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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott  

üléséről. 

 

 

Helye: Polgármesteri Hivatal „B” épület félemeleti nagytanácskozó terem 

 Mezőkövesd, Mátyás király út 114.  

 

 

Jelen vannak: 

Dr. Fekete Zoltán polgármester  Vámos Zoltán alpolgármester  

Barsi László    Bóta Gáspár     

Molnár Istvánné   Guti Árpád     

Malatinszky Károly   Takács József     

Csirmaz József    Nyeste László képviselő  

Csirmaz Zsolt    Csiger Lajos 

 

 

Polgármesteri Hivatal részéről 

Dr. Kovács András aljegyző  

Dr. Hajdu András alpolgármester  

Bocsi Anna irodavezető 

Balog Lászlóné irodavezető 

Dr. Tóth Zsófia irodavezető  

Vigh Henrik irodavezető 

Toma Tibor főépítész 

Pázmándi Tamás (érintett napirendnél) 

 

 

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

Jelen van 12 fő képviselő. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Csiger Lajos és Csirmaz Zsolt  

képviselőket.  

 

 

Később került kiküldésre került: 

 Polgármesteri tájékoztató 

 1.) napirend anyaga 

 8/2. napirendként: „Költségvetés jóváhagyása az „Európa a polgárokért” elnevezésű 

pályázat benyújtásához” című előterjesztés 

 11/1. napirendhez a bizottság előterjesztése 

 12. napirend anyaga 
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 14. napirendként: „Mezőkövesd Zsóry-fürdő városrész szennyvízcsatorna építés utáni 

utólagos házi bekötések és ideiglenes burkolat helyreállítás kivitelezőjének kiválasztása” 

című előterjesztés 

 

Kiosztásra került: 

 Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntései 

 

Javasolja, hogy a 13.2. napirendet a „1926/1 hrsz-ú önkormányzati ingatlan bérbeadása” című 

előterjesztést a Képviselő-testület vegye le a napirendről.  

 
 

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

nem hangzik el, így azt szavazásra teszi fel.  

 

 

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

 

 
Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

216/2012. (VIII.29.)  önkormányzati határozata  

 

Napirend megállapítása  

 

1. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása  

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Balog Lászlóné  irodavezető 

 

2. Tájékoztató az önkormányzat 2012. első féléves gazdálkodásáról 

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Balog Lászlóné  irodavezető 

 

3. BURSA HUNGARICA ösztöndíj pályázati rendszerhez csatlakozás 

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Dr. Tóth Zsófia irodavezető 

 

4/1. A 2012/2013-es tanévben a Bayer Róbert Városi Kollégium és Élelmezési 

Központban indítható  kollégiumi csoportok számának meghatározása 

Előadó   : Barnóczky László igazgató 

  Referens: Kiss László munkaszervezet vezető 

 

4/2. A 2012/2013-es tanévben indítható osztályok számának meghatározása a Szent 

László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolában 

Előadó   : Juhász Jánosné igazgató 

  Referens: Kiss László munkaszervezet vezető 

2.%20mellékbesz2012fevvegleges.xls
3.%20Bursa%20előterjesztés%202013.doc
4.1.%20Előterjesztés%20indítható%20kollégiumi%20csoportok%20száma.doc
4.1.%20Előterjesztés%20indítható%20kollégiumi%20csoportok%20száma.doc
4.2.%20Előterjesztés,%20gimi%20indítható%20osztályok.doc
4.2.%20Előterjesztés,%20gimi%20indítható%20osztályok.doc
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5. Pályázat benyújtása az Innovatív iskolák fejlesztése című TÁMOP-3.1.4-12/2 

számú pályázatra 

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Dr. Hajdu András alpolgármester 

    Juhász Jánosné igazgató 

 

6. Városi Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása 

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Balog Lászlóné  irodavezető 

  Ócsai Zsuzsanna csoportvezető 

 

7. Pályázat benyújtása a létszámcsökkentésből adódó többletkiadások költségeinek 

megtérítésére 

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Balog Lászlóné  irodavezető 

     Ócsai Zsuzsanna csoportvezető 

 

8/1.)Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Mezőkövesdi VG ZRt. részére pályázat 

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

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Vámos Zoltán alpolgármester 

   Szobonya Sándor vezérigazgató 

 

8/2.)Költségvetés jóváhagyása az „Európa a polgárokért” elnevezésű pályázat 

benyújtásához 

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Dr. Hajdu András alpolgármester 

   Balogh Éva Civil Szövetség Elnöke 

 

9. Közmeghallgatás napirendjének elfogadása 

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Bocsi Anna irodavezető 

 

10. Mezőkövesd Város Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési tervének módosítása 

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Vígh Henrik irodavezető 

   Pázmándi Tamás munkatárs 

 

11. Indítványok, javaslatok 

11.1 Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság tájékoztatója az Október 

23-ai ünnepség programjáról  

Előadó   : Molnár Istvánné bizottság elnöke 

 

 

 

 

5.%20innovatív%20iskola%20támop%203.1.4-12.doc
5.%20innovatív%20iskola%20támop%203.1.4-12.doc
6.%20Napköziotthonos%20Óvoda%20alapító%20okiratának%20módosítása.doc
7.%202012.évi%20Sziszi%20létszámcsökkenés%20előterjesztés.doc
7.%202012.évi%20Sziszi%20létszámcsökkenés%20előterjesztés.doc
8.%20előterjesztés%20turisztikai%20pályázathoz.doc
8.%20előterjesztés%20turisztikai%20pályázathoz.doc
9.%20közmeghallgatás2012.doc
10.%20KÖZBESZERZÉS_2012_terv_módosítása.doc
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ZÁRT ÜLÉS 

 

 

12. Kivitelező kiválasztása a Zsóry-fürdő fedett termálmedencéinek részleges 

felújítására közbeszerzési eljárás keretében  

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Vámos Zoltán alpolgármester 

Vígh Henrik irodavezető 

   Pázmándi Tamás munkatárs 

 

13.ÖNKORMÁNYZATI INGATLANOK HASZNOSÍTÁSA 

13.1. Mátyás király u. 143. I/4. szám alatti bérlakás hasznosítására érkezett kérelem 

elbírálása 

13.2. Illyés Gyula út 8. II/2. szám alatti bérlakás hasznosítására érkezett kérelem 

elbírálása  

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Dr. Hajdu András alpolgármester 

   Benkő Edit Katalin munkatárs 

 

14.)Mezőkövesd Zsóry-fürdő városrész szennyvízcsatorna építés utáni utólagos házi 

bekötések és ideiglenes burkolat helyreállítás kivitelezőjének kiválasztása  

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Vígh Henrik irodavezető 

   Benke Ádám munkatárs  

 

 Felelős:  Polgármester  

 Határidő:  értelem szerint  

 

 

 

Interpellációs szándékát jelezte 

Csirmaz József és Molnár Istvánné képviselők 

 

Kérdést kíván feltenni 

Barsi László képviselő  

 

 

Polgármesteri tájékoztató  
 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az Egri úti tagóvoda ÉMOP 

pályázaton 200 MFt 95 %-os támogatásban részesült, valamint sikeres volt az Önkormányzat 

pályázata  a néptánc és hímzés szakkör oktatására is. Támogatás 100 %-os, ami közel 20 MFt-ot 

jelent.  

