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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

 

Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2012. május 30.-án megtartott üléséről. 

 

Helye: Polgármesteri Hivatal „B” épület emeleti nagytanácskozó terem 

 Mezőkövesd, Mátyás király út 114.  

 

Jelen vannak: 

Dr. Fekete Zoltán polgármester  Vámos Zoltán alpolgármester  

 Barsi László    Bóta Gáspár     

Molnár Istvánné   Guti Árpád     

Malatinszky Károly   Takács József     

Csiger Lajos     Nyeste László     

Csirmaz Zsolt     Csirmaz József  

 

Polgármesteri Hivatal részéről 

Dr. Jakab Orsolya jegyző 

Dr. Kovács András aljegyző  

Dr. Hajdu András alpolgármester  

Bocsi Anna irodavezető 

Dr. Tóth Zsófia irodavezető  

Balog Lászlóné irodavezető 

Vigh Henrik irodavezető 

Toma Tibor főépítész 

Berecz Józsefné  munkatárs (érintett napirendnél) 

Benkő Edit munkatárs (érintett napirendnél) 

Pázmándi Tamás munkatárs (érintett napirendnél) 

 

 

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

van 12 fő képviselő. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Barsi László és Csirmaz József képviselőket.  

 

 

Kiküldésre került: 

 Polgármesteri tájékoztató 

 2.3. napirend anyaga  

 10. napirendhez tájékoztató 

 Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntései 

 8.2. napirendként: „Pályázat benyújtása az ÉMOP-2.1.1/A-12 

kódszámú  kiemelt turisztikai célú felhívásra” 

 16. napirendhez a jó táblázat 

 15.3. napirendként: „Zsóry Zsibongó Gyermeküdülő használati meleg 

 vizet  biztosító rendszer felújítása” 

 15.4. napirendként: „Főkefe Nonprofit Kft. Által bérelt ingatlan 

felújítása  és a bérleti szerződés módosítása 
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 18.1. napirend anyaga 

 18.2. napirend anyaga 

 19. napirendként: „A funkcióbővítő városrehabilitáció-projekthez 

kapcsolódó  független mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység ellátása” 

 

Kiosztásra került összevont bizottsági ülésen: 

 2.3 napirendhez az Iparkamara véleménye 

 15/4. napirendhez kiegészítés új határozati javaslattal 

 

Kiosztásra került:  

 8.2. napirendhez határozati javaslat kiegészítése 

 10. napirendhez feljegyzés 

 16. napirendhez új táblázat 

 

A bizottságok kezdeményezése alapján javaslom, hogy a Képviselő-testület ZÁRT ülés keretében 

tárgyalja meg a 10.) és 11.) napirendeket. 

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester mivel a napirendhez a jelenlévők részéről hozzászólás, vélemény 

nem hangzik el, így azt szavazásra teszi fel.  

 

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

 

                                 Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

118/2012. (V.30.)  önkormányzati határozata  

 

Napirend megállapítása  

 

      1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK ALKOTÁSA, MÓDOSÍTÁSA 

1.1.) A tiltott, közösségellenes magatartásokról, az elkövetőkkel szembeni pénzbírság 

kiszabásának szabályairól és szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezéséről szóló 

önkormányzati rendelet megalkotása 

Előadó   :  Dr. Jakab Orsolya jegyző 

Referens:  Dr. Tóth Zsófia irodavezető 

 

1.2.) A magánerős külterületi út és csapadékvíz elvezető rendszer karbantartásának, 

építésének szervezéséről és a hozzájárulás rendszeréről szóló rendelettervezet 

Előadó   :  Dr. Jakab Orsolya jegyző 

Referens:  Vígh Henrik irodavezető 

 

 

1.3.) Mezőkövesd Város Önkormányzatának a helyi kitüntetések alapításáról és 

adományozásáról szóló 41/2004. (X.28.)ÖK számú rendeletének módosítása 

Előadó   :  Dr. Jakab Orsolya jegyző 

Referens: Dr. Hajdu András alpolgármester 

Bocsi Anna irodavezető 
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     2.1.) A Városi Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde  tagóvodáiban a 2012/2013- as 

 nevelési évben indítható csoportok számának meghatározása  
Előadó   :  Újvárosi Lászlóné intézményvezető 

Referens:  Kiss László munkaszervezet vezető 

 

2.2.) A 2012/2013-es tanévben indítható első osztályok és napközis csoportok számának 

meghatározása a Mezőkövesdi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény,  

Egységes Pedagógiai Szakszolgálatnál 

Előadó   :  Gál János igazgató 

Referens:  Kiss László munkaszervezet vezető 

 

2.3.)  A Széchenyi István Szakképző Iskola fenntartói jogának átadása (később kerül 

kiküldésre) 

  Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester 

 Referens: Dr. Jakab Orsolya jegyző 

 

3.1.) Tájékoztató a Mezőkövesdi VG. ZRt. Zsóry Gyógy- és Strandfürdő nyári    

üzemelésre való felkészüléséről 

Előadó   : Szobonya Sándor VG. ZRt vezérigazgató 

  Referens: Vámos Zoltán fürdővezető 

 

3.2.) A Mezőkövesdi VG. ZRt. 2011. évi beszámolója és 2012. évi  üzleti terve 

Előadó   :  Szobonya Sándor VG. ZRt vezérigazgató 

 

3.3.) Média Nonprofit Kft beszámolója a 2011. évi szakmai és gazdálkodási 

tevékenységéről, 2011. évi mérlegéről és a 2012. évi tervekről 

Előadó:  Szabó Gergely KFT igazgató 

 

4.) A Zsóry Futball Club Kft-vel az önkormányzati vagyon hasznosítására kötött    

üzemeltetési szerződés módosítása 

Előadó:        Dr. Fekete Zoltán polgármester 

  Referens:       Dr. Hajdu András alpolgármester 

 

5.) Városüzemeltetési feladatok elvégzésére vonatkozó szerződések megkötése 

Előadó:       Dr. Fekete Zoltán polgármester 

  Referens:      Vígh Henrik irodavezető 

 

6.) Mezőkövesdi Víziközmű közszolgáltatás jövőjére vonatkozó tárgyalások megindítása 

Előadó:      Dr. Fekete Zoltán polgármester 

  Referens:     Vígh Henrik irodavezető 

           Szobonya Sándor VG. ZRt. vezérigazgató 

 

7.) Tájékoztató a Mezőkövesdi Ipari Park helyzetéről 

  Előadó:       Dr. Fekete Zoltán polgármester 

  Referens:     Vígh Henrik irodavezető 

           Vinter Szilárd munkatárs  
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8.1.) „Európa a polgárokért, polgárok Európáért – határon átívelő civil kapcsolatok    

erősítése Matyóföldön” címmel pályázat benyújtása az Európai Bizottság által a Tempus 

Közalapítvány közreműködésével kiírt „Európa a polgárokért – aktív polgárokat 

Európának 1.2 pályázati típus, testvérvárosi tematikus hálózatok kialakítása nevű 

kiírásra. 

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Dr. Hajdu András alpolgármester 

    Balogh Éva Civil Szövetség Egyesület elnöke 

     

8.2.) Pályázat benyújtása az ÉMOP-2.1.1/A-12 kódszámú kiemelt turisztikai célú 

felhívásra 

Előadó:  Dr. Fekete Zoltán polgármester  

   Referens:  Dr. Hajdu András alpolgármester 

 

 9.1) Takács István festőművész életművének bemutatására, kezelésére, állandó          

kiállítására vonatkozó megállapodás aláírása  

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Dr. Hajdu András alpolgármester 

9.2.) A Városi Galériában Takács István festőművész állandó gyűjteményes kiállításának 

megnyitásához szükséges forrás biztosítása 

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Kazárné Kalber Nikolett ügyvezető 

 

10.) Hitelfelvételre vonatkozó önkormányzati határozatok 

Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester 

 Referens: Balog Lászlóné irodavezető 

 

  11.) Indítványok, javaslatok 

     11.1.) Tájékoztató az interpellációkra adott válaszokról 

 

 

ZÁRT ÜLÉS 

12.) Zsóry Camping Kft. telekmegosztása 

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Dr. Hajdu András alpolgármester 

         Benkő Edit vagyongazdálkodási referens 

 

13.) Állami tulajdonban lévő 7172/4 hrsz.-ú ingatlan önkormányzati tulajdonba kérése 

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Benkő Edit vagyongazdálkodási referens 

 

14.)  A Bayer Róbert Városi Kollégium és Élelmezési Központ igazgatói álláshelyére 

beérkezett pályázat elbírálása   
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 Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester 

 Referens: Kiss László munkaszervezet vezető 

 

15.) Önkormányzati ingatlanok hasznosítása 

15.1.)Lakásbérleti díj tartozás részletfizetési kérelem elbírálása (Mezőkövesd, Mátyás 

király út 215. 3/8 sz.) 

15.2.)Lakásbérleti díj tartozás részletfizetési kérelem elbírálása (Mezőkövesd, Szent László 

tér 19. 4/4. sz.) 

Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester 

 Referens: Balog Lászlóné irodavezető 

   Berecz Józsefné munkatárs 

 

15.3.)Zsóry Zsibongó Gyermeküdülő használati meleg vizet biztosító rendszer felújítása 

15.4.) Főkefe Nonprofit Kft. Által bérelt ingatlan felújítása és a bérleti szerződés 

módosítása 

Előadó:  Dr. Fekete Zoltán polgármester  

   Referens:  Vígh Henrik irodavezető 

 

16.) Kivitelezők kiválasztása önkormányzati intézmények nyári karbantartási munkáira 

   Előadó:  Vinter Szilárd Városgondnokság vezető  

   Referens:  Vígh Henrik irodavezető 

 

17.) Közösségi Ház táncterem és klubterem parketta felújítására kivitelező kiválasztása 

   Előadó:  Dr. Fekete Zoltán polgármester  

   Referens:  Vígh Henrik irodavezető 

 

18.) Kitüntető díjak adományozása  

18.1.) Javaslat az „Abkarovits Jenő ” , a „Dr. Papp Zoltán ”, és a „Dr. Szűcs Géza” 

kitüntető díjak adományozására  

         Előadó   : Oktatási, Egészségügyi és Civil Kapcsolatok Bizottság   

  elnöke 

      

18.2.)Javaslat a „Mezőkövesd Város Köztisztviselője” díj adományozására  

Előadó   : Ügyrendi és Szociális Bizottság elnöke 

 

19.) A funkcióbővítő városrehabilitáció-projekthez kapcsolódó független mérnöki és 

műszaki ellenőri tevékenység ellátása 

Előadó:  Dr. Fekete Zoltán polgármester  

   Referens:  Vígh Henrik irodavezető 

     Pázmándi Tamás közbeszerzési referens 

Felelős:  Polgármester  

Határidő:  értelem szerint 

 

 

Interpellációs szándékát jelezte 

Csirmaz József, Csirmaz Zsolt és Takács József képviselő  
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Polgármesteri tájékoztató  
 
Dr. Fekete Zoltán polgármester röviden ismerteti a polgármesteri tájékoztatóban foglaltakat, 

valamint tájékoztatja a megjelenteket a kormány által meghirdetett Erzsébet táborról. A Mező F. 

tagiskolából voltak jelentkezők, 40 tanuló és négy pedagógus jelentkezett különböző turnusokban. 

A többi iskolából csak néhány tanuló jelezte részvételi szándékát. Reméli, hogy a jelentkezők 

sikeresen szerepelnek a pályázaton.  

 

Csirmaz Zsolt Szent Imre iskolába jár gyermeke, matyó hét volt az iskolában, készült a 

rendezvényre, dalokat, táncokat tanultak, valamint hímeztek. Pozitív volt az érdeklődés a tanárok és 

gyerekek részéről is. Ezt a lehetőséget minél több gyerek számára biztosítani kell, kéri, hogy más 

iskolában is legyen ilyen lehetőség a gyerekek részére, a hagyomány megtartása fontos. 

 

Csiger Lajos bejelenti, hogy a Mezőkövesdi Polgárőr egyesület megtartotta az évzáró közgyűlését, 

elfogadta a 2011. évi szakmai beszámolóját és tisztújításra került sor. Nyeste György lemondott, 

Köteles János lett az egyesület elnöke. Megköszöni Nyeste Györgynek a hat éves munkáját, sok 

sikert kíván az új elnöknek munkájához. 

 

Dr. Fekete Zoltán  polgármester mivel a jelenlévők részéről más hozzászólás, vélemény nem 

hangzik el, így a polgármesteri tájékoztatóban foglaltakat teszi fel szavazásra.  

 

 

A Képviselő-testület 12 igen szavazattal a polgármesteri tájékoztatót elfogadja 

 

 

Jelentés a 2012. április 30-ig lejárt határidejű képviselő-testületi döntések 

végrehajtásáról 

 
 

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

határozati javaslatot teszi fel szavazásra.  

 

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

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

119/2012. (V.30.)  önkormányzati határozata  

 

Jelentés a 2012. április 30-ig lejárt határidejű képviselő-testületi  

döntések  végrehajtásáról 

 

 

 

1.) A Képviselő-testület elfogadja a 14-16/2012. önkormányzati rendelet, a 253, 326, 

328, 345/2011 a 24, 56, 68, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 84, 85, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 97, 98, 100, 

101, 102, 104, 105, 116, 117/2012. önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló 

jelentést azzal, hogy ezen határozatok egyben hatályukat is vesztik. 
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2.) A 67, 94, 96, 99, 101, 103, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115/2012. 

önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést azzal fogadja el, hogy a 

végrehajtást követően a polgármester ismételten adjon tájékoztatást.  

 

 

 

 Felelős:  polgármester  

 Határidő:  azonnal és folyamatos  

 

 

 

1.1.) A tiltott, közösségellenes magatartásokról, az elkövetőkkel szembeni 

pénzbírság kiszabásának szabályairól és szabálysértési tényállások hatályon 

kívül helyezéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
 

Ügyrendi és Szociális Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a rendelet-tervezetet elfogadásra ajánlja a képviselő-

testületnek azzal, hogy a 3.§ (7) bekezdés u.) pontja, a (8) bekezdés f.) és o.) pontja maradjon ki 

– ismétlődés miatt. 

 

 

Nyeste László alapos a rendelet, az irány helyes, viszont néhány kérdésben aprólékos a szabályozás, 

pl: ebtartás, ha átmegy a szomszédba az eb, a házszámtábla nincs elhelyezve az ingatlanon,  

kéményseprőt nem engedi be a tulajdonos önhibáján kívül, akkor is fizetni kell. A játszóteret 

nyitvatartási időn túl használják, akkor ennek a feltételeit is meg kell teremteni. A megfelelő 

háttérkeretet nem biztosítják, problémát fog okozni, néhány esetben túlzottnak tartja a szabályozást.  

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester nem arról van szó, hogy a mezőkövesdi lakosságot büntetni 

szeretnénk, pl. ha szomszéd kutyája átmegy a szomszédba, ez nem helyénvaló. A gördeszkások a 

Sportcsarnok előtti műkőből készült részt teljesen tönkretették, kárt okoztak, meg kell nézni a 

templomok lépcsőjét, intézmények lépcsőit, szankciót kell alkalmazni, rendnek kell lenni. A 

játszóteret addig kell nyitva tartani, amíg igény van rá, a Kavicsos tavi játszótér este 9 óráig van 

nyitva. Ezek a szabályok arra szolgálnak, hogy rend, tisztaság, normális életkörülmény legyen a 

városban. A házszámot ki kell tenni a lakásra, ez törvény által előírt szabályozás. A rendeletben 

vannak olyan elkövetési tényállások, melyek joggal irritálták Mezőkövesd lakosságát, pl: 

Mezőkövesden ne szipózzon senki, ha az égetéssel kapcsolatban bejelentés érkezik, azt megtiltani 

nem lehet, időkorlátokat írnak elő a rendeletben. Gyakorlati végrehajtás során majd kiderül, milyen 

lesz az alkalmazása. Rendezett formába kell önteni a problémákat, sikerült megtalálni a formákat, a 

kereteket, mely alapján a rendelet alkalmas lesz arra, hogy Mezőkövesden még nagyobb tisztaság 

lesz, reméli az állampolgárok is elfogadják. A mi felelősségünk a rendelet legszélesebb körben 

történő ismertetése.  

 

Takács József üdvözli a rendeletalkotást, büntetni kell. A dísz- és útburkolat szegélyeit ne tegyék 

tönkre, a Mező F. és Bárdos L. tagiskolákban hétvégén bent vannak a gyerekek, nem lehet elnézni, 

hogy zúznak, törnek, tönkreteszik a város vagyonát. Hétvégén hogyan történik ezeknek az 

ellenőrzése, a gyerekek leverik a lakatot és bemennek az iskolákba, és utána hogyan tovább, ki 

fogja ezeket a gyerekeket megfogni, mi fog történni. Kivitelezésben lesznek majd gondok, a város 

vagyonának a megóvásában. 
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Dr. Fekete Zoltán polgármester önkormányzati rendelet jogforrás, ezt a rendeletet a rendőrségnek is 

kötelessége betartatni és jogosultsága is betartatni. A polgárőrség is jelezni fogja a problémákat, 

melyek a rendeletbe ütköznek. 

 

Csiger Lajos a rendelet végrehajtására a szabályok kidolgozását javasolja a hivatalnak, mik lesznek 

a mérlegelésnek a szempontjai. Mérlegelik az összes körülményt, visszaesőséget, vagyoni helyzetét 

a szabályszegőnek. Aki először követ el cselekményt, annak először felszólítás legyen a módja. A 

bejelentés a hivatali időben a hivatalban személyesen történik, telefonon nem lehet. Hétvégén 

éjszaka a rendőrség fogadja a bejelentéseket telefonon, de más hatóság is jogosult eljárni, 

tűzoltóság, Ántsz, abban az esetben oda történik a bejelentés. Ki fog alakulni az alkalmazás 

módszere, ez keretszabály, melyben sok minden van. 70 pont körüli a szabályozás, melyet a 

következő időben kell a lakosságnak megismerni, és a hivatalnak az eljárási szabályokat kell 

kialakítani. 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester a mérlegelés 5-150.000.-Ft-ig, - 5000-50000.-Ft helyszíni bírságig, 

és 5000-150.000.-Ft közigazgatási bírságig – terjed ki. Cél az állampolgároknak legyen igazodási 

normája. 

 

Nyeste László kiegészítésként hozzáteszi, egyetért ezekkel a vonalakkal, az élet majd bebizonyítja 

ezt, szankcionálni kell, figyelni és törekedni kell arra, hogy türelmi idő kerüljön bevezetésre 

 

Csirmaz Zsolt kérdése, a rendeletről hogyan lesz a lakosság tájékoztatva? 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester ez a rendelet megéri, hogy a Mezőkövesdi újságban jelenjen meg a 

teljes szövege, valamint rendszeresen a kivonatokat is közölni kell. A mezőkövesdi honlapon is 

rajta lesz, a mezőkövesdi televíziónak is feladata, hogy szélesebb körben megismerje a lakosság, 

valamint kifüggesztésre kerül a rendelet. 

Miután a napirendhez további hozzászólás nem hangzik el, így a rendelet-tervezetet                                                                          

szavazásra teszi fel. 

 

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

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

17/2012. (V.31.) rendelete   

 

 

a tiltott, közösségellenes magatartásokról, az elkövetőkkel szembeni pénzbírság kiszabásának 

szabályairól és szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezéséről    

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51.§ (4) bekezdésében, 143.§ (4) bekezdés e.) pontjában, 

146/A.§-ában, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 

rendszerről szóló 2012.évi évi II. törvény 254.§ (2) bekezdésében és a közigazgatási hatósági eljárás 

és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.évi CXL. törvény 94/B.§(1) bekezdésében foglalt 

felhatalmazás alapján, Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva 

a következőket rendeli el: 
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I. Általános rendelkezések 

1.§ 

(1)  E rendelet alkalmazásában tiltott, közösségellenes magatartásnak minősül az a magatartás, 

amely szabálysértésnek vagy bűncselekménynek nem minősül, de a közösségi együttélés 

szabályaival ellentétes, melyet Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testülete e 

rendeletében tiltott, közösségellenes magatartásnak minősített. 

 

(2) E rendelet hatálya kiterjed Mezőkövesd város közigazgatási területére és azon belül minden 

természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre. 

 

(3) Nem állapítható meg tiltott, közösségellenes magatartás, ha a tevékenység vagy mulasztás 

szabálysértést, bűncselekményt valósít meg, akkor sem, ha a tevékenységre, vagy mulasztásra 

törvény vagy kormányrendelet közigazgatási bírság alkalmazását rendeli el. 

