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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-án megtartott  

üléséről. 

 

Helye: Polgármesteri Hivatal „B” épület félemeleti nagytanácskozó terem 

 Mezőkövesd, Mátyás király út 114.  

 

 

Jelen vannak: 

Dr. Fekete Zoltán polgármester  Csiger Lajos 

Barsi László    Bóta Gáspár     

Molnár Istvánné   Guti Árpád     

Malatinszky Károly   Takács József     

Csirmaz József    Csirmaz Zsolt     

 

Igazoltan maradt távol:   Vámos Zoltán alpolgármester 

Nyeste László képviselő  

 

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 

Benkő Edit munkatárs (érintett napirendnél) 

Tőzsér Zoltán informatikus (érintett napirendnél) 

 

 

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

Jelen van 10 fő képviselő. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Guti Árpád és Malatinszky Károly   

képviselőket.  

 

 

Később került kiküldésre: 

 Polgármesteri tájékoztató 

 1.) napirend anyaga 

 Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntései 

 9/3. napirend anyaga 
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Sürgősségi indítványt terjeszt elő: 

Nyílt ülésen: 

 „EU önerő pályázat benyújtása – az Egri úti kapacitásbővítő fejlesztése”  

 „Mezőkövesd központi városrész szennyvízcsatorna hálózatának fejlesztése projekthez 

kapcsolódó házi bekötések kiépítése” című előterjesztés 

 Városi Önkormányzat Rendelőintézetének TÁMOP-6.1.2/11/3 kódszámú az „Egészségre 

nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a kistérségben” című pályázat fenntartói 

támogatása  

Zárt ülésen: 

 11. napirendként:  „Városi Rendelőintézet felújítása – tervező kiválasztása”  

 12. napirendként: „Új informatikai központi rendszer beszerzése a Polgármesteri Hivatal 

részére” című előterjesztéseket 

 

Javasolja, hogy a 7. napirendet a „Közbeszerzési eljárás indítása ÉD-i városrész 

szennyvízcsatornázása projektmenedzserének kiválasztására” című előterjesztést a Képviselő-

testület vegye le a napirendről.  

 

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

sürgősségi indítványok elfogadását teszi fel szavazásra. 

 

 

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal a sürgősségi indítványok 

megtárgyalását elfogadja 

 

 

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

nem hangzik el, így azt szavazásra teszi fel.  

 

 

 A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza 

 
 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

234/2012. (IX.26.)  önkormányzati határozata  

 

Napirend megállapítása  

 

      1.„Tiszta udvar rendes ház” városszépítő program értékelése, eredményhirdetése 

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Bocsi Anna irodavezető 
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2.  A MÁAMIPSZ Alapító okiratának módosítása 

Előadó   : Gál János intézményvezető 

Referens:  Kiss László munkaszervezet vezető 
 

3. Tájékoztató az egészségügyi alap- és szakellátás helyzetéről 

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

   Referens: Dr. Tóth Zsófia irodavezető 
 

4. Szándéknyilatkozat közös önkormányzati hivatal létrehozására  

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens : Dr. Jakab Orsolya jegyző 
  

5. Környezetvédelmi program felülvizsgálata  

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens : Vígh Henrik irodavezető 

 

      6. Zárt csapadékcsatornák üzemeltetéséről, karbantartásáról szóló tájékoztató  

Előadó:  Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens : Vígh Henrik irodavezető 
 

 

8.Indítványok, javaslatok 

Sürgősségi indítványok: 

EU Önerő pályázat benyújtása – Az Egri úti tagóvoda kapacitásbővítő fejlesztése  

Előadó:  Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens : Nagy István munkatárs  

 

Mezőkövesd központi városrész szennyvízcsatorna hálózatának fejlesztése projekthez 

kapcsolódó házi bekötések kiépítése 

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Vigh Henrik irodavezető  

Benke Ádám munkatárs  

 

Városi Önkormányzat Rendelőintézetének TÁMOP-6.1.2/11/3 kódszámú az 

„Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a kistérségben” című 

pályázat fenntartói támogatása  

  Előadó: Tóth József orvos-igazgató  

 

8. Tájékoztató az interpellációkra adott válaszokról 
 

 

ZÁRT ÜLÉS 
 

 

9. ÖNKORMÁNYZATI INGATLANOK HASZNOSÍTÁSA 

9.1. A 1926/1 hrsz.-ú önkormányzati terület hasznosítása  

9.2. Belterületi 1. hrsz.-ú önkormányzati ingatlan hasznosítása 
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9.3.Varga Pál út 12. szám alatti ingatlan felajánlása az önkormányzat részére  

9.4. 208/2012. (VII.18.) önkormányzati határozat módosítása  

9.5.Batthyány u. 13. III/3. sz. alatti bérlakás bérleti szerződésének 

meghosszabbítása  

9.6.Mátyás király u. 142. II/5. sz. alatti bérlakás bérleti szerződésének 

meghosszabbítása 

9.7. Bogáncs köz 17. sz. alatti ingatlanra vonatkozó bérleti jogviszonyból 

származó fizetési kötelezettség érvényesítése 

9.8. Illyés Gy.u.8. I/1. sz. alatti bérlakás hasznosítására érkezett kérelem 

elbírálása  

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Dr. Hajdu András alpolgármester 

Benkő Edit munkatárs 
 

10. Lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása 

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Dr. Tóth Zsófia irodavezető 

 

     Sürgősségi indítvány: 

     11.) Városi Rendelőintézet felújítása – tervező kiválasztása 

 Előadó:  Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens : Nagy István munkatárs  

 

 

 12.) Új informatikai központi rendszer beszerzése a Polgármesteri Hivatal részére  

Előadó:  Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens : Tőzsér Zoltán informatikus   

 

 

Felelős:  Polgármester  

Határidő:         értelem szerint 

 

 

 

Interpellációs szándékát jelezte 

Takács József és Csirmaz József képviselő 

 

Kérdés kíván feltenni 

Barsi László képviselő  

 

 

Polgármesteri tájékoztató  
 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester röviden ismerteti a polgármesteri tájékoztatóban foglaltakat.  

 



5 

 

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

tájékoztatóban foglaltakat teszi fel szavazásra.  

 

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal a polgármesteri tájékoztatót 

elfogadja 

 

 

Jelentés a 2012. augusztus 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 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

235/2012. (IX.26.)  önkormányzati határozata  

 

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

döntések  végrehajtásáról 

 

 

1.) A Képviselő-testület elfogadja a 23, 24/2012. önkormányzati rendelet, valamint a 94, 

170, 172, 175, 185, 186, 187, 197, 198, 199, 200, 204, 205, 214, 220, 221, 223, 225, 

228, 230, 231, 232/2012. önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést 

azzal, hogy ezen határozatok egyben hatályukat is vesztik. 

 

2.) A 269/2011, a 208, 215, 224, 229, 233/2012. önkormányzati határozatok 

végrehajtásáról szóló jelentést azzal fogadja el, hogy a végrehajtást követően a 

polgármester ismételten adjon tájékoztatást.  

 

 Felelős:  polgármester  

 Határidő:  azonnal és folyamatos  

 

 

1.)„Tiszta udvar rendes ház” városszépítő program értékelése, 

eredményhirdetése 
 

 

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 megköszöni azoknak az embereknek a munkáját, akik ezt a 

programot lebonyolították, és őszinte tisztelete azoknak, akik díjazásban is részesülnek. 

Véleménye szerint nagyon jó kezdeményezés, és a képviselő-testület sem véletlenül fogadta el a 

programot, és bízik benne, hogy ez az egész városra kihatással lesz. Szeretné, ha egyre több 

tiszta, szép porta lenne, ezáltal az emberek is tisztább lelkűek lesznek. Ismerteti a határozati 

javaslatban szerepelő neveket. A kitüntetettek díjazásban részesültek "Tiszta udvar, rendes ház" 

címen kapnak egy táblát, valamint a Városgazdálkodási Zrt és az Önkormányzat  jóvoltából 

6.000.- Ft-os ajándékutalványt, amely kertészetben váltható be.  

Ezt követően a határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 

 

 A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza 

 
Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

236/2012. (IX.26.)  önkormányzati határozata  

 

„Tiszta udvar rendes ház” városszépítő program értékelése, 

eredményhirdetése 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Tiszta udvar rendes ház” 

városszépítő versenyre felállított értékelő bizottság döntésével egyetért. 
 

 

A  Képviselő-testület az alábbi személyeket és portákat  részesíti díjazásban : 

 

I. körzetben  Póta Istvánné  Katalin utca 10. 

             Szép László és felesége     Mária utca 22. 

 

II. körzetben  Pető Istvánné Magdolna utca 90. 

              Bukta György és felesége  Rákóczi út 52. 

 

III. körzetben: Szabó József és felesége  Sára utca 3. 

              Tóth Gábor  és felesége Zsófia utca 33. 

 

IV. körzetben: Krajnyák Lászlóné  József utca 19. 

              Ali Richárd és felesége  Kiss István utca 19. 

 

V. körzetben:  Molnár Pál és felesége  Barack u.24. 

                        Fügedi János és felesége  Mikszáth K. utca 5. 

 

VI. körzetben: Dr. Ruszthi Péterné Rozmaring u. 46. 

              Lázár László és felesége  Nagy Pál utca 22. 

 

VII. körzetben:  Lázár Mihály és felesége  József Attila út 13. 

                Szecskó Gábor és Murányi Katalin  Szemere Bertalan út 20. 



7 

 

 

VIII. körzetben: Nyitrai István és felesége  Dohány u. 28. 

                 Szegedi Miklós és felesége  Bagoly utca 26. 

 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére 

és a díjak átadására.  

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2012. szeptember 26.  

 

 

A határozati javaslat elfogadása után sor kerül a díjak átadására. Polgármester Úr megköszöni a 

megjelenést és kívánja, hogy legyen példa a kitüntetettek portája.  

