JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2012. február 10-én megtartott
rendkívüli üléséről.
Helye: Polgármesteri Hivatal „B” épület emeleti nagytanácskozó terem
Mezőkövesd, Mátyás király út 114.

Jelen vannak:
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Bóta Gáspár
Molnár Istvánné
Malatinszky Károly
Csiger Lajos
Barsi László

Vámos Zoltán alpolgármester
Csirmaz József
Guti Árpád
Takács József
Csirmaz Zsolt

Igazoltan maradt távol:

Nyeste László képviselő

Polgármesteri Hivatal részéről
Dr. Jakab Orsolya jegyző
Dr. Kovács András aljegyző
Dr. Hajdu András alpolgármester
Bocsi Anna irodavezető
Dr. Tóth Zsófia irodavezető
Balog Lászlóné irodavezető
Vigh Henrik irodavezető
Toma Tibor főépítész
Pázmándi Tamás munkatárs (érintett napirendnél)
Dr. Fekete Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet,
jelen van 10 fő képviselő. Takács József képviselő jelezte, hogy később fog érkezni, Nyeste
László képviselő munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud részt venni a mai ülésen. Jegyzőkönyv
hitelesítőnek felkéri Csirmaz Zsolt és Guti Árpád képviselő urakat.
Kiküldésre került:
 8.) napirendhez módosítás
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6.) napirendhez a módosítás összevont bizottsági ülésen kiosztásra került
10.) napirendként az összevont bizottsági ülésen kiosztásra került:
”A Városi Galéria felújítására vonatkozó vállalkozási szerződés módosítása”című
anyag
8.) napirendhez új bírálati lapok kiosztásra kerültek!

Dr. Fekete Zoltán polgármester javasolja, hogy a képviselő-testület zárt üléssel kezdje a napirendi
pontok tárgyalását, mivel a Média később fog érkezni.
Miután a módosító javaslatához hozzászólás, vélemény nem hangzik el, így a napirendi pontokat
teszi fel szavazásra azzal, hogy a képviselő-testület zárt üléssel kezdi a napirendi pontok
tárgyalását.
A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
25/2012. (II.10.) önkormányzati határozata
Napirend megállapítása
ZÁRT ÜLÉS
1.)

Egri úti tagóvoda harmadik csoportszoba tervezőjének kiválasztása
Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens: Nagy István stratégiai referens

2.)

Egri úti tagóvoda – Megvalósíthatósági Tanulmány készítőjének kiválasztása
Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens: Nagy István stratégiai referens

3.)

Az Észak-Déli városrészben megvalósítandó szennyvíz-csatornázási munkák
kivitelezőjének kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében
Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens: Vígh Henrik irodavezető
Pázmándi Tamás munkatárs

4.)

Az Észak-Déli városrészben megvalósítandó szennyvíz-csatornázási munkák
műszaki ellenőrének kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében
Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens: Vígh Henrik irodavezető
Pázmándi Tamás munkatárs
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5.)

Az Észak-Déli városrészben megvalósítandó szennyvíz-csatornázási munkák
projektmenedzserének kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében
Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens: Vígh Henrik irodavezető
Pázmándi Tamás munkatárs

6.)

Az
Észak-Déli
városrészben
megvalósítandó
szennyvíz-csatornázási
munkákhoz
kapcsolódó
PR-feladatok
megbízottjának
kiválasztása
közbeszerzési eljárás keretében
Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens: Vígh Henrik irodavezető
Pázmándi Tamás munkatárs