 

13.1.%20Mátyás%20király%20u%20143%201-4%20szám%20alatti%20lakás%20előterjesztés.doc
13.1.%20Mátyás%20király%20u%20143%201-4%20szám%20alatti%20lakás%20előterjesztés.doc
13.3.%20Illyés%20Gyula%20lakásbérlet%20meghosszabítás.doc
13.3.%20Illyés%20Gyula%20lakásbérlet%20meghosszabítás.doc


5 

 

Elmondja, hogy 2 héttel ezelőtt a Rendelőintézet előtt  politikai párt tüntetést szervezett a kórház 

bezárása miatt, ill. olyan híresztelések keltek szárnyra, amelyek interneten terjedtek, hogy a 

Rendelőintézetet is bezárják, visszafejlesztik. Mindazok, akik ilyenekkel riogatják a város 

lakosságát rosszindulatból, politikai haszonszerzés módjával élnek vissza. Nincs szó a bezárásról. 

Kiemeli, hogy a Rendelőintézetnél 600 MFt-os pályázat előkészítése folyik, ami beadásra kerül, 

amiről a képviselő-testület részletes tájékoztatást fog kapni. A kórházzal kapcsolatban elmondja, 

hogy folyamatban van, és napokon belül beindításra kerül egy 24 órás belgyógyászati ügyelet, 

mert 2 MFt/hó támogatásban részesül a kórház. Véleménye szerint a tüntetést politikai 

haszonszerzés céljából csinálják. Kijelenti, hogy az önkormányzatnak az volt a törekvése, hogy a 

város lakosságának a legmagasabb egészségügyi ellátást biztosítsa.  

 

Újra elterjedt az a hír is, hogy több ezer embert akarnak a városba telepíteni, hogy elérjék a  

20.000 fő lakosságot, mert akkor kap a város támogatást. Hangsúlyozza, hogy ez nem igaz. A 

magyar jogrend ilyet nem ismer, hogy különböző társadalmi csoportokat átültet máshová, és az 

önkormányzat nem is akar ilyet csinálni. Akik ilyet terjesztenek, gonoszságot tesznek, és 

rosszindulatúak. Az önkormányzat igyekszik nyugodt, biztonságos várost teremteni, de vannak 

olyan politikai erők, akiknek ez nem tetszik. Kér mindenkit, hogy a lakókra való tekintettel 

hagyja békén a várost, mert ilyen gonosz rágalmakkal az emberek nyugalmának ártanak. A város 

mindig nyugodt hely volt, az elmúlt 15 évben nem volt jellemző, és most se legyen. Minden 

híresztelést visszautasít és a jövőben is vissza fog utasítani.  

 

Mivel a jelenlévők részéről más hozzászólás, vélemény nem hangzik el, így a polgármesteri 

tájékoztatóban foglaltakat a kiegészítéssel együtt teszi fel szavazásra.  

 

 

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

tájékoztatót elfogadja 

 

 

Jelentés a 2012. július  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 12 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza 
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Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

217/2012. (VIII.29.)  önkormányzati határozata 
 

Jelentés a 2012. július 31-ig lejárt határidejű képviselő-testületi  

döntések  végrehajtásáról 

 

 

1.) A Képviselő-testület elfogadja a 20, 21, 22/2012. önkormányzati rendelet,  valamint 

az 5, 86, 99, 109, 110, 111, 139, 171, 173, 176, 177, 178, 182, 183, 184, 189, 190, 

191, 192, 194, 202, 206, 209/2012. önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló 

jelentést azzal, hogy ezen határozatok egyben hatályukat is vesztik. 

 

2.) A 94, 103, 170, 178, 185, 186, 187, 193, 203, 204, 207, 208 /2012. önkormányzati 

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést azzal fogadja el, hogy a végrehajtást 

követően a polgármester ismételten adjon tájékoztatást.  

 

Felelős:  polgármester  

 Határidő:  azonnal és folyamatos  

 

 

 

1.) Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása  
 

 

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a 

képviselő-testületnek. 

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester – miután a napirendhez módosító javaslat nem hangzik el – így a 

rendelet-tervezetet teszi fel szavazásra.  

 

 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet 

alkotja  
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Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

24/2012. (VIII.29.)  önkormányzati rendelete   

 

a 6/2012. (III.01.) 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 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) – (4) 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: 

 

 

1.§ 

A 6/2012.(III.01.) rendelet (a továbbiakban: R.) 1.§-a helyébe a következő rendelkezés 

lép: 

1.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének 

 

a) Bevételi főösszegét  

- a 2.§. szerinti hitelfelvételből és a pénzforgalom 

nélküli tételekből származó bevételek nélkül 
7.507.264 eFt-ban 

 

b) Kiadási főösszegét 

 

- a 4. §. szerinti hiteltörlesztési kiadások nélkül 8.487.162 eFt-ban 

 

c) Hiányát 

979.898 eFt-ban 

           melyből: 

ca) a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló   

       előző évek működési pénzmaradványa  

 

19.766 eFt 

cb) a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló  

       előző évek felhalmozási pénzmaradványa  

 

655.381 eFt 

cc) a költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló   

       működési célú hitelfelvétel (forráshiány)  

 

200.950 eFt 

cd) a költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló   
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       felhalmozási célú hitelfelvétel (forráshiány)  115.940 eFt 

       állapítja meg. 

2.§ 

 

Az R. 1.-53. számú mellékletei helyébe az e rendelet 1.-53. számú mellékletei lépnek. 

 

3.§ 

 

E rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti. 

 

 

 

 Dr. Jakab Orsolya   sk.                                                             Dr. Fekete Zoltán sk. 

             jegyző                                                                              polgármester 

 

 

 

A rendelet kihirdetésének dátuma: 

2012. augusztus  29. 

 

 

Dr. Jakab Orsolya sk. 

        jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

2.) Tájékoztató az önkormányzat 2012. első féléves gazdálkodásáról 
 

 

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 

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

képviselő-testületnek. 

 

Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság 

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

képviselő-testületnek. 

  

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság 

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

testületnek. 

 

Ügyrendi és Szociális Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot a mellékleteivel együtt 

elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester – mivel a napirendhez a jelenlévő képviselők részéről 

hozzászólás, vélemény nem hangzik el – így a határozati javaslatot a mellékleteivel együtt teszi 

fel szavazásra.  

 

 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett az alábbi 

határozatot hozza 

 

 
Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

218/2012. (VIII.29.)  önkormányzati határozata  

 

az önkormányzat 2012. I. féléves gazdálkodásáról 

 

 

 

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról készült tájékoztatót 

elfogadja. 