 

 

2.)  A MÁAMIPSZ 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 határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, azt 

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 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza 

 
Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

237/2012. (IX.26.)  önkormányzati határozata  

 

a Mezőkövesdi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 

Egységes   Pedagógiai Szakszolgálat (MÁAMIPSZ)  Alapító 

Okiratainak módosításáról 

 

 

A Képviselő-testület a Mezőkövesdi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (MÁAMIPSZ) Alapító Okiratának alábbi 

módosításait jóváhagyja. 
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MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

 

Az alapító okiratból törlésre kerül (vastagon kiemelt rész): 

 

Pedagógiai szakszolgálat területén: 

logopédiai ellátás, 

nevelési tanácsadás, 

továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, 

gyógytestnevelés, 

a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, 

fejlesztő felkészítés, 

a tehetséggondozás szakmai segítése 

 

856013-1 Fejlesztő felkészítés 

Fejlesztő felkészítés feladatainak ellátásával kapcsolatos feladatok megszervezése 

841401-1 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő 

szolgáltatások 

Közbeszerzéssel összefüggő előkészítői, bonyolítói, egyéb szakértői szolgáltatások 

 

Az alapító okiratba beemelésre kerül  

( 13-14. oldal, vastagon kiemelt rész): 

890442-1 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 

890443-1 Egyéb közfoglalkoztatás 
 

…..a megismerési funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével 

küzdő sajátos nevelési igényű tanulók (beszédfogyatékos, enyhe mentális retardáció, 

diszlexia, diszgráfia, diszkalkúlia, iskolai készségek kevert zavara, az iskolai készségek 

nem meghatározott fejlődési zavara, kevert specifikus fejlődési zavarok, az aktivitás és 

figyelem zavarai, egyéb gyermekkori dezintegratív zavar, látássérült) ellátása. 
 

Az alapító okirat egyéb rendelkezései változatlanul hatályban maradnak. 

 

 

Felelős: intézményvezető 

Határidő: azonnal 
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A L A P Í T Ó    O K I R A T 

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 
 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 

tv. 37.§ (5) bekezdésében foglaltak alapján Mezőkövesd Város Önkormányzata a  

Mezőkövesdi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - Egységes Pedagógiai 

Szakszolgálat alapító okiratát a következők szerint határozza meg: 

 

Az intézmény típusa: Többcélú intézmény, ezen belül 

közös igazgatású közoktatási intézmény 

 

Az intézmény neve: 

Mezőkövesdi Általános Iskola és Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény - Egységes Pedagógiai 

Szakszolgálat   

Az intézmény rövidített neve: MÁAMIPSZ 

OM azonosító: 200657 

Törzsszáma: 686804 

 

Az intézmény székhelye: 

3400 Mezőkövesd, Hősök tere 14. szám. 

Bárdos Lajos Tagiskola 

 

Az intézmény tagintézményei, 

telephelyei: 

 

 Eltérő Tantervű Tagozat  

3400 Mezőkövesd,  

Madách Imre. út 25. 

 Mező Ferenc Tagiskola  

            3400 Mezőkövesd, Építők útja 1.  

 Szent Imre Tagiskola  

          3400 Mezőkövesd,  

          Mátyás király út 225. 

 Ódorvár Tagiskola             

            3414  Bükkzsérc, Petőfi S. u 13-15 

 Hórvölgye Tagiskola          

             3413 Cserépfalu, Kossuth L. u 115. 

 Szabó Zoltán Tagiskola       

             3416 Tard, Béke tér. 3. 

 Alapfokú Művészetoktatási Tagintézmény  

            3400 Mezőkövesd,  Mátyás király út 130. 

            Telephelyei: 

o Bogácsi Tagozat  

            3412 Bogács, Alkotmány út 54.  

o Tardi Tagozat – Tard, béke tér 3. sz. 

o Szentistváni Tagozat  

            3418 Szentistván, Hősök t. 1. 

o Szent István Katolikus Általános Iskola 

3400-Mezőkövesd, Mátyás király út 44. 

 Egységes Pedagógiai Szakszolgálat  

     3400 Mezőkövesd, Hősök tere 14. 

Az intézmény működési köre: Mezőkövesd város, Egerlövő, Bükkzsérc, Cserépfalu, 

Cserépváralja és Tard községek közigazgatási területe 
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Az intézmény jogelődjei: 

 

Név Alapító szerv Alapítás ideje 

 Bárdos Lajos  

Általános 

Iskola 

Mezőkövesd 

Város 

Elöljárósága 

(Serházi  

Népiskola néven 

alapította) 

1882. 

 Bárdos Lajos  

Általános 

Iskola Eltérő 

Tanterű 

Tagozat  

Kisegítő Iskola- 

Miskolci 

Siketek-némák 

Intézetének 

Gyógypedagógiai 

Tagozata 

(Kisegítő Iskola 

néven alapította) 

1953. 

 Mező Ferenc 

Általános 

Iskola 

Mezőkövesd 

Város Tanácsa  

(II. sz. Általános 

Iskola néven 

alapította) 

1980. 

 Szent Imre 

Általános 

Iskola 

Római 

Katholikus 

Egyházközség 

(Római 

Katholikus Elemi 

Népiskola néven 

alapította) 

1929. 

 Zeneiskola és 

Művészeti 

Iskola  

Művelődésügyi 

Minisztérium 

(Állami 

Zeneiskola néven 

alapította) 

1963. 

 Pedagógiai 

Szakmai és 

Szakszolgálat - 

Nevelési 

Tanácsadó  

Mezőkövesd 

Város 

Önkormányzata 

 

 

2003. 

Az intézményt alapító és 

felügyeleti  szerve: 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112. 

 

Az intézmény alapításának ideje, 

formája: 

2005. augusztus 01.; jogutódlással 
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Az intézmény fenntartója: Az alábbi önkormányzatok által létrehozott 

intézményfenntartó társulás: 

 Mezőkövesd Város Önkormányzata 

3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112. 

 Bükkzsérc Község Önkormányzata 

3414 Bükkzsérc Petőfi Sándor u. 4. 

 Cserépfalu Község Önkormányzata 

3413 Cserépfalu Kossuth L. u. 125. 

 Cserépváralja Község Önkormányzata 

3417 Cserépváralja Alkotmány u. 52. 

 Egerlövő Község Önkormányzata 

3461 Egerlövő Dózsa Gy. u. 21. 

 Tard Község Önkormányzata 

3416 Tard Rózsa F. u. 1. 

 

Az intézmény irányító szerve és az 

alapítói jog gyakorlója: 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112. 

Jogszabályban meghatározott 

közfeladata: 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű oktatása – 

nevelése 

Az intézménybe felvehető  

maximális létszám tagiskolai 

bontásban: 

 

 Bárdos Lajos Tagiskola                                300 fő 

 Eltérő Tantervű Tagozat                                 40 fő 

 Mező Ferenc Tagiskola                              425 fő 

 Szent Imre Tagiskola                              425 fő 

 Ódorvár Tagiskola                                          90 fő 

 Hórvölgye Tagiskola                                      80 fő 

 Szabó Zoltán Tagiskola                                  40 fő 

 Alapfokú Művészetoktatási Tagintézmény  600 fő 

 

Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy 

Gazdálkodási besorolás: Önállóan működő költségvetési szerv 



12 

 

 Az intézmény pénzügyi-gazdálkodási feladatait a 

Polgármesteri Hivatal (3400 Mezőkövesd, Mátyás király 

út 112.) mint önállóan működő és gazdálkodó 

költségvetési szerv látja el. 

Az intézmény feladatai, 

alaptevékenysége: 

 

 Alapfokú nevelés-oktatás 8 évfolyamon 
 

- hátrányos helyzetű tanulók felkészítése és 

felzárkóztatása, 

- tehetséggondozás, 

- sajátos nevelésű tanulók integrált nevelése, 

oktatása,  

-  ezen belül olyan tanulók, akik a megismerő 

funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós 

és súlyos rendellenességével küzdő; 

-  a megismerési funkciók vagy a viselkedés 

fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő 

sajátos nevelési igényű tanulók 

(beszédfogyatékos, enyhe mentális retardáció, 

diszlexia, diszgráfia, diszkalkúlia, iskolai 

készségek kevert zavara, az iskolai készségek 

nem meghatározott fejlődési zavara, kevert 

specifikus fejlődési zavarok, az aktivitás és 

figyelem zavarai, egyéb gyermekkori 

dezintegratív zavar, látássérült tanulók ellátása). 

- napközi otthoni ellátás és tanulószobai 

foglalkozások szervezése, 

- a helyi szükségleteknek, a tanulók fejlettségének 

és érdeklődésének figyelembevételével – a 

jogszabályokban előírtak illetve a fenntartó 

önkormányzat kívánalmai alapján – kialakítja 

helyi nevelési rendszerét, 

- a jelentkező igényeknek és a városi 

önkormányzat vállalásának figyelembevételével 

megszervezi az általános iskolai felnőttoktatás 

levelező tagozatát (ifjúsági tagozat) 

- megszervezi a hátrányos helyzetű tanulók 

képesség-kibontakoztató, integrációs 

programját, biztosítja az esélyegyenlőséget  

- az egészséges életmód, valamint a kulturált 

szabadidő eltöltés követelményeinek, 

feltételeinek figyelembevételével gondoskodik a 

tanulók tanórán kívüli foglalkoztatásáról; 
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- ellátja a gyermek- és ifjúságvédelemből ráháruló 

feladatokat, 

- a művelődési és testedzési feladatok hatékony 

ellátása érdekében együttműködik a 

közművelődési és sportintézményekkel 

  Alapfokú művészeti nevelés és oktatás  

Alapfokú művészeti nevelés és oktatás 12 

évfolyamon 

- a művészeti kifejezőkészség megalapozása,  

- felkészítés a szakirányú továbbtanulásra, 

- felkészítés a művészeti alap és záróvizsga 

letételére, 

- az intézmény profiljába illeszkedő rendezvények 

szervezése, 

- tanulói, tanári hangversenyek rendezése, 

lebonyolítása, 

- szakmai versenyeken való részvételek 

előkészítése, szervezése, 

- tanulók és tanárok közreműködése városi 

rendezvényeken. 