 

(4) A tiltott, közösségellenes magatartások elkövetése miatt lefolytatott eljárás során a közigazgatási 

hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit 

kell alkalmazni az e rendeletben meghatározott eltérésekkel. 

 

(5) A tiltott, közösségellenes magatartás miatti eljárás kizárólag hivatalból indítható, amely akkor 

sem minősül kérelemre indult eljárásnak, ha a tiltott, közösségellenes magatartást természetes 

személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet jelenti be. 

2. § 

(1) A tiltott, közösségellenes magatartás miatt a közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása és a 

cselekmény elbírálása a jegyző hatáskörébe tartozik. 

 

(2) Tiltott, közösségellenes magatartás elkövetőjével szemben közigazgatási hatósági eljárás 

a) valamely cselekményben megnyilvánuló tiltott, közösségellenes magatartás esetén a 

cselekmény elkövetésétől számított 90 napon belül; 

b) mulasztásban megnyilvánuló tiltott, közösségellenes magatartás esetén a cselekmény 

elkövetésétől számított 90 napon belül; 

 

c) jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló tiltott, közösségellenes magatartás esetén a 

jogellenes állapot észleléstől számított 90 napon belül indítható meg. Ezt követően a tiltott, 

közösségellenes magatartás elkövetése miatt eljárás nem indítható. 

 

(3) Az e rendeletben meghatározott tiltott, közösségellenes magatartás elkövetőjével szemben 

ötezer forinttól százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki. 

 

(4) Helyszíni intézkedés során, ha a helyszíni intézkedés alkalmával az ügyfél a jogsértést 

teljes mértékben elismeri, a közterület-felügyelő ötezer forinttól ötvenezer forintig terjedő 

helyszíni bírságot szabhat ki. 

 

(5) A kiszabásra kerülő pénzbírság mértékének megállapításánál figyelembe kell venni 

a) a tiltott, közösségellenes magatartás súlyát és a felróhatóság mértékét, 

b) az érintett vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait, amennyiben azokat az erre vonatkozó 

tájékoztatásra igazolja. 
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(6)A tiltott, közösségellenes magatartások elkövetése miatt kiszabott közigazgatási bírságot 30 

napon belül átutalási postautalványon vagy banki utalással Mezőkövesd Város   Önkormányzatának 

11734107-15350071 számú költségvetési elszámolási számlájára kell befizetni. 

 

(6) E rendelet hatálya alá tartozó ügyekben az eljáró hatóság elkobzást alkalmazhat. 

 

II. Tiltott, közösségellenes magatartások 

 

3. § 

(1) A közterületek rendjével összefüggően tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki: 

a) zöldfelületet a rendeltetésétől eltérő célra engedély, illetőleg a külön önkormányzati rendelet 

szerinti bérleti szerződés nélkül vesz igénybe; 

b) a közhasználatú zöldfelületen a kerti építményeket, berendezéseket rendeltetésellenesen 

használja vagy tönkre teszi; 

c) a közhasználatú zöldterületek útjain, terein a forgalmat akadályozza; 

d) a közhasználatú zöldterületeken a virágokat, dísznövényt leszedi, károsítja, a fák, bokrok ágait, 

gallyait tördeli, csonkítja, a fákra hirdetést, transzparenst függeszt ki; 

e) a közhasználatú zöldterületeken a fákat engedély nélküli kivágja, metszi, visszavágja, kivéve a 

lakosság által ültetett gyümölcsfák metszését, ifjítását, gallyazását; 

f) a díszburkolatú járdákon, sétányokon sóval végzi a síkosság mentesítést; 

g) a játszótéri eszközöket rongálja, nem rendeltetésszerűen használja; 

h) zöldterületre, díszburkolatra járművel ráhajt, a zöldterületen közlekedik, parkol, kivéve a 

rendőrség,mentők, tűzoltók valamint a köztisztasági szolgáltatást ellátók e funkciót betöltő 

gépjárművei; 

i) a közterületi játszóteret nyitvatartási időtől eltérő időtartamban használja, vagy ott tartózkodik,   

j)  emlékművön, utcabútorzaton, egyéb berendezési tárgyon, valamint a lejárati lépcsőn, kőpadon, 

szökőkúton, templomok előtti lépcsővel határolt részen gördeszkázik, görkorcsolyázik, 

kerékpározik,   

k) játszótérre ebet visz, 

l)  közterületen szeszesitalt fogyaszt, kivéve:  

la) az engedélyezett alkalmi rendezvényt,  

lb) a vendéglátó-ipari előkertet,  

lc) kulturális-, bor-, gasztronómiai-, egyházi- és sportrendezvényt, cégbemutatót, társadalmi 

rendezvényt,  

ld) minden év december 31. napján 18.00 órától a következő év január 1. napján 6.00 óráig terjedő 

időszakot 

 

(2) Közterület használatával összefüggően tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki 

a)   közterület-használati engedély nélkül 

aa) közterületen épületet, építményt, árusító pavilont, hirdető berendezést helyez el, 

ab) közterületen helyez el távbeszélő fülkét, postai levélszekrényt, kirakatszekrényt, 

ac) építőanyagot, tüzelőanyagot, építési munkával kapcsolatos eszközt 24 órát meghaladóan 

közterületen tart, 

ad) kereskedelmi és egyéb szolgáltató, cirkusz és mutatványos tevékenységet végez, árusító 

eszközt, berendezést használ, 

ae) közterületen létesít vendéglátó-ipari teraszt, előkertet, 

af) közterületen szállítás vagy árurakodás céljára 24 órát meghaladóan használ, 

ag) kiállítás, vásár, fesztivál, alkalmi, szórakoztató, sport, kulturális és közművelődési 
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rendezvények céljára, művészeti, mutatványos, képzőművészeti tevékenység végzésére, tűzijáték 

rendezéséhez közterületet vesz igénybe, 

ah) üzemképtelen, hatósági jelzés nélküli járművét közterületen tárolja, 

ai) a közút és tartozékainak építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatosan közterület foglal, 

aj) a közművek vezetékeinek javítása esetén 72 órát meg nem haladóan veszi igénybe, 

b) a közterületet engedélytől eltérően használja, 

c) az általa használt közterületet nem tartja rendben, a keletkező hulladékot, szennyező anyagot 

naponta nem szállítja el, 

d) a közterület-használati engedélyes az engedély lejárta után az általa használt közterületet nem az 

eredetivel megegyező állapotban adja vissza,  

e) a közterület-használati engedélyt a közterület használatakor nem tartja magánál és ezzel az 

ellenőrzést akadályozza, 

f) közterületen  bármilyen bódító szert használ (szipuzik), 

g) közút és közterület bontását végzi anélkül, hogy rendelkezne Mezőkövesd Város  

Önkormányzatának tulajdonosi, valamint Mezőkövesd Város Jegyzőjének közútkezelői 

hozzájárulásával, 

g) olyan tevékenységet végez, vagy olyan készüléket, berendezést üzemeltet, amely kellemetlen, 

zavaró hatású, 

h) a közterület rendeltetésének megfelelő használata során annak állagát sérti, tevékenységével 

annak forgalmát veszélyezteti, 

i) a közterület eltérő használata miatt megbontott közterület helyreállításáról nem gondoskodik, 

j) vállalkozás céljára használt 3500 kg legnagyobb össztömeget meghaladó járművét közúton vagy 

más közterületen engedély nélkül tárolja, 

k) tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás nélkül használja a közterületet az alábbi célokból: 

ka) belterületen: 

1. a közút területén nyomvonal jellegű építmény elhelyezéséhez; 

2. közút mellett ipari, kereskedelmi, vendéglátó ipari, továbbá egyéb, szolgáltatási célú építmény 

építése, bővítése, rendeltetésének megváltoztatása esetén; 

3. útcsatlakozás létesítésekor; 

4. kapubejáró kivitelezése esetén; 

5. telephelyre utaló reklámtábla és KRESZ tábla elhelyezése esetén; 

6. közterület területén kívüli területről csapadékvíz bevezetése a közút vízelvezető létesítményébe; 

kb) külterületen: 

1. a közút tengelyétől számított 50 m-en belül építmény elhelyezéséhez; 

2. a közút területének határvonalától számított 10 m-en belül fa ültetéséhez vagy kivágásához; 

l) a közterület helyreállításánál az útkezelői nyilatkozatban előírtakat nem tartja be, 

m) Mezőkövesd város közigazgatási területéhez tartozó közterületen, gépjárműparkolókban 

táborozik, 

n) a Kavicsos tó befagyott jegére rámegy, azon tartózkodik, a tóban horgászik, 

o) a közterületi szökőkutakban fürdik. 

 

(3) Házszámtáblák elhelyezésével összefüggően, tiltott, közösségellenes magatartást követ el 

az, aki: 

a) a házszámtábla kihelyezésével, pótlásával, cseréjével kapcsolatos kötelezettségét megszegi; 

b) az utcanév-táblákat vagy házszámokat megrongálja, eltakarja, illetőleg engedély nélkül 

eltávolítja, 

c) a házszám feltüntetési kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz eleget, 

d) közterületi házszámtáblát jogtalanul kihelyez, vagy eltávolít. 
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(4) A növények telepítésével összefüggően tiltott, közösségellenes magatartást követ el  az, 

aki:  

a) belterületen, valamint a külterületnek a mezőgazdasági kerten belül eső részén nem tartja be az 

alábbi, legkisebb telepítési (ültetési) távolságot az ingatlan határától: 

aa)   1 métert meghaladó, de 3 méternél magasabbra nem növő gyümölcs- és egyéb cserje  (bokor), 

fa esetében legalább 2 méter, 

ab)  3 méternél magasabbra növő gyümölcs- és egyéb cserje (bokor), valamint oszlopos fenyőfélék 

esetében legalább 3 méter, 

ac)  3 méternél magasabbra növő gyümölcs- és egyéb fa esetében legalább 5 méter, 

ad)   nyírt sövény, valamint 1 métert meg nem haladó magasságúra növő cserje (bokor) és fenyőféle 

esetén legalább 0,5 méter, 

b) külterületnek a mezőgazdasági kerteken kívül eső részén - amennyiben a szomszédos földterület 

szőlő, gyümölcsös vagy mezőgazdasági kert - szőlőt, gyümölcsfát az a) pontban meghatározott 

telepítési (ültetési) távolságok be nem tartásával, egyéb cserjét (bokrot) és fát az alábbi telepítési 

(ültetési) távolságok be nem tartásával ültet: 

ba)   1 méternél magasabbra nem növő bokor (nyírt sövény) esetén legalább 0,8 méter 

bb)  2 méternél magasabbra nem növő bokor (nyírt sövény) esetén legalább 1,2 méter, 

bc)   2 méternél magasabbra növő bokor (nyírt sövény) esetén legalább 2 méter, 

bd)  fa esetében 8 méter, 

c) kúszó-kapaszkodó cserjét nem saját tulajdonú, tömör kerítésre futtatja fel, 

d) amennyiben a szomszédos ingatlanon az épület oldalhatárra épült, a kerítés mellé telepített 

növények vágását nem végzi el oly módon, hogy azok a kerítéshez és az épülethez ne érjenek 

hozzá, a tető fölé lombkoronájuk ne nyúljon be, 

e) árasztással locsolja a szomszédos épület magasságában lévő olyan növényeket, melyek a 

telekhatártól számított 2 méteren belül vannak, 

f) az ingatlanról a szomszédos telekre átnyúló ágak, gallyak levágásáról nem gondoskodik. 

(5) Az Önkormányzat jelképeinek használatával összefüggően tiltott, közösségellenes 

magatartást követ el, aki: 

a) a város címerét vagy a város zászlaját a 22/2007.(IV.26.) önkormányzati rendeletben 

meghatározottól eltérően engedély nélkül ábrázolja, állítja elő, vagy hozza forgalomba; 

b) a város logóját kereskedelmi terméken, érmén, emléktárgyon a polgármester engedélye nélkül, 

vagy az engedélytől eltérő módon használja fel. 

 

(6) A kötelező közszolgáltatások igénybevételével összefüggően tiltott, közösségellenes 
magatartást követ el, aki a kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybevételének szabályozásáról 

szóló 34/1998.(XI.26.) önkormányzati rendeletben foglalt előírásokat megszegi, aszolgáltatást 

végző szervezet tagját az ingatlanába a kéményseprési közszolgáltatás elvégzése céljából nem 

engedi be, vagy az ingatlana kéményével kapcsolatban feltárt szabálytalanságot a kéményseprési 

közszolgáltató által meghatározott határidőn belül nem szünteti meg. 

 

(7) Köztisztasággal és települési szilárd hulladékkal összefüggően tiltott, közösségellenes 

magatartást követ el, aki: 

a) a helyi közszolgáltatással ellátott területen a kötelező közszolgáltatást nem veszi igénybe, 

b) a közterületre kihelyezett, valamint az ingatlanok közös használatú területeire elhelyezett 

hulladékgyűjtőket – ide tartoznak az utcai szemétgyűjtő edények, szelektív hulladékgyűjtő szigetek, 
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társasházak kukái – rendeltetéstől eltérően használja, felhatalmazás nélkül elmozdítja, azokból 

kommunális hulladékot kivesz és azt szétszórja, 

c) az ingatlan tulajdonosa vagy használójaként az egyéb szilárd hulladékot annak elszállításáig 

környezetszennyező és városképet rontó módon tárolja, 

d) hulladékot elhagy, felhalmoz, ellenőrizetlen körülmények között helyez el, kezel, 

e) a helyi közutak szélétől 1,5 méteren belüli közlekedésbiztonságot akadályozó vagy veszélyeztető 

anyagot helyez el,  

f) a hulladékot más ingatlana előtti közterületre vagy más ingatlanára, vagy a kihelyezésre 

megállapított idő előtt, vagy ömlesztve, gyűjtőedény nélkül, vagy a jogosult hozzájárulása 

hiányában más gyűjtőedényébe helyez el, 

g) állati eredetű maradványokat vagy elhullott állat tetemét az állategészségügyi szabályok 

megsértésével helyez el, 

h) háztartási és vállalkozói tevékenység során keletkezett hulladékot a közterületi 

hulladékgyűjtőben helyezi el, 

i) az üzemeltető, aki az árusításból keletkező hulladék előírt edényzetben történő gyűjtéséről, 

valamint a szolgáltató útján annak megfelelő elszállításáról nem gondoskodik, 

j) az üzemeltető, aki a szórakozóhelyek, vendéglátó ipari, kereskedelmi és szolgáltató egységek, 

valamint az utcai és más elárusító helyek előtti járdaszakaszt, továbbá az egység közvetlen 

környezetét reggel 8.00 óráig nem tisztítja meg vagy folyamatosan nem takarítja, 

k) az ingatlanról a gyalogjárda és az úttest fölé nyúló ágak, bokrok megfelelő nyeséséről nem 

megfelelően gondoskodik, 

l) hulladékgyűjtő edényzetének tárolóhelyét és annak 2 méteres környezetét nem tartja tisztán, 

m) beépítetlen ingatlan tisztántartásáról, gyommentesítéséről nem gondoskodik; 

n) avart, vagy növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladékot nem megengedett módon 

helyezi el. 

o) az ingatlana előtti járdaszakasz, járda hiányában egy méter széles területsáv, valamint ha a járda 

mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület – kivéve a rendszeres parkfenntartásba 

bevont területeket – gondozásáról, tisztántartásáról, szemét és gyommentesítéséről, (különös 

tekintettel a pollen allergiát okozó növényekről) nem gondoskodik, e területen a hó eltakarítására, 

síkosság elleni védekezésre vonatkozó kötelességét elmulasztja, 

p) az ingatlana előtti járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, 

üzemszerű használatáról nem gondoskodik, a tulajdonában vagy használatában lévő ingatlanról 

közterületre kihajló növények gallyazását nem végzi el, 

q) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására 

szolgáló terület tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más 

hulladékok eltávolításáról, 

r) az ingatlana előtt az ónos esőtől, jégtől vagy hótól síkossá vált járdaszakasz folyamatos síkosság-

mentesítéséről nem gondoskodik és nem akadályozza meg, hogy a tulajdonában vagy használatában 

lévő ingatlanról a közútra föld, iszap,kő vagy más anyag ne kerülhessen ki, 

s) az az ingatlan tulajdonos, aki az ingatlana előtti árkot engedély nélkül betemeti,  közkifolyókról 

autót mos, 

t) környezetszennyeződést, eldugulást, rongálást okozó anyagot közcsatorna vízelnyelő aknájába 

önt vagy bevezet, 

u) az a tulajdonos, aki a lomtalanításra meghirdetett időpontban a hulladékot úgy helyezi el, hogy az 

a jármű és gyalogos forgalmat zavarja, a zöldterületeket és a növényzetet károsítja, továbbá baleset-

, vagy károkozás veszélyének előidézésével jár, 

v) a szórakozóhelyek, vendéglátó-ipari egységek, kereskedelmi üzlethelyiségek, és más 

árusítóhelyek üzemeltetője, aki nem gondoskodik az üzlet előtti járdaszakasz tisztán tartásáról, a hó- 
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és síkosság-mentesítéséről, a zárás előtt a szemét összetakarításáról.  

 

(8) Állattartással összefüggően tiltott, közösségellenes magatartást követ el, aki: 

a) az állattartási övezetekre vonatkozó, az állattartásról szóló 16/2007.(III.29.) önkormányzati 

rendeletben foglaltak megsértésével folytat állattartási tevékenységet, 

b) az állattartásról szóló 16/2007.(III.29.) önkormányzati rendeletben meghatározott egyedszámnál 

több állatot tart, 

c) aki az állat tartása, gondozása, gyógyítása és szállítása során nem az állatok védelméről és 

kíméletéről szóló jogszabályok, valamint nem a helyi önkormányzati rendeletben foglaltak szerinti 

jó gazda gondosságával jár el, 

d) az állatait a lakosság nyugalmának megzavarásával, valamint az állategészségügyi, állatvédelmi, 

közegészségügyi, építésügyi és környezetvédelmi jogszabályok megszegésével tartja. 

e)  állatot közterületen legeltet, jártat, 

f) az állatok elhelyezésére szolgáló és a tartásukkal kapcsolatos épületek és építmények 

létesítésével összefüggő előírásokat nem tartja be, 

g) az állat tartására szolgáló létesítmény tisztaságát nem biztosítja, azt nem takarítja, fertőtleníti, a 

káros rovarok és rágcsálók irtásáról rendszeresen nem gondoskodik és az állattartás során a 

közegészségügyi, állategészségügyi és környezetvédelmi, természetvédelmi ide vonatkozó 

jogszabály rendelkezéseit nem tartja be, 

h) az általa tovább tartani nem kívánt állatát elhagyja, annak további elhelyezéséről nem 

gondoskodik, 

i) az eb és macska-tartás az állattartásról szóló 16/2007.(III.29.)  önkormányzati rendeletben 

meghatározott szabályait megszegi, 

j)  úgy tart állatot, hogy veszélyezteti az állat, vagy ember életét, testi épségét, egészségét,  

k)  nem biztosítja az állat oly módon történő tartását, hogy az a környező ingatlanokra ne tudjon 

átjutni,  

l) úgy tartja állatát, hogy a több lakásos lakóépületek közös használatú helyiségeit, a lakások 

erkélyét, teraszát szennyezi,  

m) almos trágyát ingatlanán szabadon, fedetlenül tárol,  

n)  nem biztosítja ingatlanán az állattartási szabályok ellenőrzésének lehetőségét,  

o) közterületen, közös használatú udvaron vagy bárki más által igénybe vehető egyéb területen az 

ebet nem pórázon és szájkosárral vezeti; a szájkosár használatára kötelezett ebek fajtáit az állatok 

tartásáról szóló 16/2007.(III.29.) önkormányzati rendelet 4.sz melléklete tartalmazza. 