 

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:  polgármester 
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3.) BURSA HUNGARICA ösztöndíj pályázati rendszerhez csatlakozás 
 

 

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslat „A” variációját  elfogadásra 

javasolja a képviselő-testületnek. 

 

Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság 

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

képviselő-testületnek. 

 

Ügyrendi és Szociális Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslat „A” alternatíváját javasolja a 

képviselő-testületnek elfogadásra, mely szerint az Önkormányzat csatlakozni kíván a BURSA 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójához. 

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester mivel a napirendhez hozzászólás, vélemény nem hangzik el, így a 

bizottságok által javasolt határozati javaslat „A” alternatíváját teszi fel szavazásra.  

 

 

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

 
 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

219/2012. (VIII.29.)  önkormányzati határozata  

 

A felsőoktatásban résztvevő hallgatók és felsőoktatási tanulmányokat kezdő 

 fiatalok számára kiírandó BURSA HUNGARICA Felsőoktatási  

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójához való csatlakozás 

 

 

 

A Képviselő-testület megtárgyalta a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, 

illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójához történő 

csatlakozásról szóló előterjesztést.  

 

Mezőkövesd város Önkormányzata - a felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási 

tanulmányokat kezdő mezőkövesdi állandó lakos hátrányos helyzetű, szociálisan 

rászoruló fiatalok szociális helyzetének javítása érdekében – csatlakozni kíván a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójához, ezzel 

egyidejűleg elfogadja az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat.  
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Mezőkövesd város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, 

elbírálása és folyósítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben 

foglaltaknak megfelelően jár el. A 2013. évi pályázati fordulóhoz szükséges pénzügyi 

fedezetet az önkormányzat a 2013. évi költségvetésében biztosítani fogja.  

 

Felkéri a Képviselő-testület a Polgármestert a Bursa Hungarica ösztöndíj-rendszer 2013. 

évi fordulójához történő csatlakozással kapcsolatos további intézkedések megtételére.  

 

 

Felelős:              Polgármester 

Határidő:           azonnal, illetve értelem szerint 

 

 

 

4/1.) A 2012/2013-es tanévben a Bayer Róbert Városi Kollégium és Élelmezési 

Központban indítható  kollégiumi csoportok számának meghatározása 
 

 

 

Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság 

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

képviselő-testületnek. 

 

 

Dr. Fekete Zoltán  polgármester – mivel a napirendhez módosító javaslat nem hangzik el – így a 

határozati javaslatban foglaltakat teszi fel szavazásra.  

 

 

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

 
Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

220/2012. (VIII.29.)  önkormányzati határozata  

 

 

2012/2013-as tanévben indítható kollégiumi csoportok számának  

meghatározásáról a Bayer Róbert Városi Kollégium és  

Élelmezési Központban 

 

 

A Képviselő-testület a 2012/2013-as tanévben 3 kollégiumi csoport szervezését 

engedélyezi a Bayer Róbert Városi Kollégium és Élelmezési Központban. 

 

Felelős:  intézményvezető 

Határidő:  értelem szerint 
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4/2.) A 2012/2013-es tanévben indítható osztályok számának meghatározása a 

Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolában 
 

 

 

Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság 

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

képviselő-testületnek. 

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot teszi fel 

szavazásra, mivel a napirendhez hozzászólás, vélemény nem hangzik el.  

 

 

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

 
 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

221/2012. (VIII.29.)  önkormányzati határozata  

 

2012/2013-as tanévben indítható osztályok számának meghatározásáról a  

 Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolában  
 

 

A Képviselő-testület a Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolában a 

2012/2013. tanévben a kilencedik évfolyamon három gimnáziumi, két szakközépiskolai, 

illetve a 13. szakképző évfolyamon két osztály indítását engedélyezi. 

 

 

Felelős:  intézményvezető 

Határidő:  értelem szerint 

 

 

 

5.) Pályázat benyújtása az Innovatív iskolák fejlesztése című TÁMOP-3.1.4-

12/2 számú pályázatra 
 

 

Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság 

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

képviselő-testületnek. 
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Dr. Fekete Zoltán polgármester – mivel a napirendhez a jelenlévő képviselők részéről 

hozzászólás, vélemény nem hangzik el – így a határozati javaslatot teszi fel szavazásra.  

 

 

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

 
 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

222/2012. (VIII.29.)  önkormányzati határozata  

 

Pályázat benyújtása a közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű  

intézményi együttműködésének kialakítása pályázatra 

 

 

 

A Képviselő-testület támogatja a TÁMOP-3.1.4-12/2 számú pályázat benyújtását. 

 

Felkéri a Polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges feladatok elvégzésére és a 

pályázat benyújtására. 

 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

 

6.) Városi Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása  
 

 

Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság 

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

képviselő-testületnek. 

 

Ügyrendi és Szociális Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a Városi Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde 

alapító okiratának módosításával kapcsolatos határozati javaslatot elfogadásra javasolja a 

képviselő-testületnek. 

 

 

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

így a határozati javaslatot teszi fel szavazásra.  

 

 

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

Képviselő-testületének  

223/2012. (VIII.29.)  önkormányzati határozata  

 

Városi Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása 

 

 

Mezőkövesd város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Napközi-otthonos Óvoda 

és Bölcsőde alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

1. Az intézmény alapító okiratában az intézmény típusa az alábbira módosul: 

 

Többcélú intézmény – Közös igazgatási közoktatású intézmény 

 

2. Az intézmény alapító okiratában a gazdálkodási jogkör az alábbira módosul: 

 

Gazdálkodási besorolás 

 

3. Az intézmény alapító okirata az alábbi szövegrésszel egészül ki: 

 

Intézmény beolvadt jogelődje:  Városi Bölcsőde 

  3400 Mezőkövesd, Deák Ferenc u. 1 

   Törzskönyvi azonosító: 686761 

 

 Beolvadás dátuma:  2009.07.01 

 

4. Az alapító okirat egyéb rendelkezései változatlanul hatályban maradnak. 

 

5. A módosított alapító okirat 2012. szeptember 01. napjától lép hatályba. 

 

6. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a módosítással és a bejelentéssel 

összefüggő intézkedések megtételére. 

 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerűen és azonnal 
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ALAPÍTÓ OKIRAT 

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (3) bekezdés e) pontja, 8. §-a, az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 

5. §-a alapján Mezőkövesd Város Önkormányzata a Városi Napközi-otthonos Óvoda és 

Bölcsőde alapító okiratát a következők szerint határozza meg: 

 

 

Az intézmény neve:    Városi Napközi-otthonos Óvoda és  

                                                                       Bölcsőde 

OM azonosítója:    028507  

Törzsszáma:     686750 

 

Az intézmény székhelye:    3400-Mezőkövesd, László Károly u. 1.                

 

Az intézmény telephelyei:   3400-Mezőkövesd, Egri u. 1. 

Tagintézményei:    3400-Mezőkövesd, Dohány u. 1. 

       3400-Mezőkövesd, Móra Ferenc u. 2. 