 

A 27/1998. (VI.8.)MKM rendelet 1. számú melléklete 

alapján,  a 2011/12 tanévtől kifutó  rendszerben 

Művészeti ágak/tanszakok: 

 

Zeneművészeti ág: 

Klasszikus zene: 

Hangszeres hosszú tanszakok: – 12 évfolyamon 

(2 évfolyamos előképző, 6 évfolyamos alapfok, 4 

évfolyamos továbbképző); furulya, fuvola, 

trombita, zongora, hegedű, gordonka, gitár, ütő. 

Hangszeres rövid tanszakok: – 10 évfolyamon          

 (2 előképző, 4 alapfok, 4 továbbképző) klarinét,  

kűrt, harsona, tuba, oboa, fagott, szaxofon (2 

+4+2 évfolyamon), magánének (1+6 évfolyamon) 

             

Elektroakusztikus zene: 

            szintetizátor-keyboard (2+6 évfolyamon) 

 

Elméleti tárgyak:    

zeneelmélet, szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom 

 

Gyakorlati tárgyak: 

zenekar, kamarazene, kórus 
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Táncművészeti ág:  – 12 évfolyamon            

Elméleti tárgyak: 

modern-kortárs tánc, néptánc, folklórismeret, 

tánctörténet, kinetográfia 

 

Gyakorlati tárgyak: 

népi játék, népi ének 

 

Képző,- és iparművészeti ág – 12 évfolyamon 

Kötelező tantárgyak: vizuális alapismeretek, 

rajz,festés, mintázás 

Képzőművészeti ág: grafika, festészet,  

szobrászat. Média: fotó-videó 

Iparművészeti ág: kerámia, kézművesség 

 

A 3/2011. (I. 26) NEFMI rendelettel módosított 27/1998 

(VI. 8) MKM rendelet 2. sz. melléklete alapján, felmenő 

rendszerben a 2011/12 tanévtől 

 

Zeneművészeti ág 

Klasszikus zene       

12 évfolyamon (2 + 6 +4)    

 

- Fafúvós tanszak (tantárgyai: furulya, fuvola, 

oboa, klarinét, szaxofon)    

- Rézfúvós tanszak (tantárgyai: trombita, kürt, 

harsona- tenorkürt- baritonkürt, tuba) 

- Akkordikus tanszak ( tantárgyai: gitár, ütő) 

- Billentyűs tanszak (tantárgya: zongora) 

- Vonós tanszak (tantárgyai: hegedű, gordonka) 

 

7 évfolyamon (1 +6) 

- Vokális tanszak (tantárgya: magánének) 

 

Kötelező tantárgy (4. évfolyamig): szolfézs 

Kötelezően választható tantárgyak (5. évfolyamtól): 

zeneismeret, szolfézs, zenetörténet-  zeneirodalom, 

kamarazene, zenekar) 

 

Választható tantárgyak: zeneismeret, szolfézs, 

zenetörténet- zeneirodalom, kamarazene, zenekar, 

második hangszer. 

 

Elektroakusztikus zene 

12 évfolyamon ( 2+ 6+ 4) 
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- Billentyűs tanszak (tantárgya: szintetizátor- 

keyboard) 

  

Kötelező tantárgy (4. évfolyamig): szolfézs 

Kötelezően választható tantárgyak (5. évfolyamtól): 

zeneismeret, szolfézs, zenetörténet-  zeneirodalom, 

kamarazene, zenekar) 

 

Választható tantárgyak: zeneismeret, szolfézs, 

zenetörténet- zeneirodalom, kamarazene, zenekar, 

második hangszer. 

Táncművészeti ág: 

12 évfolyamon (2+ 6+ 4) 

 

Néptánc tanszak 

Főtárgyak:  

Népi játék (1-2 előképző évfolyamon),  

Néptánc (1-6 alapfokú évfolyamon, 7-10 továbbképző 

évfolyamon) 

Kötelezően választható tantárgyak: Népi ének, 

Folklórismeret, Tánctörténet, Kinetográfia  
 

Modern- tánc tanszak 

Főtárgyak:   

Berzik-technika (1-2 előképző, 1-2 alapfokú 

évfolyamon) 

Jazz-technika (3-6 évfolyamon, 7-10 továbbképző 

évfolyamon)  

 

Kötelező tantárgyak: 

Kreatív gyerektánc (1-2 előképző; 1-2 alapfokú 

évfolyamon),  

Limón-technika (5-6 alapfokú évfolyamon) 

Tánctörténet (9-10 továbbképző évfolyamon) 

Kötelezően választható tantárgyak: 

Tánctörténet, Limón-technika 

Választható tantárgyak: 

Kreatív gyerektánc (1-2 évfolyamon), 

Berzik-technika (1-2 előképző, 1-2 alapfokú évfolamon),  

Jazz-technika (3-6 évfolyamon),  

Kontakt improvizáció ( 5-6 évfolyamon),  

Lábán- technika (7-8 továbbképző évfolyamon),  

Repertoár (7-10 évfolyamon),  

Graham-technika (9-10 évfolyamon),  

Improvizáció és kompozíció (9-10 évfolyamon) 
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Képző- és iparművészeti ág  

12 évfolyamon (2)+3  3+4 

 

Képzőművészeti tanszak (Előképző 1-től Alapfok 3. 

évfolyamig 

Főtárgyak: Vizuális alapozó gyakorlatok, vizuális alkotó 

gyakorlat  

Kötelező tantárgy: Grafika és festészet alapjai (Alapfok 

1-3 évfolyamig) 

 

Grafika és festészet tanszak (Alapfok 4-10 évfolyamig) 

Főtárgy: Vizuális alkotó gyakorlat  

Kötelező tantárgy: Grafika és festészet műhelygyakorlat 

 

Szobrászat és kerámia tanszak (Alapfok 4-10 

évfolyamig) 

Főtárgy: Vizuális alkotó gyakorlat  

Kötelező tantárgy: Szobrászat és kerámia 

műhelygyakorlat 

 

Környezet- és kézműveskultúra tanszak (Alapfok 4-10 

évfolyamig) 

Főtárgy: Vizuális alkotó gyakorlat  

Kötelező tantárgy: Környezet- és kézműveskultúra 

műhelygyakorlat 

 

Választható tantárgyak: 

Vizuális alapozó gyakorlatok 

Népművészet 

Művészettörténet 

  Pedagógiai  szakszolgáltatás  
 

Pedagógiai szakszolgálat területén: 

- logopédiai ellátás, 

- nevelési tanácsadás, 

- továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, 

- gyógytestnevelés, 

- a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés 

és gondozás, 

- a tehetséggondozás szakmai segítése. 

TEÁOR:  

 

8520                  Alapfokú oktatás 

8559                  M.n.s. egyéb oktatás 

8560                  Oktatást kiegészítő tevékenység 

 

Szakágazati besorolás 

 

852010 – Alapfokú oktatás  
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Alaptevékenység: 

 

852011-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű 

nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) 

Az általános iskola 1-4 évfolyamán, meghatározott 

időkeretekben az iskola programja szerint (a kötelező 

tanórák, a nem kötelező tanórák, a tanórán kívüli 

foglalkozások) végzett nevelés, oktatás, továbbá az 

iskolaotthonos oktatás 

 

852021-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű 

nevelése, oktatása (5-8 évfolyam) 

Az általános iskola 5-8 évfolyamán, meghatározott 

időkeretekben az iskola programja szerint (a kötelező 

tanórák, a nem kötelező tanórák, a tanórán kívüli 

foglalkozások) végzett nevelés, oktatás 

 

852012-1 Sajátos nevelési igényű általános iskolai 

tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 

évfolyam) 

Az általános iskola 1-4 évfolyamán, a sajátos nevelési 

igényű gyermekek meghatározott időkeretekben az 

iskola programja szerint speciális eszközökkel, 

foglalkozásokkal történő oktatása 

 

852022-1 Sajátos nevelési igényű általános iskolai 

tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8 

évfolyam) 

Az általános iskola 5-8 évfolyamán, a sajátos nevelési 

igényű gyermekek meghatározott időkeretekben az 

iskola programja szerint speciális eszközökkel, 

foglalkozásokkal történő oktatása 

 

852014-1 Általános iskolai felnőttoktatás (1-4 évfolyam) 

Felnőttoktatásban 1-4. évfolyamon részt vevő tanulók 

munkahelyi, családi vagy más irányú elfoglaltságához, a 

meglévő ismereteihez és életkorához igazodó általános 

műveltséget megalapozó, alapfokú rendszeres oktatás 

 

852024-1 Általános iskolai felnőttoktatás (5-8 évfolyam) 

Felnőttoktatásban 5-8. évfolyamon részt vevő tanulók 

munkahelyi, családi vagy más irányú elfoglaltságához, a 

meglévő ismereteihez és életkorához igazodó általános 

műveltséget megalapozó, alapfokú rendszeres oktatás 

 

855911-1 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 

A közoktatási tv. alapján napközis foglalkozások 

megszervezése 
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855912-1 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi 

otthoni nevelése 

A közoktatási tv. alapján napközis foglalkozások 

keretében a sajátos nevelési igényű gyermekek speciális 

ellátásának megszervezése 

 

855914-1 Általános iskolai tanulószobai nevelés  

A közoktatási tv. alapján a tanulószobai foglalkozások 

megszervezése 

 

855915-1 Sajátos nevelési igényű tanulók általános 

iskolai tanulószobai nevelése 

A közoktatási tv. alapján a tanulószobai foglalkozások 

keretében a sajátos nevelési igényű gyermekek speciális 

ellátásának megszervezése 

 

852031-1 Alapfokú művészet-oktatás zeneművészeti 

ágban 

A zeneművészeti ágra kiadott alapfokú művészetoktatás, 

a zeneművészetek területén meglévő tehetség 

felismerése és fejlesztése érdekében végzett művészi 

kifejezőkészséget megalapozó, illetve a szakirányú 

továbbtanulásra felkészítő alapfokú oktatás 

megszervezése 

 

