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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2012. június 13.-án megtartott  

rendkívüli üléséről. 

 

Helye: Polgármesteri Hivatal „B” épület emeleti nagytanácskozó terem 

 Mezőkövesd, Mátyás király út 114.  

 

 

Jelen vannak: 

Dr. Fekete Zoltán polgármester  Vámos Zoltán alpolgármester  

Bóta Gáspár    Csirmaz József 

Molnár Istvánné   Guti Árpád  

Malatinszky Károly   Takács József    

Csiger Lajos     Csirmaz Zsolt    

Barsi László   

 

 

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 

Pázmándi Tamás munkatárs (érintett napirendnél) 

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja a 

határozatképességet, jelen van 10 fő képviselő, Nyeste László képviselő igazoltan marad 

távol. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Csirmaz Zsolt és Guti Árpád  képviselő urakat.   

 

Kiküldésre került: 

 Közvilágítás korszerűsítésére vonatkozó közbeszerzési ajánlattételi felhívás 

című előterjesztés módosítása 
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 Energetikai beruházások tervezőinek kiválasztása közbeszerzési eljárás 

keretében anyag 

 

Sürgősségi indítványt terjesztek elő zárt ülés keretében: 

 Támogatás megelőzően kölcsön nyújtása a Mezőkövesdi Zsóry Futball Club 

Kft. részére 

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a sürgősségi indítvány elfogadását..  

 

 A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal elfogadja a sürgősségi 

 indítvány tárgyalását 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester miután módosító javaslat a napirenddel kapcsolatban  

nem hangzik el, így a napirendi pontokat teszi fel szavazásra.  

 

 A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 

 hozza 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

161/2012. (VI.13.)  önkormányzati határozata  

 

Napirend megállapítása  

 

 
1.) Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Mezőkövesdi VG. ZRt. részére 

pályázat előkészítéséhez az ÉMOP-2.1.1/B-12 kódszámú turisztikai célú 

pályázati felhívásra 

Előadó:  Dr. Fekete Zoltán polgármester  

Referens:  Vámos Zoltán alpolgármester 

 

2.) Közvilágítás korszerűsítésére vonatkozó közbeszerzési ajánlattételi felhívás  

Előadó:  Dr. Fekete Zoltán polgármester  

Referens:  Vígh Henrik irodavezető 

Pázmándi Tamás munkatárs 

 

ZÁRT ÜLÉS 

 

3.) Energetikai beruházások tervezőinek kiválasztása közbeszerzési eljárás 

keretében (később kerül kiküldésre) 

Előadó:  Dr. Fekete Zoltán polgármester  

Referens:  Vígh Henrik irodavezető 

Pázmándi Tamás munkatárs  
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       4.) Támogatás megelőlegező kölcsön nyújtása a Mezőkövesd Zsóry Futball Club 

 Kft. részére 

Előadó:  Dr. Fekete Zoltán polgármester  

Referens:  Dr. Kovács András aljegyző 

   Balog Lászlóné irodavezető 

Felelős:  Polgármester  

Határidő:  értelem szerint 

 

 

1.) Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Mezőkövesdi VG. ZRt. részére 

pályázat előkészítéséhez az ÉMOP-2.1.1/B-12 kódszámú turisztikai célú 

pályázati felhívásra 

 
Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság  

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslat 4. ponttal történő 

kiegészítését javasolja, mely szerint a tervezésnek legyen egy közbenső állomása július 

hónapban, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság az elkészült tervfejezeteket 

véleményezze. 

 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság  

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja 

a képviselő-testületnek. 

  

Ügyrendi és Szociális Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja 

a képviselő-testületnek. 

 

Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja 

a képviselő-testületnek. 

 
 

Dr. Fekete Zoltán polgármester javaslata, amennyiben már van kész terv, akkor kerüljön 

sor a bizottsági ülésen történő megtárgyalásra, a határozati javaslat alapján a 2012. 

augusztus 29.-ei képviselő-testületi ülés előtt a Városfejlesztési és Városüzemeltetési 

Bizottság tárgyalja meg. 