 

(9)Hirdetmények, hirdető-berendezések elhelyezésével összefüggően tiltott, közösségellenes 

magatartást követ el, aki: 

a) közterületi használati engedély nélkül közterületen reklámberendezést, hirdetést, reklámot helyez 

el,  

b) hirdető-berendezés építése, elhelyezése, átalakítása és bővítése során – ideiglenesen elhelyezhető 

megállító tábla, valamint a közterület fölé kihelyezett transzparens kivételével –nem a vonatkozó 

hatályos építésügyi jogszabályok előírásai alapján jár el, 

c) a hirdető- és reklámberendezések megfelelő állapotáról, rendezettségéről és tisztántartásáról a 

közterület-használati hozzájárulás jogosultjaként vagy annak hiányában annak üzemeltetőjeként 

nem gondoskodik, 

d)  hirdető-berendezést helyez el; 

da) közterületi út, járda, gyalogút burkolatára festett kivitelben, játszótéri berendezéseken, 

db) épületek falain, kerítésein és kapuin, 

dc) közterületeken álló fákon, padokon, oszlopokon, közlekedési táblán és egyéb utcabútoron, 
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dd) műemléki és helyi védelem alatt álló épületeken, köztéri szobrokon, emlékművön 

df) temetőben, annak kerítésén, 

dg)Polgármesteri Hivatal külső homlokzatán, kerítésén, 

e) a választási plakátot élő fára, növényzetre, országos vagy helyi védett épületre, közterületi 

szobrokra, valamint a helyi önkormányzati rendeletben foglaltak megsértésével helyez ki, 

f) hirdetményt terjeszt;  

fa) a köztisztasági előírások megsértésével, 

fb) hirdetmény rögzítését nem vízoldékony, vagy más környezetbarát ragasztóval végzi, 

fc)1 m2 feletti hirdetési felületű hirdetőtáblát, hirdetőoszlopot, megállító táblát és címtáblát 

alkalmaz a városközpontban, 

g)  hirdető-berendezés elhelyezésével akadályozza  

ga) a közút más részeinek, 

gb) a szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű használatát, vagy 

gc) a közterület és az ingatlanok fenntartási munkálatait; 

h) a felszólítást követő 8 napon belül hirdető-berendezését saját költségén nem távolítja el, 

i)a Zsóry-fürdő üdülőterületén szállásférőhelyet ideiglenesen gépjárműre szerelt, gépjárművön vagy 

gépjárműben elhelyezett, kerékpárra szerelt vagy kerékpáron elhelyezett, illetve kézben tartott és a 

tevékenységére – szállásközvetítésre – utaló hirdető-berendezéssel reklámoz, 

j) Mezőkövesd Város Önkormányzatának a hirdetmények, hirdető-berendezések elhelyezésére 

szóló 15/2007.(III.29.) önkormányzati rendeletben meghatározott útszakaszokon, területeken 

előírtakat nem tartja be. 

 

  (10) Kereskedelemmel és szolgáltatással összefüggően tiltott, közösségellenes magatartást 

követ el, aki 

a)  közterületen jogosulatlanul árul, árusít,  

d)  az általa üzemeltetett üzletben a bejelentett nyitvatartási időtől eltérően folytatja a 

tevékenységet.  

(11) A helyi környezet védelmével összefüggően tiltott, közösségellenes magatartást követ el, 

aki: 

a) csapadékcsatornába, patakba, vízfolyásba szennyvizet vezet, kibocsát (még tisztítás után is), 

b) felszíni vízfolyásokba szennyvizet, szennyező anyagot juttat, 

c) s vízfolyást, patakmedret, nyílt csapadékvíz elvezető árkot beszennyez, ezekbe, valamint ezek 

partjaira hulladékot, törmeléket lerak, 

d) kommunális szennyvizet közmű csatornába engedély nélkül bevezet, 

e) közmű csatorna hiányában kommunális szennyvíz elhelyezésére egyedi közműpótló berendezést 

(vízzáróan kialakított szennyvízgyűjtő medencét) nem alakít ki, a szennyvíztisztító rendszeres kar-

bantartásáról és szükség szerinti ürítéséről nem gondoskodik, 

f) a gyűjtött, szippantott kommunális szennyvizet és szennyvíziszapot nem az engedélyezett 

szennyvíztisztító telepen helyezi el, 

g) nyílt és zárt téren és bármilyen berendezésben veszélyesnek minősülő hulladékot, vagy égetése 

során veszélyessé minősülő anyagot éget (műanyagok, gumi, fáradt olaj, vegyszeres és festékes 

göngyöleg, gyógyszermaradványok, szárazelem), 

h) a jegyző engedélye nélkül a mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladékot, 

kerti hulladékot nyílt téren éget, nádas és más vízinövényt, tarlót éget, és az égetést nem 

5.00 óra és 7.00 óra, valamint 18.00 óra és 19.00 óra között végzi, szombaton és vasárnap tilos az 

égetés, 
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i) tűzgyújtási tilalom alatt szeles és száraz időben hulladékot éget és tüzet gyújt, 

j) a szabadban tüzet gyújt, vagy tüzelőberendezést használ oly módon, hogy az a környezetére tűz- 

vagy robbanásveszélyt jelent. 

(12) Vásárral és piaccal összefüggően tiltott, közösségellenes magatartást követ el, aki: 

a) a piac üzemeltetésére vonatkozó szabályzatban foglaltakat megszegi, 

b) nem az üzemeltető által kijelölt helyen árusít,   

c) a részére kijelölt árusító helyet nem rendeltetésszerűen használja, 

d) a használati jogot igazoló jegyet a fenntartó, az üzemeltető és a jegyző által megbízott  

személynek felhívására nem mutatja be, 

e) a vásár és piac területén a forgalmat akadályozza, közlekedési utakat eltorlaszolja, hangoskodik 

f) a vásár és piac területén – beleértve a közlekedésre fenntartott helyeket is- az árusítás során 

keletkezett hulladékot elszórja vagy a területet bármilyen módon beszennyezi 

 

III. Záró rendelkezések 

4.§ 

(1) Ez a rendelet 2012. május 31-én lép hatályba. 

(2 ) Hatályát veszti  

a)Mezőkövesd Város Önkormányzatának a városi piac és vásár fenntartásának, használatának és 

rendjének szabályozásáról szóló 39/2005.(XII.01.) önkormányzati rendelet a 6.§ (2) és (3) 

bekezdése,  

b) Mezőkövesd Város Önkormányzatának a Mezőkövesd város belterületén a táborozás rendjének 

szabályozásáról szóló 8/2007.(III.01.) önkormányzati rendelet 4.§ (2) bekezdés b) pontja, a 

„szabálysértés” szövegrész és az 5. §-a,  

c) Mezőkövesd Város Önkormányzatának a közterület eltérő használatáról és a használat díjának 

meghatározásáról szóló 14/2007.(III.29.) önkormányzati rendelet  „szabálysértés” szövegrész, és a 

18.§-a,  

d)  Mezőkövesd Város Önkormányzatának az állattartásról szóló 16/2007.(III.29.) önkormányzati 

rendelet „szabálysértési rendelkezések” szövegrész és a 21. §-a,  

e) Mezőkövesd Város Önkormányzatának a közterületek tisztántartásáról és a közhasználatú 

zöldterületek fenntartásáról, védelméről szóló 27/2007.(V.31.) önkormányzati rendelet  

„ szabálysértés” szövegrész és 12. §-a,  

f) Mezőkövesd Város Önkormányzatának a közkifolyók használatának szabályozásáról szóló 

28/2007.(V.31) önkormányzati rendelet 4. §-a,  

g) Mezőkövesd Város Önkormányzatának a Mezőkövesd város címerének, logójának, pecsétjének 

és zászlajának használata, a zászlózás rendjéről szóló 22/2007.(IV.26.) önkormányzati rendelet 15. 

§-a, és a„szabálysértési rendelkezés” szövegrész,  

h) Mezőkövesd Város Önkormányzatának az állati hulladékok kezelésével kapcsolatos 

közszolgáltatás szabályainak meghatározásáról szóló 11/2008. (III. 27.) önkormányzati rendelet 8. 

§-a, és a  „ szabálysértés” szövegrész ,  

i) Mezőkövesd Város Önkormányzatának a hirdetmények, hirdető berendezések elhelyezésére 

Mezőkövesd városban a 15/2007. (III. 29.) önkormányzati rendelet  „ szabálysértés” szövegrész és a 

8.§-a, 

j) Mezőkövesd Város Önkormányzatának a Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi 

igénybevételének szabályozásáról szóló 34/1998.(XI.26.) önkormányzati rendelet „ III. 

Fejezet,szabálysértés” szövegrész és a 10.§-a, 

k) Mezőkövesd Város Önkormányzatának a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 

közszolgáltatás szabályainak és díjainak meghatározásáról szóló 20/2009.(VIII.27.) önkormányzati 
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rendelet „szabálysértések” szövegrész és a 20.§ (1),(2),(3),(4),(5) bekezdései, 

l) Mezőkövesd Város Önkormányzatának a közterületen történő szeszesital fogyasztás és dohányzás 

rendjéről szóló önkormányzati rendelet„ szabálysértés” szövegrész és a 3.§-a. 

 

(3) E rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti a rendelet 4.§ (2) bekezdése. 

 

dr. Fekete Zoltán sk.    dr. Jakab Orsolya sk. 

          polgármester            jegyző 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

A rendelet kihirdetésének dátuma: 

2012. év május hó 31. nap 

 

 

dr. Jakab Orsolya 

          jegyző 

INDOKOLÁS 

 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

 

2012.évben módosult a szabálysértési törvény és az önkormányzatok helyi rendeletben már nem 

állapíthatnak meg szabálysértési tényállást. Az országgyűlés lehetővé tette az önkormányzatok 

számára, hogy tiltott, közösségellenes magatartást meghatározzanak, s akár közigazgatási bírságot 

szabjanak ki. 

Az Országgyűlés 2012. április 10-i ülésnapján elfogadta a szabálysértésekről, a szabálysértési 

eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvényt (továbbiakban: 

Szabs.tv), mely az új szabálysértési törvény. A Szabs. tv. 254. § (2) bekezdése rendelkezik arról, 

hogy az önkormányzatok 2012. május 31-ig kötelesek hatályon kívül helyezni az önkormányzati 

rendeletekben meghatározott szabálysértési tényállásokat.  

Ezzel egyidejűleg a települési önkormányzatok felhatalmazást kaptak az új önkormányzati törvény 

alapján- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (a 

továbbiakban:  Mhötv.) 51. § (4) bekezdése alapján-, hogy rendeletben megfogalmazzanak olyan 

tiltott, közösségellenes magatartásokat, amelyek elkövetőivel szemben 50.000,- forintig terjedő 

helyszíni bírság, illetve 150.000,- forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.  

Továbbá az Mhötv. 143. § (4) bekezdése e) pontja szerint az önkormányzatok felhatalmazást 

kapnak, hogy 2012. április 15-ét követően helyi rendeletben határozzák meg a tiltott, 

közösségellenes magatartásokat, valamint a magatartás elkövetőjével szembeni pénzbírság 

kiszabásának szabályait.  

A helyi rendelet egyes magatartások közösségellenességét állapíthatja meg, tehát álysértések helyett 

olyan szabályszegések, tiltott magatartások határozhatók meg a tényállásokban, melyek a közösségi 

együttélés szabályaival ellentétesek, de szabálysértésként, illetve bűncselekményként történő 

büntetni rendeléséhez szükséges veszélyességgel nem rendelkeznek. , közösségellenes magatartás 

az a társadalmi norma megszegését eredményező magatartás, mely tárgyi súlyára tekintettel nem 

valósít meg bűncselekményt, vagy szabálysértést, azonban a özösségi együttélés szabályainak 
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betartása érdekében annak elkövetője szankcionálható.  

Az Mhötv. 150.000.-Ft-ig terjedő pénzbírság kiszabásának lehetőségét tartalmazza, ez a 

maximálisan kiszabható pénzbírságot jelenti. A bírság összegének kiszabásánál figyelemmel kell 

lenni a cselekmény elkövetésének körülményeire, a cselekmény elkövetője személyi körülményeire, 

szociális helyzetére, s ezek alapján differenciált pénzbírság kiszabása indokolt. Az Mhötv. csak a 

bírság felső határát szabja meg, ezért célszerű a legalacsonyabb összeget is meghatározni, melyet 

5.000.-Ft összegben állapítanánk meg. 

Az Mhötv. 146/A. §-ában foglalt rendelkezés alapján a tiltott, közösségellenes magatartás 

elkövetése esetén megállapítható közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos hatáskör a jegyzőre 

is átruházható. Ezen felhatalmazás alapján a hatáskör gyakorlását a jegyzőre javaslom telepíteni.  

Az eljárási szabályok tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló . évi CXL.törvény ( a továbbiakban: Ket) szabályait kell megfelelően alkalmazni.  

A Ket. újonnan hatályba lépett 100. § (1) bekezdés g) pontja alapján nincs helye fellebbezésnek az 

Mhötv. 51. § (4) bekezdésében meghatározott közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos 

eljárásokban hozott határozatok ellen. A hivatkozott jogszabály g)pontjában meghatározott esetben 

az első fokú döntés bírósági felülvizsgálatának van helye. 

 

Miután az Mhötv. felhatalmazást ad a közösségellenes magatartás elkövetőjével szembeni 

pénzbírság kiszabása szabályainak meghatározására, ezért e rendelet-tervezet szerint teszek 

javaslatot a pénzbírság kiszabása szabályainak és alkalmazása feltételeinek meghatározására.  

További új lehetőség a Ket. 94/B. §-ban foglalt módosítás szerint, hogy a tiltott, közösségellenes 

magatartással elkövetéséhez eszközül használt, vagy elkövetése során keletkezett dolgot el lehet 

kobozni.  

A Ket. 131. § (1a) bekezdése szerint az önkormányzati rendeletben meghatározott tiltott, 

közösségellenes magatartás természetes személy elkövetőjével szemben kiszabott, de meg nem 

fizetett közigazgatási bírság közérdekű munkával történő megváltásáról rendelkezhet a hatóság. A 

meg nem fizetett közigazgatási bírság helyébe ötezer forintonként hat óra közérdekű munkát kell 

meghatározni. meg nem fizetett közigazgatási bírságnak ötezerrel nem osztható részét nem kell 

figyelembe venni. 

A kötelezettet a megváltás elrendelése előtt előzetesen nyilatkoztatni kell arról, hogy hozzájárul-e a 

meg nem fizetett közigazgatási bírság közérdekű munkával történő megváltásához. Az előzetes 

hozzájárulás megtagadása kizárja a meg nem fizetett közigazgatási bírság közérdekű munkával 

történő megváltásának elrendelését. Nincs helye a meg nem fizetett közigazgatási bírság közérdekű 

munkával történő megváltásának, ha a kötelezett 

a) a megváltásról szóló határozat meghozatalakor nem töltötte be a tizennyolcadik életévét, 

b) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvényben 

meghatározott fogyatékos személy, illetve kórházi fekvőbeteg ellátásban részesülő személy, 

c) a várandósság negyedik hónapját elérő nő, tizennegyedik életévét be nem töltött gyermekét 

egyedül nevelő szülő vagy fogyatékos személy, illetve aki folyamatos ápolást, felügyeletet, illetve 

kiszolgálást igénylő hozzátartozójáról egyedül gondoskodik. 

A meg nem fizetett közigazgatási bírság helyébe lépő közérdekű munka végrehajtásáról az állami 

foglalkoztatási szerv gondoskodik. 

 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

 

Az 1. §-hoz 

 

A tiltott, közösségellenes magatartás meghatározása, rendelkezik a rendelet hatályáról. Nem 
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szabályozhatjuk azokat a magatartásokat, melyek ugyan a közösségi együttélés szabályaival 

ellentétesek, de azokról magasabb szintű jogszabályok (szabálysértési törvény, büntető 

törvénykönyv, ágazati jogszabályok) rendelkeznek. A lefolytandó eljárásokra a közigazgatási 

hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.évi CXL törvény rendelkezéseit 

kell alkalmazni az e rendeletben meghatározott eltérésekkel.   

 

A 2.§-hoz 

A hatáskör gyakorlójáról, valamint a közösségellenes magatartás elkövetőjével szembeni helyszíni 

bírság és pénzbírság kiszabásának szabályairól és az elkobzás alkalmazásáról tartalmaz 

rendelkezést. 

 

A 3.§-hoz 

E szakasz tartalmazza témakörönként csoportosítva a tiltott, közösségellenes magatartásokat.  

 

 

 

A 4.§-hoz 

E szakasz rendelkezik a rendelet hatályba lépéséről, és tartalmazza azokat a szabálysértési 

tényállásokat, amelyeket a Szabs. tv. 254. § (2) bekezdése alapján hatályon kívül kell helyezni.  

 

 

 

1.2.) A magánerős külterületi út és csapadékvíz elvezető rendszer 

karbantartásának, építésének szervezéséről és a hozzájárulás rendszeréről szóló 

rendelettervezet 

 
Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság  

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a rendelettervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-

testületnek azzal a módosítással, hogy az előterjesztés címéből kerüljön ki a „külterületi” szó.  

  

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 rendelet-tervezetet elfogadásra ajánlja a képviselő-

testületnek azzal, hogy az 1. § számozása (1) (2) és (3) bekezdés legyen. Az 5.§ (2) bekezdés c.) 

pontjában a „valamennyi” szó maradjon ki és „ingatlanok” –ra módosítani. 

 

 

Dr. Fekete Zoltán  polgármester miután a napirenddel kapcsolatban hozzászólás nem hangzik el, így 

szavazásra teszi fel a módosító javaslatokat, mely szerint az előterjesztés címéből kerüljön ki a 

„külterületi” szó, valamint az 5.§ (2) bekezdés c.) pontban a „valamennyi” szó maradjon ki és 

„ingatlanok”-ra történjen a módosítás. 

 

 A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal a módosításokat  elfogadja 

 

Dr. Fekete Zoltán  polgármester szavazásra teszi fel az elfogadott módosításokkal együtt a rendelet-
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tervezet elfogadását.  

 

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

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

18/2012. (V.31.) rendelete   

 

 

 a magánerős út és csapadékvíz elvezető rendszer karbantartásának, építésének szervezéséről, 

és a hozzájárulás rendszeréről 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 

(1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli 

el: 

 

Általános rendelkezések 

 

1. § 

(1) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed Mezőkövesd közigazgatási területén – az érvényes 

településszerkezeti tervvel, valamint szabályozási tervvel egyezően – a magánerő bevonásával, 

önkormányzati területen megvalósuló út - és csapadékvíz elvezető rendszer felújítási, újjáépítési, 

megépítési, létesítési munkáira és burkolattal történő ellátására, mint közműépítési munka 

(továbbiakban: közműépítés) megvalósítására. 

 

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közműépítés során létesítendő út és csapadékvíz elvezető 

rendszer által kiszolgált ingatlanok jogszerű birtokosára. Az ingatlan jogszerű birtokosaként kell 

tekinteni annak tulajdonosát, kezelőjét, bérlőjét, használóját. 

 

(3) Hozzájárulás csak a földhivatali ingatlannyilvántartásban önálló ingatlanként bejegyzett 

földrészletenként – az ingatlan jogszerű birtokosának – évente egyszer adható. Amennyiben az 

ingatlan jogszerű birtokosa nem azonos az ingatlan tulajdonosával, támogatás csak előzetes 

tulajdonosi hozzájárulás és felhatalmazás alapján adható. 

 

2. § 

 

A magánerő bevonásával megvalósuló közműépítés az önkormányzat pénzügyi és fejlesztési 

terveivel összhangban, az érintett ingatlanon érdekeltséggel rendelkező természetes vagy jogi 

személy kezdeményezésére szervezhető. 

 

3. § 

 

A magánerő bevonásával megvalósuló közműépítés beruházói feladatait, a kivitelező kiválasztását, 

szakmai irányítását a Polgármesteri Hivatal végzi. 

 

4. § 
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1) A magánerő bevonásával megvalósuló, közműépítéshez nyújtandó önkormányzati 

hozzájárulás elbírálása és odaítélése pályázati rendszerben történik. 

2) A pályázati kiírás tervezetét, annak megjelenése előtt a polgármester a 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság elé terjeszti jóváhagyásra. 

 

 

 

 

A közműépítés szervezési folyamata 

 

5. § 

 

1) A magánerő bevonásával megvalósuló közműépítés beruházói, a feladatok 

indításához építő közösséget hoznak létre, melynek tagjai a közműépítésben résztvevő 

természetes és jogi személyek. Ennek segítésére a Polgármesteri Hivatal építő közösségi 

alakuló formajegyzőkönyvet és pályázati adatlapot bocsát a jelentkezők részére. 

 

2) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: 

 

a) Közműépítésben érintett ingatlan helyrajzi számának megnevezését, természetbeli leírását. 

b) A létesítendő közműfejlesztés jellegének meghatározását (karbantartás, felújítás, javítás, 

újjáépítés, megépítés, vagy burkolattal történő ellátás) 

c) A megvalósítással érintett ingatlan jogszerű birtokosának írásbeli szándéknyilatkozatát arra 

vonatkozóan, hogy az építő közösségben részt kívánnak-e venni, és  a megvalósítandó közműépítés 

ráeső költségének megfizetését vállalja-e. 

d) A tagok által megválasztott közös képviselő nevét, címét és telefonszámát, felhatalmazásukat a 

pénzügyi rendelkezési jogra, a beruházást terhelő számlák kifizetésénél, és arra, hogy a 

közműépítés során a tagok nevében eljárnak. 

 

3) A Polgármesteri Hivatalhoz az igényeket az építő közösség közös képviselője nyújtja 

be. 