       3400-Mezőkövesd, Deák Ferenc u. 1. 

 

Az intézmény fenntartója:    Mezőkövesd Város Önkormányzat 

       3400-Mezőkövesd, Mátyás Király út 112. 

Az intézmény alapító és  

Felügyeleti szerve:     Mezőkövesd Város Önkormányzat 

       3400-Mezőkövesd, Mátyás Király út 112. 

 

Az intézmény irányító szerve 

és az alapítói jog gyakorlója:    Mezőkövesd Város Önkormányzat 

       3400-Mezőkövesd, Mátyás Király út 112. 

 

Az intézmény jogállása:    Önálló jogi személy 

 

Jogszabályban meghatározott 

közfeladata: Óvodai nevelés és bölcsődei ellátás  

 

Az intézmény típusa:  Többcélú intézmény – Közös igazgatású 

közoktatási intézmény  

 

Működési köre: - az óvoda ellátás vonatkozásában:  

Mezőkövesd közigazgatási területe 

  - a bölcsőde ellátás vonatkozásában: 

Mezőkövesd közigazgatási területe 

és az alapító okirat 1. sz. mellékletben 

felsorolt települések közigazgatási területe 



16 

 

   

Az intézmény beolvadt jogelődje: Városi Bölcsőde    

 3400 Mezőkövesd, Deák Ferenc u. 7.

 Törzskönyvi azonosító: 686761 

 

Beolvadás dátuma: 2009.07.01. 

 

Gazdálkodási besorolás: Önállóan működő költségvetési szerv  

 Az intézmény pénzügyi-gazdálkodási 

feladatait Mezőkövesd város Polgármesteri 

Hivatala (3400-Mezőkövesd, Mátyás Király 

út 112.) mint önállóan működő és gazdálkodó 

költségvetési szerv látja el.  

Foglalkoztatottjaira vonatkozó  

foglalkoztatási jogviszonyok 

megjelölése:   közalkalmazott  

 

Szakágazati besorolás:   851020 Óvodai nevelés 

 

TEAOR:    8510  Iskolai előkészítő oktatás 

      8520  Alapfokú oktatás 

      8891  Gyermekek napközbeni ellátása 

 

 

Ellátandó alaptevékenység:    

851011 Óvodai nevelés, ellátás  
A gyermek hároméves korától a 

tankötelezettség kezdetéig tartó, a teljes 

óvodai életet átívelő foglalkozásokat és 

a gyermek napközbeni ellátásával

 összefüggő feladatokat is magában 

foglaló óvodai nevelési tevékenység 

megszervezése.  

 

      851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek  

      óvodai nevelése, ellátása  
       Kizárólag a sajátos nevelési    

       gyermekek óvodai ellátásával   

       összefüggő speciális eszközökkel,   

       foglalkozásokkal történő ellátása.  

851000   Óvodai nevelés intézményeinek,                                          

programjainak komplex támogatása  

 Infrastrukturális fejlesztésekhez   

 kapcsolódó bevételek, kiadások. 

 

      889101 Bölcsődei ellátás  
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      562912 Óvodai intézményi étkeztetés  

      562917 Munkahelyi étkeztetés 

890441 Rövid-időtartamú 

közfoglalkoztatás  

 

Az intézmény az alábbi 

fogyatékossági típusok ellátását 

végzi: Tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos 

nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság 

szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos 

nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján 

 

gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek, 

valamint folyamatosan figyelemmel kísért tanulók 

   

testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi 

fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos 

nevelési igényű gyermekek, tanulók 

 

beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a 

megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének 

organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos 

rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű 

gyermekek, tanulók 

 

a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének 

organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és 

súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű 

gyermekek, tanulók 

 

 

Vállalkozási tevékenység:  Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem 

folytathat. 

 

Az intézmény feladatai: 

 

Óvodai feladatok: Három éves kortól az iskolába járáshoz szükséges 

fejlettség eléréséig – ha a jogszabály másképp nem 

rendelkezik – legfeljebb hét éves koráig a gyermekek 

nevelése, iskolai életmódra felkészítő csoportos 

foglalkoztatása, napközi otthon jellegű ellátása, napi 

többszöri étkeztetéssel, foglalkozási időn túli 

felügyelettel, pihentetéssel, tehetséggondozás, 

képességfejlesztés 

Kiegészítő tevékenységként:  
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      Művészeti, sport, nyelv és egyéb az életkori 

sajátosságokhoz igazodó foglalkozások, tanfolyamok 

szervezése, az óvoda esélyteremtést, hátrány-

kompenzálást célul kitűző, képesség kibontakoztató 

integrációs nevelést, oktatás valósít meg, a hátrányos 

és halmozottan hátrányos gyermekek tekintetében, 

A többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési 

igényű gyermekek nevelése cigány kulturális óvodai 

nevelés 

 

Bölcsődei feladatok: Bölcsődei ellátás keretében biztosítja a családban 

nevelkedő gyermekek napközbeni ellátását, 

szakszerű gondozását és nevelését a gyermek 3 éves 

korának betöltéséig, ill. annak a nevelési évnek a 

végéig, amelyben a gyermek a 3. életévét betölti. 

 Orvosi szakvélemény alapján biztosítja továbbá: 

    az óvodai nevelésre még nem érett gyermekek 

gondozását és nevelését, a gyermek 4. életévének 

betöltését követő augusztus 31. napjáig. 

A fogyatékkal élő gyermekek napközbeni ellátását, a 

gyermek 6. életéve betöltését követő augusztus 31-ig.  

Kiegészítő tevékenységként térítés ellenében 

Gyermekhotel működtetése, mely az 

alaptevékenységet segíti elő.  

 

Az intézmény közcélú munkásokat foglalkoztat.  

       

Felvehető maximális gyermeklétszám:  Óvodai nevelés: 540 fő (férőhelyek száma: 

435 fő) 

  Bölcsődei ellátás: 108 fő (férőhelyek száma: 

90 fő) 

 

A feladatellátást szolgáló vagyon:  Mezőkövesd Város Önkormányzat 

tulajdonában lévő épület, a vagyonleltár 

alapján nyilvántartott tárgyi eszközök és 

egyéb készletek.  

 

A feladatok ellátásához az intézménynek rendelkezésére állnak, illetve használatába 

kerülnek az alábbi önkormányzati tulajdonú ingatlanok:  

 

Ingatlan címe:     hrsz: 

3400-Mezőkövesd, Egri u. 1.   516/1 

3400-Mezőkövesd, Dohány u. 1.  5383/16 

3400-Mezőkövesd, Móra F. u. 2.  2945/1 

3400-Mezőkövesd, László K. u. 1.  4873 

3400-Mezőkövesd, Deák F. út 1.  3432/15/5 
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A vagyon feletti rendelkezés joga: 

A fenti vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogokat Mezőkövesd Város Önkormányzata 

gyakorolja. Az intézmény vezetője köteles ezen alapító okiratban meghatározott 

alaptevékenység ellátása érdekében működtetni az átadott vagyont. A rendelkezésre álló 

vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni.  

