JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2012. február 29-én megtartott
üléséről.
Helye: Polgármesteri Hivatal „B” épület emeleti nagytanácskozó terem
Mezőkövesd, Mátyás király út 114.
Jelen vannak:
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Bóta Gáspár
Guti Árpád
Takács József
Nyeste László
Barsi László

Vámos Zoltán alpolgármester
Molnár Istvánné
Malatinszky Károly
Csiger Lajos
Csirmaz Zsolt

Igazoltan maradt távol:

Csirmaz József 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
Berecz Józsefné munkatárs (érintett napirendnél)
Dr. Fekete Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet.
Jelen van 11 fő képviselő, Csirmaz József képviselő jelezte, hogy a mai testületi ülésen nem tud
részt venni. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Malatinszky Károly és Molnár Istvánné
képviselőket.
Kiküldésre került:
 Polgármesteri tájékoztató
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1./2. napirendhez egy határozati javaslat, a könyvvizsgálói vélemény és a Pénzügyi és
Közbeszerzési Bizottság határozata
11/1. napirendhez értékelő adatlapok
11/2. napirendhez a kérelem
11/3. napirendhez a támogatási szerződés
11/4. napirendként: „Mezőkövesd, Szent László tér 19. I/2. szám alatti lakás hasznosítása”
11/5. napirendként: „Mezőkövesd, Juharfa u. 3. 3/13. szám alatti lakás hasznosítása”
12. napirendként „Az ÁSZ vizsgálati jelentéséről szóló tájékoztató tudomásul vétele, az
intézkedési terv elfogadása”

Kiosztásra került:
 Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntései
Dr. Fekete Zoltán polgármester mivel a napirendhez a jelenlévők részéről hozzászólás, vélemény
nem hangzik el, így azt szavazásra teszi fel azzal a módosítással, hogy amennyiben a
Rendőrkapitányság részéről megérkeznek a vendégek, akkor a velük kapcsolatos napirendi pontot
tárgyalja meg a képviselő-testület.
A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
35/2012. (II.29.) önkormányzati határozata
Napirend megállapítása
8.)Városi Rendőrkapitányság Beszámolója a 2011. évi közrend-, közbiztonság helyzetéről

Előadó:

Szerencsi Árpád Rendőrkapitányság Vezetője

1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSA
1/1.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosítása

Előadó : Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens: Balog Lászlóné irodavezető
1/2.) Az önkormányzat 2012. évi költségvetése

Előadó : Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens: Balog Lászlóné irodavezető
2.)2012. évben az önkormányzati intézményekben tervezett állagjavítási és karbantartási munkák

Előadó : Vinter Szilárd Városgondnokság mb. vez.
Referens: Vígh Henrik irodavezető
3.)2012. év víziközmű rekonstrukciós tervjavaslata
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Előadó : Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens: Vígh Henrik irodavezető
Benke Ádám munkatárs
4.)Az OKM Közművelődési Érdekeltségnövelő pályázatára a Mezőkövesdi KÖZKICS-TÁR
Nonprofit Kft. technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására
vonatkozó elképzelése; az önkormányzat által biztosítandó pályázati önerő meghatározása

Előadó : Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens: Kazárné Kalber Nikolett KÖZKINCS-TÁR igazgató
5.)Tájékoztató a Matyó Népművészeti Egyesület 20 éves munkájáról, terveiről

Előadó:

Berecz Lászlóné Egyesület elnöke

6.) Civil szervezetek, egyházak támogatására pályázat kiírása

Előadó : Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens: Dr. Hajdu András alpolgármester
Bocsi Anna irodavezető
7.)Tájékoztató Város Napja, Matyó Expo és fesztivál, Fúvós és Mazsorett találkozó, valamint Jazz
est programjáról

Előadó : Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens: Kazárné Kalber Nikolett KÖZKINCS-TÁR igazgató
9.) Pályázati felhívás közzététele a Bayer Róbert Kollégium és Élelmezési Központ
állására

igazgatói

Előadó : Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens: Kiss László munkaszervezet vezető
10.) Indítványok, javaslatok
10/1.) Tájékoztató a kérdésre adott válaszról

ZÁRT ÜLÉS
11.) ÖNKORMÁNYZATI INGATLANOK HASZNOSÍTÁSA
11/1.)Illyés Gyula út 8. 3/3. sz. alatti megüresedett önkormányzati bérlakás hasznosítása

Előadó : Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens: Balog Lászlóné irodavezető
Berecz Józsefné munkatárs

11/2.)Sho Bu Kan Ifjúsági és Szabadidő Sport Egyesület helyiség igénye
11/3.)Mezőkövesd Építők útja 1. szám alatti általános iskola ingatlanára az ingatlannyilvántartásba elidegenítési tilalom bejegyzése
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Előadó : Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens: Bocsi Anna irodavezető
Tóth Nikolett munkatárs
11/4.)Mezőkövesd, Szent László tér 19. I/2-es szám alatti lakás hasznosítása
11/5.)Mezőkövesd, Juharfa út 3. III/13. szám alatti lakás hasznosítása

Előadó : Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens: Balog Lászlóné irodavezető
Berecz Józsefné munkatárs
12.)Az Állami Számvevőszék vizsgálati jelentéséről szóló tájékoztató tudomásul vétele, az
intézkedési terv elfogadása

Előadó : Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens: Balog Lászlóné irodavezető
Interpellációs szándékét jelezte
Nyeste László, Csirmaz Zsolt és Takács József képviselő
Kérdést kíván feltenni
Nyeste László, Takács József és Barsi László képviselő

Polgármesteri tájékoztató
Dr. Fekete Zoltán polgármester röviden ismerteti a polgármesteri tájékoztatóban foglaltakat, majd
tájékoztatja a jelenlévőket, hogy március 1-én indul a START munkaprogram, mely támogatásra
a város és a Többcélú Kistérségi Társulás pályázott.
Dr. Hajdu András alpolgármester felhívja a figyelmet a városban zajló eseményekre, olyan
pozitív dologra is, amiről Polgármester Úr tett említést. A START munkaprogrammal
kapcsolatban ismerteti a Belügyminisztériumtól kapott levelet. A munkaprogram a
mezőgazdasági program tájékoztatója, tehát elkezdődhet a munka. Dologi eszközökre,
alapanyagokra is volt lehetőség pályázni, amit meg is kaptunk. Azok kaptak támogatást, akik
pályáztak és foglalkoztak azzal, hogy akiknek soha nem volt munkájuk, nem találtak segítséget,
boldogulni tudjanak. Több fizetésük lesz, mint a segély összege volt. Olyan is elképzelhető, hogy
a munkanélküli család mindkét felnőtt tagja munkát kap. A bér természetesen nem elég, de
vannak olyan emberek, akik életükben nem dolgoztak. Vannak olyan politikai erők, akik
szeretnek alapozni azokra az emberekre, akiket könnyű megvezetni. A kormány megadja a
támogatást, segít ezeknek az embereknek is. A hivatalban, ill. kistérségi tárulásnál az előkészítő
munkálatok hónapok óta zajlanak. 460 fő részére biztosítanak munkát. Köszöni azoknak a
közreműködését, aki a hivatalnál és a kistérségnél ebben közreműködtek Következő
gondolatában a „Munkát Kenyeret” éhségmenetről szól. Mezőkövesd sátorral várta a
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résztvevőket azért, hogy felhívják a nyilvánosság figyelmét arra, hogy a kormány támogatja
azokat, akik munkát akarnak keresni. 50 fős volt a menet, fel lett kínálva a munkalehetőség.
Senkit nem kényszerítettek munkára. Volt szabályos munkaszerződés és négyen vállalkoztak a
munkavégzésre, 1 fő nem tudta felvenni a munkát az alkoholszonda elváltozása miatt. Másnap 85
ember jelent meg a Polgármesteri Hivatal előtt, akik az előtt nem próbáltak bekerülni a munka
világába. Csodálkozik, hogy most mivel vették fel őket. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy 32 fő el
is kezdhette a munkát. A dolgozók kiválasztása nem az éhségmenet kiválasztása napján
kezdődött, hanem korábban. Az MSZP-s képviselők cinikusnak nevezték ezt az akciót. Szerinte
munkát kínálni és közvetíteni kihívás és sokkal nehezebb, hosszabb mint az éhségmenet
megszervezése. Az éhségmenet szervezője Tóth Imre kohász volt, ott dolgozott, a munkahelyét
amit az előző kormány ideje alatt zártak be. Felhívja a figyelmet egy hasonló sorsú
mezőkövesdire, aki azóta is a közfoglalkoztatásba dolgozik, és további alkalmi munkát vállal,
hogy pénzhez jusson. A munka szerinte soha nem büdös.
Csiger Lajos tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Tourinform Iroda elkészíttette a városi kiadványt,
és az Utazás kiállításra ezzel tudnak menni. Volt olyan időszak, amikor a lakosok is kaptak a
kiadványból. Kéri, hogy kaphassanak azok, akik kérik a kiadványt, valamint a testvérvárosoknak
is küldjenek belőle. Érdeklődik, hogy március 15-ei ünnepségre Kézdivásárhelyre fog-e
delegáció kiutazni?
Nyeste László az Alpolgármester Úr hozzászólására reagál. Elmondja, hogy az éhségmenet
megszerveződött, figyelemfelhívás volt, segítették és nem szervezték. Ő maga is támogatta és
részt vett a menetben, még a hólapátolásban is. Folyamatosan 6-7 ember dolgozott.
Szolidaritásból vállalták a munkát. Demonstráció teljesen szabályos volt. Borsod megyében lévő
problémára szerették volna felhívni a figyelmet. A megyében a foglalkoztatottság 42 %-os, az
országos átlag 53 %-os. Nem azért nem dolgoznak, mert nem akarnak, hanem nincs lehetőség.
Az elmúlt időszakban ezt a problémát egyik kormány sem tudta kezelni. A másik fontos, hogy a
városban 2011. évben 1.041 fő regisztrált álláskereső volt. Vannak problémák, és komoly
gondok. Egyik településen sem tapasztalták azt, amit a városban. Nem volt alkalmi munka
hirdetve, azon a délutánon volt, másnap sem volt már. Másnap azért jöttek a hivatal elé az
emberek, hogy kapjanak munkát. Komoly rendőri erők vonultak fel, nem tudja, miért volt erre
szükség. Nem volt probléma, csak munkát akartak vállalni. Országos sajtóban sok hír megjelent,
a város megalázó helyzetbe hozta magát. A menet megleckéztetéséről volt szó. Akik 30 km
gyalogolnak, azoknak 8 órás munkát kínáltak, amit elvállalták. A kenyeret rászoruló családoknak
ajánlották fel, sőt a bérüket is felajánlották mezőkövesdi családoknak amit át is adtak.
Takács József Nyeste képviselő hozzászólására reagál, hogy az éhségmenetnek Perkupa felé
kellett volna menni, mert ott egy a menetben is résztvevő országgyűlési képviselő Gur Nándor
akart klímaberendezést gyártó kft-t létrehozni, melyre 3 milliárd forintot nyertek. A pénzt
elköltötték, a gyár nem épült fel, így munkahely nem keletkezett. El kell gondolkodni, hogy kit
állítanak a menet élére.