 

4) Építő közösségi tagnak az ingatlanok jogszerű használói ingatlanonként 

jelentkeznek, és ennek megfelelően – a tagok eltérő megállapodásának hiányában – 

ingatlanonként egyenlő arányban vállalják és viselik a beruházás költségeinek rájuk eső 

részét. 

 

 5) A beérkezett jelentkezések alapján a Polgármesteri Hivatal a szakhatóságokkal, az 

építő közösség közös képviselőjével, a közmű kezelőjével, és a kivitelezővel 

egyeztet, és megvizsgálja annak műszaki tartalmát, és költségvonzatát, a 

közműépítés lehetőségét, valamint azt, hogy a benyújtott pályázatok alkalmasak-e a 

központi, illetve regionális vagy más pénzügyi alapokra kiírt pályázatokon – az 

önkormányzatnak az építő közösséggel közösen – történő részvételére. 

 

6) A tárgy évre vonatkozó támogatási igényeket a tárgy év július 15-ig lehet benyújtani. 

 

A pályázat benyújtásának általános feltételei 
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6. § 

 

1) A pályázat benyújtásának alapfeltétele, hogy a pályázók az előzetesen egyeztetett, 

szakmailag elfogadható műszaki tartalom melletti, közműépítés költségeinek 50%-át 

magukra vállalják, erre vonatkozóan írásban nyilatkozzanak. 

 

 2) A pályázat benyújtása a tárgy évet megelőző év január 1. napjától, a jelen rendelet 5 

§ (6) bekezdésben meghatározott határidőig folyamatosan történhet. 

 

3) A rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelően benyújtott pályázatok 

mindegyike támogatásra jogosult, a rendelkezésre álló keretösszeg korlátain belül. Az 

egyidejűleg benyújtott pályázatok esetén a pályázatok támogatása a 7. §-ban részletezettek 

szerint a Pályázati Bíráló Bizottság által felállított sorrendben, illetve mértékben történik. A 

határidő után érkezett, de egyébként a jelen rendeletben foglaltaknak megfelelő pályázatok 

támogatására csak akkor kerülhet sor, ha valamely előző évben pályázó építő közösség nem 

valósítja meg a tervezett közműépítést, vagy a támogatás felhasználásánál megtakarítás 

jelentkezik az előirányzathoz képest. 

 

A pályázatok elbírálása 

 

7. § 

 

1) A 5. § (6) bekezdésben meghatározott határidőig összegyűjtött pályázatokról 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság, valamint a Pénzügyi és Közbeszerzési 

Bizottságok tájékoztatást kapnak. 

 

2) Az előző években megvalósult, és a folyamatban lévő közműépítés után támogatás 

nem folyósítható. 

 

3) A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatok elbírálását Pályázati Bíráló Bizottság 

végzi, melynek tagjai: 

a) Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság elnöke, vagy a Bizottság által meghatalmazott 

tagja, aki egyben a Bíráló Bizottság elnöke, 

b) Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság elnöke, vagy a Bizottság általa meghatalmazott tagja, 

c) a fejlesztésekért felelős alpolgármester, 

d) a Polgármesteri Hivatal Kincstári Irodájának vezetője, vagy az általa meghatalmazott 

munkatársa, 

e) a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Irodájának vezetője, vagy az általa 

meghatalmazott munkatársa. 

 

4) A bizottság határozatát tárgy év augusztus 30-ig egyszerű szavazattöbbséggel hozza. 

A bizottság határozatképességének feltétele, hogy a határozathozatalnál legalább 3 tagja 

jelen legyen. Szavazategyenlőség esetén a bizottság elnökének szavazata dönt. 

 

5) Előnyben részesülnek azok a pályázatok, amelyek esetében az építő közösség – az 

előzetes költségbecslés, a kivitelező által a munka elvégzésére tett árajánlata alapján – 50 %-

nál nagyobb önerőrészt vállal. 
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6) A támogatásra fordítható összeg felhasználásáról a Polgármesteri Hivatal, a 

Képviselő-testület Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottsága részére minden 

évben a zárszámadás időpontjára beszámolót készít. 

 

Az önkormányzati hozzájárulás alapja, mértéke 

 

8. § 

 

1) Az önkormányzati hozzájárulás mértéke a közműfejlesztés műszaki 

tartalmához tartozó, az előzetes költségbecslés, illetve a kivitelező által a munka 

elvégzésére tett árajánlat maximum 50 %-a, feltéve, hogy az erre biztosított 

keretösszegből a szükséges pénzeszköz rendelkezésre áll. 

 

2)  Amennyiben a terület műszaki, vagy városképi adottságai indokolják – a 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság egyedi döntése alapján – az 

önkormányzati hozzájárulás mértéke a bekerülési költség maximum 70 %-a is lehet. 

 

A magánerős közműberuházások megvalósítása 

 

9. § 

 

1) Az igény bejelentéssel egy időben a jelen rendelet 5. §-ban meghatározott 

dokumentumokat a közös képviselő nyújtja be a Polgármesteri Hivatalhoz. 

 

2) Amennyiben a közműépítés megvalósítását megelőzően kivitelezési 

tervdokumentáció,  hatósági engedélyek beszerzése szükséges, úgy azt az építő közösségnek 

az elbírálást követő 60 napon belül kell elkészíttetnie, és a Polgármesteri Hivatalhoz 

benyújtania. Ebben az esetben a pályázattal együtt kell azonban benyújtani a 

megvalósítandó közműépítésre vonatkozó előzetes költségbecslést. A tervezéssel és annak 

engedélyeztetésével összefüggő költségek kizárólag az építő közösséget terheli. A 

tervdokumentáció benyújtását követően a Polgármesteri Hivatal jelen rendelet 3. §-a szerint 

jár el. 

 

3)  A tervezett út – közműépítésre, illetve felújításra a Polgármesteri Hivatal a  

közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény, és az Önkormányzat mindenkor 

érvényben lévő közbeszerzési szabályzatában foglalt rendelkezések betartásával ajánlatokat 

kér. A Polgármesteri Hivatal az ajánlat alapján egyeztet az építő közösséggel. A egyeztetett 

ajánlat alapján a Polgármesteri Hivatal és az építő közösség a közműfejlesztés kivitelezésére 

és annak finanszírozására vonatkozóan írásos együttműködési megállapodást kötnek. 

 

4) Az együttműködési megállapodás alapján a Polgármesteri Hivatal előkészíti a 

kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződést, melynek aláírására az együttműködési 

megállapodás aláírását követő 15 napon belül kerül sor. A vállalkozási szerződést a 

megrendelők részéről a Polgármester írja alá. 

 

5) Az együttműködési megállapodás aláírását követően, de még a vállalkozási 

szerződés aláírását megelőzően az építő közösség a beruházás költségeinek ráeső részét 
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befizeti az önkormányzat letéti számlájára. Ennek elmaradása a pályázó építő közösség 

pályázatból történő kizárását vonja maga után. A Polgármesteri Hivatal a befizetéseket 

közműfejlesztésenként a közös képviselőket befizetőnként tartja nyilván. 

 

6) Amennyiben az építő közösség tagjai hitelt kívánnak igénybe venni, a Polgármesteri 

Hivatal intézkedik a lakossági saját erőnek és az önkormányzati támogatásnak a 

költségekkel csökkentett összegének átutalásáról a pénzintézethez. 

 

 7) A (6) bekezdésben rögzítettek kivételével a hitel felvételéhez szükséges ügyintézés a 

közös képviselő feladata. 

 

8) A felvett hitel és járulékainak fedezeteként önkormányzati ingatlan nem ajánlható 

fel, illetve terhelhető meg. 

 

9) A beruházás folyamán a rendszeres kapcsolattartás az építő közösség tagjai, valamint 

a tervezést, a kivitelezést végző vállalkozók és a Polgármesteri Hivatal között a közös 

képviselő feladata. 

 

10) A magánerő bevonásával megvalósult közműfejlesztés műszaki átadását a 

kivitelező, vagy meghatalmazottja, átvételét pedig a Polgármesteri Hivatal 

képviselője és a közös képviselő közösen végzik, melyről jegyzőkönyvet készítenek. 

 

11) A sikeres műszaki átadás-átvétel után a Polgármesteri Hivatal a ténylegesen 

kifizetett számla, vagy számlák alapján elszámolást készít. Ekkor történik az 

önkormányzati hozzájárulás elszámolása, az esetleges építő közösségi túlfizetés 

visszautalása, illetve – szükség esetén – az előzetesen elismert többletmunkák önerő 

igényének építő közösség részéről történő pótlólagos befizetése is. 

 

Tulajdoni rendelkezések 

 

10. § 

 

1) A magánerő bevonásával és önkormányzati hozzájárulással megvalósult út – 

és közmű önkormányzati tulajdon. 

 

Zárórendelkezések 

 

11. § 

 

1) Ezen rendelet 2012. június 1. napján lép hatályba. 

 

 

 

dr. Fekete Zoltán sk.    dr. Jakab Orsolya sk. 

          polgármester            jegyző 

 

Kiadmány hiteléül:  
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A rendelet kihirdetésének dátuma: 

2012. év május hó 31. nap 

 

 

dr. Jakab Orsolya 

          jegyző 

 

 

 

INDOKOLÁS 

 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

 

„A földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló” 1993. évi II. törvény az Önkormányzat 

tulajdonában lévő külterületi mezőgazdasági, többnyire kiépítetlen földutak mennyiségét 

jelentősen megnövelte. A tulajdonba adást követően az Önkormányzat feladata az utak 

kezelése, karbantartása.  A jelentősen megnövekedett útfelületek fenntartására lehetőségeink 

szűkösek, az Önkormányzat éves költségvetésében erre a célra fordítható fedezet nem biztosít 

lehetőséget a teljes útfelújításra. Ugyanakkor a mezőgazdasági termelést végző 

vállalkozásoktól, illetve magánszemélyektől jogosan fogalmazódik meg az igény, ezen utak 

karbantartására is. 

 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

 

Az 1. §-hoz: 

 

Ez a szakasz határozza meg a rendelet tárgyi és személyi hatályát, a jogszerű birtokos fogalmát és a 

jelen rendelet szabályozása szerint adható hozzájárulás évenkénti gyakoriságát. 

 

A 2. §-hoz: 

 

Itt kerül meghatározásra a közműépítés kezdeményezésére jogosultak köre.  

 

A 3. §-hoz: 

 

Ez a szakasz határozza meg, hogy a beruházói, bonyolítói feladatokat ki látja el. 

 

A 4. §-hoz: 

 

Ez a szakasz határozza meg a közműépítéshez nyújtandó önkormányzati hozzájárulást, az 

Önkormányzat milyen rendszerben ítéli meg. 

 

Az 5. §-hoz: 

 

Ezen szakasz tartalmazza az önkormányzati hozzájárulás megítéléséhez szükséges feltételeket, a 
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benyújtandó dokumentumokat, az ingatlanonként adható hozzájárulás arányát a támogatási igények 

benyújtásának határnapját.  

A 6. §-hoz: 

 

Ezen szakaszban kerül meghatározásra, hogy a pályázat benyújtásának alapfeltételei, a benyújtás 

időtartama, a támogatás sorrendje és mértéke. 

A 7. §-hoz: 

 

Itt kerül meghatározásra a pályázatok elbírálásának menete, az elbírálást végzők köre és a döntési 

folyamat határideje, illetve formája. 

A 8. §-hoz: 

 

Ebben a szakaszban kerül meghatározásra az önkormányzati hozzájárulás alapja és maximális 

mértéke.  

 

A 9. §-hoz: 

 

Ezen szakasz tartalmazza, a nyertes pályázat esetén, a közműépítés megvalósításának menetét, a 

kivitelező kiválasztását, a vállalkozási szerződést aláíró személy meghatározását, az építőközösség 

által befizetendő önrész formáit és a befizetés módját. Megnevezi a beruházás folyamán a 

rendszeres kapcsolattartásra jogosultak körét, a sikeres műszaki átadást követő teendőket.  

 

A 10. §-hoz 

 

Ez a szakasz határozza meg, a megvalósult beruházás tulajdonosát. 

 

A 11. §-hoz 

 

Ez a szakasz rendelkezik a hatályba lépésről. 

 

 

1.3.) Mezőkövesd Város Önkormányzatának a helyi kitüntetések alapításáról és 

adományozásáról szóló 41/2004. (X.28.)ÖK számú rendeletének módosítása 
 

Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok 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 rendelet-tervezetet elfogadásra ajánlja a képviselő-

testületnek azzal, hogy a 3.§ (2) bekezdés az alábbi legyen: 

„ (14) A „Mezőkövesd Közbiztonságáért” kitüntető díj azon mezőkövesdi civil szervezet, 

vagy azon személynek adható, aki az előző évben, vagy hosszabb ideje eredményes 

munkát végez Mezőkövesd közbiztonságának megőrzése érdekében. A díj odaítéléséről 

a képviselő-testület évenként dönt.” 

A 4.§ és 5.§ ennek megfelelően két évenként helyett „évente”-változik. 
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Dr. Fekete Zoltán polgármester szavazásra teszi fel az Ügyrendi és Szociális Bizottság módosító 

javaslatát.  

 

 A Képviselő-testület 11 igen szavazattal és egy tartózkodással a módosító 

 javaslatot elfogadja 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester szavazásra teszi fel az elfogadott módosításokkal együtt a rendelet-

tervezet elfogadását.  

 

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

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

19/2012. (V.31.) rendelete   

 

a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 41/2004. (X.28.) ÖK számú 

rendelet módosításáról 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  az Alaptörvény 32. cikk (2) 

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

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1. § 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a  helyi kitüntetések alapításáról és 

adományozásáról szóló 41/2004. (X.28.) ÖK számú rendelete (a továbbiakban: R.) 1. § f) pontja 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„  f)”Mezőkövesd Város Közszolgálati Tisztviselője” kitüntető díj 

 

2. § 

 

Az R. 1. §-a a következő n) ponttal egészül ki: 

 

„n) „Mezőkövesd Közbiztonságáért” kitüntető díj  

 

3. § 

((1) Az R. 2. §-a (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(6) „Mezőkövesd Város Közszolgálati Tisztviselője” kitüntető díj azon Mezőkövesd Városban 

dolgozó közszolgálati tisztviselőnek adományozható, akinek munkáját a közéleti, közigazgatási 

feladatok megoldása során kiemelkedő kezdeményezőkészsége, legjobb megoldásra való törekvés 

jellemezte és magas szintű szakmai ismeretről tett tanúbizonyságot.” 

(2) Az R. 2. §-a a következő (14) bekezdéssel egészül ki: 

„ (14) A „Mezőkövesd Közbiztonságáért” kitüntető díj azon mezőkövesdi civil szervezet, vagy 

azon személynek adható, aki az előző évben, vagy hosszabb ideje eredményes munkát végez 

Mezőkövesd közbiztonságának megőrzése érdekében. A díj odaítéléséről a képviselő-testület 
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évenként dönt. 

4. § 

(1) Az R. 3. §-a (2) bekezdése helyére a következő rendelkezés lép:  

„ (2) A 1. § a)-g) és n) szerinti kitüntetések adományozására javaslatot tehetnek   

a) a képviselő-testület tagjai,  

b) a képviselő-testület bizottságai 

c) a jegyző 

d)az önkormányzati intézmények vezetői, 

e) társadalmi szervezetek, egyesületek, alapítványok, 

f) pénzügyi gazdasági szervezetek, szövetkezetek, 

g) a megyei kormányhivatal járási kirendeltségének vezetője. 

(2)Az R. 3. §-a (4) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki: 

„e) az 1. § n) pontja esetében tárgyév július 31-ig” 

(3)Az R. 3. §-a (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„b) az 1. § c.)-e.), g) n) pontja esetében az Egészségügyi, Oktatási és Civil Kapcsolatok Bizottsága 

(4)Az R. 3. §-a (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

Mezőkövesd Város Díszpolgára”, valamint „Az Év Embere” kitüntető címből évente egy, 

„Mezőkövesd Városért” kitüntetésből évente kettő adományozható, de a képviselő-testület ettől 

eltérhet. A „Mezőkövesd Közbiztonságáért” kitüntető díjból évente egy, az ”Abkarovits Jenő”, a 

”Dr. Papp Zoltán”, a ”Dr. Szűcs Géza”, valamint ”Mezőkövesd Város Közszolgálati 

Tisztviselője” kitüntető díjból évente egy adományozható. Az „Év diákja”, az ”Év legjobb 

tanulója”, ”Év ifjú művésze”, ”Év ifjú sportolója”a ”Városomért”, kitüntetésekből évente egy 

adományozható, azzal, hogy az ”Év ifjú sportolója” cím csapat és egyéni kategóriában is adható. 

5. § 

Az R. 4. §-a az alábbi f) ponttal egészül ki: 

„ f) Az 1. § (n) pontban megjelölt részére évente, az október 23-án, a városi rendezvényen 

ünnepélyes keretek között” 

6. § 

(1)Az R. 5. §-a (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4)”Mezőkövesd Város Közszolgálati Tisztviselője” kitüntető díjjal díszoklevél és az 1. sz. 

mellékletben leírt emléktárgy, valamint a mindenkori minimálbér nettó összegének megfelelő 

pénzjutalom kerül átadásra. 

(2)Az R. 5. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki: 

„(8) A „Mezőkövesd Közbiztonságáért” kitüntető díjjal díszoklevél és az 1. számú mellékletben 

meghatározott dísztárgy kerül átadásra.” 

 

7. § 

(1) Az R. 1. számú melléklete 6. bekezdése helyére a következő rendelkezés lép: 

„Mezőkövesd Város Közszolgálati Tisztviselője” 

részére adományozható emléktárgy 

 

Arany karikagyűrű külső részére gravírozott „Mezőkövesd Város Közszolgálati Tisztviselője” 

felirat, belső részére az adományozás éve kerül feltüntetésre. 

(2) Az R. 1. számú melléklete a következő 8. bekezdéssel egészül ki: 

„Mezőkövesd Közbiztonságáért”díszjelvény 

Nemes-ötvözetből készült emlékplakett, amelyen Mezőkövesd Város címere és a „Mezőkövesd 

Közbiztonságáért” felirat látható.   

8. § 
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(1) E rendelet a (2) bekezdés kivételével 2012. június 01. napján lép hatályba és a hatálybalépését 

követő napon hatályát veszti. 

(2) E rendelet 1.§-a, 3. § (1) bekezdése, 4. § (1) bekezdése, 6. § (1) bekezdése, 7. § (1) bekezdése 

2013. január 1-én lépnek hatályba és az azt követő napon hatályukat vesztik. 

 

 

dr. Fekete Zoltán s.k.      dr. Jakab Orsolya s.k. 

      polgármester                 jegyző 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

A rendelet kihirdetésének dátuma: 

2012. év május hó 31. nap 

 

dr. Jakab Orsolya 

         jegyző 

 

INDOKOLÁS 

Általános indokolás 

 

A kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény, valamint közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény a köztisztviselők megnevezését feladat és hatáskör 

szerint megosztva módosított, továbbá önkormányzati képviselői indítvány alapján szükségessé vált 

a helyi önkormányzati rendelet felülvizsgálata és annak módosítása. 

 

Részletes indokolás 

(1) §-hoz 

A „Mezőkövesd Város Köztisztviselője” díj helyébe a „Mezőkövesd Város Közszolgálati 

Tisztviselője” díj elnevezés kerül, amely által a városban élők közigazgatási, hatósági ügyeit intéző 

közszolgálati alkalmazottak szélesebb köre tartozhat a rendelet hatálya alá.  

 

2) §-hoz 

Önkormányzati képviselői indítvány alapján bővíti az elismerő címek körét.   

 

3) §-hoz 

Ez a szakasz meghatározza a Mezőkövesd Város Közszolgálati Tisztviselője, valamint a 

Mezőkövesd Közbiztonságáért díj odaítélésének feltételeit. 

 

4) §-hoz 

 

Meghatározza az egyes díjakra, címekre javaslatot tevők körét bővítve a kormánytisztviselők felett 

munkáltatói jogokat gyakorló személlyel. Meghatározza a javaslattétel határidejét, a rangsorolás 

módját és azt, hogy az egyes díjak, címek milyen gyakorisággal adományozhatóak.  
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5) §-hoz 

 

Meghatározza a Mezőkövesd Közbiztonságáért díj átadásának időpontját.  

 

 

6) §-hoz 

 

Meghatározza a Mezőkövesd Város Közszolgálati Tisztviselője és Mezőkövesd Közbiztonságáért 

díjakkal járó jutalmakat.  