 

Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:  

Az intézmény egyszemélyi felelős vezetőjét nyilvános pályázat útján Mezőkövesd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a hatályos jogszabályok figyelembevételével 

nevezi ki, határozott időre.  

 

 

Záradék: A Mezőkövesdi Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okirata a 

Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 223/2012.(VIII.29.) 

önkormányzati határozata 2012.09.01. napján válik hatályossá. 

 

 

Mezőkövesd, 2012. augusztus 17. 

 

         Dr. Fekete Zoltán 

        Mezőkövesd Város Önkormányzat 

              alapító szerv képviseletében 

 

 

Az alapító okirat 1. sz. melléklete: 

Bogács  

Borsodgeszt 

Borsodivánka 

Bükkábrány 

Bükkzsérc 

Cserépfalu 

Cserépváralja 

Csincse 

Egerlövő 

Kács 

Mezőkeresztes 

Mezőnagymihály 

Mezőnyárád 

Négyes 

Sály 

Szentistván 

Szomolya 

Tard 

Tibolddaróc 

Vatta 
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7.) Pályázat benyújtása a létszámcsökkentésből adódó többletkiadások 

költségeinek megtérítésére 
 

 

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 

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

képviselő-testületnek. 

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester a határozati javaslatban foglaltakat teszi fel szavazásra, mivel 

hozzászólás, vélemény nem hangzik el.  

 

 

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 2 nem ellenében az alábbi határozatot  

hozza 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

224/2012. (VIII.29.)  önkormányzati határozata  

 

Pályázat benyújtása a létszámcsökkentésből adódó többletkiadások 

költségeinek megtérítésére 

 

 

1. A Képviselő-testület az önkormányzati intézmények feladatait áttekintette és a 

szervezeti változással elérhető eredmények érdekében az alábbi létszámcsökkentési döntést 

hozta, melynek többletkiadására a pályázatot be kívánjuk nyújtani: 

 

Intézmény neve létszám csökk. (fő) 

Széchenyi István Szakképző Iskola 3  

Önkormányzat összesen                                                          3 

       

A fenti munkavállalók főfoglalkozásban, határozatlan idejű közalkalmazotti 

jogviszonyban, vagy munkaviszonyban állók voltak.  

 

2. Az 1. pontban szereplő közalkalmazotti létszám további foglalkoztatására, valamint 

szervezeti változás, feladatátcsoportosítás esetén az önkormányzat feladatkörén kívül - pl. 

közhasznú társaságban, közalapítványban - nincs lehetőség. Az önkormányzat költségvetési 

szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy 

a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az 

önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál az érintett munkavállalók - 

munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli – foglalkoztatására 

nincs lehetőség. 
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Az önkormányzat az intézményei létszámhelyzetének és az intézmények között tervezhető 

létszám és álláshely átcsoportosítás lehetőségének felülvizsgálata függvényében döntött a 

felmentéssel együtt járó létszámcsökkentésről.  

       

3. A megszüntetett álláshely legalább 5 évig nem állítható vissza, kivéve, ha a 

jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik. 

 

4. A Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 5. 

számú mellékletének 7. a.) pontja szerinti pályázat keretében e munkavállalók után 

támogatásban nem részesült önkormányzatunk. 

 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Magyarország 2012. évi 

költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 5. számú mellékletének 7. a.) 

pontjában foglaltak alapján a helyi önkormányzatok szervezési intézkedéseihez kapcsolódó 

többletkiadások megtérítésére a pályázatot benyújtsa, figyelembe véve a 2/2012. (III. 01.) 

BM rendeletben foglaltakat. 

 

Felelős:      polgármester, érintett intézményvezető 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

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

pályázat beadásához az ÉMOP- 2.1.1/B-12 kódszámú turisztikai célú pályázati 

felhívásra 
 

 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság 

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

testületnek. 

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester köszönti Sáth Péter és Herkely György tervezőket, akik egy 

prezentáció útján mutatják be a tervet.  

 

Sáth Péter tervező köszönti a jelenlévőket, majd elmondja, hogy a tervezési programmal 

kapcsolatban az üzemeltetővel, a Zsóry fürdővel, ill. a Polgármester úrral tárgyaltak. A beruházás 

2 milliárd forintos összes költséget jelentett volna. Fontossági sorrendet választottak ki 900 MFt 

összegben. A projekt a fürdő egészét érinti, az volt a céljuk, hogy minden területen legyen 

megújulás, látványos dolog. A beruházásnak legnagyobb eleme a rajzon látható, az uszoda és a 

fedett élményfürdő kialakítása, ez 600 MFt beruházási értéket tartalmaz.  

A következő a „C” épületnek az átépítése Olajfa út mentén, ami megépítése óta üresen áll. 

Jelentős változás, hogy a hátsó bejáratot áthelyezik, ill. új bejáratot alakítanak ki, ami illeszkedik 

a belső úthálózathoz.  

Több olyan fejlesztés is történik, amit érdemes megemlíteni, pl. akadálymentes parkoló.  
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Jelentős fejlesztés a sportpályák kialakítása, ill. a fürdő kihasználatlan területeit próbálták 

hasznossá tenni. Strandfoci pályát terveztek, amihez később lelátót is lehet építeni. Belső 

kerítéssel elválasztva a fürdő területétől napközben a fürdővendégek, este pedig a kinti vendégek 

használhassák. Elárusító pavilonok vannak, ahol üdítőt, sört lehet kapni. Fontos a játszótér 

kérdése ami a  gyermekmedence és uszoda között van, nagyobbra szeretnék bővíteni, homokos 

talajjal ellátni. A játékokat kisebb-nagyobb korosztály számára szeretnék kiválasztani. Ez a rész 

is megújul. Szabadtéri színpad kialakítása a következő. A víz és elektromos csatlakozás is 

kiépülne. Fontos a 2/a kútnak a rekonstrukciója. A vízhozam megnyugtató, nem mutatkozik 

visszaesés. A meglévő kút rossz állapotban van, nem valószínű, hogy meg lehet javítani. Másik 

szakértő bevonásával új kút fúrásával lehet biztosítani a meleg víz biztosítását. 

A kerítés a fürdő teljes területén cserélve lesz, a zöldterületek felülvizsgálatra kerülnek, 

öntözőrendszer kiépítésére kerül sor. Ezt követően a „C” épület rajzait mutatja be. Épület 

földszintjén 8 db nagy alapterületű pavilont tudnak kialakítani, melyek komfortosak lesznek. Az 

emeleten a későbbiekben nagy alapterületű játékterem kialakítását tervezik, ahol biliárdasztal, 

mini golf stb. kaphat elhelyezést, amit vállalkozásban lehetne hasznosítani. Véleménye szerint az 

üdülőterület szempontjából nagyon fontos lenne.  

Homlokzati képet készítettek a jelenlegi beruházásban az alsó rész fér bele, a felső részt 

későbbiek folyamán lehet fejleszteni. 