Dr. Hajdu András alpolgármester a közfoglalkoztatási program eredeti címe találó volt, „Út a
munkához.” A közfoglalkoztatás nem lehet végleges megoldás, itt tudják a munkamorált
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elsajátítani. A régi pályázati rendszernek volt önereje, a mostaninak nincs. Eszköz sem volt,
tervezni sem kellett. Több polgármesterrel beszélt, és panaszkodtak, hogy nem tudnak az elnyert
emberekkel mit kezdeni. Az éhségmenetnél a rendőrök azért voltak kint, mert szabályosan be lett
jelentve a tüntetés. A másnapi munkakereső akcióról nem tudja miért, és hogyan értesült a
rendőrség, azt ott kellene megkérdezni.
Nyeste László problémaként említi, hogy sok kormányban lévő politikus is azt gondolja, hogy a
47 eFt-os összeg elegendő a megélhetéshez. Úton-útfélen hangoztatják, hogy elegendő, akkor
próbálják ki. A munkanélküliséggel kapcsolatban elmondja, hogy aki elvesztette a munkáját, 270
napja volt, hogy újra elhelyezkedjen a munkában. Most 90 napja volt, hogy megoldja. Nem lehet
elhelyezkedni a munkaerő piacon. Aki képzetlen és korábban dolgozott, de megszünt a
munkahelye, az nem tud elhelyezkedni, esélye sincs arra, hogy visszakerüljön. Aki azt gondolja,
hogy elegendő, az borzalmasat téved.
Csiger Lajos elmondja, hogy az MSZP kormány 8 évi virágzása után egy év alatt nagyot fordult,
mert már ő a szegények védelmezője. A városban igaz régen volt közmunka, de minden feltétel
és előkészítés nélkül kapta a város. A mai közfoglalkoztatásban eszközökre, konkrét munkákra
lehet pályázni. Az, hogy csökkennek az összegek az MSZP kormánynak köszönhető. Olyan
szorításban vagyunk, hogy meg vagyunk bilincselve, sokan kimennek külföldre, a központi
banknak teljesen ki vannak szolgáltatva. A munkának hasznának kell lenni, akkor van értelme.
Guti Árpád két dolgot kell tudni, arra hivatkozik egy kormány, hogy 8 évvel ezelőtt mi történt,
hol ott 2 éve már a FIDESZ kezében van. Az, hogy az államadósság milyen, annak köszönhető,
hogy a helyzet sem olyan, mint akkor volt, a világválságból nem lehet kiemelni a pénz világát. A
kormány nagyon tökéletesen tudja, 2 éve ülnek a székbe. Az emberek a februári bérek
kifizetésénél 9-10 eFt-tal kaptak kevesebbet. Januárba még azt mondta, hogy nem lesz
elbocsájtás, de komoly elbocsájtás lesz a Delco Remynél is. A vállalkozó miből kompenzálja a
bért? Csiger Lajos képviselő azt mondta, hogy nem működött jól a közmunkaprogram.
Véleménye szerint ez az ő hibájuk, mert nem szervezték meg jól. Az éhségmenet azért volt jó,
hogy beszéljenek rólunk. Sokkal jobb lenne, ha arról beszélnének, hogy mennyit fejlődött a
fürdő.
Dr. Fekete Zoltán polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az éhségmenet egyik
kezdeményezője Szikszó polgármestere volt. Miskolcon még ott voltak a polgármesterek, de
utána már eltüntek. Levelezős tagozat volt a menet egy része. Megérti a kétségbe esett
embereket. Ezeknek a kilátástalanságát kihasználni és éhségmenetről beszélni, ez már mindennek
a teteje. Ebből akartak tőkét kovácsolni. Nem tudták megfogalmazni, hogy mit akartak.
Felháborító az, amikor embereket használnak fel politikai célokra. Azok a polgármesterek akik
kezdeményezték, elmentek, ahelyett, hogy start munkaprogramot dolgoztak volna ki. Nehogy azt
várják, hogy ebben az évben megszünik a munkanélküliség. Volt rá pár évük, hogy megcsinálják,
amit most követeltek. Az a cél, hogy mindenkiben tudatosuljon, hogy munka nélkül nem lehet
megélni. Munkahelyteremtő pályázatok kerülnek kiírásra, a Munkaügyi Központnál képzéseken
lehet részt venni. Arról nem a város tehet, hogy 50 éves embernek 2 általános iskolai végzettsége
van. Olyan helyzetben vannak emberek, amiről nem tehetnek. A mai törekvés az, hogy szűkös
lehetőségek közepette megpróbálnak munkát adni azoknak, akik képzettség hiányában nem
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tudnak elhelyezkedni. A menetet szervező Országgyűlési képviselők se nem fáznak, se nem
éheznek, a menet végén beülnek a kényelmes autóba. Felhívja a televízió nézők és a jelenlévők
figyelmét, hogy megjelent a programfüzet, mely a mezőkövesdi Tourinform irodából elvihető,
valamint kistérségi programfüzet is ingyen beszerezhető.
Guti Árpád végig kell mérni a 70 év történését. Az, hogy a gazdasági helyzet ilyen, azért nem az
emberek okolhatók, kevés beleszólási lehetőségük van.
Dr. Fekete Zoltán polgármester véleménye szerint az emberek, akik próbálnak boldogulni, nem
tehetnek a tőkepiaci áramlásokról. Akik az emberek nyomorúságát használják ki, azok nem
tisztességes emberek.
Mivel a jelenlévők részéről más hozzászólás, vélemény nem hangzik el, így a polgármesteri
tájékoztatóban foglaltakat teszi fel szavazásra.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a polgármesteri
tájékoztatót elfogadja

Jelentés a 2012. január 31-ig lejárt határidejű képviselő-testületi döntések
végrehajtásáról
Dr. Fekete Zoltán polgármester – miután a jelenlévők részéről módosító javaslat nem hangzik el
– a határozati javaslatot teszi fel szavazásra.

A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
36/2012. (II.29.) önkormányzati határozata
Jelentés a 2011. január 31-ig lejárt határidejű képviselő-testületi
döntések végrehajtásáról
1.) A Képviselő-testület elfogadja a 1, 2/2012. önkormányzati rendelet, a 379,
384/2011., valamint a 3, 4, 6, 10, 13, 14, 15, 19, 20, 22, 23/2012. önkormányzati
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést azzal, hogy ezen határozatok egyben
hatályukat is vesztik.
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2.) A 253, 254, 378/2011., valamint a 11, 16, 17, 18, 21/2012. önkormányzati
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést azzal fogadja el, hogy a végrehajtást
követően a polgármester ismételten adjon tájékoztatást.

Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal és folyamatos

8.) Városi Rendőrkapitányság Beszámolója a 2011. évi közrend-, közbiztonság
helyzetéről
Ügyrendi és Szociális Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a közrend- és közbiztonság helyzetéről szóló
beszámolót elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Dr. Fekete Zoltán polgármester köszönti Kovács Béla ezredest, Szerencsi Árpád rendőrkapitányt,
valamint Dr. Tóth Béla ügyészt.
Szerencsi Árpád rendőrkapitány megköszöni a Polgármester úrnak, a képviselő-testületnek,
valamint a városi ügyésznek a támogatását. Kéri, hogy továbbra is ugyanígy támogassák a
munkájukat. Egy évvel ezelőtt állt itt és a célokat fogalmazta meg. Első cél a kommunikáció
javítása volt,
amit fontosnak tart. Napi kapcsolatban van a város vezetőivel, közös
megoldásokban gondolkoznak. A másik célja, az volt, hogy a személyi állományban
szemléletváltozás következzen be. Ezt tudta legnehezebben elérni, fontos volt, hogy a rendőrök
érezzék, hogy a lakosságot szolgálni kell. A kapitányság jó irányban halad, a lakosság
visszajelzése is ez. A személyi állomány is megértette a feladatot, hogy az utcán kint kell lenni, a
lakossággal a kapcsolatot tartani kell. Információ nélkül nem tudnak eredményt elérni, hogy az
állampolgárok bizalommal forduljanak feléjük. A másik, az eredményeket ismertetni kell, mert a
közbiztonsági helyzet javulni fog, hiszen vannak eredmények. Kéri a következő évre is a testület
és a lakosság támogatását, hogy munkájukat tudják folytatni.
Dr. Hajdu András alpolgármester kiemeli, hogy a rendőrséggel jó kapcsolata van az
önkormányzatnak. Jó ötletnek tartja a szórólapos értesítést, valamint a gyalogosan járőröző
rendőrök számának emelését.
Vámos Zoltán köszönetet mond a kapitány úrnak, hiszen látható a változás. Jó
kezdeményezésnek tartja, hogy a képviselőkkel a körzet ügyeit is kitárgyalják bűnmegelőzési
szempontból. Javasolja, hogy fórumokon egyéb lehetőséget kihasználva próbáljanak minél többet
megjelenni, tájékoztatást adni. Felhívja a figyelmet, a használt cikk piac rendjével kapcsolatban,
amennyiben van rá kapacitásuk, akkor több erőt koncentráljanak a probléma megoldására.
További munkájukhoz sok sikert kíván.
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Csiger Lajos egész éves beszámolót tárgyalnak. Csökkenést és növekedést is láttak már, de
reméli, hogy nagyobb odafigyelésnek a következő években lesznek eredményei. Közterület
figyelő kamerákkal kapcsolatban kérdezi, hogy a továbbiakban hogyan lesz figyelve a
rendőrségen a kamera felvétele. Tudomásuk van róla, hogy a visszakeresésnél nem volt látható a
bűncselekmény felvétele. Új kistérségi térfigyelő kamera rendszerre tettek javaslatot, ezért a
figyelését meg kell oldani. A képviselőkkel való szorosabb kapcsolat „Utca rendőre” elnevezésű
rendszer, ami azt jelenti, hogy minden körzetnek van egy rendőre, és ezzel tartja a kapcsolatot a
képviselő. Ennek vannak pozitív hatásai. Azt látják, hogy a lakosság is jobban igényli a rendőrrel
való kapcsolatot. Az ifjúsági őrjárattal kapcsolatban elmondja, hogy a két középiskolában
csökkentek a hiányzások. Közlekedésbiztonságról szól, hogy büntetéseket kapnak a város lakói,
ami komolyan sokkolja az embereket. A közlekedésbiztonságban nem a pénzbehajtásra kellene a
hangsúlyt fektetni. Véleménye szerint figyelmeztetési fokozatot lehetne bevezetni. Szerinte ezen
a területen lehetne változtatni. A közterületen történő nagyobb jelenlétet tudja támogatni, ami
létszámkérdés véleménye szerint.
Nyeste László alapos beszámolót kaptak a közbiztonság helyzetéről. A legtöbb esetben csökkent
a bűnesetek száma. Kérdezi, hogy a bűneseti formában, alattomosan ott van a kábítószerrel való
visszaélések bűnesete is? Azt hallja, hogy a könnyű drogok terjednek a városban. Milyen
információk vannak erről a kapitányságon. Véleménye szerint egyre kevesebb van, aki nejlon
zacskóval szipózik.
Szerencsi Árpád rendőrkapitány igyekeznek tovább ezen az úton haladni. Sok fórumon
elmondták, hogy ahová hívják őket, el fognak menni, de sajnos utólag értesülnek erről. Piaccal
kapcsolatban a jelzést megkapták, megyei segítséget fognak kapni, és a Polgármesteri Hivatallal
közösen végzik az ellenőrzéseket. Mezőkövesd nem fertőzött a kábítószer problémával. Csiger
Lajos képviselővel egyetért, hogy egy éves beszámoló legyen, ő is ezt szeretné. Így lehet kerek
éveket lezárni. Térfigyelő rendszer figyelése nagyon fontos pontja a tevékenységüknek. A
városban 13 kamerával szeretnék bővíteni a rendszert, melyben lenne rendszám felismerő kamera
is. Eddig csak a rendőr, vagy a közterület-felügyelet figyelhette. Mindig aktuális helyzethez
mérten kell kezelni. Bolti rablás elkövetőjét is a térfigyelő rendszer alapján fogták meg.
Utcarendőrrel kapcsolatban elmondja, hogy az állomány részéről meghatározták, melyik rendőr
kivel tartja a kapcsolatot. El is várja az állománytól, hogy a rendőr nemcsak szolgálatban rendőr,
hanem szabadidejében is az legyen. Nem jelzik, hogy túlórát kérnek érte. Saját maga is ki fog
menni a helyszínre, és meg fogják nézni milyen problémák vannak. Ifjúsági járőr beváltotta a
reményeket, a fiatalok meglepődnek, mikor rendőrök megkérdezték, hogy mit csinálnak. Az
iskola felkérésére tanórákra is benyitnak, van-e hiányzó, és hol van? Van olyan szülő, aki
sértésnek veszi, hogy miért zavarják a gyereket. Közlekedésbiztonsági büntetéssel kapcsolatban
elmondja, hogy a rend mindenkire vonatkozik. Tervbe van véve egy olyan program, hogy
Közlekedés Felsőfokon Mezőkövesden. Fontos, hogy a rendőr intézkedjen pl. a biztonsági öv
bekapcsolásánál is. Nem tehetnek mást, így reméli, hogy a közlekedési morál javulni fog.
Közterületi jelenlét nagyon fontos, hogy a járőrök ismerjék meg az utcán dolgozókat a bizalom és
információ áramlása érdekében. Kéri, hogy továbbiakban is segítsék munkájukat. Ha városi
rendezvény van, szeretné a kisebb utcákban is látni a járőröző kollegákat.
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Csirmaz Zsolt csökkent a bűnesetek száma, a szubjektív biztonságérzet is javult. A járőrözés
nagyon fontos véleménye szerint is. Kéri, hogy továbbra is folytassák. Kéri, hogy a Bogáncs köz
- Patak part területén keletkező illegális hulladék megszüntetésében legyenek segítségükre a
probléma megoldásában. Kerékpárlopással kapcsolatban kérdezi, hogyan alakult a lopás, mit tud
tanácsolni a védekezésre. Munkájukhoz további sok sikert kíván.
Takács József fix tarifák vannak, és komoly büntetések. A lakosság nagyrészt azt várja el, hogy a
bűncselekmény csökkenjen. A városban 8 térfigyelő kamera van kihelyezve, ehhez kistérségi
pályázat útján 13 kamera csatlakozhatna. A bűnözés visszaszorításában sokat jelentene. A
polgárőröknek és a közterület felügyelőknek az új törvény jogosítványt adott. Kéri a
Polgármester Urat és a Kapitány Urat, hogy alakítsanak ki egy közös helyiséget, ahol együttesen
megfelelő személyek figyelemmel tartanák a térfigyelő kamerákat, sőt a közintézményeket is be
lehetne kötni a riasztó rendszerbe.
Kovács Béla ezredes elmondja, hogy a közlekedésbiztonsági helyzet nemcsak bűnügyi helyzetből
áll. A közlekedésrendészetben dolgozóknak is vannak feladataik, hogy a balesetek számát
csökkentsék. A tavalyi évben a korábbiaktól eltérően 29 halálos baleset történt. Soha ilyen kevés
számú még nem volt. A megyében a balesetek száma csökkent 8 %-kal. Ez annak köszönhető,
hogy a szigorú intézkedéseket alkalmazzák. 10 évvel ezelőtt a megyében 100 fő halt meg, tavaly
29. Egyetért azzal, hogy a közterületen jelenlévő rendőrök számát növeljék, és a látható rendőr
az állampolgárokkal együtt éljen.
Dr. Fekete Zoltán polgármester az elmúlt időszakban jó irányú változás történt a rendőrség
munkájában. Személy szerint szinte napi kapcsolatban van a rendőrkapitány úrral. Amennyiben
állampolgári panasz vagy észrevétel jutott a tudomására, minden esetben intézkedés történt
valamilyen formában, melyet a mezőkövesdi polgárok is észrevesznek. Az emberekben
tudatosítani kell, hogy aki a közlekedésben részt vesz felelős magáért és másért is. Véleménye
szerint a rendőrség teszi a dolgát, próbálják a feladatokat megoldani, amit elvárnak tőlük. A
térfigyelő kamarával kapcsolatban elmondja, hogy technikai, személyi feltételeit meg kell
teremteni. Azt tapasztalja, hogy egyre rugalmasabban és gyorsabban intézkednek, ami nem
mindig volt így a városban. Bűnözők voltak és lesznek, közös feladat, hogy legalább ne a
városban legyenek. Megköszöni a rendőrség munkáját, és tájékoztatja őket, hogy a
költségvetésben beterveztek most is támogatási összeget a közbiztonság elősegítése érdekében.
Megköszöni azok munkáját, akik a közbiztonság javításában, fenntartásában részt vesznek,
további eredményes munkát kíván.
Mivel a jelenlévők részéről több hozzászólás, vélemény nem hangzik el, így a határozati javaslat
„A” alternatívájában foglaltakat teszi fel szavazásra.
A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza
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Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
37/2012. (II.29.) önkormányzati határozata
Beszámoló Mezőkövesd Város közrendés közbiztonságának helyzetéről
A Képviselő-testület a Mezőkövesd város közrend- és közbiztonságának helyzetéről szóló
beszámolót elfogadja és megköszöni a kapitányság valamennyi dolgozójának munkáját.
Felelős: polgármester, városi rendőrkapitányság vezetője
Határidő: azonnal, illetve értelem szerint

1/1.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosítása
Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság
A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság a rendelet-tervezetben foglaltakat megtárgyalta. A
Bizottság javasolja az önkormányzat költségvetési rendelete módosításának elfogadását.
Dr. Fekete Zoltán polgármester – miután a napirendhez módosító javaslat nem hangzik el – így a
rendelet-tervezetet a mellékleteivel együtt teszi fel szavazásra.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 nem ellenében, és 2 tartózkodás mellett az
alábbi rendeletet alkotja
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
5/2012. (III.01.) önkormányzati rendelete
a 3/2011.(II.24.) költségvetési rendeletének módosításáról
Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és
szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek
feladat– és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - a helyi önkormányzatokról szóló
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1990. évi LXV. törvény 92/C. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró
(könyvvizsgáló) és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV, törvény 92. § (13)
bekezdés e) pontjában meghatározott Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság véleményének
kikérésével a következőket rendeli el:
1.§
A 3/2011.(II.24.) rendelet (a továbbiakban: R.) 1.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
1.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének
a./ Bevételi főösszegét
- a 2.§. szerinti hitelfelvételből és a pénzforgalom
nélküli tételekből származó bevételek nélkül
b./ Kiadási főösszegét
- a 4. §. szerinti hiteltörlesztési kiadások nélkül
c./ Hiányát
melyből:
ca.) a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló
előző évek működési pénzmaradványa
cb.) a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló
előző évek felhalmozási pénzmaradványa
cc.) a költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló
működési célú hitelfelvétel (forráshiány)
cd.) a költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló
felhalmozási célú hitelfelvétel (forráshiány)
állapítja meg.

9.645.888 eFt-ban

10.678.281 eFt-ban
1.032.393 eFt-ban

93.739 eFt
864.756 eFt
88.418 eFt
0 eFt

2.§
A R. 6.§ (1) bekezdésben szereplő céltartalék összege 38.702 eFt.
3.§
Az R. 1.-51. számú mellékletei helyébe az e rendelet 1.-51. számú mellékletei lépnek.
4.§
E rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2011.12.01-től
alkalmazni kell, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
Dr. Jakab Orsolya sk.
jegyző

Dr. Fekete Zoltán sk.
polgármester

Kiadmány hiteléül:
A rendelet kihirdetésének dátuma:
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2012. március 1.
Dr. Jakab Orsolya sk.
Jegyző