852032-1 Alapfokú művészetoktatás képző és 

iparművészeti, táncművészeti, szín és bábművészeti 

ágban 

A képző- és iparművészeti, táncművészeti ágra kiadott 

alapfokú művészetoktatás, a zeneművészetek területén 

meglévő tehetség felismerése és fejlesztése érdekében 

végzett művészi kifejezőkészséget megalapozó, illetve a 

szakirányú továbbtanulásra felkészítő alapfokú oktatás 

megszervezése 

 

856011-1 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 

Pedagógiai szakszolgálat ellátásának megszervezése 

 

856012-1 Korai fejlesztés, gondozás 

Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés 

feladatainak megszervezése 

 

856020-1 Pedagógiai szakmai szolgáltatások 

Pedagógiai szakmai szolgáltatások feladatainak 

ellátásával kapcsolatos feladatok megszervezése 
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931204-1 Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása 

A gyermek- és ifjúsági korosztály számára szervezett a 

tanórán kívüli sportfoglalkozások megszervezése 

 

852000-1 Alapfokú oktatás intézményeinek, 

programjainak komplex támogatása 

Infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódó bevételek, 

kiadások 

 

562917-1 Munkahelyi étkeztetés 

562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés 

890441-1 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

Közcélú munkások foglalkoztatása 

 

890442-1 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb     

időtartamú közfoglalkoztatása 

 

890443-1 Egyéb közfoglalkoztatás 

 

Az intézmény az alábbi 

fogyatékossági típusok ellátását 

végzi: 

 

 

Sajátos nevelésű tanulók integrált nevelése, oktatása,  

ezen belül olyan tanulók, akik a megismerő funkciók 

vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 

rendellenességével küzdő;  

a megismerési funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 

súlyos rendellenességével küzdő sajátos nevelési 

igényű tanulók (beszédfogyatékos, enyhe mentális 

retardáció, diszlexia, diszgráfia, diszkalkúlia,  iskolai 

készségek kevert zavara,  

az iskolai készségek nem meghatározott fejlődési 

zavara, 

kevert specifikus fejlődési zavarok, az aktivitás és 

figyelem zavarai, egyéb gyermekkori dezintegratív 

zavar, látássérült) ellátása. 

 

Vállalkozási tevékenység: 

 

 

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat 

A feladatellátást szolgáló vagyon: A társult önkormányzatok által az intézmény 

rendelkezésére bocsátott ingatlanok, a feladat ellátásához 

szükséges tárgyi eszközök, berendezések, felszerelések, 

egyéb készletek a vagyonleltár alapján. 

 

A vagyon feletti rendelkezés joga: A fenti vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok 

gyakorlása a 2007. január 31. napján aláírt társulási 

megállapodásban foglaltak szerint történik. Az 

intézmény a rendelkezésére bocsátott vagyont nem 
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jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként 

felhasználni. 

 

Az intézmény vezetőjének 

kinevezési rendje: 

 

Az intézmény egyszemélyi felelős vezetőjét, az igazgatót 

nyilvános pályázat útján Mezőkövesd Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a hatályos jogszabályok 

figyelembevételével nevezi ki. 
 

Az intézmény vezetője magasabb beosztású 

közalkalmazott, tekintetében a munkáltatói jogokat 

Mezőkövesd Önkormányzatának Képviselő-testülete 

gyakorolja. 
 

Az intézmény közalkalmazottai tekintetében a 

munkáltatói jogokat az igazgatótanács jogszabály szerinti 

bevonásával az intézményvezető gyakorolja. 

 

Foglalkoztatottakra vonatkozó 

foglalkoztatási jogviszonyok: 

Közalkalmazotti és megbízásos jogviszony 

 

Az intézmény megszüntetése: 

 

 

Az intézményt – jogszabály által nevesített esetben –

Mezőkövesd Önkormányzatának Képviselő-testülete, 

mint alapító jogosult megszüntetni. A megszüntetésről 

az alapító határozatban dönt. 

 

Az intézmény hosszú- és 

körbélyegzőjének hivatalos 

szövege: 

 

Körbélyegző: 

Mezőkövesdi Általános Iskola és Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény - Egységes Pedagógiai 

Szakszolgálat  3400 Mezőkövesd (középen  a magyar 

címerrel) 

Hosszú bélyegző: 

Mezőkövesdi Általános Iskola és Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény - Egységes Pedagógiai 

Szakszolgálat   3400  Mezőkövesd, Hősök tere 14. 

 

Záradék: A Mezőkövesdi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - Egységes 

Pedagógiai Szakszolgálat módosított Alapító Okirata Mezőkövesd Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 237/2012. (IX.26.) számú önkormányzati határozatának napján válik 

hatályossá.  
 

Mezőkövesd, 2012.szeptember 26. 

 

                                                                  dr. Fekete Zoltán 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

alapító szerv képviseletében 
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3.) Tájékoztató az egészségügyi alap- és szakellátás helyzetéről 
 

 

Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság 

Az Oktatási, Egészségügyi és Civil Kapcsolatok Bizottsága a Tájékoztató az egészségügyi alap- 

és szakellátásról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadta, valamint kéri a Képviselő-

testületet, hogy a szeptemberi Testületi ülésen tárgyalja. 

 

Csiger Lajos elmondja, hogy az önkormányzat alapfeladata közé tartozik az egészségügyi 

alapellátás szervezése. Ehhez az épületet biztosítja és a feladat-ellátási szerződést megkötik. Dr. 

Kozma Richárd háziorvos beszámolójában szerepel, hogy az alapellátás teljesítette a feladatait, és 

csökkent a betegeknek a kórházakba történő beutalása, vagyis kevesebb embernek kellett további 

kivizsgálásra utaznia. Jelenleg nincs az egészségügyi ellátásban probléma, a belgyógyászati 

osztályon az aktív ágyak átalakultak krónikus ágyakká. Ez az ellátásban nem okoz gondot, mert 

az egri kórház a betegeket el tudja látni. A Rendelőintézetben is jó színvonalú munka folyik, a 

lakosok meg vannak elégedve. A beszámoló is alátámasztja, hogy az egészségügyben a működés 

rendben megy, és úgy látja, hogy nyugodt lehet a lakosság, hiszen az ellátást meg fogják kapni. A 

Reuma kórház régiós ellátási körű, és a járó beteg ellátásban Mezőkövesd és környéke betegeit 

látja el.  A Reuma kórház is összevonásra került a megyei kórházzal, de az egész országban ez 

zajlik, ami indokolt, és nem okozott komoly fennakadást. Köszöni  a munkájukat, és a 

beszámolóikat.  

 

Barsi László sajnálja, hogy Dr. Papp János gyermekorvos nincs jelen az ülésen, mert bizottsági 

ülésen elmondta, hogy a gyermekegészségügy terén problémák vannak.  

 

Csirmaz József véleménye szerint nem azt mondta, hogy problémák vannak, hanem azt, hogy 

vannak szempontok, amit mérlegelni kell, hogy későbbiek folyamán ne okozzon problémát.  

 

Molnár Istvánné Dr. Dabizs János fogorvos észrevételét tolmácsolja, hogy a fogászati rendelőben 

ingyenes szűrésen lehet részt venni. Megszaporodtak a szájüregi betegségek, és a média 

segítségével javasolja felhívni az emberek figyelmét erre a lehetőségre. A médiával már felvették 

a kapcsolatot, de mint fogászati dolgozók is igyekeznek kampányolni ez ügyben. A védőnők 

beszámolójával kapcsolatban elmondja, hogy a bizottsági ülésen senki nem képviselte őket, de 

nagyon jó beszámolót kaptak tőlük, jól dolgoznak, járják a várost, éjjel-nappali szolgálatot 

tartanak. Ezúton köszöni a munkájukat. 

 

Dr. Papp János gyermekorvos (időközben megérkezett az ülésre) elmondja, hogy jelenleg nincs 

probléma, de bármikor lehet. A gyermekorvosok átlag életkora 70 év körül van. Amennyiben egy 

gyermekorvos nem tud praktizálni, a másik kettő nem tudja folyamatosan ellátni a munkát. Ez 

fog veszélyhelyzetet jelenteni.  

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester az elhangzottak alapján megállapítja, hogy az orvosok életkorával 

és nem az ellátással van probléma. Nem véletlenül alkották meg a rendeletet, amelyben segítséget 

nyújtanak fiatal háziorvosok részére, akik praxis jogot vásárolnak, melynek felét az 

önkormányzat vállalja. Sajnos ennek ellenére nincs érdeklődés iránta.  Jó egészséget és további jó 
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munkát kíván a hivatásukhoz. Az egészségügy már 20 éve folyamatos változás alatt áll. Biztos, 

hogy a változások azt a célt szolgálják, hogy a betegellátás biztonságosabb és jobb legyen. Az 

egészséges életmód, az egészségre való nevelés olyan fontos, mint az orvoslás. Akik az 

egészségügyben dolgoznak ezt tudják, de végzik a dolgukat, mert hivatást éreznek.  Fontos, hogy 

a mezőkövesdi egészségügy folyamatosan fejlődjön. Készül a pályázat, keresik az 

egészségügyben dolgozókkal azokat a lehetőségeket, amelyek biztosítják a biztonságos 

betegellátást. A jövő héten a mezőkövesdi háziorvosokat fórum keretében tájékoztatja a területi 

ellátási kötelezettséggel rendelkező egri kórház orvos-igazgatója és munkatársai a mindennapos 

munkáról, ill. folyamatosan szervezik a lehetőséget, hogy az orvosok közvetlen kapcsolatot 

tudjanak teremteni a különböző intézményekkel. Kéri a képviselő-testülettől, hogy az 

egészségügy legyen az az ágazat, ahol a politika ne jelenjen meg, senki ne használja ki a beteg 

emberek baját, félelmét. A cél, hogy Mezőkövesd legyen az ország legegészségesebb vidéke, 

amihez minden segítséget megkapnak.  

Mivel több hozzászólás, vélemény nem hangzik el, a határozati javaslatot teszi fel szavazásra 

azzal a kiegészítéssel, hogy ezúton megköszöni az egészségügyben dolgozók kitartó, önzetlen 

munkáját.  