 

Következő gondolatában az uszoda, ill. fedett fürdőről szól. Az uszoda eddig kimaradt a 

fejlesztésekből, kb. 30 évvel ezelőtt épült. A nyílászárók károsodtak, a burkolaton is látni, hogy 

felújításra szorul. Statikai vizsgálat szerint a hőtartók elkorhadtak, életveszélyesnek mondható. A 

palafedés is indokolja a cserét. A beruházási programban a teljes uszoda rekonstrukciójára sor 

kerül a vízforgató rendszerrel együtt, valamint a vízelvezető rendszer, a burkolat és a  padlófűtés. 

Jelentős változás lenne, ha az uszoda déli oldala mentén kialakításra kerülne egy galéria, ezt azért 

tartja indokoltnak, mert az élményfürdő megépítésével  a pihenő tereket szeretnék igénybe venni, 

hogy minél takarékosabban tudják megvalósítani.  Élményfürdőben igyekeztek a hiányzó 

szolgáltatásokat biztosítani. 1000 m
2
  alapterületű fedett fürdővel élményelemet építettek be. 4 db 

csúszdát építettek bele, melyek különböző szintekről elérhetőek. A két csarnok légterében és 

látványában össze lesz nyitva, együttesen 3000 m
2
 nagyságú fedett komplexum alakul ki. A 

fürdőben egyéb szolgáltatások: hullámfürdő, sodró folyosó, pezsgőmedence, amit kiemelnek a 

vízfelületből, pezsgőágyak lesznek elhelyezve. 400 m
2
 vízfelület létesül, amelyhez külön 

gépházat kell építeni. 

Új fedett uszoda teljes hosszában végig húzódik. A főbejárat felőli oldalán alakították ki 

felnőtteknek a részeket, pezsgő ágyak, 3 db hidromasszás fürdő, déli oldalon lenne a 

hullámmedence, ami kör alakú lenne. Víz alól feltörő levegősugarakat építettek be, 3 db 

nyakzuhanyt,  sodrófolyosót, amely fölött kis hídon keresztül közelíthető meg a pezsgőmedence.  

A vízcserét úgy oldották meg, hogy egy helyen a déli peremen keresztül bukik át, vízesést képez. 

A csarnok túlsó végében alakítják ki a csúszdákat.  

 

Csirmaz Zsolt elmondja, hogy bizottsági ülésen jobb minőségben tudta élvezni a prezentációt. 

Érdeklődik, hogy a játszótér milyen új elemekkel bővülne, hasonló szintű, mint a Kavicsos tónál? 

Öntözőberendezésre hívja fel a figyelmet. Mint hallotta régi épületek felújítása is szerepel a 

pályázatban. Kéri, hogy a pályázatban legyen költség beállítva a régi épületek bontására. Pl. 

azbeszt megsemmisítése nagyon magas költség. Az uszodánál mozgófalat is terveztek, ami a 

versenyuszoda kialakítását lehetővé teszi.   
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Dr. Fekete Zoltán polgármester elmondja, hogy ez egy pályázat és annak függvényében fog 

elkészülni a kiviteli terv. Köszöni a prezentációt, és az eddig elvégzett munkát. Bízik  benne, 

hogy egy jól előkészített pályázattal tudnak részt venni a kiíráson, és a Zsóry fejlesztést meg 

tudják valósítani.  

 

Mivel a napirendhez több hozzászólás, vélemény nem hangzik el, így a határozati javaslatban 

foglaltakat teszi fel szavazásra.  

 

  

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

 

 
Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

225/2012. (VIII.29.)  önkormányzati határozata  

 

Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Mezőkövesdi VG ZRt 

részére pályázat benyújtásához az ÉMOP- 2.1.1/B-12 kódszámú 

turisztikai célú pályázati felhívásra 

 

 

A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Mezőkövesdi VG ZRt. az ÉMOP 2.1.1/B-12 

kódszámú turisztikai célú felhívásra a "A Zsóry-fürdő komplex fejlesztése, 

gyógyászati és új élményelemekkel való bővítése” című pályázatot a megadott 

határidőig benyújtsa. 

 

A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az 7171/2 hrsz-ú ingatlanon a pályázatban foglalt 

fejlesztést, illetve a pályázatban foglalt fenntartási időszakban annak fenntartását a 

Mezőkövesdi Vg Zrt. elvégezze. 

 

 

Felelős: Polgármester, VG Zrt vezérigazgató  

Határidő: értelem szerint 

 

 

 

8.2.) Költségvetés jóváhagyása az „Európa a polgárokért” elnevezésű pályázat 

benyújtásához 
 

 

 

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslat „B” alternatíváját elfogadásra 

javasolja a képviselő-testületnek. 
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Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati-javaslat „B” alternatíváját elfogadásra 

javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester miután a napirendhez a jelenlévő képviselők részéről módosító 

javaslat nem hangzik el, így a határozati javaslat „B” alternatíváját teszi fel szavazásra.  

 

 

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

 
 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

226/2012. (VIII.29.)  önkormányzati határozata  

 

Költségvetés jóváhagyása az „Európa a polgárokért” elnevezésű 

pályázat benyújtásához 

 

 

1.) A Képviselő-testület visszavonja a 130/2012. (V.30.) önkormányzati határozatának 2. 

pontját úgy, hogy annak helyébe e határozat 3. pontja lép. 

 

2.) A Képviselő-testület az „Európa a polgárokért, polgárok Európáért – határon átívelő 

civil kapcsolatok erősítése Matyóföldön” című, 100%-os vissza nem térítendő 

támogatással, 50%-os mértékben előfinanszírozott pályázat költségvetését 84.000 € 

azaz jelenlegi árfolyamon 23 520 000 Ft összegben jóváhagyja. 

 

3.) A képviselő-testület – nyertes pályázat esetén - az előfinanszírozáshoz szükséges 

összeget a 2013-as költségvetés városi rendezvényekre elkülönített kerete terhére 

biztosítja oly módon, hogy ez az összeg a korábban ugyanazon rendezvény 

finanszírozására jóváhagyott összeg helyébe lép.  

 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  értelem szerint   
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Költségtábla II. 

 

Európa a polgárokért, 1.2 pályázati típus 

„Határon átívelő civil kapcsolatok erősítése Matyóföldön.” 