 

Vámos Zoltán alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás 

megadásáról szól. Ez év májusban megjelent a pályázat, melynek augusztus 31. a beadási 

határideje. Lehetőség van a fürdőfejlesztés tovább folytatására. A pályázatot az 

önkormányzat tulajdonában lévő cég adhatja be, erre a Mezőkövesdi Vg. Zrt a jogosult. 

Felkéri a VG. Zrt-t, hogy készítse el a terveket, melyek a Zsóry-fürdő 1,2 milliárd értékű 

beruházásának továbbfejlesztésére vonatkoznak, ezek tartalmazzák a 2006. évben 

elfogadott fürdőfejlesztési koncepcióban szereplő további feladatokat is.  
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Dr. Fekete Zoltán polgármester miután a napirenddel kapcsolatban további hozzászólás 

nem érkezik, szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását.  

 

 A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi 

 határozatot hozza 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

162/2012. (VI.13.)  önkormányzati határozata  

 

Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Mezőkövesdi VG ZRt. részére pályázat 

előkészítéséhez az ÉMOP- 2.1.1/B-12 kódszámú turisztikai célú pályázati felhívásra 

 

 

1.A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Mezőkövesdi VG ZRt. megkezdje a pályázat 

előkészítését (terveztetés, projekt-előkészítés) az ÉMOP 2.1.1/B-12 kódszámú turisztikai 

célú felhívásra. 

 

2.A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy készíttesse el a Mezőkövesdi VG 

ZRt. vezérigazgatójával a pályázati anyagot és azt a Képviselő-testület 2012. augusztus 

29-ei tervezett ülésére terjessze be a Képviselő-testület elé jóváhagyásra.  

 

3.A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásával kapcsolatos 

egyéb intézkedéseket tegye meg.  

 

Felelős: Polgármester, VG Zrt vezérigazgató  

Határidő: értelem szerint 

 

 

2.) Közvilágítás korszerűsítésére vonatkozó közbeszerzési ajánlattételi 

felhívás 

 
 
Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság  

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja 

a képviselő-testületnek. 

 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság  

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja 

a képviselő-testületnek. 

 

Ügyrendi és Szociális Bizottság 

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

képviselő-testületnek. 
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Dr. Fekete Zoltán polgármester hozzáteszi, ajánlattételi felhívásról van szó, az ajánlatok 

beérkezése után lehet dönteni.  

Miután a napirenddel kapcsolatban hozzászólás nem érkezik, így szavazásra teszi fel a 

határozati javaslat, valamint annak mellékletét képező ajánlattételi felhívás elfogadását.  

 

 A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 

 hozza 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

163/2012. (VI.13.)  önkormányzati határozata  

 

közvilágítás korszerűsítésére vonatkozó közbeszerzési ajánlattételi felhívás 

elfogadásáról 

 

 

A Képviselő-testület a közvilágítás korszerűsítésére vonatkozó munkálatok  

kivitelezőjének kiválasztására vonatkozó ajánlattételi felhívást elfogadja, és hozzájárul az 

alábbi cégek részére történő megküldéséhez: 

 

- ÉMÁSZ Nyrt. (3525 Miskolc, Dózsa György u. 13.) 

- Magyar Energetikai és Közvilágítási Zrt. (1037 Budapest, Bojtár u. 64.) 

- ELCO-Power Kft.(2400 Dunaújváros, Neumann J. utca. 6.)  

- DML Hungary Kft. (1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113.) 

 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 
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Dr. Fekete Zoltán polgármester bejelenti, hogy a Képviselő-testület zárt ülés keretében 

folytatja tovább a tanácskozást, melyről külön jegyzőkönyv készül.  

 

 

 

K.m.f.  

 

 

 Dr. Jakab Orsolya  Dr. Fekete Zoltán  

       jegyző     polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

 

 

 Csirmaz Zsolt  Guti Árpád 

 települési képviselő  települési képviselő  

 
 
 
 

 

 

 

 