 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi 

határozatot hozza  

 

 
Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

238/2012. (IX.26.)  önkormányzati határozata  

 

 

Tájékoztató az egészségügyi alap- és szakellátás helyzetéről 

 

 

A Képviselő-testület az egészségügyi alap- és szakellátás helyzetéről szóló tájékoztatót 

megtárgyalta és elfogadta, valamint ezúton megköszöni az egészségügyben dolgozók 

kitartó, önzetlen munkáját.  

 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal  

 

 

 

4.) Szándéknyilatkozat közös önkormányzati hivatal létrehozására  
 

 
Ügyrendi és Szociális Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a közös önkormányzati hivatal létrehozásával 

kapcsolatos határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 



23 

 

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

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

 

 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi 

határozatot hozza  

 

 
Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

239/2012. (IX.26.)  önkormányzati határozata  

 

szándéknyilatkozat közös önkormányzati hivatal létrehozásáról 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a közös 

önkormányzati hivatal létrehozására vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

 

1./ Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezúton kinyilvánítja azon 

szándékát, hogy  
 

Borsodivánka 

Egerlövő 

Négyes 

Szomolya 

Tard 

Tiszabábolna 

Tiszavalk 

 

településekkel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 85.§-a alapján  Mezőkövesdi  Közös Önkormányzati Hivatalt kíván 

működtetni 2013. január 01. napjától.  

 

 2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, illetve a jegyzőt a közös 

önkormányzati hivatal létrehozásával kapcsolatos feladatok ellátására és a szervezetet 

létrehozó megállapodás előkészítésére. A megállapodást a feladatfinanszírozás 

központi költségvetésben történő megjelenését követően terjesszék a képviselő-

testület elé. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal, illetve értelem szerint 
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5.) Környezetvédelmi program felülvizsgálata  
 

 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság 

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

testületnek. 

 

 

Csirmaz Zsolt véleménye szerint a város büszke lehet a különböző beruházásokra, melynek 

következtében a talajszennyezettség megszűnik. Javasolja, hogy a környezetvédelmi stratégia 

egészüljön ki az artézi kutak felújításával, ill. új kutak fúrásával, mivel az emberek szeretik az 

artézi vizet.  

 

Csiger Lajos elmondja, hogy előírás volt a környezetvédelmi terv elkészítése, melyet a város 

elkészített, és a két éves felülvizsgálatnak megfelelően átvizsgálta. Sok előrehaladásról tudnak 

beszámolni, ami a várost érinti. A terv, ill. hozzáállás, életvitel a polgárokra is átterjedt pl. 

figyelembe veszik a tűzgyújtási tilalmat. Szemléletváltozásra még szükség van, a gyerekek más 

szemléletben nőnek fel, nem a megélhetés, munka világában kerülnek bele, hanem 

megfigyelhetik, hogy hogyan használják a környezetet. Ezt a tervet be kell terjeszteni a Megyei 

Közgyűlés elé is, hogy illeszkedik a Megyei Koncepció pontjaihoz. A fő célok közül kiemeli a 6. 

pontot, mely szerint a vállalkozóknak gazdaságos működésük érdekében össze kell hangolni a 

környezetvédelmi szempontokat követelmények szerint. A vállalkozások  környezetvédelmi 

tevékenysége a hatóságra tartozik, egy monitoring rendszert tud működtetni. Fontos lesz 

környezetvédelemmel foglalkozó civil szervezet létrehozása. A tervet elfogadásra javasolja, és 

tovább fejlesztésre is alkalmasnak tartja.  

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester nem tartja rossznak, ha az artézi kutak megjelennek a 

programban, de tudni kell, hogy egy kút fúrása 6-7 MFt-ba kerül, és nem biztos, hogy az 

engedélyt meg fogjuk rá kapni. Fontos a program, ami le van írva, hogy tudjunk valami mellett 

dolgozni, de új elemek jönnek, és ezzel együtt kell élni. Új programot valósít meg a 

Városgazdálkodási Zrt a Remondis Tisza Kft-vel együtt, a zöldhulladék gyűjtése területén. 

Teljesen különálló gyűjtés lesz, ahol a városban a zöldhulladékot gyűjtik össze, ez is része a 

programnak. Szeretné, ha a jövőben ez is rendszeres lenne. Külön napokon fogják összegyűjteni, 

és nem a lomtalanítási napon. Mindenképpen folytatni fogják az ilyen munka tervezését. Az 

artézi kutakat támogatja, hogy benne legyen a programban, ez legyen a közeli hónapok feladata.  

Ezek után szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet az artézi kutak felújításával, 

felülvizsgálatával, és új kutak fúrásának a lehetőségével egészít ki.  

 

 

 

 A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza 
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Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

240/2012. (IX.26.)  önkormányzati határozata  

 

a környezetvédelmi program felülvizsgálatáról 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, 

és az alábbi döntést hozta: 

 

 

A Képviselő-testület az előterjesztésben szereplő „Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

Környezetvédelmi Programja” címet viselő dokumentumot felülvizsgálta, és az alábbi 

távlati célokkal egészíti ki: 

 

 Energiatanúsítvány megszerzése önkormányzati épületekre az energiahatékonyabb 

működtetés lehetőségének felkutatása érdekében. 

 Környezet-tudatos magatartás oktatása az iskolákban szervezett formában. 

 Szelektív hulladékgyűjtés kiterjesztése a zöld hulladék gyűjtésére, egyben zöld 

hulladék hasznosítási lehetőségek felkutatása. 

 Nyertes energetikai pályázatok megvalósítása: Polgármesteri hivatal épületének, 

Városi Sportcsarnok és Bayer Róbert Városi Kollégium energetikai korszerűsítése. 

 Meglévő artézi kutak felújítása, felülvizsgálata, ill. új kutak furásának a lehetősége 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerűen 
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MEZŐKÖVESD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

 

 KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata a települési környezet védelme, ezen keresztül az emberek 

életminőségének javítása érdekében a település szabályozási tervével összhangban illetékességi 

területére vonatkozóan a környezet védelmének általános szabályiról szóló 1995. évi LIII. 

törvény (továbbiakban: környezetvédelmi tv.) 46. § (1) b. pontjában foglaltak szerint önálló 

települési környezetvédelmi programot dolgozott ki, melyet a Képviselő-testület 65/2010. (III. 

31.) számú határozatával jóváhagyott. A környezetvédelmi program felülvizsgálata a 

240/2012. (IX. 26.) önkormányzati határozattal megtörtént, illetve távlati célokkal 

kiegészítésre került. 

 

Az állampolgárok a helyi környezetvédelemmel összefüggő feladatok megoldásában 

személyesen (társadalmi, illetve civil szervezeteik révén) vagy választott képviselőik útján 

vesznek részt. 

 

1. A program főbb célkitűzései  

 

A főbb elérendő, megvalósítandó célok a környezetvédelmi tv. 1. § (2) bekezdésének 

alapulvételével: 

 

1.1. A környezet igénybevételével, terhelése és szennyezése csökkentésével összefüggő helyi 

feladatok számbavétele, a károsodások megelőzése, a károsodott környezet helyreállítása. 

 

1.2. Az emberi egészség védelme, az életminőség helyi környezeti feltételeinek a javítása helyi 

felvilágosító munka útján. 

 

1.3. A helyi természeti erőforrások megőrzése, fenntartása, az azokkal való észszerű, takarékos és 

az erőforrások megújulását biztosító gazdálkodás személyi, szervezeti és anyagi feltételeinek 

megteremtése. 

 

1.4. A helyi környezetvédelmi feladatok összhangba hozása az egyéb önkormányzati 

feladatokkal, az utóbbiaknál a környezetvédelmi eljárások kiemelt megjelenítése. 

 

1.5. A helyi (civil) szerveződési formák bekapcsolása a környezet védelmére irányuló 

tevékenységbe, azok igénybevétele a környezet állapotának feltárásában, megismertetésében, a 

lakosság szemléletének alakításában. 

 

1.6. A helyi gazdaság (vállalkozások) működésének, a társadalmi, gazdasági fejlődésnek a 

környezeti követelményekkel való összehangolása, azoknak a preferenciáknak a megteremtése, 

amelyekkel a helyi vállalkozók érdekeltekké tehetők a helyi környezetvédelmi feladatok 

megoldásában. 
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1.7. A környezetvédelemmel kapcsolatos hatósági munka személyi, szervezeti és tárgyi 

feltételeinek a megteremtése, fenntartása, fejlesztése. 

 

 

2. A környezetvédelem helyi feladatai és megoldásuk főbb módozatai 

 

Az előírt feladat- és hatáskörök ellátását, ezek színvonalát és a megoldásra váró teendőket az 

önkormányzat rendszeresen elemzi és ellenőrzi a következő területeken: 

 

 2.1. Talaj és talajvíz védelme 

 2.2. Települési környezet tisztasága, kommunális hulladék kezelése 

 2.3. Csapadékvíz elvezetése, belvíz elleni védekezés 

 2.4. Kommunális szennyvíz kezelése 

 2.5. Levegőtisztaság védelme 

 2.6. Zaj- és rezgés elleni védelem 

 2.7. Közlekedés- és szállításszervezés 

 2.8. Ivóvíz ellátás 

 2.9. Zöldfelület-gazdálkodás 

 2.10. Energiagazdálkodás 

 2.11. Környezetbiztonság 

 

Az egyes környezetvédelmi feladatok ellátásával kapcsolatos teendők:  

 

2.1. Talaj és talajvíz védelme  

 

A talaj védelmével kapcsolatos hatósági jogkört az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség ( 3501 Miskolc, Mindszenti tér 4. sz.) valamint a B-

A-Z Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság (3526 

Miskolc, Blaskovics L. út 24.) gyakorolja. A talaj esetleges szennyeződésének bekövetkezése 

esetén az önkormányzat fenntarthatósági megbízottja a szükséges intézkedést megteszi.  

 

 Az illetékességi területen (bel- és külterület) bekövetkezett és az önkormányzat 

tudomására jutott szennyezést az eljárni jogosult szerveknek azonnal jelenteni kell.  