 

 

Résztvevők: (fellépők+ delegáció) 

 

1. Kézdivásárhely: Horg.: 10+4 fő, Folk.: 40+4 fő, Expo: 50+4 fő, Gépm.: 10+4 fő= 110+ 

16 fő 

2. Dólya: Expo: 14 fő, Gépm.: 14 fő = 28 fő 

3. Zory: Horg.: 30 fő, Folk.: 30+10 fő, Expo: 8+10 fő, Gépm.: 4 fő = 72+20 fő 

4. Bad Salzungen: Horg.: 6+2 fő, Folk.: 20+5 fő, Expo: 20+5 fő, Gépm.: 3 fő = 49+12 fő 

5. Kiskövesds: Folk.. 15+10 fő, Expo: 10+10 fő = 25+20 fő 

6. Nagykövesd: Expo: 20+15 fő = 20+15 fő 

7. Erdőszentgyörgy: Folk.: 40+5 fő, Expo: 40+5 fő = 80+10 fő 

8. Csíkfalva: Horg.: 3+3 fő, Folk.: 36+4 fő, Expo: 8+2 fő, Gépm.: 4+1 fő = 51+10 fő 

 

Költségnem Részletezve fő költség Kiadás 

Résztvevők Horgász 49 1 napX4.000 Ft    196.000 Ft 

 Folklórfeszt. 181 3 napx4.000 Ft 2.172.000 Ft 

 Expo 170 3 napx4.000 Ft 2.040.000 Ft 

 Gépésztal. 35 2 napx4.000 Ft    280.000 Ft 

    4.688.000 Ft 

Delegáció Horgász 11 1 napx12.000 Ft    132.000 Ft 

 Folklórfeszt. 38 3 napx12.000 Ft 1.368.000 Ft 

 Expo 65 3 napx12.000 Ft 2.340.000 Ft 

 Gépésztal. 23 2 napx12.000 Ft    552.000 Ft 

    4.392.000 Ft 

Plusz meghívott Folklórfeszt. 90 3 napx4.000 Ft 1.080.000 Ft 

 Expo színjáték 30 2 napx4.000 Ft    240.000 Ft 

 Expo 

fúvósfeszt. 

120 2 napx4.000 Ft    960.000 Ft 

    2.280.000 Ft 

Egyebek hangosítás  4x100.000 Ft    400.000 Ft 

 terembérlet  100.000+180.000x2    560.000 Ft 

 Konf. előadók  4x500.000 Ft 2.000.000 Ft 

 tolmács  2x40.000 Ftx9 nap    720.000 Ft 

 irodaszer  4x100.000 Ft    400.000 Ft 

 ajándék  444x600+20x30.000    867.000 Ft 

 Hirdetés, plakát  2x70.000+4x35.000+ 

270.000 Ft 

   550.000 Ft 

    5.497.000 Ft 

Eszközbeszerzés tolmácsgép 20 fő 20 fő + 2 mikrofon, 

mobil 

1.600.000 Ft 
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 Színes 

fénymásoló 

 Canon A/3-tól       90.000 Ft 

    1.690.000 Ft 

Komm. Eszk. DVD  160.000+580x200    276.000 Ft 

 műsorfüzet  580x200 Ft    116.000 Ft 

 Ea-k. anyaga  40.000+580x200 Ft    156.000 Ft 

       548.000 Ft 

Személyi költs. Vezető+könyv. 2 4x100.000x2    800.000 Ft 

Utazás Erdélyiek   1.600.000 Ft 

 Mezőkövesd   1.800.000 Ft 

    3.400.000 Ft 

Összesen:    23.295.000 Ft 

 

A pályázaton kért összeg: 84.000 € 

 

A pályázaton kérhető még 81.000 € is. 

 

 

 

9.) Közmeghallgatás napirendjének elfogadása 
 

 

Ügyrendi és Szociális Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a közmeghallgatás napirendjével kapcsolatos 

határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester – miután a napirendhez hozzászólás, vélemény nem hangzik el – 

így a határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 

  

 

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

 

 
Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

227/2012. (VIII.29.)  önkormányzati határozata  

 

Közmeghallgatás napirendjének meghatározása 

 

 

NAPIREND: 

 

1.) Tájékoztató az Önkormányzat két éves tevékenységéről. 

       Előadó:  Dr. Fekete Zoltán polgármester 
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2.)  Lakossági indítványok, vélemények, javaslatok 

 

Helye: Közösségi Ház (Mezőkövesd, Szent László tér 24.) 

 

Ideje: 2012. november 15. (csütörtök) 17.00 óra 

 

 

A közmeghallgatásról a lakosságot a Mezőkövesdi Újságon és a Mezőkövesdi Televízión 

keresztül értesíteni kell. 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerű  

 

 

 

10.) Mezőkövesd Város Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési tervének 

módosítása 
 

 

 

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 

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

képviselő-testületnek. 

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester – miután a napirendhez a jelenlévő képviselők részéről módosító 

javaslat nem hangzik el – így a határozati javaslatban foglaltakat teszi fel szavazásra.  

 

 

 

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

Képviselő-testületének  

228/2012. (VIII.29.)  önkormányzati határozata  

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési tervének módosítására 

 

 

A közbeszerzés tárgya és  

mennyisége 
Típusa 

Becsült 

nettó érték 

(Ft) 

Irányadó 

eljárásrend/ 

Tervezett 

eljárási típus 

Az eljárás 

megindításának, 

illetve a 

közbeszerzés 

megvalósításának 

tervezett 

időpontja 

A szerződés 

teljesítésének 

várható 

időpontja 

vagy a 

szerződés 

időtartama 

CPV kód 

Előzetes 

tájékoztató 

közzététele 

 

Módosítás indoka 

(„-” = az eredeti 

tervben  

is szerepel) 

Informatikai eszközök 

beszerzése alap-, és 

középfokú oktatási 

intézményekbe 

(62 db iskolai PC – 

kapcsolódó oktatás, 49 db 

tantermi csomag, 1 db 

szerver – szoftverrel, 8 db 

WIFI-csomag, 21 db SNI-

csomag) 

Árube-

szerzés 
61.752.907 

Kbt. Második 

rész / Nyílt 

eljárás 

2012. 04. 2012. 08. 
30200000-

1 
nem - 

Bayer Róbert Kollégium 

és Szent László 

Gimnázium épületeinek 

energetikai korszerűsítése 

Mezőkövesden 

(165 db nyílászáró cseréje 

építészeti munkákkal, 844 

m2 tetőszigetelés, 1.030 

m2 bádogozás, 872 m2 

hőszigeteléssel, 3.715 m2 

homlokzati hőszigetelés 

Építési 

beruházás 
173.994.690 

Kbt. 122. § 

(7) / 

Hirdetmény 

közzétételével 

induló 

tárgyalásos 

eljárás 

2012. 09. 2013. 08. 
45321000-

3 
nem - 
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vakolással, fűtési rendszer 

felújítása, szolár rendszer 

kialakítása 84 db 

napkollektor 

felhelyezésével) 

Épületenergetikai 

korszerűsítés a 

Mezőkövesdi Városi 

Sportcsarnokban 

(124 db nyílászáró cseréje 

építészeti munkákkal, 

1.212 m2 homlokzati 

hőszigetelés vakolással, 

fűtési rendszer felújítása, 

szolár rendszer kialakítása 

48 db napkollektor 

felhelyezésével) 

Építési 

beruházás 
73.674.329 

Kbt 122. § (7) 

/ Hirdetmény 

nélküli 

tárgyalásos 

2012. 08. 2013. 06. 
45321000-

3 
nem - 

Épületenergetikai 

fejlesztés megújuló 

energiaforrás 

hasznosítással 

kombinálva a 

Polgármesteri Hivatal "A" 

épületében 

Mezőkövesden 

(96 db nyílászáró cseréje 

építészeti munkákkal, 799 

m2 homlokzati 

hőszigetelés vakolással, 

fűtési rendszer felújítása, 

szolár rendszer kialakítása 

24 db napkollektor 

felhelyezésével) 

Építési 

beruházás 
37.283.465 

Kbt 122. § (7) 

/ Hirdetmény 

nélküli 

tárgyalásos 

2012. 09. 2013. 07. 
45321000-

3 
nem - 

Zsóry-fürdő üdülőterület 

szennyvíz-csatornázása 

Építési 

beruházás 
144.096.972 

Kbt 122. § (7) 

/ Hirdetmény 
2012. 04. 2012. 07. 