1/2.) Az önkormányzat 2012. évi költségvetése
Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság
A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság az Önkormányzat 2012. évi költségvetését megtárgyalta.
A Bizottság javasolja az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadását.
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek.
Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság
Az Oktatási, Egészségügyi és Civil Kapcsolatok Bizottsága az önkormányzat 2012. évi
költségvetését megtárgyalta. A Bizottság javasolja az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének
elfogadását.
Ügyrendi és Szociális Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az Önkormányzat 2012. évi költségvetésével
kapcsolatos rendelet-tervezetet a mellékleteivel együtt elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek.
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, azt
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy a határozat tárgyában kerüljön
feltüntetésre „Mezőkövesd Város”.
Nyeste László első olvasatnál is kérdezte, a 2012. évi adatoknál a helyi adóbevételek 2011. bázis
évhez képest felül vannak tervezve. Látva a mostani helyzetet nem abba az irányba mennek, hogy
a bevételeket realizálni lehessen. Véleménye szerint a helyi adóbevételek túl vannak tervezve.
Az átengedett központi adók is csökkennek, ez is jelentős, hiszen folyamatosan csökkenek a
központi adók. 2013. évben 370 MFt-os fizetési kötelezettség terheli az önkormányzatot.
Érdeklődik, hogy ez okozhat-e likviditási problémát. Tapasztalja, hogy csökken az út-híd keret a
tavalyihoz képest. Örvendetes, hogy a sporttámogatás jelentősen emelkedik, ami pozitív irányú.
Kérdezi, hogy reálisak-e a helyi adóbevételi tervek?
Dr. Fekete Zoltán polgármester a MODINE fejlesztésbe fogott, több mint 100 munkahelyet fog
teremteni, az EXIR, a Kovács Kft is bővíteni, fejleszteni fog. A vállalkozások vezetőinek az a
gondja, hogy a megrendelési állományt hogyan tudják teljesíteni. Van olyan cég, amelyik nem
talál szakképzett munkaerőt a teljesítéshez. Attól függetlenül, hogy gazdasági világválságról
beszélnek, a városban a vállalkozások teszik a dolgukat, az adóbevételek reálisan vannak
tervezve, sőt ebből még több is befolyhat véleményük szerint.
Balog Lászlóné a helyi adóbevételi terv teljesítve lesz véleménye szerint. Elindult a városban egy
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növekedés a vállalkozási szférában is. Az átengedett központi adóknál volt csökkenés, viszont ezt
korrigálják a normatív támogatással. Amennyiben évközben az önkormányzat sikeresen pályázik
vagy többletbevételt ér el, akkor a hitelfelvételre nem kerül sor. A 2015. évi 600 MFt-os összeg a
szennyvízberuházás fizetési kötelezettségéből adódik, amire kezességet vállaltak. Évi 2 MFt-os
ütemezéssel történik a a visszafizetés. A gazdasági stabilitásról szóló törvény miatt szerepeltetni
kell az önkormányzatnak a visszafizetési kötelezettségében. Az út-híd keret szerinte nem
csökkent, a kátyúzási keret maradt a tavalyi szinten, ott sem lát csökkenést.
Dr. Fekete Zoltán polgármester – mivel a napirendhez több hozzászólás, vélemény nem hangzik
el – így az önkormányzat 2012. évi költségvetésével kapcsolatos rendelet-tervezetet teszi fel
szavazásra, a mellékletekkel együtt.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 nem ellenében, és 2 tartózkodás mellett az
alábbi rendeletet alkotja
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
6/2012. (III.01.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a
köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat– és
hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az Alaptörvény 32.
cikk (1) a), és (1) f) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)
bekezdésében, valamint a végrehajtása tárgyában kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben
kapott felhatalmazás alapján - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 92/C. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró (könyvvizsgáló) és
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV, törvény 92. § (13) bekezdés e) pontjában
meghatározott Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság véleményének kikérésével és figyelembe
véve a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény
rendelkezéseit, a következőket rendeli el:
A költségvetés bevételei és kiadásai
1.§ A képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének
a) Bevételi főösszegét
- a 3. § szerinti hitelfelvételből és a pénzforgalom
nélküli tételekből származó bevételek nélkül
b) Kiadási főösszegét
- a 4. § szerinti hiteltörlesztési kiadások nélkül

7.125.097 eFt-ban

8.166.468 eFt-ban
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c) Hiányát
melyből:
ca) a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló
előző évek működési pénzmaradványa
cb) a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló
előző évek felhalmozási pénzmaradványa
cc) a költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló
működési célú hitelfelvétel (forráshiány)
cd) a költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló
felhalmozási célú hitelfelvétel (forráshiány)

1.041.371 eFt-ban

0 E Ft

653.590 eFt
272.363 eFt
130.022 eFt

állapítja meg.
2.§ Az 1. § a) pontjában meghatározott költségvetési bevételeken felül az Önkormányzat 2012ben 402.385 eFt hitelfelvételből származó bevétellel számol, a 7. § (3) bekezdésében
megfogalmazottak figyelembevételével.
3.§ Az 1. § b) pontjában meghatározott költségvetési kiadásokon felül az Önkormányzatot
2012-ben 14.604 eFt hiteltörlesztési kiadás terheli.
4.§ (1) Az 1. § a) pontjában megállapított költségvetési bevételi főösszeg költségvetési címek és
kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e rendelet 1, valamint a 13 – 31. számú
melléklete tartalmazza.
(2) Az 1. § b) pontjában megállapított költségvetési kiadási főösszeg költségvetési címek és
kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e rendelet 1., a 2 -12. valamint a 32-34.
számú melléklete tartalmazza.
5.§ (1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadási előirányzat célonkénti
részletezését e rendelet 32. számú melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadási előirányzat
feladatonkénti részletezését e rendelet 33. számú melléklete tartalmazza.
6.§ (1) A képviselő testület a költségvetési kiadási főösszegen belül
a)
20.000 eFt összegű általános (kockázati) tartalékot, és
b) 618.606 eFt összegű céltartalékot állapít meg.
(2) A céltartalék összege e rendelet 34. számú mellékletében megjelölt célokhoz
kapcsolódik. Az általános és a céltartalék felhasználását esetenkénti 2 millió Ft-ig a
polgármester engedélyezheti, melyről a képviselő-testületet a költségvetési rendelet
módosításakor tájékoztatja, a 2 millió Ft feletti felhasználásra csak a képviselő-testület
döntését követően kerülhet sor.
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7.§ (1) Az 1. § c) pontjában foglalt költségvetési hiány fedezetének megteremtése érdekében a
Képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármesteri hivatal készítse elő az önhibáján kívül
hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatása iránti
igénybejelentést.
(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény
kimunkálásáról, valamint annak határidőben történő benyújtásáról a polgármester
köteles gondoskodni.
(3) A 1. § c) pontjában foglalt költségvetési hiány fedezetének megteremtése érdekében
működési célú hitelfelvételről a Képviselő-testület az önhibáján kívül hátrányos
helyzetbe került önkormányzatok pályázatának elbírálását követően, az önkormányzat
tényleges bevételeinek és kiadásainak alakulását figyelembe véve dönt.
(4) A Képviselő-testület az átmeneti likviditási problémák kezelésére hozzájárul ahhoz,
hogy az önkormányzat a számlavezető pénzintézettel – a 2012. évi költségvetési rendelet
jóváhagyását követően – a 300.000 eFt összegű folyószámlahitel felvételére kötött
szerződést meghosszabbítsa.
(5) A hitel járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat a költségvetési
bevételeit jelöli meg.
(6) A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel-visszafizetés időtartama alatt
a kért hitelt és a járulékait a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja.
(7) A Képviselő-testület feljogosítja a polgármestert a folyószámlahitel szerződés aláírására.
8.§ A Képviselő-testület a költségvetési szervek létszámkeretét e rendelet 35. számú melléklet,
a közfoglalkoztatottak éves létszámkeretét a 36. számú melléklet szerint határozza meg.
9.§ Az önkormányzati szintű működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási
előirányzatokat - tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de –a
finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet 37.
számú melléklete tartalmazza.
10.§ A Képviselő-testület Európai Uniós forrásból finanszírozott feladatait e rendelet 38. számú
melléklete tartalmazza.
11.§ A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban e rendelet 51. számú
melléklete tartalmazza.
12. § Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségének bemutatását e rendelet 40. sz. melléklet tartalmazza.
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13.§ A 2012. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülésére vonatkozó előirányzatfelhasználási ütemtervet e rendelet 41. számú melléklete tartalmazza.

A költségvetés végrehajtásának szabályai
14.§ (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirányzatok és létszámkeretek közötti
átcsoportosítás és előirányzat-módosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
(2) Évközben felmerülő kötelezettségvállalásra csak a költségvetési rendelet egyidejű
módosításával és a fedezet megjelölésével kerülhet sor.
15.§ (1) A Képviselő-testület - az önkormányzati bevételek növelése érdekében - felhatalmazza a
polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy
államilag garantált értékpapírt, vagy „optima” nyílt végű befektetési jegyet, illetve
tőkegarantált pénzpiaci befektetési jegyet vásároljon, illetve deviza ügyleteket
bonyolítson.
(2) Az önkormányzat, a kötvénykibocsátásból származó bevétel fel nem használt részének
lekötése során realizált hozamokat, kamatokat felhalmozási bevételként számolja el,
tekintettel arra, hogy ez a bevétel csak felhalmozási kiadások (felújítás, beruházás,
felhalmozási célú pénzeszközátadás) finanszírozására, illetve a kötvény
kamatkiadására, valamint felhalmozási hitel és kamatának törlesztésére fordítható.
(3) Az önkormányzat felhalmozási bevételként veszi számba az önkormányzati vagyon
bérbeadásából származó bérleti díjbevételeket (pl: vízi-közmű, önkormányzati üdülők,
Zsóry fürdő, piac stb.), tekintettel arra, hogy azt a bevételt ugyanazon vagyontárgyak
felhalmozási és felújítási célú felhasználására fordítja.
16.§ (1) A költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében az önállóan
működő és önállóan gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek
vezetői teljes jogkörrel rendelkeznek.
(2) A karbantartási feladatokat döntően a II. félévben kell elvégezni - kivéve a közvetlen
életveszély, balesetveszély elhárítására vonatkozó kiadásokat-, melyet az
intézményvezetőknek a kötelezettségvállalást megelőzően a polgármesterrel, illetve a
jegyzővel egyeztetni szükséges.
(3) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel,
számla ellenében történő igénybevételére a dologi kiadások között eredeti
előirányzatként elkülönítetten megtervezett összeg, csak a személyi juttatások egyidejű
átcsoportosításával növelhető az irányító szerv engedélyét követően.
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(4) A 2012. szeptember 1-jétől esedékes túlórák kiadási előirányzatát, csak a jóváhagyott
tantárgyfelosztás alapján, használhatják fel az intézmények.
(5) A költségvetési szervek esetén a jutalmazásra kifizethető együttes összeg – beleértve a
jutalom előirányzatának felhasználását is -, nem haladhatja meg az eredeti rendszeres
személyi juttatások előirányzatára vetítve az 5 %-ot.
(6) Az intézményen belüli jutalmazás feltételeit (differenciálás szabályait) a költségvetési
szerv vezetője határozza meg.
(7) A nem rendszeres személyi juttatások között kell megtervezni – a Közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 77.§-ának (1)
bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén – a Magyarország 2012. évi központi
költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 57. § (2) bekezdésében
meghatározott kereset-kiegészítést, melynek alapja a keresetbe tartozó juttatások előző
évi bázis előirányzatának 2%-a. Az előirányzat felhasználására az irányító szerv
vezetőjével történt egyeztetést követően kerülhet sor.
(8) Illetményelőleg engedélyezhető évente egy alkalommal, annak a közalkalmazottnak,
akinek családi, egészségügyi, illetve más szociális ok alapozza meg kérelmét, és
munkaviszonya legalább 1 éve fennáll.
(9) Az illetményelőleg összege maximum 60 ezer Ft-ig terjedhet, melyet 6 havi egyenlő
részletben kell visszatéríteni. Az illetményelőleg még vissza nem fizetett része egy
összegben és azonnal esedékessé válik, ha a közalkalmazott munkaviszonya a
törlesztési idő alatt megszűnik.
(10) Önkormányzati intézményenként az illetményelőleg jogcímen folyósított támogatás
mértéke nem lehet magasabb az alkalmazotti létszám 10%-ára számított maximum
illetményelőleg szorzataként meghatározott összegnél. Rendkívül indokolt esetben,
egyedi elbírálás alapján van lehetőség az intézményi keretösszeg túllépésére, melyet az
intézményvezető javaslata alapján a polgármester engedélyez.
(11) Az önkormányzati intézmények – a Polgármesteri Hivatal kivételével - a
munkavállalóik részére havi nettó 6.500 Ft értékű béren kívüli juttatást biztosíthatnak
Széchenyi Pihenő Kártya illetve Erzsébet utalvány formájában, a jogszabályban
meghatározott előírások szerint.
(12) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény 49/F § (1)-(8) bekezdése, valamint a köztisztviselők cafetériajuttatásának részletes szabályairól szóló 305/2009. (XII.23.) Korm. rendelet alapján
jogosultak cafetéria-juttatásra. A cafetéria-juttatás éves összege 2012. költségvetési
évben bruttó 200 eFt. A juttatás felhasználásának részletes szabályait a cafetéria
szabályzat tartalmazza.
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17.§ (1) A költségvetési szervek a saját működési bevételük eredeti, illetve módosított
előirányzatot meghaladó többletbevételének 50 %-át - a képviselő-testület döntését
követően - saját hatáskörben felhasználhatják, míg a másik 50 % az önkormányzat
bevételét képezi, melyet a hitelállomány csökkentésére kell fordítani. A saját bevételek
felhasználását az irányító szerv vezetőjével engedélyeztetni szükséges.

