzösszeg átcsoportosítása válik szükségessé, úgy az csak a helyi önkormányzat
előzetes jóváhagyásával történhet meg,
- évente legalább négy alkalommal biztosítja, hogy a testület ülései kultúrált
körülmények között, Mezőkövesd, Mátyás király út 112.sz. alatt a fsz. 13.sz.
tanácskozó teremben folyjanak le,
- a testületi ülésre minden esetben jegyzőkönyvvezetőt biztosít, aki a jegyzőkönyvet
elkészíti az ülésről,
- A Lungo Drom Mezőkövesdi Szervezetével kötött megállapodás alapján a
Mezőkövesdi Önkormányzat által részükre biztosított irodahelyiséget
(Mezőkövesd, Szent László tér 24.) a Kisebbségi Önkormányzatnak hetente két
alkalommal (kedd, csütörtök) átengedi ügyfélfogadás céljából. Az ügyfélfogadás
időpontját az iroda ajtaján előre egy hónapra ki kell függeszteni.
A Kisebbségi Önkormányzat által felvállalt feladatok:
- Kulturális és sport programjaikba az egész lakosságot átfogóan kívánják bevonni.
Rendezvényeikkel szeretnék a cigány kultúrát megismertetni és megszerettetni.
- Partner abban is, hogy amennyiben az Önkormányzat nem kötelezően ellátandó
feladatait áttekinti és ebből valamit a kisebbségi önkormányzatnak átad –
természetesen a megfelelő pénzeszközök mellérendelésével -, azt ellássa.
Közösen felvállalt feladatok
A települési Önkormányzat és a Kisebbségi Önkormányzat feladatok közös megoldását
határozhatják el, melyhez mindkét testület egyetértő határozata szükséges. A feladatok
sikeres ellátása érdekében a polgármester és a Kisebbségi Önkormányzat elnöke
folyamatosan tájékoztatják egymást és információkat nyújtanak egymásnak.
A Kisebbségi Önkormányzat január hónapban - a települési Önkormányzat jóváhagyott
munkaprogramja alapján – elkészíti saját munkatervét.
-

Záró rendelkezések
Az együttműködési megállapodást évenként, a költségvetési zárszámadást követően kell
felülvizsgálni és szükség szerint módosítani. A jegyző a megállapodásra vonatkozó
jogszabályok változása miatti módosítás szükségességét a helyi és a Cigány Települési
Kisebbségi Önkormányzatnak jelzi, a helyi és a Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete a megállapodást szükség esetén határozatával módosítja.
Az együttműködési megállapodást Mezőkövesd Város Önkormányzata 358/2011.
(XII.19.) önkormányzati határozatával a Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat
34/2011. (XII.13.) határozatával hagyta jóvá.
Mezőkövesd,…………év………………hó…….nap
……………………………….
Balog Zoltán
Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat
Elnöke

…………………………..
Dr. Fekete Zoltán
Mezőkövesd Város Polgármestere
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5/1.) A Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola
alapításának 100. évfordulóját előkészítő bizottság megszüntetése
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 ezúton köszöni meg azoknak a munkáját, akik a szervezésben,
lebonyolításban részt vettek, és elősegítették a rendezvénysorozatot.
Mivel a napirendhez hozzászólás, vélemény nem hangzik el, így a határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
359/2011. (XII.19.) önkormányzati határozata
Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola alapításának
100. évfordulóját előkészítő bizottság megszüntetése

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megszünteti a „100. éves a
Szent
László
Gimnázium
és
Közgazdasági
Szakközépiskola”
jubileumi
ünnepségsorozatának előkészítésére létrehozott ad hoc Bizottságot és egyben köszönetét
fejezi ki az Intézmény vezetőjének és valamennyi munkatársának a színvonalas
rendezvény megszervezéséért és lebonyolításáért.

Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerűen
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Sürgősségi indítvány:
5/1/A.)Rendelőintézet röntgen berendezésének felújítása
Pénzügyi és Közbeszerzési 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 határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, azt
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek.
Dr. Fekete Zoltán polgármester – mivel a jelenlévők részéről módosító javaslat nem hangzik el –
így a határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
360/2011. (XII.19.) önkormányzati határozata
Rendelőintézet röntgen berendezésének felújítása
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Városi Önkormányzat Rendelőintézetének
orvosi gépműszer beszerzésre biztosított előirányzatból 1.250 eFt átcsoportosításra
kerüljön a röntgengép felújítására.
Felelős: Polgármester
Határidő: értelem szerint

Sürgősségi indítvány:
5/1/B.) Háziorvosok számítógép vásárlásának támogatása
Pénzügyi és Közbeszerzési 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 határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, azt
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek.
Dr. Fekete Zoltán polgármester az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot teszi fel
szavazásra, mivel hozzászólás, vélemény a napirendhez nem hangzott el.
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A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
361/2011. (XII.19.) önkormányzati határozata
a háziorvosok számítógép vásárlásának támogatásáról
A Képviselő-testület az egészségügyi ellátás zavartalan biztosítása érdekében az alábbi
támogatást igénylő háziorvosok részére hordozható számítógép vásárlására háziorvosi
praxisonként 200 eFt támogatást nyújt a 2011. évi költségvetés 34. számú mellékletében
szereplő felhalmozási céltartalék pályázati önerő terhére:
o Dr. Kozma Richárd, MEDI-KOZ Egészségügyi és Szolgáltató BT.,
o Dr. Molnár Károly, MOLNÁR&MOLNÁR Eü. BT.,
o és Dr. Fehér Edit, a Dr. FEHÉR EDIT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS
SZOLGÁLTATÓ KFT.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerződést a
határozati javaslat 1. pontjában szereplő háziorvosokkal megkösse.
Felelős:

polgármester

Határidő: értelem szerint

Sürgősségi indítvány:
5/1/C.)Iskolatej program
Az előterjesztést bizottság nem tárgyalta.
Dr. Fekete Zoltán polgármester röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat, majd ezt
követően a határozati javaslat „A” alternatívájában foglaltakat teszi fel szavazásra, mivel a
napirendhez a jelenlévő képviselők részéről módosító javaslat nem hangzik el.
A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza
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Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
362/2011. (XII.19.) önkormányzati határozata
Iskolatej program
Mezőkövesd város Képviselő-testülete 2012.évre az iskolatej programra vonatkozó
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozza:
1./ A Képviselő-testület Mezőkövesd Város Önkormányzata által fenntartott általános
iskolák 1-8. osztályos tanulói részére 2012. január 1. és 2012. december 31. napja közötti
tanítási napokra terjedő időszakra biztosítja a napi 0,25 liter tej egyenértékkel megegyező
mennyiség erejéig az iskolatejet / kakaós tejet.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az iskolatej programot 2012.
januárjától szabályozó VM rendeletnek megfelelően a szállítási szerződést kösse meg.
Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester

5/2.) Tájékoztató az interpellációkra adott válaszokról
Csirmaz József és Nyeste László képviselők az interpellációjukra adott választ elfogadták.

Dr. Fekete Zoltán polgármester elmondja, hogy a képviselő-testület zárt ülés keretében folytatja
tovább a tanácskozást melyről külön jegyzőkönyv készül, ezúton a televízió nézőinek Boldog
Karácsonyi Ünnepeket és egészségben teljes Boldog Új Évet kíván.
K.m.f.
Dr. Fekete Zoltán
polgármester

Dr. Jakab Orsolya
jegyző
Jegyzőkönyv hitelesítő
Bóta Gáspár
települési képviselő

Csiger Lajos
települési képviselő
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