 

 Kiemelt figyelmet kell szentelni a volt katonai repülőtéren fennálló és korábban észlelt 

szennyezések felszámolásához tartozó (az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által 11.498-6/2005. és 7.362-8/2007.sz. 

határozattal módosított 11.498-5/2005. sz. határozattal elrendelt) monitoringozási 

feladatok előírás szerinti teljesítésére. 

 

 A talaj védelme szempontjából kívánatos, hogy megszüntetésre kerüljenek az 

önkormányzati intézmények használaton kívüli földalatti olajtartályai. 
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 A talaj és talajvíz védelme szempontjából fontos, hogy az illegálisan lerakott hulladék 

mielőbb eltávolításra kerüljön az esetleg benne lévő, csapadék hatására kioldódó és 

szennyezést okozó veszélyes anyagok miatt.  

 

 Nagy gondot kell fordítani a telepengedélyek kiadásánál arra, hogy a kérelmezők 

működésüket illetően pontos adatszolgáltatást mellékeljenek, amely alapján a 

tevékenységet ellenőrizni lehet. A talaj szennyeződése szempontjából megkülönböztetett 

figyelemben kell részesíteni a különböző bontó, tisztító, galvanizáló műhelyek 

tevékenységét. 

 

 

2.2. Települési környezet tisztasága, kommunális hulladék kezelése  

 

 Mezőkövesd Város Önkormányzata a 20/2009. (VIII. 28.) ÖK. sz. rendeletével 

szabályozta a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás szabályait és díját. 

 

 A szilárd hulladék gyűjtésének korszerű, szervezet módon történő végzését a REMONDIS 

Tisza Kft. (5350 Tiszafüred, Húszöles u. 149.), mint közszolgáltató végzi, a hulladék 

elhelyezése a szigetelt tiszafüredi lerakóba történik. 

 

 A hulladék egyes összetevőinek (papír, műanyag, üveg) szelektív gyűjtése működik, 

azonban azt a jövőben indokolt kiterjeszteni a zöld hulladékokra is részben az 

elhelyezésre kerülő hulladék szerves anyag tartalmának csökkentése (ezen keresztül a 

tároló kapacitásának kímélése), részben a komposztálással újra hasznosítható szerves 

anyagok hasznosulása érdekében. A szelektív hulladékgyűjtő szigetek állapotát, azok 

környezetének tisztaságát rendszeresen ellenőrizni kell, szükség esetén a közszolgáltatást 

végző REMONDIS Tisza Kft-t értesíteni kell. 

 

 A 0225/3 hrsz. alatti bezárt, jelenleg átrakó állomásnak helyet adó hulladéklerakó 

rekultivációját el kell végezni. 

 

 A szállítási tevékenység által okozott környezetszennyezés mérséklése érdekében indokolt 

az építési-bontási hulladék (inert hulladék) elhelyezését helyben megoldani.  

 

 A hulladékgyűjtő edények rendszeres tisztítását, fertőtlenítő mosását el kell végezni a 

fertőzés, valamint a kellemetlen szaghatás kialakulásának megelőzése érdekében. 

 

 Tekintettel arra, hogy jelenleg a lakossági kommunális hulladékban veszélyes hulladék is 

található (pl.: festékes dobozok, elektronikai hulladék stb.) a lakosság részére évente egy 

alkalommal, lehetőleg az év azonos időszakában veszélyeshulladék-gyűjtési akciót kell 

szervezni a veszélyes hulladék átvételére, kezelésére feljogosított vállalkozás 

közreműködésével. Erről a város lakosságát időben tájékoztatni kell. 

 

 Lehetőség szerint évente meg kell szervezni az elektronikai hulladékok (rossz TV-k, 

számítógépek, hűtők, stb.) gyűjtését. 
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 A város jelentős gyalogos forgalommal terhelt részein egységes és esztétikus megjelenésű 

utcai hulladékgyűjtő edényeket kell elhelyezni, azok rendszeres ürítéséről és tisztításáról 

gondoskodni kell (intézmények, hivatalok környéke, Hősök tere, Szent László tér, 

buszmegállók stb.) 

 

 A település lakosságának, a civil szervezeteknek a bevonásával évente lehetőség szerint 

két alkalommal (tavasszal és ősszel) a szemléletformálást is segítő takarítási akciót kell 

szervezni. Ehhez a szükséges eszközöket és a szemét elszállítását biztosítani kell. 

 

 Az elsősorban a külterületi utak mentén kialakuló illegális hulladéklerakó helyeket 

folyamatosan fel kell deríteni, és megszüntetésükről mielőbb gondoskodni kell. Meg kell 

előzni az újabb illegális lerakóhelyek kialakítását rendszeres ellenőrzéssel, tettenérés, 

illetve eredményes felderítés esetén visszatartó erejű büntetéssel. 

 

 A városban az árusok, a kereskedők stb. közterület-foglalásának ellenőrzésével fel kell 

deríteni és meg kell akadályozni az illegális területfoglalásokat. A legálisan igénybe vett 

területen a rendet, a göngyöleg és a hulladék megfelelő tárolását és elszállítását, a terület 

tisztán tartását meg kell követelni. 

 

 Szelektív hulladékgyűjtés kiterjesztése a zöld hulladék gyűjtésére, egyben zöld 

hulladék hasznosítási lehetőségek felkutatása. 

 

 

2.3. Csapadékvíz elvezetése, belvíz elleni védekezés 

 

 

Városunk síkvidéki fekvése folytán a csapadékvíz elvezetése fontos feladat, azonban a 

szakszerűen kiépített elvezető rendszer kiépítettsége alacsony szintet ér el. 

 

 A csapadékvíz elvezetéséről készült tanulmánytervben foglaltak szerint meg kell 

valósítani a város csapadékvíz elvezető rendszerének kiépítését. A megvalósítás során 

figyelembe kell venni azt a törvényi szabályozást, hogy a szennyvízelvezető rendszer nem 

terhelhető csapadékvízzel. 

 

 A meglévő csapadékvíz elvezető rendszer (nyílt árkok és zárt csapadékcsatornák) 

rendeltetésszerű működését, karbantartását, a műtárgyak fenntartását biztosítani kell. 

 

 A belvíz elleni preventív védekezés jegyében gondoskodni kell a víz elvezetését szolgáló 

árkok folyamatos karbantartásáról a külterületen is. 

 

 A csapadékvíz elszennyeződésének megelőzése, illetve a szennyeződés minimalizálása 

érdekében a közterületen észlelt vagy bekövetkező jelentősebb olajszennyeződést (pl. 

közúti baleset következtében) azonnal meg kell szüntetni a szennyező anyag homokkal 

való felitatása útján. 
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 A város közigazgatási területén keresztül haladó állandó, vagy időszakos vízfolyások 

medrét a növényzettől, hordaléktól és hulladéktól rendszeresen meg kell tisztítani, 

környezetét esztétikussá kell tenni. 

 

 

2.4. Kommunális szennyvíz kezelése 

 

Településünkön a szennyvízcsatorna hálózat kiépítettsége, a közüzemi csatornára rákötött 

ingatlanok arány jelenleg kb. 70%-os mértékű. 

 

 A talaj és talajvíz minőségének védelme érdekében a szennyvízcsatorna hálózatot az 

egész városban ki kell építeni, az ingatlanok tulajdonosait ösztönözni kell a 

szennyvízcsatorna hálózatra történő rákötésre. 

 

 Ahol még nincs kiépített szennyvízcsatorna, ott kizárólag zárt rendszerű, szakszerűen 

megépített, zárt szennyvízgyűjtőt szabad engedélyezni. 

 

 Az illegális szennyvízbekötéseket (ásott kutakba, csapadékvíz elvezető rendszerre) fel 

kell tárni és meg kell szüntetni. 

 

 A csapadékvíz elvezető rendszer megfelelő működése révén biztosítani kell a csapadékvíz 

szennyvízcsatorna hálózatba való bejutásának (infiltráció) megakadályozását – megelőzve 

ezzel a tisztítómű indokolatlan terhelését, az ezzel járó energiapazarlást és 

környezetterhelést, az üzemeltetési költségek emelkedését. 

 

 A szennyvíztisztító telep által kibocsátott, tisztított víz előírt minőségének biztosítása 

érdekében szükséges a meglévő iszapprés felújítása, a tervezett csatornahálózat fejlesztés 

következtében előálló terhelés növekedésre tekintettel pedig a kapacitás bővítése 

érdekében indokolt egy új, korszerű iszapprés üzembe állítása. 

 

 A folyékony hulladék (szippantott szennyvíz) gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására, 

kezelésére vonatkozó feladatokat önkormányzati rendeletben kell szabályozni. 

 

2.5. Levegőtisztaság védelem  

 

A 21/2001. (II.14.) Kormányrendelet szerint az önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe tartoznak 

a háztartási berendezések és a 140 kW névleges bemenő hőteljesítményt meg nem haladó tüzelő 

és egyéb, kizárólag füstgázt kibocsátó berendezések által okozott levegőszennyezés. 

 

 A 140 kW alatti légszennyező forrásokról telephely szerinti nyilvántartást kell vezetni. A 

légszennyezők levegőterheléséről vezetett nyilvántartási adatokat kérésre az Észak-

magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek meg 

kell küldeni.  

 

 A városban a környezetben is érzékelhető bűzzel járó tevékenység nem engedhető meg. 
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 A levegő tisztaságának védelme érdekében a városban semmilyen, a hatályos határértéket 

meghaladó légszennyezéssel járó tevékenységet folytatni, új építményt elhelyezni, illetve 

ilyen célra hatósági engedélyt adni nem szabad. 

 

 Az avar és kerti hulladék égetéséről önkormányzati rendeletet kell alkotni. 

 

 A levegőtisztaság-védelmi előírások, tilalmak megszegőivel szemben hatósági intézkedést 

kell kezdeményezni. 

 

 A városban benzinkút csak a legkorszerűbb technológiával üzemelhet, amely a lefejtés és 

töltés közbeni párolgást megakadályozza. Új töltőállomás létesítésénél az építési 

engedélyt csak ilyen feltételek biztosítása esetén lehet kiadni. 