(2) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan
működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv köteles
betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
(3) A költségvetési szervek az átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről, illetve a
támogatásértékű bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó
többletbevételeket intézményi hatáskörben felhasználhatják.
(4) A szakképzési hozzájárulásként átvett összeg - intézményi többletbevételként - a
szakképzést szolgáló tárgyi eszköz- és készletbeszerzésre intézményi hatáskörben
felhasználható.
(5) A költségvetési szervek által - az (1) - (4) bekezdés szerint - saját hatáskörben
végrehajtott előirányzat-változtatása, valamint a személyi juttatások előirányzatának év
közbeni módosítása során, az államháztartási törvény végrehatásáról szóló 368/2011.
(XII.31.) Korm. rendelet 36. §-a alapján kell eljárni.
18.§ (1) A feladat elmaradásból származó - kiemelt - kiadási előirányzat megtakarítások
felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
(2) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó
jogszabályokban, valamint az alapító okiratban meghatározott követelmények és
feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a
hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli
szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása
mellett.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerveket a költségvetésben előírt
bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(4) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan
maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek
nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.
19. § Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert
többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a
Képviselő-testületet tájékoztatja.
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20.§ (1) Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az
intézmény az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról
folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben akkor, a
költségvetési évről, december 31-ei fordulónappal készített könyvviteli mérlegben
kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi
elszámolásokat is – alátámasztó leltározást elegendő kétévenként végrehajtani.
(2) Kötelező a megszűnés napjával azonos fordulónappal a leltározást végrehajtani,
amennyiben az intézmény átszervezés vagy jogutód nélküli megszűnés következtében
megszűnik.
21.§ A tárgyévben képződött pénzmaradvány felhasználásáról a Képviselő-testület az adott
évről készült zárszámadási rendeletében rendelkezik.
22.§ Az önkormányzat Képviselő-testülete - amennyiben a helyi önkormányzatok
adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 4. §-a szerinti
adósságrendezési eljárást az önkormányzat vagy hitelezői nem kezdeményezték önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha az
önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállományának
mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át, vagy a 100 millió forintot és e
tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.
23.§ (1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a tartozásállományukról e
rendelet 39. számú melléklete szerinti formában és tartalommal kötelesek
adatszolgáltatást teljesíteni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a költségvetési szervnek az általa elismert
tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is - havonta, a tárgyhó utolsó
naptári napjának megfelelően a tárgyhót követő hó 5-ig kell az önkormányzat jegyzője
részére teljesíteni.
24.§ (1) A Képviselő-testület elrendeli a költségvetési szervei részére minden hónap 27-éig a
számlaegyenlegek közlését, és havi finanszírozási tervek készítését. A költségvetési
szervek részére a polgármester vagy az általa megbízott személy által felülvizsgált
finanszírozás folyósítható. A havi finanszírozás mértéke a likviditás kezelhetősége
érdekében az ÖNHIKI-s pályázat elbírálásáig illetve a féléves beszámolóig az
intézmények részére biztosított éves működési kiadási előirányzat 1/12-ed részének
95%-áig terjedhet.
(2) A jóváhagyott kiemelt előirányzatok felhasználására, a rendszeresen jelentkező személyi
jellegű kiadásokat, azok járulékait, és a közüzemi díjakat kivéve – az önkormányzat
likviditásának biztosítása érdekében -, csak az irányító szerv vezetőjével történt előzetes
egyeztetést követően kerülhet sor.
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(3) Az intézmények önkormányzati támogatásának rendelkezésre bocsátása az intézményi
saját bevételek képződésére, valamint a pénzellátási (finanszírozási) tervben foglaltakra
is figyelemmel, a tényleges szükséglethez igazodik.
(4) A jóváhagyott felhalmozási előirányzatokra csak a II. félévben lehet kötelezettséget
vállalni, kivéve a folyamatban lévő, már megkezdett felújításokat, beruházásokat.
25. § A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatmutatókhoz kötött állami normatív
hozzájárulások
igénylését
megalapozó
mutatószámok
(létszám,
stb.)
valóságtartalmáért, a normatív támogatások elszámolásához szükséges dokumentumok
helyességéért. Kötelesek a normatív támogatás igénylésének és elszámolásának alapját
képező nyilvántartásokat naprakészen vezetni.
26.§. Az önkormányzat által nyújtandó lakásépítési és lakásvásárlási támogatást, valamint a
lakóövezetbe sorolt területek közművesítésére biztosított összeget az elkülönített
lakásalap-számlán kezelt pénzeszköz terhére elszámolja.
Egyéb rendelkezések
27.§ (1) A Képviselő-testület a civil önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek,
klubok, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére a költségvetésben
meghatározott keretösszeg mértékéig pénzbeli támogatást nyújt. A támogatás
folyósításának feltétele, hogy a szervezet az önkormányzat által meghatározott
pályázati kiírásban rögzítetteket vagy a szervezettel megkötött támogatási
szerződésben foglaltakat vállalja.
(2) A támogatás folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezettel
az Önkormányzat nevében a polgármester „Megállapodás”-t köt a támogatási
összeg rendeltetésszerű felhasználására, valamint annak elszámolására vonatkozóan.
(3) A Megállapodás megkötésének feltétele, hogy a támogatott szervezet, írásban
nyilatkozik arról, hogy köztartozás nem terheli, illetve gazdálkodó és egyéb
szervezetek felé fennálló tartozása nincs, valamint, hogy megfelel a közpénzekből
nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt
feltételeknek.
(4) A támogatott jogosult részben, vagy egészben lemondani a támogatásról,
amennyiben az általa vállat feladat objektív okból nem vagy csak részben
valósítható meg.
(5) Amennyiben a pénzeszközátvevő az átvett támogatást vagy annak egy részét
jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra
használta fel, vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatokat szolgáltatott, a
támogatást az önkormányzat fizetési számlájára köteles egy-összegben visszafizetni.
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(6) A kapott támogatással a civil szervezet a pályázatában megfogalmazott cél, illetve a
támogató nyilatkozatban megfogalmazott tevékenység megvalósulását követően 30
napon belül, de legkésőbb a következő költségvetési év január 31-éig köteles
elszámolni.
(7) A támogatott szervezetek elszámolását (amely szöveges beszámolóból, a
felhasználást igazoló számlamásolatokból és a támogatási szerződés mellékletét
képező számadásból áll) a Polgármesteri Hivatal revizori feladatainak ellátásával
megbízott személy ellenőrzi.
(8) Újabb támogatási igény benyújtásának előfeltétele, hogy a támogatott szervezet
hiánytalanul eleget tett számadási kötelezettségének és a beszámoló ellenőrzésével
megbízott nem talált szabálytalanságot.
(9) A Képviselő-testület által nyújtott, nem normatív, céljellegű működési és fejlesztési
támogatások kedvezményezettjeinek nevét, a támogatás célját, összegét - a
kettőszázezer forint alatti támogatások kivételével - az önkormányzat honlapján kell
közzétenni.
28.§ (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) előírásai
alapján
a) az önkormányzat 2012. év január 1-ji hitelállományát - lejárat szerinti bontásban e rendelet 42. számú melléklete,
b) az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből, kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig
a 40. számú melléklete,
c) az önkormányzat által nyújtott hitelek (kölcsönök) 2012. év január 1-ji állományát
- lejárat szerinti bontásban - e rendelet 43. számú melléklete,
d) a közvetett támogatások 2012. évre tervezett összegét e rendelet 45. számú
melléklete,
e) az önkormányzat - tervezett - pénzeszköz változását e rendelet 44. számú
melléklete tartalmazza tájékoztató jelleggel.
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt és tájékoztató jelleggel a képviselő-testület részére
bemutatott mellékleteket ugyanilyen szerkezetben - az adott évre vonatkozó
tartalommal - kell benyújtani a következő évek költségvetésének előterjesztésekor is.
(3)

Az Áht. előírásai
előterjesztésekor

alapján

az

évenkénti

zárszámadási

rendelettervezet

a) az önkormányzat adósságának állományát e rendelet 46., lejáratszerinti bontásban
a 48. számú melléklete, valamint a 40. számú melléklete,
b) az önkormányzat által nyújtott hitelek (kölcsönök) állományát e rendelet 47. számú
melléklete,
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c) a közvetett támogatások összegét - szöveges indokolással - e rendelet 49. számú
melléklete,
d) az önkormányzat pénzeszközeinek változását e rendelet 50. számú melléklete
szerinti táblázatokban, míg
e) az Áht. 91. §-ának (2) bekezdés c) pontjában meghatározott, az Önkormányzat
képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz csatolt vagyonkimutatást az
államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek
sajátosságairól
szóló
többszörösen
módosított
249/2000.
(XII.24.)
Kormányrendelet 44/A. § szerint meghatározott szerkezetű és tartalmú
mérlegséma szerint kell bemutatni - tájékoztató jelleggel -, azt tovább nem kell
részletezni;
f) a költségvetési szervek elemi beszámolóikat a Magyar Államkincstár Területi
Igazgatósága által közölt átvételi határidőt megelőző 15 nappal kötelesek a
jegyző részére megküldeni. A jegyző a beszámoló elfogadásáról a beküldést
követő 10 napon belül értesíti a költségvetési szervek vezetőit.
Záró rendelkezés
29.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. január
1-től kell alkalmazni.