 

7) §-hoz 

 

Az 1. számú melléklet kiegészítésével meghatározza a Mezőkövesd Város Közszolgálati 

Tisztviselője és Mezőkövesd Közbiztonságáért díjakkal járó emléktárgyakat 

 

8) §-hoz  

 

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik oly módon, hogy a hatálybalépéssel a módosítás beépül az 

alaprendeletbe, míg a rendelet-módosítás, mint önálló rendelet a hatálybalépést követő napon 

hatályát veszti. 

 

 

 

2.1.) A Városi Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde  tagóvodáiban a 2012/2013-

as nevelési évben indítható csoportok számának meghatározása  
 

Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati-javaslatot elfogadásra javasolja a 

képviselő-testületnek. 

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester miután a napirenddel kapcsolatban hozzászólás nem hangzik el, így 

szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását.  

 

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

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

120/2012. (V.30.)  önkormányzati határozata  

 
A Városi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde tagóvodáiban 

  a 2012/2013-as nevelési évben indítható csoportok számának meghatározásáról 

                

 

 

 A Városi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde tagóvodáiban a 2012/2013-as nevelési évben 
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 a Képviselő-testület 19 óvodai csoport indítását engedélyezi.  

 

 

 Felelős:              intézményvezető 

 Határidő:          értelem szerint 

 

 

2.2.) A 2012/2013-es tanévben indítható első osztályok és napközis csoportok 

számának meghatározása a Mezőkövesdi Általános Iskola és Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény,  Egységes Pedagógiai Szakszolgálatnál 
 

 

Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati-javaslatot elfogadásra javasolja a 

képviselő-testületnek. 

 

 

Nyeste László kérdése, melyik tagiskolában indul két első osztály? 

 

Kiss László a kérdésre nem tud válaszolni, mivel a MÁAMIPSZ igazgatója hatáskörébe tartozik a 

döntés.  

 

Dr. Fekete Zoltán  polgármester miután a napirenddel kapcsolatban további hozzászólás nem 

érkezik, így szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását.  

 

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

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

121/2012. (V.30.)  önkormányzati határozata  

 

 

 a  2012/2013-es tanévben indítható osztályok és napközis csoportok  számának 

meghatározásáról a Mezőkövesdi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 

Egységes Pedagógiai Szakszolgálatnál 

 

 A Képviselő-testület a 2012/2013-es tanévben indítható első osztályok és  napközis 

 csoportok számát a Mezőkövesdi Általános Iskola és Alapfokú  Művészetoktatási 

 Intézmény,  Egységes Pedagógiai Szakszolgálatnál az alábbiak  szerint határozza meg: 

 

 Mezőkövesdi tagintézményekben:  5 első osztály 

 Cserépfalui tagintézményben:   1 első osztály 

 A tardi tagintézményben:   1-4 összevonással 1 osztály 

 Napközis és tanulószobai csoportok száma Mezőkövesden: 15 csoport napközi, 5 

 tanulószoba; Cserépfaluban, Bükkzsércen és Tardon 1-1-1 napközis csoport. 
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 Felelős:  intézményvezető 

 Határidő:  értelem szerint 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.)  A Széchenyi István Szakképző Iskola fenntartói jogának átadása 
 

 

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a 

képviselő-testületnek az alábbi kiegészítéssel: a határozati javaslat 3. pontjában, illetve az átadás-

átvételi megállapodás 2. és 14. pontjában határozatlan idő helyett 25 év időtartamra történjen a 

fenntartói jog átadása az Egri Főegyházmegye részére. Az átadás-átvételi megállapodás 11. 

pontjának első, illetve második mondata az alábbiakra változzon: az intézményben tanító 

pedagógusok száma 2012. 05. 30-án 69 fő (a TGyS-en, GyED-en lévő közalkalmazottakkal együtt), 

a nem pedagógus munkakörben dolgozók száma 10 fő, 2012. július 1-jétől 19 fő, tekintettel az 

intézmény ellátásáért felelős gazdasági, takarítói, illetve karbantartói személyzetre. Átvevő vállalja, 

hogy az intézményben 2012. 08. 30-án alkalmazásban álló dolgozókat a munkaszerződés 

ajánlatának elfogadása esetén 2012. 09. 01-jétől továbbfoglalkoztatja a Kjt. 25/a § alapján, mely 

létszám nem lehet több a május 30-i létszámnál. A Közoktatási Megállapodás 9. pontjának második 

mondata az alábbiak szerint változik: az Egyház vállalja, hogy a törvényben előírt kötelező 

óraszámon felül heti 42 óra többletóraszámot biztosít tehetséges tanulókkal való foglalkozásra, 

versenyre való felkészítésre, hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatására.  

 

Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a 

képviselő-testületnek az alábbi kiegészítéssel: a határozati javaslat 3. pontjában, illetve az átadás-

átvételi megállapodás 2. és 14. pontjában határozatlan idő helyett 25 év időtartamra történjen a 

fenntartói jog átadása az Egri Főegyházmegye részére. Az átadás-átvételi megállapodás 11. 

pontjának első, illetve második mondata az alábbiakra változzon: az intézményben tanító 

pedagógusok száma 2012. 05. 30-án 69 fő (a TGyS-en, GyED-en lévő közalkalmazottakkal együtt), 

a nem pedagógus munkakörben dolgozók száma 10 fő, 2012. július 1-jétől 19 fő, tekintettel az 

intézmény ellátásáért felelős gazdasági, takarítói, illetve karbantartói személyzetre. Átvevő vállalja, 

hogy az intézményben 2012. 08. 30-án alkalmazásban álló dolgozókat a munkaszerződés 

ajánlatának elfogadása esetén 2012. 09. 01-jétől továbbfoglalkoztatja a Kjt. 25/a § alapján, mely 

létszám nem lehet több a május 30-i létszámnál. A Közoktatási Megállapodás 9. pontjának második 

mondata az alábbiak szerint változik: az Egyház vállalja, hogy a törvényben előírt kötelező 

óraszámon felül heti 42 óra többletóraszámot biztosít tehetséges tanulókkal való foglalkozásra, 

versenyre való felkészítésre, hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatására.  

 

Ügyrendi és Szociális Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a 

képviselő-testületnek az alábbi kiegészítéssel: a határozati javaslat 3. pontjában, illetve az átadás-
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átvételi megállapodás 2. és 14. pontjában határozatlan idő helyett 25 év időtartamra történjen a 

fenntartói jog átadása az Egri Főegyházmegye részére. Az átadás-átvételi megállapodás 11. 

pontjának első, illetve második mondata az alábbiakra változzon: az intézményben tanító 

pedagógusok száma 2012. 05. 30-án 69 fő (a TGyS-en, GyED-en lévő közalkalmazottakkal együtt), 

a nem pedagógus munkakörben dolgozók száma 10 fő, 2012. július 1-jétől 19 fő, tekintettel az 

intézmény ellátásáért felelős gazdasági, takarítói, illetve karbantartói személyzetre. Átvevő vállalja, 

hogy az intézményben 2012. 08. 30-án alkalmazásban álló dolgozókat a munkaszerződés 

ajánlatának elfogadása esetén 2012. 09. 01-jétől továbbfoglalkoztatja a Kjt. 25/a § alapján, mely 

létszám nem lehet több a május 30-i létszámnál. A Közoktatási Megállapodás 9. pontjának második 

mondata az alábbiak szerint változik: az Egyház vállalja, hogy a törvényben előírt kötelező 

óraszámon felül heti 42 óra többletóraszámot biztosít tehetséges tanulókkal való foglalkozásra, 

versenyre való felkészítésre, hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatására.  

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester szándéknyilatkozat került elfogadásra, majd egyeztetések történtek, 

a Kormányhivatallal is napi kapcsolatban álltunk, minden kötelezettségünknek eleget tettünk, ezek 

az egyeztetések egyértelművé tették, hogy az egri főegyházmegye részére kerüljön a Széchenyi 

István Szakképző Iskola fenntartói jog átadásra. Meggyőződése, hogy ez jó döntés lesz a képviselő-

testület részéről, az egész város lakossága is meggyőződik arról, hogy ez jó döntés volt. Sok munkát 

fektetett ebbe a képviselő-testület, köszönet illet mindenkit, akik az egyeztetéseknél részt vettek, a 

fenntartó váltást nyugodt lelkiismerettel lehet támogatni.  

 

Nyeste László fontos döntésről van szó, sok egyeztetés volt az elmúlt időszakban. Az eljárással 

kapcsolatban voltak aggályai, úgy látja, hogy a megállapodásban a felek igyekeztek belevenni 

azokat a pontokat, melyekről szó volt. A bizonytalanság fennáll, az átalakulásban senki sem 

nyugodt, nincsenek jogszabályok elfogadva, mi lesz a hosszabb távú következmény. Aggálya, 

későinek tartotta a döntést, nem volt előkészítve. Az adott megyei fejlesztési tervben nem szerepel 

az átadás. Felhívja a figyelmet, hogy rögzíteni kell a két fél kötelezettségeit. Egyházi fenntartásnál 

kiegészítő támogatás illeti meg a fenntartót, amíg a fejlesztési tervben nem szerepel az intézmény, 

addig nem igényelheti a támogatást. Az önkormányzatnak kell ezt fizetnie, ha az egyoldalú 

nyilatkozatot nem tudja megtenni az egyház. Kérdés kell-e fizetni az önkormányzatnak kiegészítő 

támogatást, a szakértői vélemény sem teljes körű. Reméli, olyan megállapodás születik, mely 

mindenki részére pozitív lesz. Felelősséget érez a diákok iránt, mivel pedagógus. Az átadás-átvételi 

megállapodás 11. pontja a nem pedagógus munkakörben dolgozók száma 2012. július 1-től 19 fő 

lesz, 2012. szeptember 1-től továbbfoglalkoztatják őket. Felhívja a figyelmet és ismerteti a Kjt. 

25/B §-át, és kéri szerepeljen a megállapodásban vagy a Kjt. 25. § egészére történjen a hivatkozás.  

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester Nyeste képviselő úr több fórumon jelen volt, nem tette meg a 

kérdéseit. Nem fog fizetni kiegészítő normatívát az önkormányzat. Fejlesztési terv 2007-ben 

készült, azóta több egyházi iskola alapítására került sor, nem szerepel a fejlesztési tervben a 

fenntartó váltás, mi a 17.-ek vagyunk ebben. Közalkalmazotti jogviszony az intézményben 

megszűnik, munkatörvénykönyves jogviszonyúak lesznek a dolgozók, az egyház erre vállal 

kötelezettséget Ezek a munkavállalók nem járnak rosszabbul, jubileumi jutalmat fizeti az egyház, 

végkielégítésnél is figyelembe veszi a szolgálati időt, kafetériát 5 EFt összegben, majdnem minden 

juttatást biztosít, amit a közalkalmazott jelenleg kap. Augusztus 30.-ig az önkormányzat a 

munkáltató, közben lehet mozgás az iskolán belül. Lehetnek sérelmek, de a döntés alapján a 

visszaigazolt szándéknyilatkozat alapján, a szülők és tanulók megkérdezése után 100 %-os a 

támogatás a fenntartó váltással kapcsolatban. Mezőkövesd önkormányzata, minden egyeztetésen és 

fórumon mindent megtett, ami az átadáshoz szükséges, csatolták a kamara véleményét, szakértői 
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véleményt, két szakértőből kellett választani. Biztos, hogy nem szenved hátrányt egy gyermek sem, 

új színt, életet hoz az egyház ebbe az iskolába, a város környéknek is fontos, a gazdasági társaságok 

számára is fontos. Nyugodt és tiszta lelkiismerettel lehet megszavazni a fenntartó váltást. 

 

Nyeste László kérése, a megállapodás 11. pontjában ne csak a Kjt.  25/A §-a szerepeljen, vagy a Kjt 

25. § egésze legyen, a határozatlan jogviszony továbbra is így legyen, ha születik megállapodás, 

garantálja a diákok részére a biztonságot. Kéri, hogy a 25/A § mellett a 25/B § is szerepeljen. Ebben 

pontos jogszabályi meghatározások vannak, ezt nem lehet kihagyni, olyan megállapodást akar, mely 

mindenki számára előnyére válik. Azok a diákok, aki nem akarnak idejárni, azok részére az 

önkormányzatnak biztosítani kell a plusz kiadásokat. 

 

 

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester a 25/A §-át ismerteti, az egyház minden munkavállalót 

foglalkoztatni kíván a továbbiakban. Az egyház csak közalkalmazotti jogviszonyt nem vállal, ez 

megszűnik. Plusz vállalás lesz a juttatások adása. A tantestület 100 %-a aláírta a 

szándéknyilatkozatot. Az utolsó információ alapján 4 fő, aki mégiscsak marad. A megállapodás 

nem vita eredménye, megbeszélések alapján alakult ki, közös megállapodás, vita nem volt. Ez a 

megállapodás példaértékű, minden résztvevő nyugodt lehet, mindenki érdeke figyelembe volt véve. 

 

Guti Árpád példaértékű, hogy az egyház szakképzést vállal, ez az iskola a Mártírok útról nőtte ki 

magát, helyet és biztonságot talált magának az országos szakképzésben. Méltán lehet büszke a 

pedagógus kar, felhívja a figyelmet, hogy a tulajdonos váltásnál sok szempont felmerül, melyért 

nem kell haragudni, a megállapodás olyan módon történjen meg, mely mindkét fél részére előnyös.  

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester hozzáteszi, hogy fenntartó váltásról van szó, a tulajdon marad az 

önkormányzatnál. A fejlődést továbbra is szeretnék tudni. 

 

Dr. Jakab Orsolya jegyző javasolja, hogy a határozati javaslat 8. pontjában szerepeljen az alábbi 

kiegészítés „az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 11. § (7) bekezdése szerinti 

tartalommal” a megszüntető okirat elkészítésére szövegrész előtt.  

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester köszönti Dr. Medvegy János apát urat, megadja a részére a szót.  

 

Dr. Medvegy János elmondja, részese volt a folyamatnak, megköszöni a polgármester úr, az 

igazgató úr jó szándékát. Az egyház szolgálatra vállalkozik, nem olyan, mint régen volt, erős, 

hatalmas, szolgálatra jelentkezik. Ismereteket a pedagógusok megadják, együttműködnek velük, az 

igazgató úrral is, az életé legyen a hangsúly. Pozitív döntést megköszöni, melyet tolmácsol az érsek 

atyának. 

 

Dr. Fekete Zoltán  polgármester miután a napirenddel kapcsolatban további hozzászólás nem 

hangzik el, így szavazásra teszi fel a bizottságok módosító javaslatát, mely szerint a határozati 

javaslat 3. pontjában, illetve az átadás-átvételi megállapodás 2. és 14. pontjában határozatlan idő 

helyett 25 év időtartamra történjen a fenntartói jog átadása az Egri Főegyházmegye részére, 

valamint a határozati javaslat 8. pontjában szerepeljen az alábbi kiegészítés „az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. tv. 11. § (7) bekezdése szerinti tartalommal” a megszüntető okirat 

elkészítésére szövegrész előtt.  
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 A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett a 

 javaslatot elfogadja 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a bizottságok módosító javaslatát, mely szerint a 

Közoktatási Megállapodás 9. pontjának második mondata az alábbiak szerint változik: az Egyház 

vállalja, hogy a törvényben előírt kötelező óraszámon felül heti 42 óra többletóraszámot biztosít 

tehetséges tanulókkal való foglalkozásra, versenyre való felkészítésre, hátrányos helyzetű tanulók 

felzárkóztatására.  

 

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

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a bizottságok módosító javaslatát, mely szerint a 

megállapodás 6.) pontjában 25 év időtartam szerepeljen határozatlan idő helyett.   

 

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

Dr. Fekete Zoltán polgármester szavazásra teszi fel, hogy az átadás-átvételi megállapodás 11. pont 

egészüljön ki a 25/B. §-al.  

 

 A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 7 nem szavazattal és 2 tartózkodás  mellett a 

 módosító javaslatot nem fogadja el 

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester az elfogadott módosító javaslatokkal együtt szavazásra teszi fel a 

határozati javaslatot, annak mellékleteivel együtt elfogadásra.  

 

 A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett 

 az alábbi határozatot hozza 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

122/2012. (V.30.)  önkormányzati határozata  

 

 a Széchenyi István Szakképző Iskola fenntartói jogának átadásáról az Egri 

 Főegyházmegyének, illetve az ehhez kapcsolódó közoktatási és átadás-átvételi 

 megállapodás megkötésének jóváhagyásáról 

 

1./ Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testülete ezúton dönt arról, hogy 2012. augusztus 

31-től a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 86. § (3) bekezdés b), d) pontjai alapján, a 

88. § (4) bekezdésének megfelelően közoktatási közfeladat ellátásáról gondoskodik a Széchenyi 

István Katolikus Szakképző Iskola nevű oktatási intézmény (továbbiakban: Intézmény) 

fenntartására az Egri Főegyházmegyével kötendő közoktatási megállapodás által. 

 

2./ 2012. augusztus 31-i hatállyal az Önkormányzat a mezőkövesdi székhelyű Széchenyi István 

Szakképző Iskolát (400 Mezőkövesd gróf Zichy János u. 18.) jogutód nélkül, de változatlan 

munkáltatói jogutódlással megszünteti. Egyház kijelenti, hogy egyházi fenntartású nevelési-

oktatási intézményt alapít (továbbiakban: Intézmény), amelynek tevékenysége megegyezik az 

Önkormányzat által 2012. augusztus 31-i hatállyal megszüntetésre kerülő Széchenyi István 
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Szakképző Iskola (székhelye: 3400 Mezőkövesd, gróf Zichy János u. 18.) tevékenységével. 

 

3./ A Képviselő-testület 2012. augusztus 31. napjától közoktatási-köznevelési közfeladat ellátása 

céljára, 25 év időtartamra, térítésmentesen átadja az Egri Főegyházmegye részére a Széchenyi 

István Szakképző Iskola fenntartói jogát a jogszabályoknak és működési engedélynek megfelelő 

működtetéséhez szükséges valamennyi ingó és ingatlan használati jogával és munkavállalók 

továbbfoglalkoztatásával. 

 

4./ A Képviselő-testület jelen előterjesztés 1. és 2. számú mellékleteit képező átadás- átvételi, illetve 

közoktatási megállapodásokat változatlan tartalommal elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a 

megállapodások aláírására. 

 

5./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az intézmény igazgatója, mint átadó munkáltató és az 

Egri Főegyházmegye, mint átvevő munkáltató a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény 25/A-B. § szerint tegyék meg a szükséges munkáltatói intézkedéseket, folytassák 

le az intézmény közalkalmazottaival a szükséges egyeztetéseket, a munkaszerződések előkészítése 

érdekében. A közalkalmazotti jogviszony a Kjt. 25/A § (1) bekezdése értelmében az átadás napján – 

2012. augusztus 31-én megszűnik.  

 

6./ Az Önkormányzat az állami normatív támogatás lemondása, illetve az új fenntartó részére 

történő normatív finanszírozás érdekében a fenntartói változást és a közoktatási megállapodást 

bejelenti a Magyar Államkincstáron keresztül a helyi önkormányzatokért felelős miniszternek.  

 

7./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Széchenyi István Szakképző Iskola – 

egyházi kötelezettséget nem vállaló – tanulóinak elhelyezése érdekében a szükséges intézkedéseket 

tegye meg. 

 

8./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a Széchenyi István Szakképző Iskola 

megszüntetésével kapcsolatos feladatok ellátására, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 11. § (7) bekezdése szerinti tartalommal a megszüntető okirat elkészítésére. A Képviselő-

testület hozzájárul a feladatellátáshoz átvett és megállapodásban rögzített ingatlan térítésmentes 

használati jogának 25 évre az egyház javára történő ingatlan nyilvántartási bejegyzéséhez. 

 

Felelős: 5. pontban intézményvezető 

             Polgármester, jegyző 

Határidő: 2012. augusztus 31.  

                7. pontban: 2012. július 31., illetve értelem szerint 

 

 

ÁTADÁS-ÁTVÉTELI MEGÁLLAPODÁS 

 

amely létrejött egyrészről: 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

székhelye: 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112.  

képviseli: Dr. Fekete Zoltán polgármester 

statisztikai számjele: 15726470-8411-321-05 

törzsszáma: 726478 

adószáma: 15726470-2-05  
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bankszámlaszáma: 11734107-15350071 

mint átadó – továbbiakban: Átadó, 

 

másrészről: 

Egri Főegyházmegye  

a Magyar Katolikus Egyház belső egyházi jogi személyeként történt nyilvántartásba vételének 

száma: 00001/2012-003 

székhelye: 3300 Eger, Széchenyi I. u. 1. 

képviseli: Dr. Ternyák Csaba érsek 

adószáma: 19924601-1-10 

statisztikai számjele: 19924601-9491-555-10 

törzsszáma: 0094877513 

bankszámlaszáma: 11739009-22871204 

mint átvevő – továbbiakban: Átvevő, 

között a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (Kt.) 88. §. (4) bekezdése és a 88 §. (7) 

bekezdése alapján közoktatási közfeladat ellátásának átadás-átvétele tárgyában az alábbi 

feltételekkel: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 

 

1.) Szerződő Felek rögzítik, hogy Átadó a Kt. 86. § (3) bekezdés b), d) pontjai alapján, a 88. § (4) 

bekezdésének megfelelően közoktatási közfeladat ellátásáról gondoskodik a Széchenyi István 

Katolikus Szakképző Iskola nevű oktatási intézmény (továbbiakban: Intézmény) fenntartásával.  