 

 Az önkormányzat tulajdonában álló belterületi ingatlanokat évente minimum 2 

alkalommal kaszáltatni kell az allergén hatású gyomnövények (üröm, parlagfű, stb.) 

visszaszorítása érdekében. A magántulajdonban lévő fertőzött ingatlanok tulajdonosaival 

szemben hatósági intézkedéssel kell kikényszeríteni a védekezést. A külterületi gyomos 

ingatlanokat a területi beazonosítása után azonnal jelenteni kell az eljárni jogosult B-A-Z 

megyei Megyei Szakigazgatási Hivatal Hivatal Növény- és Talajvédelmi Szolgálat felé. 

 

 A 3. sz. főút elkerülő szakasza mellett, a város felőli oldalon a levegőtisztaságot és zaj 

elleni védelmet egyaránt szolgáló védő erdősávot kell kialakítani. Ennek érdekében az út 

melletti területsáv beépítését korlátozni kell, ennek akadályoztatása vagy ellehetetlenülése 

esetén ösztönözni kell az ingatlantulajdonosokat fák telepítésére. 

 

 A szálló- és ülepedő por szennyezettség csökkentése érdekében az összközműves utakat 

szilárd burkolattal kell ellátni. 

 

 

2.6. Zaj- és rezgés elleni védelem 

 

 

Városunkban a zajártalom nem jelentős, a meglévő döntően a közlekedésből, jelenleg elsősorban 

a vasúti közlekedésből származik. 

 

 A Budapest-Miskolc vasútvonal mentén a vasúti pályatest mindkét oldalán zajcsökkentő 

növényzet, illetve fa telepítését kell kezdeményezni a MÁV-nál. 

 

 Szorgalmazni kell a közeljövőben magántőkéből megvalósuló repülőtéri fejlesztés 

legszigorúbb európai környezetvédelmi normáknak megfelelő módon történő 

megvalósulását. 

 

 Szolgáltató tevékenység esetén a zajkibocsátási határértékek megállapítása, az előírt 

határérték túllépése esetén a zajbírságot kell alkalmazni. 
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 A vállalkozói tevékenység ellenőrzése során vizsgálni kell a zaj- és rezgésvédelmi 

előírások betartását és szükség esetén hatósági intézkedéseket kell tenni. 

 

 A lakossági bejelentéseket a helyszínen ki kell vizsgálni, indokolt esetben zajszint mérést 

kell végeztetni, a mérési jegyzőkönyv alapján indokolt esetben hatósági intézkedést kell 

foganatosítani. 

 

 A késő esti és éjszakai órákban, főként a hétvégén és fiatalok részéről tapasztalt, igen 

hangos, ezért az érintett lakosságot jelentős mértékben zavaró, irritáló motorozás és autós 

randalírozás ellen a rendőrség közreműködésével fel kell lépni. 

 

 

2.7. Közlekedés- és szállításszervezés 

 

 

Településünkön a tömegközlekedés nem túl jelentős, síkvidéki fekvése és a hagyományok folytán 

számottevő a kerékpáros közlekedés, melyet környezetkímélő volta és a testmozgást, az 

egészséges életmódot is elősegítő hatása miatt indokolt ösztönözni, feltételeit javítani. 

 

 A kerékpáros közlekedés lehetőségét és biztonságos gyakorlását kerékpárutak építésével 

elő kell segíteni (pl.: Lövői úton). 

 

 Az akadálymentes és biztonságos gyalogos közlekedés feltételeinek javítása érdekében a 

város rossz állapotban lévő járdáinak felújítását ütemezetten el kell végezni, a gyalogos 

átkelőknél a kiemelt szegélyt le kell süllyeszteni. 

 

 Lakóövezetben el kell érni, hogy minden utcában legalább egy oldalon szilárd burkolatú 

járda épüljön meg akadálymentesített kivitelben. 

 

 A város központi részén (pl. Közösségi Ház környezetében, autóbusz pályaudvar 

térségében) további parkoló helyeket indokolt létesíteni. 

 

 Azokban az utcákban, lakóterületeken, ahol erre lakossági igény jelentkezik és a feltételek 

megteremthetők „lakó-pihenő” övezeteket kell kialakítani a közlekedés biztonságának 

fokozása és a lakók forgalom általi legkisebb zavarása érdekében. 

 

2.8. Ivóvíz ellátás  

 

 

Városunkban a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátása a közüzemi hálózatról biztosított, a 

jelenleg bekötéssel nem rendelkező ingatlanoknak a rákötés lehetősége adott, ezért minden 

ingatlan ellátottnak minősül. 

 

 Feladatként jelentkezik a meglévő vízvezeték hálózat fokozatos rekonstrukciója a 

hálózaton jelentkező magas, kb. 30% mértékű veszteség miatt. 

 



33 

 

 Ösztönözni kell a jelenleg hálózatra rá nem kötött ingatlanok bekötését, ezzel 

párhuzamosan az üzemelő közkifolyók számát lehetőség szerint csökkenteni kell. 

 

 A városban jelenleg még működő artézi kutakat indokolt megőrizni, működésüket 

biztosítani, felújításukról gondoskodni kell. 

 

 Meglévő artézi kutak felújítása, felülvizsgálata, illetve új kutak fúrásának 

lehetősége. 

 

 

2.9. Zöldfelület-gazdálkodás 

 

 

Mezőkövesd város ún. zöldfelület ellátottsági mutatója jelenleg 28 m²/fő, ennek mértékét a 

jövőben lehetőség szerint növelni kell. 

 

 A szabályozási tervek elkészítése során a zöldfelületek fejlesztését, a zöldterületek 

növelését biztosítani kell. 

 

 A parkok, zöldterületek szakszerű és színvonalas ápolásához, fenntartásához szükséges 

fedezetet a költségvetésben biztosítani kell. 

 

 A játszóterek játszóeszközeinek biztonságát, a szabványban előírtaknak való 

megfelelőségét biztosítani kell. A nem szabványos eszközöket le kell szerelni, helyettük 

korszerű, biztonságos, a hatályos szabványoknak megfelelő játszóeszközöket kell 

kihelyezni. 

 

 A kitört, kiszáradt, kivágásra kerülő fák pótlásáról, az elöregedett fák cseréjéről várostűrő, 

a hely adottságaihoz igazodó (magasság, lombkorona alakja, stb.) fák telepítésével kell 

gondoskodni. Új fák telepítésénél, fapótlásnál az allergén hatást okozó növényzet, fák 

telepítését mellőzni kell (nyírfa, mogyoró, fűzfa stb.). 

 

 Meg kell akadályozni az engedély nélküli, elsősorban a Katonai-tavak környékén 

tapasztalható fakivágásokat, a cserjék, bokrok, virágágyások rongálását, bekövetkezésük 

esetén az ismert elkövetők ellen lehetőség szerint szankciót kell alkalmazni. 

 

 Tekintettel arra, hogy Mezőkövesd várostól a nagyobb összefüggő erdőterületek messze 

vannak, távlatilag kívánatos lenne a viszonylag könnyen, illetve rövid idő alatt elérhető 

Katonai-tavak környezetében a szabadtéri pihenést szolgáló erdő kialakítása. 

 

 A település síkvidéki jellege miatt nem rendelkezik szánkózásra alkalmas természetes 

dombbal, lejtővel, ezért távlatilag kívánatos lenne ilyen mesterséges kialakítására az 

építkezések, beruházások során kiszoruló tiszta föld felhasználásával a Júlia utca 

térségében. 
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2.10. Energiagazdálkodás 

 

 Részben a környezet terhelésének csökkentése, részben pedig az önkormányzat 

gazdálkodásának segítése, a takarékosság fokozása érdekében keresni kell az energia 

megtakarítást, illetve energiahatékonyságot javító beruházások megvalósításának 

lehetőségét (pl. az önkormányzati épületek külső határoló szerkezeteinek hőszigetelése, 

nyílászáró szerkezetek mai szabványoknak megfelelőre való cseréje, az elfolyó gyógyvíz 

hőenergiájának hasznosítása, a gázüzemű kazánok cseréje, felújítása során a 

legkorszerűbb kondenzációs gázkazánok alkalmazása, energiatakarékos közvilágítási 

lámpák alkalmazása). 

 

 Törekedni kell a megújuló és alternatív energiaforrások fokozott mértékű igénybevételére 

(pl. napelemek, napkollektorok igénybevétele, hőszivattyús hőellátás alkalmazása). 

 

 A vállalkozói szektor beruházásainál ösztönözni kell az energiahatékony technológiák, a 

lakossági ingatlanfejlesztéseknél (lakásépítés, -felújítás, -bővítés) az energiahatékony 

műszaki megoldások alkalmazását. 

 

 Energiatanúsítvány megszerzése önkormányzati épületekre az energiahatékonyabb 

működtetés lehetőségének felkutatása érdekében. 

 

 Nyertes energetikai pályázatok megvalósítása: Polgármesteri hivatal épületének, 

Városi Sportcsarnok és Bayer Róbert Városi Kollégium energetikai korszerűsítése. 

 

 

2.11. Környezetbiztonság  

 

 

 Az önkormányzat veszélyelhárítási alaptervét a Települési Polgári Védelmi 

Parancsnokságnak negyedévenként felül kell vizsgálni. 

 

 A Helyi Védelmi Bizottság a terveit évenként felülvizsgálja. 

 

 

3. A környezet védelmét szolgáló egyéb önkormányzat intézkedések 

 

 A Képviselő-testület a környezetvédelemben közreműködő civil, illetve társadalmi 

szervezeteket munkáját segíti, működésüket a költségvetés függvényében támogatja. 

 

 A Képviselő-testület fontos feladatának tekinti a környezeti ismeretek terjesztését és 

fejlesztését (óvodai és iskolai nevelés, képzés, művelődés, iskolarendszeren kívüli oktatás 

és továbbképzés, ismeretterjesztés). E célkitűzések megvalósításához elsősorban szakmai 

tanácsadással, környezetvédelmi tárgyú vetélkedőkhöz anyagi és tárgyi segítséggel és 

egyéb módon járul hozzá. 