7.) A Városi Galéria felújítására vonatkozó vállalkozási szerződés módosítása
Előadó:
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Vígh Henrik irodavezető
Nagy István stratégiai referens
Pázmándi Tamás munkatárs
NYILVÁNOS ÜLÉS:
8.) Az önkormányzati tulajdonú víziközművön szolgáltatott ivóvíz, valamint
szennyvíztisztítás és kezelés legmagasabb hatósági árának megállapításáról szóló
többször módosított 51/2001. (XI.29.) ÖK. sz. rendelet hatályon kívül helyezése,
valamint az ivóvíz- és csatornaszolgáltatási üzemeltetési szerződés módosítása
Előadó: Dr. Jakab Orsolya jegyző
Referens: Vigh Henrik irodavezető
Benke Ádám munkatárs
9.) Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás szabályainak és
díjának meghatározásáról szóló 20/2009. (VIII.27.) ÖK. sz. rendelet módosítása
Előadó: Dr. Jakab Orsolya jegyző
Referens: Vigh Henrik irodavezető
10.)Döntés-előkészítő javaslat Mezőkövesd egyes
nyilvánítására
Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens: Vámos Zoltán alpolgármester
Vigh Henrik irodavezető
Felelős:
Határidő:

városrészeinek

gyógyhellyé

Polgármester
értelem szerint
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8.)Az önkormányzati tulajdonú víziközművön szolgáltatott ivóvíz, valamint
szennyvíztisztítás és kezelés legmagasabb hatósági árának megállapításáról
szóló többször módosított 51/2001. (XI.29.) ÖK. sz. rendelet hatályon kívül
helyezése, valamint az ivóvíz- és csatornaszolgáltatási üzemeltetési szerződés
módosítása
Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság
A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság a rendeletben foglaltakat megtárgyalta, és javasolja a
rendelet-tervezetben foglaltak elfogadását a Képviselő-testületnek.
A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta. A Bizottság
javasolja a határozati javaslatban foglaltak elfogadását.
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság
A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a bizottság a
rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a bizottság a
határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Ügyrendi és Szociális Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a rendelet-tervezetben foglaltakkal egyetért, azt
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az ivóvíz- és csatornaszolgáltatási üzemeltetési
szerződés módosításával kapcsolatos határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Dr. Fekete Zoltán polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az Országgyűlés 2011.
december 30-án hozott egy törvényi rendelkezést, hogy a viziközmű szolgáltató 4,2 %-kal
megemelt mértékű díjat alkalmazhat 2012. január 1-el, vagyis az önkormányzatok díj
megállapítási hatáskörét 2011. december 30-án visszavonta, és a szakminiszter kapta ezt a
feladatot. A 2012. évre megállapított díjakat tartalmazó rendeletünket hatályon kívül kell
helyezni.
Mivel a napirendhez a jelenlévő képviselők részéről hozzászólás, vélemény nem hangzik el – így
a rendelet-tervezetet teszi fel szavazásra.

A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotja
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Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
3/2012. (II.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati tulajdonú víziközmű rendszeren szolgáltatott ivóvíz, valamint
szennyvíztisztítás és -kezelés legmagasabb hatósági árának megállapításáról szóló
51/2001. (XI. 29.) ÖK számú rendelet hatályon kívül helyezéséről
Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §
Hatályát veszti az önkormányzati tulajdonú víziközművön szolgáltatott ivóvíz, valamint
szennyvíztisztítás, kezelés legmagasabb hatósági árának megállapításáról szóló 51/2001.
(XI. 29.) ÖK számú rendelet.
2. §
Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát
veszti.
Dr. Fekete Zoltán polgármester az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot teszi fel
szavazásra, mely az üzemeltetési szerződés módosítására vonatkozik.
A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
33/2012. (II.10.) önkormányzati határozata
az ivóvíz- és csatornaszolgáltatási üzemeltetési szerződés
módosításáról
Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta,
az Önkormányzat és a Mezőkövesdi VG ZRt. (mint szolgáltató) között a víziközmű
üzemeltetésére létrejött üzemeltetési szerződés 3/a pontját módosítja, és 3/b ponttal
egészíti ki.
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1. Az üzemeltetési szerződés IV. fejezetének (az üzemeltetési tevékenység végzésének
pénzügyi feltételei) 3/a pontja az alábbiak szerint változik:
A szolgáltató a lakosság részére 2012. évben a
víz szolgáltatási díjából nettó
180,42 Ft/m3
csatorna szolgáltatási díjából nettó 179,48 Ft/m³
kedvezményt nyújt. A kedvezményt a számlában a nettó árban érvényesíti a szolgáltató,
számla ÁFA tartalma is csökken a kedvezményre eső ÁFA-val.
2. Az üzemeltetési szerződés IV. fejezete (az üzemeltetési tevékenység végzésének
pénzügyi feltételei) az alábbi 3/b ponttal egészül ki:
A szolgáltató Mezőkövesd Város Önkormányzata által fenntartott intézmények részére
2012. évben
víz szolgáltatási díjából nettó
34,78 Ft/m3
csatorna szolgáltatási díjából nettó 90,26 Ft/m³
kedvezményt nyújt. A kedvezményt a számlában a nettó árban érvényesíti a szolgáltató,
számla ÁFA tartalma is csökken a kedvezményre eső ÁFA-val.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a víziközmű üzemeltetési szerződés
módosításának aláírására.
Felelős:
Határidő:

polgármester
folyamatos

9.)Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás szabályainak és
díjának meghatározásáról szóló 20/2009. (VIII.27.) ÖK. sz. rendelet
módosítása
Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság
A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság a rendeletben foglaltakat megtárgyalta, és javasolja a
rendelet-tervezetben foglaltak elfogadását a Képviselő-testületnek.
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság
A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a bizottság a
rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
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Ügyrendi és Szociális Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatás szabályainak és díjának meghatározásáról szóló rendelet-tervezetet a
mellékletével együtt elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Dr. Fekete Zoltán polgármester ismerteti az Országgyűlés által elfogadott törvényt., mely szerint
a hulladékszállítás díját 2012. január 1. nappal nem lehet megemelni, ezért a vonatkozó
önkormányzati rendeletet módosítani szükséges.
Mivel a napirendhez módosító javaslat nem hangzik el, így a rendelet-tervezetben foglaltakat
teszi fel szavazásra.
A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotja
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
4/2012. (II.13.) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás szabályainak és díjának
meghatározásáról szóló 20/2009.(VIII.27.) ÖK. sz.
rendelet módosításáról

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról
szóló 2000. évi XLIII. tv. 23. § f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás szabályainak és díjának
meghatározásáról szóló 20/2009. (VIII. 27.) ÖK. sz. rendelet 2. sz. melléklete helyébe az
e rendelet melléklete lép.
2. §
Ez a rendelet 2012. január 1. napjával lép hatályba és a hatálybalépését követő napon
hatályát veszti.
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Melléklet a 4/2012. (II.13.) önkormányzati rendelethez
A SZOLGÁLTATÓ SZÁLLÍTÓESZKÖZÉHEZ, SZILÁRD HULLADÉK
ELSZÁLLÍTÁSÁHOZ RENDSZERESÍTETT GYŰJTŐEDÉNYEK
2012. ÉVI DÍJSZABÁSA

Edényzet megnevezése
60 literes gyűjtőedény
110 és 120 literes gyűjtőedény
120 literes, szolgáltatói jelzéssel ellátott műanyag zsák (Ft/db)
240 literes gyűjtőedény
1100 literes gyűjtőedény (gurulós konténer)
5 m3 -es zárt konténer

Ürítési díj
nettó Ft / alkalom
260.310.350.620.3050.10.500.-

Hulladék átrakó telepen a települési szilárd hulladék
közvetlen átadásának díja: (térítési díj)
Nettó 10.500,- Ft/tonna
mezőkövesdi állandó lakcímmel és/vagy ingatlantulajdonnal
rendelkezők részére 300 kg/év mennyiségig
ingyenes
Építési, bontási és zöld hulladék közvetlen átadásának díja (térítési díj):
lakosság részére:
gazdálkodó szervezetek részére

Nettó 1.250,-Ft/tonna
Nettó 2.250,-Ft/tonna

Tiszta föld díj nélkül lerakható!
A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák!