 

2.) Felek megállapodnak abban, hogy Átvevő 2012. augusztus 31. napjától a jelen megállapodás 

napján létrejött közoktatási megállapodás alapján közoktatási-köznevelési közfeladat ellátása 

céljára, 25 év időtartamra, ingyenesen átveszi Átadótól az 1.) pontban megjelölt Intézmény 

fenntartói jogát a jogszabályoknak és működési engedélynek megfelelő működtetéséhez szükséges 

valamennyi ingó és ingatlan használati jogával és a munkavállalók továbbfoglalkoztatásával. 

Átvevő az átvételre kerülő munkavállalókkal, tárgyi eszközökkel 2012. augusztus 31. napjától a 

római katolikus vallás mellett elkötelezett közoktatási intézményt alapít és tart fenn. Átvevőt a 

tárgyi eszközök ingyenes használati joga mindaddig megilleti, amíg velük közoktatási-köznevelési 

és ehhez kapcsolódó egyházi, kulturális és sport feladatokat lát el. Átvevő az átvett ingók és 

ingatlanok részleges használatát a közoktatási-köznevelési feladatok sérelme nélkül, Átadó 

hozzájárulása nélkül, határozott időre átengedheti a jogszabályban rögzített feltételnek megfelelő 

harmadik személynek.  

 

3.) Felek rögzítik, hogy az Intézmény zavartalan működéséhez szükséges valamennyi ingó és 

ingatlan a 2012. augusztus 31-i hatállyal elkészített nyilvántartásnak megfelelően 2012. augusztus 

31. napjával ingyenesen Átvevő használatába kerül. Az Intézmény működéséhez szükséges 

berendezési és felszerelési tárgyakat, technikai eszközöket és egyéb ingóságokat, valamint 

ingatlanokat Átadó rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, részletes leltár szerint adja át. 

Felek jegyzőkönyvben rögzítik a közüzemi mérőórák állását és az ingatlanok műszaki állapotát. 

Átadó az átadással egyidejűleg átadja az ingókra és az ingatlanokra vonatkozó terveket, műszaki 

dokumentációkat, engedélyeket, valamint a berendezések (pl. kazán, számítógépek, hálózatok, 

irodai és oktatási eszközök) használati utasítását, garancialevelét és a következő időszakra 

vonatkozó jogkövetkezményeket (pl. kötelezettség, jótállás) tartalmazó iratokat, dokumentumokat.  
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4.) Átadó vállalja, hogy az átadáskor az Intézmény valamennyi jogszabálynak és működési 

engedélynek megfelelő működtetéséhez szükséges ingót és ingatlant hiánytalanul átadja Átvevőnek. 

Felek a vonatkozó tulajdoni lap másolatok és térképmásolatok alapján rögzítik, hogy az alább 

megjelölt átadásra kerülő ingatlan(ok) tulajdonosa 1/1 arányban Átadó:  

 

Az ingatlan neve helyrajzi száma Címe területe (m2) 

Széchenyi István 

Szakképző Iskola 

2747/1 3400 Mezőkövesd, gróf Zichy 

János u 18. 

9988 

    

    

 
5.) Átadó kijelenti és szavatolja az alábbiakat: 

 az átadásra kerülő valamennyi ingó és ingatlan a tulajdoni lapra bejegyzetteken 

kívül, per-, teher- és igénymentesek;  

 jelenleg oktató-nevelő célokat szolgálnak; 

 rendeltetésszerű használatra alkalmasak; 

 nem áll fenn olyan jog vagy kötelezettség, amely használatukat korlátozná vagy 

kizárná.  

Felek megállapodnak abban, hogy Átadó a jelen megállapodással érintett valamennyi ingókat és 

ingatlanokat jelen megállapodás fennállása alatt Átvevő előzetes jóváhagyásával idegenítheti el 

vagy terhelheti meg. 

 

6.) Felek a jelen szerződésben és mellékleteiben meghatározott ingókon és ingatlanokon Átvevő 

javára a Kt.88. § (9) bekezdésében szabályozott tartalmú használati jogot alapítanak, 25 év 

időtartamra a Kt.81.§-ában rögzített közoktatási megállapodás jogcímén. Felek megbízzák és 

meghatalmazzák a szerződést ellenjegyző ügyvédet vagy jogtanácsost, hogy az ingatlanra 

vonatkozó 25 évre szóló használati jogot Átvevő javára az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztesse.  

 

7.) Átvevő használatába kerülő ingatlanok részletes leírását jelen megállapodás 1. számú 

melléklete, az ingók tételes felsorolását jelen megállapodás 2. számú melléklete tartalmazza.  

 

8.) Felek rögzítik, hogy az Apostoli Szentszék és a Magyar Köztársaság között 1997-ben létrejött 

nemzetközi szerződést kihirdető 1999. évi LXX. törvény és más jogszabályok alapján az állami 

támogatások igénybevétele érdekében egymással közoktatási megállapodást kötnek, amely alapján 

Átvevő egyoldalú nyilatkozatot tesz. A működési engedély megszerzése és az állami támogatások 

(pl. normatívák és egyházi kiegészítő támogatás) Átvevő általi igénybevétele jelen szerződés 

teljesülésének feltétele. Ennek elmaradása esetén Átvevő jogosult jelen szerződéstől egyoldalú 

írásbeli nyilatkozattal elállni és a szerződés megkötését megelőző helyzetet visszaállítani. 

 

9.) Átadó és Átvevő megállapodnak abban, hogy Átvevő az Intézmény pedagógiai programját 

módosítva, saját szempontjaival kiegészíti. Az Átvevő által újraalapítandó intézmény működési 

engedély kérelmének legkésőbb 2012. május 31-ig történő benyújthatósága érdekében Átadó jelen 

megállapodás megkötését követő 3 napon belül elektronikusan és papír alapon is átadja Átvevőnek 

az Intézmény alapító okiratát, pedagógiai programját, valamennyi szabályzatát és a működetéshez 

szükséges okiratok másolatát. 

 

10.) Felek rögzítik, hogy az átadás időpontjában jelen megállapodás 3/A számú melléklete szerinti 

bontásban, létszámmal folyik a szakképzés az intézményben. Az átadás időpontjától  a 3/B. számú 
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melléklet szerint folytatódik az oktatás. Átvevő az erre igényt tartó tanulók tanulói jogviszonyát 

folytatja. Azokat a tanulókat, akik nem kívánnak világnézetileg elkötelezett intézményben tanulni, 

Átadó a nyilatkozatuknak és a jogszabályi követelményeknek megfelelően beiskolázza. Átadó 

kimutatást készít az Átvevőhöz átjelentkező tanulók nevéről és nyilvántartható adatairól, amely 

jelen megállapodás 3/C. számú mellékletét képezi. Átadó kimutatást készít a tanulókhoz 

kapcsolódó dokumentumokról, tanügyi nyilvántartásokról és az Intézmény működéséhez 

kapcsolódó pénzügyi, gazdasági, szakmai és egyéb iratokról, amely jelen megállapodás 4. számú 

mellékletét képezi.  

 

11.) Az Intézményben tanító pedagógusok száma 69 fő (a TGYS-en, GYED-en, Gyes-en lévő 

közalkalmazottakkal együtt), a nem pedagógus munkakörben dolgozók száma az átadás 

időpontjában 10 Fő, 2012. július 01-től 19 fő, tekintettel az intézmény ellátásáért felelős gazdasági, 

takarítói, illetve karbantartói személyzetre. Átvevő vállalja, hogy az Intézményben 2012. augusztus 

30.-án alkalmazásban álló dolgozókat a munkaszerződés ajánlatának elfogadása esetén 2012. 

szeptember 1-től továbbfoglalkoztatja a Kjt.25/A. §-a alapján, mely létszám nem lehet több a május 

30.-ai létszámnál. Felek rögzítik, hogy a megbízási (pl. óraadói) szerződéssel foglalkoztatottakra e 

rendelkezés nem vonatkozik. Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony esetén határozatlan 

idejű munkaszerződést, határozott idejű közalkalmazotti jogviszony esetén minimum a határozott 

időből még hátra lévő ideig tartó munkaszerződést ajánl fel. Az Intézmény alkalmazottainak jelen 

szerződés megkötése napján és az átadás időpontjában fennálló közalkalmazotti jogviszonyára, 

illetményére és jogszabály alapján járó illetménypótlékára, valamint egyéb juttatására, továbbá a 

közoktatási megállapodás időtartama alatt kifizetendő jubileumi jutalmának esedékességére 

vonatkozó kimutatás jelen megállapodás 5. számú mellékletét képezi. Az átvevő vállalja, hogy a 

dolgozók továbbfoglalkoztatása során az 5. számú melléklet kimutatása szerinti juttatásokat 

továbbra is biztosítja. Átadó vállalja, hogy az átadás időpontjáig a jogszabály alapján kötelezően 

megállapítandó kötelező juttatásokon - besorolás szerinti illetmény, kötelező pótlékok, jubileumi 

jutalom - kívül semmiféle juttatást nem állapít meg és nem is növel és az esetleges 

többletjuttatásokat rögzítő szabályzatokat, megállapodásokat, szerződéseket, amennyiben 

lehetséges felmondja. Felek rögzítik, hogy a 2011. évi CCVI. törvény 19. § (4) alapján az egyházi 

fenntartású intézményekben a munkaviszony tartalma a munkabér, a munkaidő és a pihenőidő 

vonatkozásában a közalkalmazotti jogviszonyhoz igazodik.   

 

12.) Átadó az Intézmény működetéséhez szükséges ingókat és ingatlanokat a használatukhoz 

szükséges berendezési és felszerelési tárgyakkal, ill. tárgyi eszközöket 2012. augusztus 31. napján 

Átvevő birtokába adja, amikor Átadó jegyzőkönyvben rögzíti a közüzemi mérőórák számát és 

állását, és kezdeményezi a közüzemi szerződések módosítását. 2012. augusztus 31-től a tárgyi 

eszközök hasznai és terhei Átvevőt illetik, illetve terhelik.   

 

13.) Átvevő az Átadótól átvett ingók és ingatlanok, ill. tárgyi eszközök állagát óvja, a folyamatos, 

zavartalan és biztonságos működtetésükhöz szükséges karbantartásokat saját költségére elvégzi. Az 

ingókba, ingatlanokba, tárgyi eszközökbe történő beruházás és felújításuk továbbra is Átadó, ill. a 

tárgyi eszköz mindenkori tulajdonosának feladata. Azokat az átadóval egyeztetett felújítási és 

beruházási munkákat, amelyeket Átvevő felhívására Átadó, ill. a tulajdonos ésszerű határidőben 

nem végez el, Átvevő jogosult elvégeztetni. Ha Átvevő bármely okból vissza vagy átadja az 

Intézmény fenntartói jogát, illetve az átvett ingók és ingatlanok használati jogát, akkor az átadást 

követő 90 napon belül amortizációval csökkentett értéken meg kell téríteni Átvevő részére, az 

Átvevő által elvégzett vagy elvégeztetett, számlával igazolt beruházások, felújítások költségét. A 

karbantartás, a felújítás és a beruházás fogalmi meghatározásánál a számvitelről szóló 2000. évi C. 
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törvény 3.§ (4) bekezdés 7. 8. és 9. pontjaiban rögzítetteket, a tárgyi eszközök fogalmának, 

tartalmának és elemeinek meghatározásakor a 26. §-ban leírtakat veszik alapul. 

 

14.) Felek megállapodásukat 25 év időtartamra kötik. Ha az Intézmények közoktatási célú 

működtetése valamely külső okból (pld. törvényi változás, hatósági eljárás vagy finanszírozási 

okból) a jelenlegihez képest előre nem látott mértékben elnehezülne, akkor Átvevő a tanév végére 

szóló, legalább 90 nappal korábban, írásban bejelentetett rendes felmondása alapján, Átadó vagy 

jogutódja ellenszolgáltatás nélkül köteles visszavenni az Átvevőtől az átadott fenntartói és 

használati jogokat és a munkavállalókat jelen megállapodásnak megfelelően továbbfoglalkoztatni. 

Ebben a nem várt esetben a Felek jelen megállapodás 13.) pontja alapján elszámolnak egymással.  

 

Átadó az átadott közfeladat-ellátásának és az oktatási intézmény fenntartásának támogatása céljából 

2012. december 31-ig természetbeni támogatást (közmunka-program keretében foglalkoztatott 

munkavállalók munkavégzésének biztosítása) nyújt Átvevő részére közcélú adományként. 

 

15.) Átadó az Intézményre vonatkozóan igényelt állami támogatásokról lemond, Átvevő az átvett 

feladatok ellátására vonatkozó állami támogatásokat igényeli. Átvevő az átvett intézmény 2012. 

augusztus 31. napjáig keletkezett pénzügyi, gazdasági vagy egyéb kötelezettségeit nem vállalja át, 

azoknak nem jogutódja. E kötelezettségekért az Intézmény megszüntetését követően Átadó áll 

helyt. 

 

16.) Átadó kijelenti, hogy jogi személyiséggel rendelkező helyi önkormányzat és jelen szerződés 

megkötését a képviselő-testület megfelelő határozatával a hatályos vagyonrendelet alapján 

engedélyezte. Felek képviselői jogosultak jelen szerződés aláírására. 

 

17.) Felek rögzítik, hogy az ingók és ingatlanok, ill. tárgyi eszközök ingyenes használatba adása 

közfeladat ellátása céljából, annak ellátásához szükséges mértékben történik, amely megfelel a 

nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény 11. § (13) bekezdésében foglaltaknak. A 

használati jog ingyenes alapítása és az ingyenes használatba adás közcélú adományozásként, 

Átvevő közoktatási-köznevelési tevékenységének támogatása céljából történik, ezért az általános 

forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 14.§ (3) bekezdése, valamint 259. § 9/A. pontja 

alapján nem minősül általános forgalmi adó fizetésére kötelezett szolgáltatásnyújtásnak. Átvevőt az 

1990. évi XCIII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján személyes illetékmentesség, az 1996. évi 

LXXXV. törvény 32/B. § (1) bekezdése alapján díjmentesség illeti meg, amelynek 

figyelembevételét kérik az illetékes hatóságoktól. 

 

18.) Felek megállapodnak, hogy jelen megállapodás teljesítése, különösen a pályázatok és a 

felújítások érdekében egymással együttműködnek, esetleg felmerülő vitáikat egymás közötti 

tárgyalások útján rendezik. Felek rögzítik, hogy a szerződés mellékleteinek tervezetét Átadó a jelen 

szerződés megkötését követő 8 napon belül elkészíti és átadja Átvevőnek. Esetleges jogvitáik 

megoldására Felek kikötik az Egri Törvényszék kizárólagos illetékességét. 

 

19.) Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. CXC. törvény, lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, 

vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény, a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvény, a munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXXII. törvény, a munka törvénykönyvéről 
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szóló 2012. I. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a 

további vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadóak. 

 

Szerződő felek jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után aláírták. 

 

Mezőkövesd, 2012. május  30. napján 

 

    

..……......................................................   ……………...................................... 

     Mezőkövesd Város Önkormányzata                                            Egri Főegyházmegye 

                   Átadó                                                                                 Átvevő    

  

 

 

Átadó pénzügyi ellenjegyzőjének aláírása:                    

 

………………………………………… 

Balog Lászlóné kincstári irodavezeteő 

 

Jelen szerződést 2012. május 30. napján ellenjegyzem: 

 

…………………………………………………… 

ügyvéd vagy jogtanácsos ellenjegyzése 

 

 

Melléklet: M/1-M/5. 

 

 



 

KÖZOKTATÁSI MEGÁLLAPODÁS 

 

amely létrejött egyrészről Mezőkövesd Város Önkormányzata (székhelye: 3400. Mezőkövesd, 

Mátyás király út 112., képviseli: Dr. Fekete Zoltán polgármester), továbbiakban Önkormányzat 

 

másrészről az Egri Főegyházmegye (székhelye: 3300 Eger, Széchenyi utca 1., képviseli: Dr. 

Ternyák Csaba érsek), továbbiakban Egyház között (továbbiakban együtt: Felek) az alábbiak 

szerint: 

 

1. Felek jelen megállapodást a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. 

törvény (továbbiakban: Kt.) 81. § (13) bekezdésében foglaltak alapján kötik azért, hogy 

meghatározzák a közoktatási közfeladat teljesítésének jogi kereteit. 

 

2. A felek megállapodnak abban, hogy 2012. augusztus 31-i hatállyal az Önkormányzat a 

Széchenyi István Szakképző Iskolát (3400 Mezőkövesd gróf Zichy János u. 18.) megszünteti 

jogutód nélkül, de változatlan munkáltatói jogutódlással.  

Egyház kijelenti, hogy egyházi fenntartású nevelési-oktatási intézményt alapít (továbbiakban: 

Intézmény), amelynek tevékenysége megegyezik az Önkormányzat által 2012. augusztus 31-i 

hatállyal megszüntetésre kerülő Széchenyi István Szakképző Iskola (székhelye: 3400 

Mezőkövesd, gróf Zichy János u. 18.) tevékenységével. 

 

3. Egyház kinyilvánítja, hogy minden olyan tanuló számára, aki jelen megállapodás 

megkötésének időpontjában a 2.) pontban nevesített intézménnyel tanulói jogviszonyban áll, 

biztosítja az általa alapított Intézményben az oktatást-nevelést, mint közszolgáltatást. Az 

Intézmény külön kérés nélkül, e megállapodás alapján végzi a tanulói jogviszonyok rendezését 

(létesítését). A jogviszony megszüntetését azon tanulók számára, akik nem kívánnak az 

Intézménnyel tanulói jogviszonyban maradni, az átvételt követően az Intézmény a jogviszony 

megszüntetésekor kiállítandó dokumentumokat haladéktalanul elkészíti és átadja 

Önkormányzat részére, aki biztosítja e tanulók más intézményben történő elhelyezését. 

 

4. Egyház vállalja, hogy az általa alapított Intézményen keresztül nyújtott szolgáltatásokat - a 

közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 114.-117.§-ában meghatározottak szerint - 

változatlan feltételek mellett biztosítja jelen megállapodás teljes időtartamára. 

 

5. Egyház vállalja, hogy jelen megállapodás időtartama alatt az Intézménybe 2012/2013. 

tanévre felvételt nyert tanulók részére biztosítja az általa alapított Intézményben az oktatást-

nevelést, mint közszolgáltatást, kivéve, ha tanuló nem vállalja az egyházi intézménnyel a 

jogviszony létesítését. 

 

6. Felek megállapítják, hogy Egyház, mint fenntartó jogosult, mind a közoktatási célú 

normatíva, mind pedig az 1993. évi LXXIX. törvény 118.§ (9) alapján Egyház egyoldalú 

nyilatkozata alapján az egyházi kiegészítő támogatás hozzájárulásokra, amennyiben a 2.) 

pontban nevesített intézmény fenntartói jogát átveszi. Az 1993. évi LXXIX. törvény 81.§ (11) 

alapján az egyházi jogi személy egyoldalú nyilatkozatával vállalhatja az önkormányzati 

feladatellátásban való közreműködést. A Magyar Katolikus Egyház az egyoldalú nyilatkozat 

megtételére a Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék között létrejött megállapodás 



 

alapján jogosult. 

 

7. Egyház vállalja, hogy jelen közoktatási megállapodás megkötését követő 15 napon belül 

benyújtja egyoldalú nyilatkozatát a közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatalhoz a 

1993. évi LXXIX. törvény 118.§ (9) szerint és minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy a 

hozzájárulást megkapja.  

 

8. Egyház vállalja, hogy az általa alapított Intézmény közoktatási feladatát a Önkormányzat 

által fenntartott intézmény hatályos Alapító Okiratának figyelembevételével, annak 

megfelelően  látja el. Nem indít gimnáziumi osztályt, a meglévőkön túli új szakközépiskolai 

osztályt pedig csak az Önkormányzat egyetértésével indít.  

Az Egyház a tankötelezettség teljesítése érdekében vállalja, hogy a mezőkövesdi beiskolázási 

körzetből valamennyi, az intézménybe beiratkozni szándékozó tanulót felveszi.  