Dr. Jakab Orsolya sk.
jegyző

Dr. Fekete Zoltán sk.
polgármester

Kiadmány hiteléül:

A rendelet kihirdetésének dátuma:
2012. március 1.

Dr. Jakab Orsolya sk.
jegyző
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Dr. Fekete Zoltán polgármester az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének költségvetési évet követő három évre vonatkozó
bemutatásáról szóló határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozza

Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
38/2012. (II.29.) önkormányzati határozata
Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének költségvetési
évet követő három évre vonatkozó bemutatásáról
A Képviselő-testület az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29.§. (3)
bekezdése alapján Mezőkövesd Város Önkormányzatának az adósságot keletkeztető
ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm.
rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételeit, valamint a Stabilitási
törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a határozat
melléklete szerint állapítja meg.
Felelős:
Határidő:

polgármester
értelem szerint
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melléklet

Mezőkövesd Város Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása a költségvetési évet követő
három évre vonatkozóan*

ezer Ft-ban
Megnevezés

2012. év

2013. év

2014. év

2015. év

Összesen

Helyi adók

883 000

900 000

904 500

909 023

3 596 523

Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít.
bevét.

230 968

250 000

262 500

275 625

1 019 093

Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel

130 000

130 000

110 000

100 000

470 000

Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény,
részesedés értékesítéséből származó bevétel

543 811

500 000

400 000

250 000

1 693 811

5 060

6 000

6 030

6 060

23 150

13 500

13 500

13 500

501 500

542 000

1 799 500 1 696 530

2 042 208

7 344 577

848 265 1 021 104

3 672 288

Bírság-, pótlék- és díjbevétel
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
Saját bevételek összesen
Saját bevétel 50 %-a
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális
tőketartozása

1 806 339
903 170

899 750

14 604

356 718

92 360

101 364

565 046

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
Adott váltó (kamat nélkül)
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével
megkötött adásvételi szerződés
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés,
részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke
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Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

13 500

13 500

13 500

501 500

542 000

Fizetési kötelezettség összesen

28 104

370 218

105 860

602 864

1 107 046

875 066

529 532

742 405

418 240

2 565 242

Adósság korlát (saját bevétel 50%-a
csökkentve a fizetési kötelezettséggel)

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdése alapján

2.) 2012. évben az önkormányzati intézményekben tervezett állagjavítási és
karbantartási munkák
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek.
Dr. Fekete Zoltán polgármester – miután a jelenlévő képviselők részéről módosító javaslat 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
39/2012. (II.29.) önkormányzati határozata
a 2012. évben az önkormányzati intézményekben
tervezett állagjavítási és karbantartási munkákról
1.
A Képviselő-testület 2012. évben az önkormányzati intézményekben szükséges
állagjavítási és karbantartási munkákat a határozat melléklete szerint elfogadja.
2.
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A Képviselő-testület felhatalmazza a Városgondnokság vezetőjét a munkák kivitelezésére
irányuló pályázati eljárás megindítására, és teljes körű lebonyolítására.
Felelős: Városgondnokság vezető
Határidő: azonnal

1. számú melléklet


Bayer Róbert Városi Kollégium és Élelmezési Központ
◦
◦



Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola
◦
◦



◦
◦

Az intézmény kijelölt tantermeinek, közös használatú helységeinek festése,
Vizes blokkok felújítása, festése,
Csapadékvíz-elvezető hálózat tisztítás.

Bárdos Lajos Tagiskola
◦
◦
◦
◦



Az intézmény által kijelölt osztálytermeinek, szaktantermeinek, illetve vizes
helységeinek, öltözőinek festése,
Labda fogó háló készítése.

Széchenyi István Szakképző Iskola
◦



Kijelölt lakószobák, közös használatú helyiségek, folyosók festése,
Konyha és kapcsolódó kijelölt helyiségeknek, valamint társintézményekben lévő
tálaló, melegítő konyhák tisztasági festése.

Kijelölt tantermek, folyosók, közös helyiségek festése,
Kazánházi lefolyó javítása,
Hátsó kijárati ajtó felújítása, illetve a hozzá tartozó közlekedő járda átépítése,
Főbejárati lépcsősor melletti műkő fedlap cseréje.

Eltérő tantervű tagozat
◦
◦

Az intézmény kijelölt termeinek festése,
Az épület csatornájának javítása,
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◦


Mező Ferenc tagiskola
◦
◦
◦



◦
◦
◦

◦

◦

◦

Gyermeköltöző PVC padozatának cseréje,
Bejárati ajtó cseréje.

Dohány úti Tagóvoda
◦



Csoportszobák festése, nyílászárók mázolása,
Beázás megszüntetése.

Móra Ferenc úti Tagóvoda
◦



Nagycsoportos öltöző helységében PVC padozatának cseréje,
Pince feltöltése, talajvíz megszüntetése érdekében.

Egri úti Tagóvoda
◦



Az udvari aszfalt kézilabdapályán lévő balesetveszélyes repedések megszüntetése.

László Károly úti Tagóvoda
◦



Az intézmény kijelölt tantermeinek, közös helységeinek festése,
Vizesblokkok egészségügyi festése,
Az udvar rendezése,
Lépcső műanyag borításának cseréje.

Szent Imre Tagiskola
◦



Kijelölt tantermek, közös helyiségek festése,
Vizes blokkok egészségügyi festése,
A folyósokon lévő beépített szekrények felújítása.

Zeneiskola
◦



Az intézményt körbevevő tégla kerítés javítása.

A bölcsőderész elköltözése következtében felszabadult helységekből tornaszoba
kialakítása.

Városi bölcsőde
◦

Az intézmény épülete 2011 évben felújításra és bővítésre került így nem tervezünk
nyári karbantartási munkát.
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3.) 2012. év víziközmű rekonstrukciós tervjavaslata
Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság
A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottsága 2012. évi víziközmű rekonstrukciós munkákra
benyújtott tervjavaslatot megtárgyalta. A Bizottság javasolja a határozati javaslatban foglaltakat
elfogadásra.
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek azzal a módosítással, hogy a határozati javaslat mellékletének első
mondatában 50 fogyasztóhely helyett 40 fogyasztóhely szerepeljen.

Dr. Fekete Zoltán polgármester – mivel a jelenlévők részéről hozzászólás, vélemény nem hangzik
el – így a határozati javaslatot teszi fel szavazásra a Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Bizottság módosító javaslatával, hogy a fogyasztó helyek száma 50 helyett 40 fogyasztóhelyre
kerüljön javításra.
A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
40/2012. (II.29.) önkormányzati határozata
2012. év víziközmű rekonstrukciós terv elfogadásáról
A Képviselő-testület 2012. év víziközmű rekonstrukciós munkákra benyújtott
tervjavaslatot megtárgyalta, és a melléklet szerinti tervet elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntésnek megfelelően a nevezett
víziközmű rekonstrukciós munkák végrehajtásával kapcsolatos intézkedését tegye meg.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

Rekonstrukciós tervjavaslat
Mezőkövesd ivóvíz-és szennyvízhálózat
29

2012. év
-

Bekötővezeték cseréje, év közbeni rekonstrukciónak minősülő elosztóvezeték, illetve
bekötővezeték kiváltása 40 fogyasztóhelyen.
A költségek fogyasztóhelyenként: 100.000.- Ft+ÁFA
összköltség: 4.000.000.- Ft +ÁFA

-

10 db altalaj tűzcsap komplett betétcsere.
összköltség: 400.000.-Ft+ÁFA
A 2012-es évben a szennyvíz beruházás keretében tervezzük a beruházás során érintett
utcák esetében az ivóvízvezeték kiváltását, hiszen a közműves ivóvíz- és
szennyvízvezeték egy nyomvonalba kerül.
Ahhoz, hogy a kiváltások sikeresen és minél kevesebb vízhiánnyal megtörténhessenek,
szükségesnek tartjuk, hogy a szennyvíz beruházás területén elzáró szerelvényeket és
vezetékeket építsünk be az üzembiztos kizárás érdekében.
Továbbá tervezzük még a Zsóry-fürdő üdülőterületén a szennyvíz beruházás keretében az
ivóvíz gerincvezetéket keresztező víz és szennyvízvezeték kiváltását.
összköltség:8.900.000.-FT+ÁFA

-

10 db nehézfedlappal ellátott akna födém cseréje.
összköltség: 1.000.000.-FT+ÁFA
Az ivóvízhálózat tervezett összköltsége:

14.300.000.-Ft+ÁFA

Szennyvízhálózat

-

A szennyvíz telepen lévő kút szivattyúval történő ellátása.
összköltség: 1.500.000.-Ft+ÁFA

-

Gépirács cseréje.
összköltség: 3. 000.000.-FT+ÁFA
Szennyvíztisztító telep számítógép, megjelenítő rendszer és vezérlő PLC cseréje +
programozás:
összköltség:2.200.000.-Ft+ÁFA
Műtárgy járófelület tüzihorganyzás
összköltség:970.000.-Ft+ÁFA

-

Légbefúvó membrán tányérok cseréje
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összköltség:552.048.-Ft+ÁFA
Galéria csapadékvíz elvezető rendszer megépítése
összköltség:1.100.000.-Ft+ÁFA
Az szennyvízhálózat tervezett összköltsége:

9.322.048.-Ft+ÁFA

A 2012. évi rekonstrukciós tervjavaslat ivóvíz- és szennyvízhálózat összköltsége:

23.622.048.-FT+ÁFA

4.) Az OKM Közművelődési Érdekeltségnövelő pályázatára a Mezőkövesdi
KÖZKICS-TÁR Nonprofit Kft. technikai, műszaki eszközállományának,
berendezési
tárgyainak gyarapítására
vonatkozó
elképzelése;
az
önkormányzat által biztosítandó pályázati önerő meghatározása
Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság
A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta. A Bizottság
javasolja a határozati javaslat „A” változatában foglaltak elfogadását.
Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság
Az Oktatási, Egészségügyi és Civil Kapcsolatok Bizottsága az előterjesztésben foglaltakat
megtárgyalta. A Bizottság javasolja a határozati javaslat „A”változatában foglaltak elfogadását.
Dr. Fekete Zoltán polgármester az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslat „A”
alternatíváját teszi fel szavazásra, mivel hozzászólás, vélemény a jelenlévők részéről nem
hangzik el.
A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
41/2012. (II.29.) önkormányzati határozata
Az OKM Közművelődési Érdekeltségnövelő pályázatára a Mezőkövesdi
KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft. technikai, műszaki eszközállományának,
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berendezési tárgyainak gyarapítására vonatkozó elképzelése,
az önkormányzat által biztosítandó pályázati önerő meghatározásáról
A Képviselő-testület megtárgyalta a 2012. évi „Érdekeltségnövelő pályázatra” vonatkozó
javaslatot és azt változtatás nélkül elfogadja, mely szerint Mezőkövesd Város
Önkormányzata a 2012. évi költségvetésében külön soron nevesíti az érdekeltségnövelő
támogatásra 50 %-os önrészként 442.531 .- Ft-ot a Közösségi Házba 150 db Lucia
Tárgyalószék beszerzésére.
A Képviselő-testület megbízza a Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft-t a
pályázati eljárás lebonyolításával.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Polgármester

5.) Tájékoztató a Matyó Népművészeti Egyesület 20 éves munkájáról, terveiről
Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság
Az Oktatási, Egészségügyi és Civil Kapcsolatok Bizottsága a Matyó Népművészeti Egyesület 20
éves munkájáról szóló tájékoztatót megtárgyalta. A Bizottság javasolja a határozati javaslat „A”
variációjában foglaltak elfogadását.
Csiger Lajos véleménye szerint a beszámoló hűen bemutatja az eredményeket. Az egyesület
szerves része Mezőkövesd életének. Probléma felvetésre tér ki, hogy hogyan tudnak megfelelni a
kihívásnak, ha az UNESCO listáján rajta lesznek. Az egyesület tett lépéseket, együttgondolkodás
indult el, melyet folytatni kell. Számos ötlettel, támogatói javaslattal kell élni akár képviselőknek
is, hogy meg tudjanak felelni a kihívásnak, mert ez gazdaságilag, kulturálisan komoly kihívás a
város előtt. Az egyesület előzetes ijedtség állapotában van, lehet, hogy át kell terjeszteni a városra
is, ahhoz, hogy összeszedjük az erőnket, és az egyesület neki láthasson a munkához. Javasolja, a
HADAS koncepció felülvizsgálatát, célokat meghatározni, melyek megvalósíthatók, és a mai
viszonyokat figyelembe veszik. Tűzzék ki a célokat, keressék a pályázati lehetőséget, és keressék
az élő HADAS megteremtésének lehetőségét. Ehhez sürgősen hozzá kell fogniuk. További
munkájukhoz sok erőt, egészséget kíván.
Dr. Hajdu András gratulál az egyesület munkájához. Elmondja, hogy a város is maximálisan arra
törekszik, hogy a pályázati lehetőségeket kihasználja, melyet úgy kell megalkotni, ahogy a kiíró
megkívánja.
Dr. Fekete Zoltán polgármester kulturális közfoglalkoztatásban eredményt értek el, és lehetőség
nyílik 15 főnek 8 órás foglalkoztatására, ahol Mezőkövesd kulturális örökségének
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digitalizálásáról van szó. Önerő nélküli program, mely lehetőséget teremt a matyó kultúra
megőrzéséhez. A koncepció felülvizsgálatával egyetért, április havi testületi ülésre fog bekerülni.
Berecz Lászlóné megköszöni, hogy a beszámolót tárgyalja a testület, valamint az elismerő
szavakat. 1991-ben előállt egy ötlettel, más testületnél, valójában nem tudták, hogy miről beszél,
nem volt előzménye, hogy ilyen tevékenységet civil szervezet lásson el. Ő maga sem hitt benne.
Jelentős eredményeket értek el az egyesületnél. 1991-ben megtépázott hírnevű matyó
elnevezéssel egy közepes minőségű néptáncegyüttest indítottak útjára. A matyó elnevezést a
legmagasabb polcra helyezték. Minden szakmai fórum, országos szervezet, szakember, akinek a
véleményét meghallgatják, helyén tudja kezelni. Azt gondolja, hogy az NB I-be helyezték a
matyóságot, a VB-re vannak jelölve. Novemberben meg lesz a döntés, a szakmai döntésben
szakmai vélemény csak jó lehet, de a világot nemcsak a szakma szabályozza. A matyó
népművészet öröksége az egyetemes emberi kultúra része, ennek a listának egyik eleme lesz a
matyó örökség. Kéri, hogy az elmúlt 20 évben az irányítása alatt és elvei szerint működött
egyesületnek a tömeg álljon mögé. Az egyesület bebizonyította, hogy alkalmas a munkára, de a
testület felé az a kérése, hogy ne hagyják magára, az ügynek a kisugárzásában, marketingjében a
legtöbbet tegye meg a város vezetése. Mezőkövesd sokáig büszke lehet az örökségre, amit az
ősöktől kapott.
Dr. Fekete Zoltán polgármester elmondja, hogy 1991. évtől folyamatosan figyelemmel kísérhette
az egyesület életét. Őszintén megmondja, hogy abban az időben nem is volt egyértelmű a
kérésük. Az idő alátámasztotta az akkori elképzelést. A jövővel kapcsolatban nem borúlátó, úgy
gondolja, hogy változatlanul szükség van az egyesületre, arra, hogy valaki szervezetten
foglalkozzon az örökséggel. Az egyesület gondjaival kapcsolatban közösen találnak megoldást.
Márciusban jelennek meg a pályázatok, amit meg fognak ragadni. Az egyesületnek is fel kell
lépni, és vállalkozhatnak népművészettel kapcsolatos dolgokkal. Várják a novemberi döntést, de
nemcsak várják, a következő hónapokban tenni is fognak érte. Megköszöni az egyesület 20 éves
munkáját, és az önkormányzat részéről ígéri, hogy továbbra is minden segítséget meg fog adni,
de elvárják az egyesület segítségét is.
Mivel több hozzászólás, vélemény nem hangzik el, így a határozati javaslat „A” alternatíváját
teszi fel szavazásra.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
42/2012. (II.29.) önkormányzati határozata
Tájékoztató a Matyó Népművészeti Egyesület
20 éves tevékenységéről, terveiről
A Képviselő-testület a Matyó Népművészeti Egyesület tájékoztatóját elfogadja és
megköszöni az egyesület tagjainak a munkáját.
33

Felelős: polgármester, Egyesület elnöke
Határidő: azonnal, illetve értelem szerint

6.) Civil szervezetek, egyházak támogatására pályázat kiírása
Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság
Az Oktatási, Egészségügyi és Civil Kapcsolatok Bizottsága az előterjesztésben foglaltakat
megtárgyalta. A Bizottság javasolja a határozati javaslatban foglaltak elfogadását.
Ügyrendi és Szociális Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatban foglaltakat a pályázati
kiírással együtt elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Dr. Fekete Zoltán polgármester – miután a napirendhez a jelenlévők 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
43/2012. (II.29.) önkormányzati határozata
a civil szervezetek, alapítványok, egyesületek, egyházak támogatására
vonatkozó pályázat kiírásáról

1.)A Képviselő-testület jóváhagyja a mellékletben szereplő pályázati felhívás szövegét és
javasolja, hogy a 2012-es költségvetési évben a civil szervezetek az abban meghatározott
célok figyelembevételével juthassanak működési célú önkormányzati támogatáshoz.
2.) A Képviselő-testület a kiemelt városi rendezvények megvalósítására külön pályázati
rendszert működtet.
A pályázati felhívásról szóló értesítést a Városi Honlapon, valamint a Mezőkövesdi
Újságban közzé kell tenni.
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Felelős: polgármester
Határidő: értelem szerint

Pályázati felhívás

Mezőkövesd Város Képviselő-testülete pályázatot hirdet a költségvetésben meghatározott
keretösszeg terhére a társadalmi szervezetek, alapítványok, egyesületek, egyházak támogatására.
A támogatás célja:
Az Önkormányzat és civil szerveződések együttműködésének elősegítése, ezáltal az erőforrások
összegzése, a Képviselő-testület által az éves költségvetési koncepcióban megfogalmazott célok
színvonalas megvalósítása.
I. A pályázók köre:
Pályázatot nyújthat be az a megyei bíróságnál bejegyzett, Mezőkövesdi székhellyel
/telephellyel/ rendelkező társadalmi szervezet, alapítvány, egyesület, egyház, aki megfelel a II.
pontban foglalt feltételeknek.
II. Pályázati feltételek:
(1) Az az I. pontban meghatározott szervezet pályázhat, amelynek célja:
a) hogy a sport, az egészségmegőrzés területén biztosítsa a város közigazgatási területén
lakó állampolgárok jogát a rendszeres testedzéshez, a szabadidő hasznos eltöltéséhez vagy,
b) hogy a kultúra, városszépítés területén biztosítsa az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny,
önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási
lehetőségek segítését, a környezetkultúra javítását, a városesztétikai kultúra fejlesztését, a
kegyeleti kultúra és az ünnepek kultúrájának gondozását, az ismeretszerző, az amatőr alkotó,
művelődő közösségek tevékenységének támogatását, különös tekintettel a kiemelkedő
értékeket produkáló művészeti és szellemi alkotóközösségek, műhelyek tevékenységére vagy,
c) a helyi idegenforgalom, a helyi gyógy-turizmus fejlesztése vagy,
célja közösségfejlesztés, a rászorulók megsegítése, vagy
d) a közrend, a közbiztonság védelme.
(2) Támogatásban az a szervezet részesülhet, aki
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a) igazolja, hogy az elmúlt évben közreműködött városi kezdeményezésű, szervezésű
rendezvény lebonyolításában, vagy tevékenységét döntően saját tagjain kívül álló,
Mezőkövesden élő személyek érdekében, javára végezte és
b) pályázatában megjelöli azt az a) pontban megjelölt rendezvényt, illetve célt, amelynek
megvalósítására adott évben vállalkozik.
(3) A pályázat kiírását megelőző évben alakult szervezet esetén a (2) bekezdésben foglaltak
hiányában a szervezet nyilatkozhat arról, hogy milyen városi rendezvény megvalósításához kíván
segítséget nyújtani.
(4) A kiíró a célra rendelkezésre bocsátott összeg felosztásánál figyelembe veszi a (2)
bekezdésben foglalt feltétel megvalósulásának gyakoriságát és a szervezet aktív tagjainak
létszámát.
III. Támogatási formák:
A támogatás vissza nem térítendő támogatás.
IV. A támogatás mértéke:
Az elnyerhető támogatás a pályázatban megjelölt megvalósítási összeg maximum 90 %-a.