45232400-

6 
nem - 
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(5.229 fm DN 200 KG-

PVC szennyvíz-

gerincvezeték építése, 

meglévő átemelőre való 

csatlakozással, 2.039 fm 

DN 150 KG-PVC házi 

szennyvíz-bekötővezeték 

építése, gerincvezetékre 

történő csatlakozással, 28 

db műanyag tisztítóakna, 

23 db vasbeton 

tisztítóakna, 79 db 

tisztítóidom építése, 1 db 

átemelő részleges 

rekonstrukciója, 1.153 m3 

útalap bontása, 574 m2 

aszfaltburkolat bontása, 

érintett közművezetékek 

kiváltása, illetve 

védelembe helyezése. 

nélküli 

tárgyalásos 

Kiviteli és beavatkozási 

tervek készítése az 

épületenergetikai 

fejlesztésekhez 

kapcsolódóan 

(Sportcsarnok: kiviteli és 

műszaki beavatkozási 

terv, Polgármesteri 

Hivatal ’A’ épülete: 

kiviteli terv, Bayer Róbert 

Kollégium és Szent 

László Gimnázium:  

kiviteli és műszaki 

beavatkozási terv) 

Szolgálta-

tás 
11.200.000 

Kbt 122. § (7) 

/ Hirdetmény 

nélküli 

tárgyalásos 

2012. 05. 2012. 08. 
71321000-

4 
nem 

Az egybeszámítási 

szabályok  

alapján a beszerzés a 

Kbt.  

hatálya alá tartozik 
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Projektmenedzsment az 

épületenergetikai 

fejlesztésekhez 

kapcsolódóan 

(Sportcsarnok, 

Polgármesteri Hivatal ’A’ 

épülete, Bayer Róbert 

Kollégium és Szent 

László Gimnázium) 

Szolgálta-

tás 
11.760.000 

Kbt 122. § (7) 

/ Hirdetmény 

nélküli 

tárgyalásos 

2012. 05. 

2013. 06. 

2013. 07. 

2013. 08. 

79411000-

8 
nem 

Az egybeszámítási 

szabályok  

alapján a beszerzés a 

Kbt.  

hatálya alá tartozik 

 

 

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervének módosítását jóváhagyja, és hozzájárul a városi 

honlapon történő közzétételhez. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 
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11.1.) Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság tájékoztatója az 

Október 23-ai ünnepség programjáról  
 

 

Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság 

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

képviselő-testületnek, miszerint ünnepi szónoknak Tállai András Országgyűlési Képviselő Úr 

személyét kéri fel. Az ünnepi műsor megrendezéséhez biztosított összegről a döntést a 

Képviselő-testületre bízza. 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester mivel a napirendhez hozzászólás, vélemény nem hangzik el, így 

az Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság javaslatát teszi fel szavazásra, miszerint 

ünnepi szónoknak Tállai András Országgyűlési képviselőt kérik fel, és az ünnepi műsor 

megrendezéséhez 150.000.- Ft-ot javasol megállapítani. 

 

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi 

határozatot hozza 

 
Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

229/2012. (VIII.29.)  önkormányzati határozata  

 

Október 23-ai ünnepség programja 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok  

Bizottsága az 1956. október 23-i ünnepség programjának előkészítésével a MÁAMIPSZ 

Alapfokú Oktatási Intézményt bízta meg. 

 

Ünnepi szónoknak Tállai András Országgyűlési Képviselő Úr személyét kéri fel. 

 

A Képviselő-testület az ünnepi műsor megrendezéséhez, annak előkészületeihez 

maximum 150.000.- Ft-ot hagy jóvá a 2012. évi költségvetés rendezvények 

lebonyolítására biztosított keret terhére, melyet kellékek, díszletek, valamint a szereplők 

megvendégelésére használhat fel. 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármester Urat a 

szükséges intézkedések megtételéhez. 

 

 Felelős: Polgármester  

 Határidő: értelem szerint 

 

 

Bizottságok tájékoztatója az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
 Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság 2 db 

 Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság 1 db 
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11.2.)Tájékoztató az interpellációkra adott válaszokról 
Guti Árpád  és  Takács József képviselők az interpellációjukra adott választ elfogadják. 

  

---SZÓBELI INTERPELLÁCIÓ  

 

 

---BARSI LÁSZLÓ  képviselő időközben meggondolta magát, és nem kíván kérdést feltenni. 

 

---CSIRMAZ JÓZSEF  interpellációjában a Közösségi Ház előtti szökőkút problémáját említi 

meg, hogy egyes személyek fürdésre használják, és a kutyatulajdonosok a kutyákat szabadon 

engedik, és az állatok a növényzet között szaladgálnak, ahol jelentős károkat okoznak. Kéri, hogy 

a közterület-felügyelők gyakrabban ellenőrizzék a területet, és hatósági eljárást tartsanak.  

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester elmondja, hogy írásban válaszolni fognak, de a szökőkútban való 

hűsöléssel nem tudnak mit kezdeni. Úgy gondolja, hogy kánikulában a szökőkútnál való hűsölést  

nem lehet megtiltani, hiszen egy szintben van a talajjal. A kutyasétáltatás és futtatás nem egyedi 

probléma. A Kavicsos tónál is ez a gond. Felhívja a figyelmet, hogy a rendelet betartása 

mindenki számára kötelező. Lehet büntetni, de a felelőtlen tulajdonosokkal nem tudnak mit 

csinálni. 

 

---MOLNÁR ISTVÁNNÉ lakossági észrevétel érkezett hozzá, hogy a temető területén nyilvános 

illemhelyet kérnének. Az ottani dolgozóknak van egy melléképület, de az idős emberek nagy 

része azt nem tudja, ill. nem is meri használni. Szeretné, ha ez a probléma megoldódna.  

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester elmondja, hogy a temetőt jelenleg a VG Zrt  üzemelteti. Kéri, 

hogy a VG Zrt vegye fel az Egyházközséggel a kapcsolatot és találjanak megoldást a kérésre.  

 

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  

 

 

 

 Csiger Lajos  Csirmaz Zsolt  

 települési képviselő  települési képviselő  

 