 

A megszüntetésre kerülő intézménybe felvehető maximális tanulólétszám az intézmény 

jelenleg hatályos alapító okirata szerint: 1006  fő 

 

A megszüntetésre kerülő intézménnyel tanulói jogviszonyban állók létszámát évfolyamonként 

és osztályonként jelen megállapodás 1. számú melléklete tartalmazza. 

 

9. Egyház vállalja, hogy az általa alapított Intézménnyel nevelési-oktatási feladatokat lát el. 

Egyház 2.) pontban nevesített intézmény pedagógiai programját átveszi, sajátos szempontjainak 

megfelelően kiegészíti és az intézményben tanulók számára az etika tantárgy oktatását 

alternatívaként biztosítja. Az Egyház vállalja, hogy a törvényben előírt kötelező óraszámon 

felül heti 42 óra többletóraszámot biztosít tehetséges tanulókkal való foglalkozásra, versenyre 

való felkészítésre, hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatására. 

 

10. Önkormányzat vállalja, hogy azokat a tanulókat, akik nem kívánnak az új 

Intézményben tanulni, elhelyezi, figyelembe véve azt, hogy a tanulóknak ez ne jelentsen 

aránytalan terhet. 

 

11. Egyház vállalja, pályázatok Támogatási Szerződésében megjelölt 5 éves fenntartási 

időszakra 2017. augusztus 30-ig előírt, az iskolára háruló kötelezettségeit, indikátorok 

teljesítését, adatszolgáltatást, elektronikus naplórendszer működtetését, illetve az önhibájából 

történő nem teljesítés esetén az ebből adódó kötelezettségeket. 

 

Egyház vállalja a 2.) pontban nevesített intézménynél folyamatban lévő pályázatokkal 

kapcsolatos kötelezettségeket. A pályázatokat az 2. számú melléklet tartalmazza. 

 

12. Egyház az általa alapított Intézményben a Kt. 114. §-ában meghatározottak szerint 

ingyenesen, a Kt. 115. §-ában meghatározottak szerint térítési díj-fizetési kötelezettség, a Kt. 

116. §-ában meghatározottak szerinti tandíj-fizetési kötelezettség mellett biztosítja a 

törvényben felsorolt szolgáltatásokat. 

 

13. Egyház kötelezettséget vállal arra, hogy az általa fenntartott Intézményben a helyi 

önkormányzatok által fenntartott intézményekre vonatkozó jogszabályi feltételek szerint 



 

biztosítja a gyermekek, tanulók étkeztetését, tankönyvekkel és tanulmányokat segítő 

eszközökkel történő ellátását. 

 

14. Egyház az általa alapított Intézmény működéséhez szükséges fenntartói támogatást 

az alábbiak szerint biztosítja: 

a.) Magyarország költségvetéséről szóló hatályos törvényben foglaltak szerinti költségvetési 

hozzájárulásból; 

 

b.) Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék között 1997. június 20-án kötött 

megállapodás (1999. évi LXX. törvény), valamint az egyházak hitéleti és közcélú 

tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény és a . évi CCVI. törvény 

a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási 

közösségek jogállásáról rendelkezései alapján az egyházi fenntartókat megillető kiegészítő 

támogatásból; 

c.) egyéb bevételeiből. 

15. Felek e közoktatási megállapodást a 2011. évi CLXXXVIII törvény 38. §. 11. 

bekezdése alapján 5 éves időtartamra köti. A megállapodást bármelyik fél a következő tanévre 

felmondhatja. A felmondásról szóló döntés meghozatalának és a másik féllel írásban történő 

értesítésének határideje tárgyév március hónap utolsó napja. A megállapodás felmondása nem 

érinti azon tanulók helyzetét, akik a megállapodás megkötésekor már megkezdték 

tanulmányaikat. A közoktatási megállapodás megkötését követően a nyilatkozattételre jogosult 

egyházi szerv kérelmezheti a közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatalnál, hogy az e 

törvény 81. §-ának (11) bekezdésében meghatározottak szerint egyoldalú nyilatkozatot 

tehessen. A közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal a hozzájárulást megadja, ha a 

nevelési-oktatási intézményben – az intézmény legalább hetvenszázalékos kihasználtsága 

mellett – az osztály, csoport létszám eléri az e törvény 3. számú mellékletében előírt 

átlaglétszám kilencven százalékát. Az egyoldalú nyilatkozat benyújtását követő nevelési, 

oktatási évtől kezdődően a fenntartó az egyoldalú nyilatkozat alapján jogosulttá válik a 

kiegészítő hozzájárulásra, a közoktatási megállapodás pedig bármelyik fél – az egyoldalú 

nyilatkozat megtételét követő hatvan napon belül – azonnali hatállyal felmondhatja.) 

 

16. Önkormányzat a közoktatási feladat ellátásának átadás-átvétele tárgyában az átadott 

közfeladat folyamatos ellátásának biztosítása érdekében a közfeladattal együtt az  Egyház ill. 

az általa alapítandó és fenntartandó új Intézmény használatába átadja mindazokat a tárgyi 

eszközöket (ingók és ingatlanok), amelyek eddig a megszüntetésre kerülő intézmény 

közoktatási-köznevelési feladatainak megvalósítását szolgálták. A rendeltetésszerű 

működéshez szükséges alkalmazottak továbbfoglalkoztatásának és a tárgyi eszközök 

átadásának feltételeit a szerződő felek külön szerződésben szabályozzák. 

 

17. Jelen megállapodás aláírásának napján, a jóváhagyását kimondó képviselőtestületi 

határozat létrejöttének feltételével, lép hatályba és az Önkormányzat a helyben szokásos módon 

teszi közzé. 

 

18. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a közoktatásról szóló 1993. 

évi LXXIX. törvény, és a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései 



 

irányadóak. 

Szerződő felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt írják alá. 

Mezőkövesd, 2012. május 30. 

Mezőkövesd Város Önkormányzata                                        Egri Főegyházmegye 

                                                 

         Dr. Fekete Zoltán               Dr. Ternyák Csaba 

polgármester                   érsek 

3.1.) Tájékoztató a Mezőkövesdi VG. ZRt. Zsóry Gyógy- és Strandfürdő nyári 

üzemelésre való felkészüléséről 
 

 

Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati-javaslatot elfogadásra javasolja a 

képviselő-testületnek. 

 

Guti Árpád kérdése, szezonközben áremelés várható, megbecsülhető az emelés mértéke? 

 

Vámos Zoltán  alpolgármester szolid árkorrekciót terveznek, mely átlagosan az áfa emelés mértékét 

fogja jelenteni, valamint a jelenlegi inflációt. 

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester miután a napirenddel kapcsolatban további hozzászólás nem 

érkezik, szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását. 

 

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

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

123/2012. (V.30.)  önkormányzati határozata  

 

 

A Mezőkövesdi VG Zrt. által üzemeltetett Zsóry Gyógy- és Strandfürdő nyári üzemeltetésre 

való felkészüléséről 

 

 

A Képviselő-testület a Mezőkövesdi VG ZRt. által üzemeltetett Zsóry Gyógy-és Strandfürdő nyári 

üzemeltetésre való felkészüléséről szóló tájékoztatót elfogadja és az abban foglaltakat tudomásul 

veszi. 

Támogatja a Mezőkövesdi VG Zrt. statikai felmérése alapján készült uszoda tetőrész, fedett 

gyógymedencetér tetőrész és hullámmedence napozóterasz felújítási munkáit. 

 



 

Felelős: polgármester, fürdővezető 

Határidő: értelem szerint 

 

3.2.) A Mezőkövesdi VG. ZRt. 2011. évi beszámolója és 2012. évi  üzleti terve 
 
Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozatot elfogadásra javasolja a képviselő-

testületnek. 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozatot elfogadásra javasolja a képviselő-

testületnek. 

 

 Ügyrendi és Szociális Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-

testületnek. 

 

 

Szobonya Sándor a cég üzleti tervéhez kiegészítése van, kérése, hogy az üzleti terv 1. sz. melléklet 

alapján ítélje meg a testület a döntését, mivel a tegnapi nap során derült ki egy számszaki probléma, 

a szöveges rész nem megfelelő, az 1. sz. melléklet összesítő táblázata a jó, ezt kéri elfogadni. 

 

Nyeste László kérdése magas a kintlevőség aránya, milyen intézkedéseket tervez, hogy a 

kintlevőségeket be tudja szedni. 

 

Szobonya Sándor kintlevőség valóban magas, melyet kissé szét kell bontani. A kintlevőségek nagy 

része megtérül, kisebbik részre kell intézkedni. A törvény adta lehetőség alapján intézkednek, 

melynek megvan a maga eredménye. 30 MFt van kint, mely nem magas szám, még kezelhető, a 

válság hatása még érzékelhető, sok esetben alkalmaznak részletfizetéseket. 

 

Dr. Fekete Zoltán  polgármester miután a napirenddel kapcsolatban további hozzászólás nem 

érkezik, így szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását.  

 

 

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

 határozatot  hozza 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

124/2012. (V.30.)  önkormányzati határozata  

 

 

a Mezőkövesdi Városgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság  

2011. évi mérlegéről és a 2012. évi tervekről szóló beszámoló elfogadásáról 

 

 



 

 

1.) Mezőkövesd Város Képviselő-testülete a Mezőkövesdi Városgazdálkodási 

ZRt. 2011. évi mérlegéről készült beszámolóját a 2012. évi üzleti tervével elfogadja. 

  A 2011. december 31-i állapot szerinti mérleget 471.470e Ft összegben, a 2011. évi 

  mérleg szerinti eredményt 58.217eFt összegben jóváhagyja. 

 

 2.) A 2011. évi mérleg szerinti eredményt az eredménytartalékba át kell vezetni. 

 

 

Felelős:  polgármester, VG. ZRt Vezérigazgató 

Határidő:  VG. ZRt közgyűlése 

3.3.) Média Nonprofit Kft beszámolója a 2011. évi szakmai és gazdálkodási 

tevékenységéről, 2011. évi mérlegéről és a 2012. évi tervekről 

 
Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a 

képviselő-testületnek. 

  

Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati-javaslatot elfogadásra javasolja a 

képviselő-testületnek. 

 

 

Nyeste László kérdése, általánosnak érzi a beszámolót, on-line adatokra, a televízió nézettség 

adataira kíváncsi, hányan látják a televíziót, van-e ezzel kapcsolatban  felmérés. 

 

Dr. Hajdú András  alpolgármester a Média Nonprofit Kft szolgáltatása fejlődésen ment keresztül. 

Az internetes honlapra felkerülnek a mozgóképek az adott eseményről, a mezőkövesdi honlap az 

előző évekhez képest sokat fejlődött, legkisebb események is fenn vannak videoanyaggal. A 

televízióra  illetve a mozgókép készítésre továbbiakban is szükség van. A Média Nonprofit Kft az 

elmúlt évek alatt sokat fejlődött, köszöni a dolgozók munkáját.  

 

Csiger Lajos a Média Nonprofit Kft komplett módon látja el Mezőkövesden a média szolgáltatást. 

Az internet a jövő, szerepe lehet a Média Kft-nek abban, hogy a mezőkövesdi programokat le tudja 

archiválni. A helyi rendezvényekről készült videókat fel kell venni teljes mértékben, azokat a 

helytörténeti archívumban kéri elhelyezni. Az internetes tájékoztatásra biztatja a Média Nonprofit 

Kft-t.  

 

Szabó Gergely Nyeste úrnak válaszol, új technikai fejlődés valósult meg azzal, hogy az on-line 

televízióra lehetőség nyílik. Az interneten meg tudja nézni a tv műsorát. Mért adatai vannak, mai 

adatok alapján on-line televíziót 2500-an nézik, az Invitel általi adatok alapján 721 háztartásban 

kábel tv szolgáltatás van, mely 721 x 3, 2100 főt jelent. Együtt közel 5000 főt jelent. A tv adása 

megtekinthető a városi honlapon. 70000 nézték meg, sokan nem arra kíváncsiak, hogy megnézze az 

egész tv műsort, hanem egy-egy anyagra kíváncsi. Az alkalmazotti létszámnövekedés oka, a 

költségek hatékonysága miatt pályázati úton közalkalmazotti jogviszonyban voltak a dolgozók, 

ezek lejártak, így újabb munkatársak felvételre kerültek. Csiger úrnak reagál, a könyvtár egy 



 

folyamatos archiválást végez, folyamatosan átadják az adást, cd-t, újságokat, mindent ami a tv -ben 

megy, hogy az utókor számára meg legyen, a könyvtár folyamatosan archiválja.  

 

 

Dr. Fekete Zoltán  polgármester miután a napirenddel kapcsolatban további hozzászólás nem 

érkezik, így szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását.  

 

  A Képviselő-testület  10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi 

 határozatot hozza 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

125/2012. (V.30.)  önkormányzati határozata  

 

 

Média Nonprofit Kft beszámolója a 2011. évi szakmai, gazdálkodási tevékenységéről és a 

2011. évi mérlegéről 

 

Mezőkövesd Város Képviselő-testülete a Mezőkövesdi Média Nonprofit Kft. 2011. évi szakmai, 

gazdálkodási tevékenységéről, valamint a 2011. évi mérlegéről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Megköszöni a Mezőkövesdi Média Nonprofit Kft ügyvezető igazgatójának, munkatársainak az 

elmúlt évben végzett lelkiismeretes, pontos munkáját. 

 

 

Felelős: polgármester, Mezőkövesdi Média Nonprofit Kft. igazgatója 

Határidő: azonnal, ill. folyamatos 

 

 

 

4.) A Zsóry Futball Club Kft-vel az önkormányzati vagyon hasznosítására kötött    

üzemeltetési szerződés módosítása 
 

 

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a 

képviselő-testületnek. 

 

Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati-javaslatot elfogadásra javasolja a 

képviselő-testületnek. 

 

Ügyrendi és Szociális Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-



 

testületnek. 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester miután a napirenddel kapcsolatban hozzászólás nem érkezik, így a 

határozati javaslat elfogadását teszi fel szavazásra.  

 

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

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

126/2012. (V.30.)  önkormányzati határozata  

 

Zsóry Futball Club Kft-vel az önkormányzati vagyon hasznosítására kötött üzemeltetési 

szerződés módosítása 

 

 

1.A Képviselő-testület a 260/2011. (VIII.31.) önkormányzati határozatának (továbbiakban: 

Határozat) 2. pontját az alábbiak szerint módosítja: 2.) Mezőkövesd Város Önkormányzata üzleti 

vagyoni körébe tartozó:…” 

2. A Határozat a következő 5.) ponttal egészül ki: „5.) A szerződés kezdő időpontja 2011. 

szeptember 1-e. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosítására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 
5.) Városüzemeltetési feladatok elvégzésére vonatkozó szerződések megkötése 
 

 

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a 

képviselő-testületnek. 

 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a 

képviselő-testületnek. 

 

Ügyrendi és Szociális Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a 

képviselő-testületnek azzal, hogy a szerződésekben a megbízó részéről a munkanapló 

ellenjegyzésére, szállítólevél és számla igazolására Vinter Szilárd helyett „Vígh Henrik 

Városüzemeltetési és Városfejlesztési Irodavezető jogosult” szerepeljen. 

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester szavazásra teszi a fel a bizottság módosító javaslatát, mely szerint a 



 

szerződésekben a megbízó részéről a munkanapló ellenjegyzésére, szállítólevél és számla 

igazolására Vinter Szilárd helyett „Vígh Henrik Városüzemeltetési és Városfejlesztési Irodavezető 

jogosult” szerepeljen. 

 

  A Képviselő-testület  12 igen egyhangú szavazattal a módosító javaslatot elfogadja  

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a Képviselő-testület részére a határozati 

javaslat, valamint a melléklet szerinti módosított szerződések elfogadását.  

 

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

 határozatot hozza 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

127/2012. (V.30.)  önkormányzati határozata  

 

  Városüzemeltetési feladatok elvégzésére vonatkozó szerződések megkötéséről 

 

 

 

1.  A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta, és egyetért a városüzemeltetési feladatok 

elvégzésére, a Városgazdálkodási Zrt.-vel a mellékletek szerinti szerződések megkötésével. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésnek megfelelően a 

szerződéseket kösse meg. 

 Felelős:     polgármester 

 Határidő:  azonnal 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.) Mezőkövesdi Víziközmű közszolgáltatás jövőjére vonatkozó tárgyalások 

megindítása 
 

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a 

képviselő-testületnek. 

  

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozatot elfogadásra javasolja a képviselő-

testületnek. 

 

Guti Árpád kérdése, hogy más szolgáltató megkeresésre került-e, az ÉRV tűnik a legkedvezőbbnek 

ez lehet, de kapott-e más szolgáltatótól ajánlatot az önkormányzat a víziközmű szolgáltatásra. 

 

Csiger Lajos a vízi közmű szolgáltatást átvette a város DVCS-től, mely csatlakozott egy másik 

szolgáltatóhoz. Ha szolgáltatót kell váltani, egy biztosat kell választani. Az ÉRV-től vásároljuk a 

vizet, ezért legszerencsésebb megkeresni az ÉRV-t. A tárgyalások során a városi érdekek 

érvényesítése folyamatban van, a vízi közmű a város tulajdonában van, a felújításra a továbbiakban 

többet kell költeni.  

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester a határozati javaslat arról szól, hogy az ÉRV-vel kezdődjenek meg a 

tárgyalások, figyelembe kell venni, hogy 100 %-os állami tulajdonban legyen a szolgáltató. 

Megkeresés még nem történt, az ÉRV-vel kezdődik meg a tárgyalás, mely nem zárja ki, hogy abban 

az esetben, ha valami a számunkra nem elfogadható, akkor más szolgáltatót is meg lehet keresni. Az 

ÉRV-vel kapcsolatban elmondja, hogy jó lenne, ha az lenne a vízszolgáltató, akitől a vizet 

vásároljuk. Nem zárkóznak el más szolgáltató megkeresésétől. 

Miután további hozzászólás nem hangzik el, így szavazásra teszi fel a határozati javaslat 



 

elfogadását.  

 

  A Képviselő-testület  10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi 

 határozatot hozza 

 

 Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

128/2012. (V.30.)  önkormányzati határozata  

 
 a Mezőkövesdi Víziközmű Közszolgáltatás jövőjére vonatkozó tárgyalások  

megindításáról 

 

 

 A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a víziközmű  közszolgáltatás – 

 a  víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.  törvénynek megfelelő – 

 jövőbeni ellátása  érdekében az Észak-magyarországi  Regionális Vízművek Zrt.-vel a 

 tárgyalásokat megkezdje. 

 Felelős:     polgármester 

 Határidő:  azonnal 

7.) Tájékoztató a Mezőkövesdi Ipari Park helyzetéről 
 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozatot elfogadásra javasolja a képviselő-

testületnek. 

 

Ügyrendi és Szociális Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-

testületnek. 

 

 

Dr. Fekete Zoltán  polgármester miután a napirenddel kapcsolatban hozzászólás nem érkezik, így 

szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását.  

 

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

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

129/2012. (V.30.)  önkormányzati határozata  

 
a Mezőkövesdi Ipari Park helyzetéről 

 

 

 A Képviselő - testület az előterjesztést megtárgyalta és elfogadta a Mezőkövesdi  Ipari 

 Parkról szóló tájékoztatót. 



 

 Felkéri a polgármestert, hogy a fejlesztési területen lévő vállalkozásokat kérje fel 

 nyilatkozattételre a parkhoz való csatlakozási szándék tárgyában. 

 

 Felelős: Polgármester 

 Határidő: 2012. július. 31. 

 

 

8.) „Európa a polgárokért, polgárok Európáért – határon átívelő civil 

kapcsolatok    erősítése Matyóföldön” címmel pályázat benyújtása az Európai 

Bizottság által a Tempus Közalapítvány közreműködésével kiírt „Európa a 

polgárokért – aktív polgárokat Európának 1.2 pályázati típus, testvérvárosi 

tematikus hálózatok kialakítása nevű kiírásra. 
 

 

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a 

képviselő-testületnek.  

  

Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a 

képviselő-testületnek. 

Dr. Fekete Zoltán  polgármester miután a napirenddel kapcsolatban hozzászólás nem érkezik, így 

szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását.  

 

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

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

130/2012. (V.30.)  önkormányzati határozata  

 
„Európa a polgárokért, polgárok Európáért – határon átívelő civil kapcsolatok erősítése 

Matyóföldön” címmel pályázat benyújtása az Európai Bizottság által a Tempus 

Közalapítvány közreműködésével kiírt „Európa a polgárokért – aktív polgárokat Európának 

1.2 pályázati típus, testvérvárosi tematikus hálózatok kialakítása nevű kiírásra. 