V. Az önerő mértéke:
A pályázónak a pályázat benyújtásakor nyilatkoznia kell az önerő meglétéről. Az önerő nem csak
készpénz, hanem természetbeni felajánlás is lehet. A természetbeni felajánlásnak forintban
kifejezhetőnek kell lennie.
VI. A benyújtás módja és határideje, a döntés ideje:
A pályázat benyújtásának helye: Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Szolgáltató és
Okmányiroda Iroda
Határideje: Évente egyszer a következő benyújtási és döntéshozatali idővel:
Benyújtási határidő :
Elbírálás:

2012. március 30.
folyamatos

Pályázati adatlap a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Szolgáltató és Okmányirodában
(Polgármesteri Hivatal „A” épület I. em. 23. sz.) térítésmentesen igényelhető.
VII. A pályázat elbírálása:
A benyújtott pályázatokat a Képviselő-testülete bírálja el.
VIII. Támogatási szerződés megkötése, a pénzeszközök átadása
Az elnyert támogatások a nyertes pályázók részére történő átadása megállapodás keretében
történik.
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IX. Elszámolás
A kapott támogatással a társadalmi szervezet legkésőbb a következő költségvetési év január 31-ig
köteles elszámolni.

7.) Tájékoztató Város Napja, Matyó Expo és fesztivál, Fúvós és Mazsorett
találkozó, valamint Jazz est programjáról
Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság
Az Oktatási, Egészségügyi és Civil Kapcsolatok Bizottsága az előterjesztésben foglaltakat
megtárgyalta. A Bizottság javasolja a határozati javaslatban foglaltak elfogadását azzal, hogy a
szükséges anyagi forrást 5.554.000.-Ft-ot a városi rendezvények lebonyolítására elkülönített keret
terhére az önkormányzat 2012. évi költségvetéséből javasolja biztosítani.
Csiger Lajos elmondja, hogy a városnapi rendezvények úgy alakulnak, hogy a város legnagyobb
rendezvénye lesz. A Város Napja a milleneumi zászló átadásakor alakult ki, Szent László a
védőszentje a városnak. Rendezvénnyel ünneplik meg ezt a napot. A Fúvós és Mazsorett
találkozó eddig fesztiválként szerepelt, mostantól ennek a rendezvénynek lesz része. Az
országban sok helyen elhaltak ezek a rendezvények. Véleménye szerint komoly anyagi ráfordítást
igényel. Ezúton megköszöni az alapítvány szervezőjének az eddigi munkáját.
Dr. Hajdu András alpolgármester elmondja, hogy nem szűnik meg a tevékenység, az alapítvány,
a fellépés sem. Felismerve azt a tendenciát, hogy egy turista egy-egy településre nem 5
rendezvényen keresztül koncentrál, hanem egy rendezvényre fog eljönni. Olyan új oldalait
mutathatja meg a fúvós együttes a mostani rendezvényen, ami a fúvósok számára is hatalmas
lehetőség. Nekik is nagy öröm lesz táncoló emberek között játszani. A program összeállítását
nem készítették el anélkül, míg nem egyeztettek az egyesület vezetőivel. Elmondták, hogy a
tevékenységükre szükség van, jelen lesznek a Város Napján és a Matyó Expon is. Nem
kényszerítenek senkit arra, hogy város napja keretében közreműködjön, de anyagi okokból
muszáj így állást foglalni.
Dr. Fekete Zoltán polgármester – mivel módosító javaslat nem hangzik el – így a határozati
javaslatban foglaltakat teszi fel szavazásra.
A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza

Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
44/2012. (II.29.) önkormányzati határozata
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Tájékoztató a Város napja, Matyó Expo és fesztivál, Fúvós és
Mazsorett találkozó valamint Jazz est programjairól
A Képviselő-testület elfogadja a Közkincstár Nonprofit Kft. szervezésében megvalósuló
Város napja, Matyó Expo és fesztivál, Fúvós és Mazsorett találkozó, valamint Jazz est
programját (az előterjesztésben foglaltak alapján), és a szükséges anyagi forrást
5.554.000.- Ft-ot a városi rendezvények lebonyolítására elkülönített keret terhére az
önkormányzat 2012. évi költségvetéséből biztosítja.
A Képviselő-testület megbízza a Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft-t a rendezvény
megszervezésével és lebonyolításával.

Felelős: Kazárné Kalber Nikolett ügyvezető
Határidő: értelem szerint.

9.)Pályázati felhívás közzététele a Bayer Róbert Kollégium és Élelmezési
Központ igazgatói állására
Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság
Az Oktatási, Egészségügyi és Civil Kapcsolatok Bizottsága az előterjesztésben foglaltakat
megtárgyalta. A Bizottság javasolja a határozati javaslatban foglaltak elfogadását.
Ügyrendi és Szociális Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatban foglaltakat elfogadásra
javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy az igazgatói álláshelyre kiírt pályázati felhívás
kerüljön közzétételre.
Dr. Fekete Zoltán polgármester az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot a
pályázati kiírással együtt teszi fel szavazásra, mivel a napirendhez módosító javaslat nem hangzik
el.
A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza
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Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
45/2012. (II.29.) önkormányzati határozata
a Bayer Róbert Városi Kollégium és Élelmezési Központ igazgatói
állására kiírt pályázati felhívás közzétételéről

A Képviselő-testület a Bayer Róbert Városi Kollégium és Élelmezési Központ igazgatói
(magasabb vezetői) álláshelyére kiírt - mellékelt - pályázati felhívást jóváhagyja és felkéri
a polgármestert annak közzétételére.

Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

Mezőkövesd Város Önkormányzata
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény
20/A.§ alapján pályázatot hirdet
a Bayer Róbert Városi Kollégium és Élelmezési Központ
igazgatói (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
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A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2012. augusztus 01-től, 2017. július 31-ig
szól.
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3400 Mezőkövesd, Damjanich u. 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A Bayer Róbert Városi Kollégium és Élelmezési Központ szakszerű és jogszabályoknak
megfelelő vezetése. Az alapító okirat szerinti feladatok ellátásához szükséges személyi és
tárgyi feltételek biztosítása a megállapított költségvetésen belül. Az intézményben folyó
munka tervezése, irányítása szervezése, ellenőrzése. Munkáltatói jogkör gyakorlása.
Kapcsolat tartása a fenntartóval és a különböző szakmai szervezetekkel. A kollégium
versenyképességének növelése.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „közalkalmazottak jogállásáról szóló”
1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 138/1992. (X.8.) Kormányrendelet 14/C.§ (1)
bekezdésének rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
 Egyetem, egyetemi szintű tanári végzettség és szakképzettség.
 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
 Büntetlen előélet.
 Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
 Legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.
 Az intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre szóló
alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő
határozatlan időre szóló alkalmazás.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:


3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget-képesítést,
szakvizsgát igazoló dokumentumok másolata, részletes szakmai önéletrajz, az
intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzeléssel.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 kollégiumban szerzett magasabb vezetői, igazgatói gyakorlat,
 élelmezési tevékenységet ellátó intézmény irányításában végzett igazolt gyakorlat.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2012. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. április 16.
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A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss László nyújt a 49/511-580-as
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Városi Önkormányzat címére történő megküldésével (3400
Mezőkövesd, Mátyás király út 112.). Kérjük a borítékon feltüntetni az „Igazgatói
Pályázat” megjelölést, valamint a pályázati adatbázisban szereplő alábbi azonosító
számot: 11-60005-2/2012.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A Kjt. 20/A.§/6/ bekezdése alapján bizottság véleményezi a pályázatokat, és a Képviselőtestület dönt az állás betöltéséről.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. június 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 Oktatási és Kulturális Közlöny – 2012. évi .... szám
 Mezőkövesd Város honlapja – 2012. március 01.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mezokovesd.hu honlapon
szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2012. március 6.

SZÓBELI INTERPELLÁCIÓ
---NYESTE LÁSZLÓ interpellációjában felhívja a figyelmet a piac téli üzemeltetésére. A
hóeltakarítás stb. kinek mi a felelőssége, a bérlőknek vagy az üzemeltetőnek. Azt tapasztalta,
hogy nem mindenkinek világos a feladat.
Kérdés: A talajterhelési bírságokkal kapcsolatos eljárás milyen keretek között zajlik?
Dr. Fekete Zoltán polgármester interpellációjára a piacüzemeltető a Városgazdálkodási Zrt
írásban fog válaszolni, ill. a felvetett kérdésére is írásbeli választ fog kapni.
---CSIRMAZ ZSOLT problémaként említi meg az Alkotmány 26. sz. alatti romos épületet, ahol
már patkányok, egerek jelentek meg a környéken. Az udvari WC-t sokan használják, az állapot
megszüntetését kéri az önkormányzattól.
Dr. Fekete Zoltán polgármester az interpelláció kivizsgálásáért és az intézkedésért Vigh Henrik
irodavezetőt kéri fel.
41

---BARSI LÁSZLÓ kérdezi, hogy az önkormányzat a 2011. III. évi gazdálkodási mérlegben
milyen összeget szerepeltet a hiteleknél?
Balog Lászlóné válaszában elmondja, hogy a III. negyedéves beszámolóban az önkormányzatnak
nem volt hitelállománya, ezért nincs összeg feltüntetve.
---TAKÁCS JÓZSEF az Eötvös 5. sz. elé utcai közvilágítást kér.
Problémaként említi meg, hogy a Mártírok út 4. sz. előtt (volt MATÁV központ) még mindig
megáll az iskolabusz. Kéri, hogy jelöljenek ki más helyet, mivel az utca nagyon zsúfolt és
balesetveszélyes az útszakasz.
Kérdése: a Somogyi Béla út lakói kérik az utcanév táblát megváltoztatni, melyre már törvény is
született. Alkalmasabb történelmi személyek vannak, akik többet tettek a hazáért mint Somogyi
Béla, ezért illő megváltoztatni.
Dr. Fekete Zoltán polgármester a Mártírok úttal kapcsolatos problémára írásban kap Képviselő úr
választ. Az utcanév változás a Parlament előtt van, döntés még nem született.

Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntései:




Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 1 db
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság 2 db
Ügyrendi és Szociális Bizottság 1 db

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

K.m.f.
Dr. Fekete Zoltán
polgármester

Dr. Jakab Orsolya
jegyző
Jegyzőkönyv hitelesítő

Malatinszky Károly

Molnár Istvánné
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települési képviselő

települési képviselő
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