10.)Döntés-előkészítő javaslat Mezőkövesd egyes városrészeinek gyógyhellyé
nyilvánítására
Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság
A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta. A Bizottság
javasolja a határozati javaslatban foglaltak elfogadását.
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Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság
A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a bizottság a
határozati javaslatban foglaltakat elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek.

Dr. Fekete Zoltán polgármester röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Elmondja, hogy
2012. évben rajtunk kívül másik 3 településen indítják el ezt a folyamatot. 2013. őszére már 4
település válik ismertté külföldön az unió TB liberalizálás idejére. Közös összefogással, jogi
szabályozással szűkítik a lehetőségét, hogy valóban minőségi címet jelentsen. 10 éven belül 20
%-os látogatottsági növekményre lehet számítani, akik elsősorban külföldiek lennének. 2014.
évtől a gyógyhelyek közösségi fejlesztése főként európai uniós támogatásból oldható meg.
Elképzelések alapján 95 %-os támogatási intenzitást jelent. Mindenki érdeke, hogy ezt a döntést
megtegyük, mert ha nem lépünk ebben, akkor csökkeni fog fürdőfejlesztésre az uniós támogatás.
Fontos, hogy a képviselő-testület a határozati javaslatban határolt területben határozza meg a
gyógyhellyé nyilvánítás területét.
Vámos Zoltán alpolgármester kiegészíti az elhangzottakat, hogy mi indokolja a nagy sebességet.
Egyszerű az oka, a bizottsági ülésen a képviselők megkapták a javaslatot, az eljárás kb. egy éven
belül le kell, hogy folytatódjon. A szakhatóságok előzetes jóváhagyását, ill. szándéklevelét is be
kellett szerezni. Amennyiben elindulhatnak a mérések, akkor 2012. októberre elkészülhet olyan
anyag, amit a képviselő-testület elé fognak beterjeszteni. Megerősíti, hogy a gyógyhellyé
minősítéssel kapcsolatban előzetes információk vannak, hogy 2014.-2020. pályázati rendszerben
nemcsak turisztikai, közcélú városfejlesztési projektként is tud pályázni a város. További lépések
következnek, mely a dokumentáció 20. oldalán részletesen le van írva költségbecsléssel együtt.
Felhívja a figyelmet, hogy orvosi szakvéleményt is be kell szerezni, ill. be kell építeni.
Dr. Fekete Zoltán polgármester – miután a napirendhez a jelenlévő képviselők részéről
hozzászólás, vélemény nem hangzik el – így a határozati javaslatot teszi fel szavazásra.

A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
34/2012. (II.10.) önkormányzati határozata
Mezőkövesd egyes városrészeinek gyógyhellyé nyilvánításáról
szóló döntés-előkészítő javaslat elfogadásáról
1.) A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta, és egyetért a gyógyhellyé minősítési folyamat folytatásával.
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2.) A Képviselő-testület a gyógyhellyé minősítendő terület nagyságát a „B” verzióban
szereplő területben, a 3-as főút – megyehatár - Bodza köz - Szivárvány utca Bazsarózsa utca - Fülemüle út településrész határ által határolt területben határozza
meg.
3.) A Képviselő-testület a gyógyhellyé minősítéshez szükséges dokumentáció
elkészítésének fedezetét - becsült költség bruttó 6.000.000 Ft- - a helyi önkormányzat
2012. évi költségvetésében biztosítja.
4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a döntésnek megfelelően, a
feladat elvégzése érdekében, a szükséges intézkedéseket megtegye.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

Dr. Fekete Zoltán polgármester mivel több napirendi pont nem lévén megköszöni a megjelenést,
és az ülést berekesztette.

K.m.f.

Dr. Fekete Zoltán
polgármester

Dr. Jakab Orsolya
jegyző
Jegyzőkönyv hitelesítő

Csirmaz Zsolt
települési képviselő

Guti Árpád
települési képviselő
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