 

1. Mezőkövesd Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani tárgyban nevezett kiírásra. 

2. Az Önkormányzat vállalja, hogy nyertes pályázat esetén az elszámolható költségek 

utófinanszírozással megtérülő (50%) költségeit az önkormányzat 2012. évi költségvetése általános 

tartalékának terhére biztosítja. 

3. Az Önkormányzat vállalja, hogy nyertes pályázat esetén – külön megállapodásban foglaltak 

szerint – a projekt menedzselési feladataival a Civil Szövetség Egyesületet bízza meg. 

4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős: polgármester 



 

határidő: értelem szerint   

 

8.2.) Pályázat benyújtása az ÉMOP-2.1.1/A-12 kódszámú kiemelt turisztikai célú 

felhívásra 
 

Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a 

képviselő-testületnek azzal, hogy az ÉMOP-2.1.1/A-12 kódszámú kiemelt turisztikai célú felhívásra 

bruttó 1 656 000 000 Ftértékben nyújtson be pályázatot az Önkormányzat, melyből a szükséges 

önerő bruttó 40 000 000 Ft. pályázat során benyújtandó dokumentációkkal, tervekkel kapcsolatos 

előterjesztések tekintetében a testületi ülésen születik döntés.  

 

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a 

képviselő-testületnek azzal, hogy az ÉMOP-2.1.1/A-12 kódszámú kiemelt turisztikai célú felhívásra 

bruttó 1 656 000 000 Ftértékben nyújtson be pályázatot az Önkormányzat, melyből a szükséges 

önerő bruttó 40 000 000 Ft. pályázat során benyújtandó dokumentációkkal, tervekkel kapcsolatos 

előterjesztések tekintetében a testületi ülésen születik döntés.  

 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a 

képviselő-testületnek azzal, hogy az ÉMOP-2.1.1/A-12 kódszámú kiemelt turisztikai célú felhívásra 

bruttó 1 656 000 000 Ftértékben nyújtson be pályázatot az Önkormányzat, melyből a szükséges 

önerő bruttó 40 000 000 Ft. pályázat során benyújtandó dokumentációkkal, tervekkel kapcsolatos 

előterjesztések tekintetében a testületi ülésen születik döntés.  

 

Ügyrendi és Szociális Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a 

képviselő-testületnek azzal, hogy az ÉMOP-2.1.1/A-12 kódszámú kiemelt turisztikai célú felhívásra 

bruttó 1 656 000 000 Ftértékben nyújtson be pályázatot az Önkormányzat, melyből a szükséges 

önerő bruttó 40 000 000 Ft. pályázat során benyújtandó dokumentációkkal, tervekkel kapcsolatos 

előterjesztések tekintetében a testületi ülésen születik döntés.  

 

 

Dr. Hajdú András  alpolgármester ez a pályázat is történelmi jelentőségű. A pályázatban 

fejlesztések találhatók, a táncpajta és a volt kistemplom épület felújítása is szerepel a pályázatban. 

Projektötletet meg kell küldeni az NFÜ részére, valamint támogató nyilatkozat és bruttó 40 mFt 

önerő szükséges.  Generál tervező összefoglalja a tervezői munkát, a pályázat részletes, sok oldalas 

megalapozott tanulmány áll mögötte, a döntés a pályázat benyújtásáról szól. Bízik abban, hogy meg 

lesz a támogatás A Zsóryban új szolgáltatás terve is szerepel a pályázatban. Kéri a Képviselő-

testület támogassa a pályázat benyújtását.  

 

Dr. Fekete Zoltán  polgármester miután a napirenddel kapcsolatban további hozzászólás nem 

érkezik, így szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását azzal, hogy az 1./ pontban bruttó 

1.656.000.000.-Ft, a 2./ pontban bruttó 40.000.000.-Ft összeg kerüljön meghatározásra.   

 



 

  A Képviselő-testület  11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

131/2012. (V.30.)  önkormányzati határozata  

 

Pályázat benyújtása az ÉMOP 2.1.1/A-12 kódszámú kiemelt turisztikai célú pályázati 

felhívásra 

 

 

1.A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az Önkormányzat pályázatot nyújtson be az ÉMOP 

2.1.1/A-12 kódszámú kiemelt turisztikai célú felhívásra bruttó 1 656 000 000 Ft értékben. 

 

2.A Képviselő-testület a pályázat szükséges önerejét, bruttó 40.000.000.-forintot az önkormányzat  

2012. évi költségvetése céltartalékában turisztikai pályázat önereje céljára elkülönített keret terhére 

kívánja biztosítani. 

 

3.A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a projekt lebonyolítása során a mellékletben 

felsorolt tervezői feladatok koordinálását végző generáltervező kiválasztására vonatkozó 

ajánlattételi felhívásokat készítse elő, és a pályázat kormányzati támogatása esetén azokat a 

képviselő-testület elé terjessze elő.  

 

4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásával kapcsolatos 

intézkedéseket tegye meg.  

 

Felelős: Polgármester, alpolgármester  

Határidő: értelem szerint 

9.1) Takács István festőművész életművének bemutatására, kezelésére, állandó 

kiállítására vonatkozó megállapodás aláírása  
 

 

Ügyrendi és Szociális Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-

testületnek. A megállapodás egészüljön ki az alábbi mondatokkal: „Az örökös tulajdonát képező 

hagyatékot felajánlja a Takács István állandó kiállítás számára.” A kiállítás rövidített 

megnevezése: Takács István életmű-kiállítás” 

 

Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati-javaslatot elfogadásra javasolja a 

képviselő-testületnek. 

 

Dr. Fekete Zoltán  polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslat, valamint a megállapodás 

elfogadását azzal, hogy a megállapodás egészüljön ki az alábbi mondatokkal: „Az örökös tulajdonát 

képező hagyatékot felajánlja a Takács István állandó kiállítás számára.”, valamint a kiállítás 

rövidített megnevezése: Takács István életmű-kiállítás” legyen. 

 



 

 

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

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

132/2012. (V.30.)  önkormányzati határozata  

 

Takács István festőművész életművének bemutatására, kezelésére, állandó kiállítására 

vonatkozó megállapodás aláírásáról 

 

19. A Képviselő testület kinyilvánítja azon szándékát, hogy a Galéria épületében Takács 

István festőművész alkotói életművének bemutatását szolgáló, állandó gyűjteményt, 

kiállítást hoz létre. 

 

20. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, a mellékelt háromoldalú 

megállapodás aláírására. 

 

21. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a kiállítás működtetésére a 

Mezőkövesdi Közkincstár Nonprofit Kft-vel - a már megkötött közművelődési 

megállapodást kiegészítő, jelen háromoldalú megállapodáshoz illeszkedő - külön 

megbízási szerződést készítsen elő. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelem szerint 

Megállapodás 

 

amely létrejött  

egyrészről Dr. Sebők Ferencné Takács Márta 2000, Szentendre, Acél út 1/B. sz. alatti lakos, , 

mint átadó/örökös (továbbiakban: örökös), 

másrészről Mezőkövesd Város Önkormányzata, Mezőkövesd Mátyás király u. 112. képviseli: 

Dr. Fekete Zoltán polgármester, mint tulajdonos, gyűjtemény gazda (továbbiakban: 

Önkormányzat), 

továbbá a Takács István Kulturális Alapítvány, Mezőkövesd Szent László tér 28. képviseli: 

Laczkó Pető Mihály kuratóriumi-titkár, mint szakmai közreműködő (továbbiakban: Alapítvány) 

 

között az alábbiak szerint: 

 

Jelen megállapodás tárgya Takács István mezőkövesdi festőművész alkotói hagyatékának 

feldolgozása és bemutatása. Az alkotói hagyaték részét képezik: 

- 2113 vázlat 

- 65 vázlatfüzet 

- 283 festmény és szénvázlat (ebből 48 önkormányzati tulajdonban) 

- 1437 fénykép 

- 35 csomagban levelek, feljegyzések, nyilvántartások 

 

Felek kijelentik, hogy a hagyaték kezelésére, bemutatására a korábbiakban létrejött 



 

megállapodásokat, így 

- örökös, Laczkó Pető Mihály és Bán József Mezőkövesd, Zsófia u. 18. szám alatti lakos között 

1994. 07. 16. napján létrejött megállapodást,  

- 122/1998.(VII.29.) ÖK. számú határozat alapján Mezőkövesd Város Önkormányzata és a Takács 

István Kulturális Alapítvány között létrejött megállapodást 

elismerik és azokban leírt célokat a jövőre nézve jelen megállapodásukban rendezik.  

Felek rögzítik, hogy Örökös tulajdonát képezi Takács István festőművész alkotói hagyatéka, ide 

nem értve az Önkormányzat tulajdonát képező 48 festményt és színvázlatot. Az Örökös tulajdonát 

képező hagyaték kezelését a korábban létrejött, nevezett megállapodások értelmében az Alapítvány 

látja el. 

Az örökös tulajdonát képező hagyatékot felajánlja a Takács István állandó kiállítás számára.   

Önkormányzat jelen megállapodásban kötelezettséget vállal arra, hogy  

- az általa felújított és a Mezőkövesdi Közkincs-TÁR Nonprofit Kft. (továbbiakban: 

működtető) által működtetett, Mezőkövesd Szent László tér 23. szám alatti Galéria 

épületében állandó Takács István gyűjteményt hoz létre és gondoskodik annak 

működtetéséről, 

- a működtető dolgozói létszáma terhére biztosítja a tárlat bemutatását végző szakmai 

személyzetet,  

- az állandó gyűjtemény bemutatását szolgáló épületben kizárólag Takács István 

festőművész alkotásait mutatja be,  

- az állandó gyűjtemény részére a tulajdonában lévő, intézményeiben elhelyezett Takács 

István alkotásokat térítésmentesen rendelkezésre bocsájtja,  

- az állandó gyűjteményt a közönség számára belépődíj ellenében, előre meghirdetett 

módon látogathatóvá teszi, 

- az állandó gyűjteményt a városi kiadványokon, médiafelületein népszerűsíti, 

- a kiállítás hivatalos megnevezése: „Takács István festőművész állandó gyűjteményes 

kiállítása” A kiállítás rövidített megnevezése: Takács István életmű-kiállítás. A 

megnevezés a tárlatot népszerűsítő anyagokon, illetve belépő-jegyen az alábbiak szerint 

jelenik meg: „Mezőkövesd Város Önkormányzata és a Mezőkövesdi Közkincstár a 

Takács István Kulturális Alapítvány közreműködésével bemutatja: Takács István 

életmű-kiállítását”  

- a Mezőkövesdi Közkincs-TÁR Nonprofit Kft.-vel korábban kötött feladatellátási 

szerződését kiegészíti úgy, hogy az kiterjed  

- a gyűjtemény bemutatásához kacsolódó személyi és tárgyi infrastruktúra biztosítására, 

- a hagyatékban állagának megóvásával kapcsolatos feladatok ellátására.  

 

Az Alapítvány vállalja, hogy az alkotói hagyatékot szükség szerinti restaurálja, felújítja, a 

festményeket bemutatásra alkalmas állapotba hozza. Ennek forrását képezik: 

- az Önkormányzat és az Alapítvány között létrejött támogatási szerződésben jelölt 

pénzeszközök, 

- a működtető részére a külön feladat-ellátási megállapodás alapján, cél jelleggel az 

Önkormányzat által juttatott pénzeszközök, 

- a tárlat bemutatásával összefüggésben keletkezett bevételek, 

- egyéb bevételek. 

 

Felek kijelentik, hogy a tárlat bemutatásával összefüggésben keletkező bevételek és felmerülő 



 

kiadások a működtetőt terhelik azzal, hogy a tárlat kezelésével, a bemutatását szolgáló 

infrastruktúra-fejlesztéssel kapcsolatos költségeket az Önkormányzat külön megállapodás alapján a 

működtető számára biztosítja. Működtető egyebekben köteles a tárlat bemutatásával 

összefüggésben keletkező bevételeket a bemutatással kapcsolatos működési költségeire és a 

gyűjtemény további fejlesztésére fordítani. 

 

Jelen megállapodás határozatlan időre szól, felmondására csak súlyos kötelezettségszegés esetén 

kerülhet sor.  A felek a felmondási időt 3 hónapban állapítják meg.  

 

Felek a megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt aláírják és vállalják, hogy felmerülő 

vitás kérdések békés, tárgyalásos úton történő rendezését. 

 

Kelt, Mezőkövesd, 2012. június …… 

 

 

….................................................. 

Dr. Sebők Ferencné Takács 

Márta 

                 örökös 

….................................................. 

Dr. Fekete Zoltán 

Polgármester 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

…....................................... 

Laczkó Pető Mihály 

titkár 

Takács István Kulturális 

Alapítvány 

 
 

 

9.2.) A Városi Galériában Takács István festőművész állandó gyűjteményes 

kiállításának megnyitásához szükséges forrás biztosítása 
 

 

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a 

képviselő-testületnek.  

Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati-javaslatot elfogadásra javasolja a 

képviselő-testületnek azzal, hogy 5.136.000 Ft összegben biztosítja a Közkincstár Nonprofit 

Kft. részére a Városi Galéria működtetéséhez, a Takács István festőművész állandó 

gyűjteményes kiállításához szükséges költségeket. 

 

 

Dr. Fekete Zoltán  polgármester miután a napirenddel kapcsolatban hozzászólás nem hangzik el, így 

szavazásra teszi fel a határozati javaslat változatlan formában történő elfogadását.  

 

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

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 



 

Képviselő-testületének  

133/2012. (V.30.)  önkormányzati határozata  

  

a Városi Galériában Takács István festőművész állandó gyűjteményes kiállításának 

megnyitásához szükséges forrás biztosításáról 

 

1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetése általános tartaléka 

terhére, 5.136.000 Ft összegben biztosítja a Közkincstár Nonprofit Kft. részére a Városi 

Galéria működtetéséhez, a Takács István festőművész állandó gyűjteményes kiállításához 

szükséges költségeket. 

2) A képviselő-testület felkéri a polgármestert az összeg biztosításával összefüggő 

intézkedések megtételére, továbbá az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 

rendelet módosítására. 

 

 Felelős: Polgármester  

   Kazárné Kalber Nikolett 

 Határidő: Értelem szerint   

 

 

Nyeste László települési képviselő elhagyta az üléstermet – jelent van 11 fő 

 

 

12.) Hitelfelvételre vonatkozó önkormányzati határozatok 
 

 

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a 

képviselő-testületnek. 

 

Dr. Fekete Zoltán  polgármester miután a napirenddel kapcsolatban hozzászólás nem hangzik el, így 

szavazásra teszi fel a Zsóry-fürdő szennyvíz-beruházásának megvalósításához szükséges 

hitelfelvételről szóló határozati javaslat változatlan formában történő elfogadását.  

 

 A Képviselő-testület 10 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett az alábbi 

 határozatot hozza 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

134/2012. (V.30.)  önkormányzati határozata  

 

a Zsóry-fürdő szennyvíz-beruházásának megvalósításához szükséges 

hitelfelvételről 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és a 

következő határozatot hozza: 

 



 

 

 1. Az Önkormányzat által kért hitel összege 130.022 eFt, melyet 2012. június 1-én kíván 

igénybe venni és 2032. március 5-ig visszafizet. 

 

 2. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a 

kért hitelt és járulékait a futamidő alatt – a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat 

megelőzően – a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja. 

 

3. A hitel visszafizetésének biztosítékaként az Önkormányzat, a Mezőkövesd Város 

Önkormányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2012.(III.29) 

számú rendelete alapján, a 7171/2 hrsz-ú, 3400. Mezőkövesd, Napfürdő út 2. szám alatt 

található Zsóry fürdő törzsvagyonhoz nem tartozó, forgalomképes ingatlanra jelzálogjog 

bejegyzését engedélyezi. A felajánlott ingatlan más jogügylet biztosítékául már lekötött. A 

zálogjog jogosultja az OTP Bank Nyrt. 50 millió Ft összegig. Ezt meghaladóan az ingatlan 

per-, teher- és igénymentes. Az ingatlan a hatósági- és az alapvető lakossági 

szolgáltatások ellátásában nem vesz részt. A testület hozzájárul az ingatlannak az OTP 

Bank Nyrt. javára szóló, a hitel és járulékai mértékéig terjedő jelzáloggal történő 

megterheléséhez, következő zálogjogi ranghelyen. 

 

 4  A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy az Önkormányzat kötelezettségvállalása 

megfelel a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (3) 

bekezdésében foglaltaknak. 

 

 5. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rend. 5. 

§-ában meghatározottak szerinti kérelem benyújtására, és a kormányzati döntés alapján a 

hitelszerződés aláírására. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester miután a napirenddel kapcsolatban hozzászólás nem hangzik el, így 

szavazásra teszi fel az önkormányzati folyószámlahitel felvételről szóló határozati javaslat 

változatlan formában történő elfogadását.  

 

 A Képviselő-testület 10 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett az alábbi 

 határozatot hozza 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

135/2012. (V.30.)  önkormányzati határozata  

 
önkormányzati folyószámlahitel felvételről 



 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és a 

következő határozatot hozza: 

 

1. Az Önkormányzat által kért hitel összege 300.000 eFt, melyet 2012. május 23-án 

kíván igénybe venni és 2012. december 21-ig visszafizet. 

 

2. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt 

a kért hitelt és járulékait a futamidő alatt – a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat 

megelőzően – a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja. 

 

3. A képviselő-testület a hitel biztosítékaként az OTP Bank Nyrt. részére felajánlja 

központi támogatások, egyéb központi bevételek (SZJA), helyi adó valamint gépjárműadó 

bevételek engedményezését. 

 

4. A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy az Önkormányzat kötelezettségvállalása 

megfelel a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (3) 

bekezdésében foglaltaknak. 

 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a hitelszerződés aláírására. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

  13.) Indítványok, javaslatok 

 

Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 

 - Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság 1 db 

 - Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság 2 db 

 
Csirmaz József  ismerteti a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság átruházott hatáskörben 

hozott határozatát. A bizottság Gábor Áron úton forgalmi rend változtatást javasol, lakossági igény 

merült fel a 30 km-es sebességkorlátozó tábla kihelyezésére, a bizottság a javaslatot elfogadta. 

  13.1.) Tájékoztató az interpellációkra adott válaszokról 
 

Takács József tartózkodik, a lakók türelmetlenek, lépni kellene, kéri, hogy a következő bizottsági 

ülésen a rendőrség részéről Varga János jelenjen meg.  

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester hozzáteszi, hogy a forgalmi rend felülvizsgálatára sor kerül ebben 

az évben. 



 

Szavazásra teszi fel a Képviselő-testületnek a Takács József képviselő úr részére az interpellációra 

adott válasz elfogadását.  

 

 A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az interpellációra 

 adott választ elfogadja 

 

SZÓBELI  INTERPELLÁCIÓ 

 

---CSIRMAZ JÓZSEF interpellációjában kéri, hogy a Teréz u. 34. sz. alatt lakatlan ingatlan 

található, sem kerítése, sem nyílászárói nincsenek, fő szerkezeti falai megrepedtek, 

balesetveszélyessé váltak, ennek megszüntetését kéri. 

Dr. Fekete Zoltán polgármester magánterületről van szó, az építés hatóság tegye meg a szükséges 

intézkedéseket. 

 

---CSIRMAZ ZSOLT interpellációjában a Nagy P. út elején a társasház parkolójában fűzfa 

található, mely a lakóknak gondot jelent, mivel száraz időben a gallyak letöredeznek, a 

gyalogosakat veszélyezteti, a lottózó riasztóját beriasztja, a fűzfa legallyazását kéri. 

Dr. Fekete Zoltán polgármester Szobonya Sándor VG. Zrt. vezérigazgató intézkedését kéri még 

ezen a héten. 

 

---TAKÁCS JÓZSEF interpellációjában elmondja, hogy a piaccsarnok elkészült, kulturált 

környezetben történik az árusítás, de már újra elburjánzik a kis közökben az árusítás a gépkocsiról. 

A piacban bérleti díjjal rendelkezők forgalmát elvonják azok, akik napi jeggyel árulnak a kis 

közökben. Nem szabad megengedni ezt, napi jegy árát kéri megemelni, ne érje meg a 

piaccsarnokon kívül árulni. A kulturált környezetet meg kell tartani, megfelelő napi jeggyel. 

Dr. Fekete Zoltán polgármester Szobonya Sándor Vg. ZRT vezérigazgató intézkedését kéri már a 

holnapi napon, 2012.05.31-én.  

 

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

készül.  

 

K.m.f.  

 

 Dr. Jakab Orsolya  Dr. Fekete Zoltán  

       jegyző     polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

 

 Barsi László  Csirmaz József  

 települési képviselő  települési képviselő  

 
 
 

 