 

 Környezet-tudatos magatartás oktatása az iskolákban szervezett formában. 
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4. Koordináció, tájékozódás, tájékoztatás és nyilvánosság 

 

 

4.1. Koordináció 

 

 Az önkormányzat a környezet védelme érdekében – a környezetvédelmi feladatok 

megoldásának minden szakaszában – együttműködik a helyi és illetékes állami 

szervekkel, a természetes személyekkel és szervezeteikkel, valamint mindezek 

érdekvédelmi szervezeteivel, továbbá más helyi és területi intézményekkel. 

 

 Az önkormányzat folyamatosan vizsgálja annak lehetőségét, hogy mely feladatokra 

hozhatók létre gazdaságosan – más önkormányzattal társulásban – közös 

környezetvédelmi beruházások. 

 

4.2. Tájékozódás, tájékoztatás, nyilvánosság 

 

 Az önkormányzat a polgármesteri hivatal útján a rendelkezésre álló tájékoztatási 

eszközökkel a hatósági jogalkalmazás során mindenkinek biztosítja azt a jogot, hogy 

megismerhesse a környezetére vonatkozó tényeket, adatokat. 

 

 A Környezetvédelmi Program teljesítéséről a lakosságot évente tájékoztatni kell. Ennek 

fórumai lehetnek: Mezőkövesdi Újság, közmeghallgatás, önkormányzat honlapja, 

fogadónap. 

 

 A környezetvédelmi programot az önkormányzat honlapján közzé kell tenni. 

 

 

5. A környezetvédelmi program végrehajtása 

 

 

Az önkormányzat: 

 

 biztosítja a végrehajtás 

 - személyi, szervezeti feltételeit 

 - anyagi, dologi feltételeit (költségvetés, pályázatok) 

 

 a Környezetvédelmi Alap működésén keresztül biztosítja a környezetvédelmi feladatok 

finanszírozását 

 

 figyelemmel kíséri a környezetvédelmi programban meghatározott feladatok megoldását. 

A programot szükség szerint – de legalább két évente – felülvizsgálja. 
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6. Vegyes rendelkezések 

 

 

A Környezetvédelmi Programot a szomszédos és az érintett önkormányzatoknak tájékoztatásul, a 

területileg illetékes környezetvédelmi hatóságnak (Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség) előzetesen véleményezésre meg kell küldeni 

(környezetvédelmi tv. 48. § (3) bekezdés). 

 

 

 

Mezőkövesd, 2012. szeptember 28. 

 

 

 

 

 

6.) Zárt csapadékcsatornák üzemeltetéséről, karbantartásáról szóló 

tájékoztató  
 

 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozat „A” változatát elfogadásra javasolja a 

képviselő-testületnek. 

 

 

Guti Árpád a Mátyás király út csapadékvíz elvezetésével kapcsolatosan kéri, hogy gyakrabban 

kellene átmosni, ill. áttakarítani, ami nagyobb esőzések alkalmával segítene a víz elfolyásában.  

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester egyetért a hozzászólóval, és felhívja a Városgazdálkodási Zrt 

vezérigazgatójának figyelmét, hogy a vízlefolyó nyílásokat tegyék rendbe. Sajnos annak idején  

úgy építették meg, hogy mélyebben van mint a patak, ahol elfolyna a víz. Takarítását, 

tisztántartását, és funkcionális működését biztosítani kell, amire ezúton felhívja a figyelmet.  

Mivel a napirendhez további hozzászólás, vélemény nem hangzik el, így a határozati javaslat „A” 

alternatíváját teszi fel szavazásra.  

 

 

 A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

241/2012. (IX.26.)  önkormányzati határozata  

 

 

Zárt csapadékcsatornák üzemeltetéséről, karbantartásáról  

szóló tájékoztatóról 

 
 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tájékoztatót megtárgyalta és 

elfogadja. 
 

 

Felelős: VG Zrt. vezérigazgatója  

Határidő: azonnal 

 

 

 

Sürgősségi indítvány: 

 EU önerő pályázat benyújtása – az Egri úti kapacitásbővítő fejlesztése 
 

 

Az előterjesztést bizottság  nem tárgyalta.  

 

 

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 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza 

 
 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

242/2012. (IX.26.)  önkormányzati határozata  

 

EU Önerő pályázat benyújtása - ÉMOP-4.3.1/A-11-2012-0021 

 

 

A Mezőkövesd Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a 6/2012 (III.1) BM 

rendelet alapján „Az Egri úti tagóvoda kapacitásbővítő fejlesztése” című és ÉMOP-

4.3.1/A-11-2012-0021 azonosító számú projekt EU Önerő alapból történő támogatás 

elnyerésére. 

A pályázó megnevezése: Mezőkövesd Város Önkormányzata 
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A tervezett fejlesztés pontos megnevezése: Az Egri úti tagóvoda kapacitásbővítő 

fejlesztése  

A támogatási szerződés alapján a támogatott fejlesztés összköltsége: bruttó 

210.526.316 Ft 

Vissza nem térítendő támogatás: bruttó 200.000.000 Ft 

 

Saját erő: bruttó 10.526.316 Ft 

 

Pénzügyi ütemezés: 

 2012. év 2013. év Összesen 

Támogatott Beruházási költség 5 574 800Ft 204 951 516Ft 210 526 316Ft 

ÉMOP Támogatás 5 296 060Ft 194 703 940Ft 200 000 000Ft 

Saját forrás 278 740Ft 10 247 576Ft 10 526 316Ft 

 

A források biztosításának vállalt módja:  

 Az Önkormányzat a 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (III.01.) számú 

önkormányzati rendelet 34. sz. melléklete alapján biztosítja a 2012  évre eső saját 

forrás rendelkezésre állását. 

 Az Önkormányzat a 2013 évre eső saját forrást a 2013. évi költségvetésében 

biztosítja. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok 

megtételére, az igényelt támogatáshoz tartozó önerő vállalására és a pályázat 

benyújtására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal, illetve értelem szerint 

 

 

Sürgősségi indítvány: 

Mezőkövesd központi városrész szennyvízcsatorna hálózatának fejlesztése 

projekthez kapcsolódó házi bekötések kiépítése” című előterjesztés 
 

 

Az előterjesztést bizottság nem tárgyalta.  

 

 

Guti Árpád érdeklődik, hogy több telken megtörténtek az 1 m-es beállások, ezekre vissza fognak 

menni és megcsinálják? 

 

Dr. Fekete Zoltán a pályázat része a gerincvezeték építés, ill. 1 m-re a beállás. A házi bekötéseket 

ezután kell megépíteni. Víztartási próbát kell végezni, és ha az sikeres, csak azt követően lehet a 

házi bekötéseket kiépíteni. Amennyiben a rendszer kész van, működőképes, csak akkor lehet a 
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házi bekötéseket kiépíteni. Közbeszerzésen kell kiválasztani azt a céget, aki a házi bekötések 

kiépítését megcsinálja, viszont a lakóknak 20 m-ig nem kell költséget vállalni. 

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

 

 

 A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza 

 

 
Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

243/2012. (IX.26.)  önkormányzati határozata  

 

Mezőkövesd központi városrész szennyvízcsatorna hálózatának  

fejlesztése projekthez kapcsolódó házi bekötések kiépítéséről 

 

 

1.) A Képviselő-testület a sürgősségi indítványt megtárgyalta és támogatja az 

ingatlanokon belüli bekötővezetékek maximálisan 20 méter hosszon. 

 

2.) A szükséges fedezetet az önkormányzat a 2013. évi költségvetésében biztosítja. 

 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármester, hogy a kivitelezésre árajánlatot 

kérjen. 

 

 

Felelős:  Polgármester  

Határidő:  azonnal 

 

 

Sürgősségi indítvány:  

Városi Önkormányzat Rendelőintézetének TÁMOP-6.1.2/11/3 kódszámú az 

„Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a kistérségben” 

című pályázat fenntartói támogatása  
 

 

Az előterjesztést bizottság nem tárgyalta. 

 

 

Dr. Tóth József a pályázati lehetőség 124 Mft-ot jelent, mely egészségfejlesztési iroda kiépítését 

és  működtetését jelenti. 100 %-os uniós támogatás, nem kell hozzá önerő. 

 

Guti Árpád felvetődött benne, hogy van-e pályázatfigyelő csapat, és van-e lehetőség, hogy a 

TÁMOP-os pályázatokat naprakészebben tudják átnézni.  
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(Takács József képviselő elhagyta az üléstermet – 9 fő)  

 

Dr. Fekete Zoltán  polgármester felhívja a figyelmet, hogy nem a pályázatról van szó, hanem 

hiánypótlásról. Eddig tulajdonosi hozzájárulást nem kértek. Természetesen van pályázati figyelő, 

azért készülnek el a pályázatok. Erre a kiírásra a Rendelőintézet önállóan pályázott. 

Miután a jelenlévő képviselők részéről módosító javaslat nem hangzik el, így az előterjesztés 

mellékletét képező határozati javaslatot teszi fel szavazásra.  

 

 

 A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza 

 
 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

244/2012. (IX.26.)  önkormányzati határozata  

 

Városi Önkormányzat Rendelőintézetének TÁMOP-6.1.2/11/3 kódszámú az  

„Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a kistérségben”  

című pályázat fenntartói támogatása 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Önkormányzat TÁMOP-

6.1.2/11/3 kódszámú az „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a 

kistérségben” című pályázatát megtárgyalta és a pályázat benyújtását támogatja.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a fenntartói nyilatkozat aláírására és 

kiadására. 

 

Felelős:  Polgármester  

Határidő:  azonnal  

 

 

(Takács József képviselő visszatért a terembe – 10 fő) 

 

 

Bizottságok tájékoztatója az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
 Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság 1 db 

 Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság 5 db 

 

 

8/1.) Tájékoztató az interpellációkra adott válaszokról 
 

Csirmaz József és Molnár Istvánné képviselők az interpellációra adott választ elfogadják. 
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SZÓBELI  INTERPELLÁCIÓ,  KÉRDÉS  

 

 

---BARSI LÁSZLÓ képviselőt a Ferenc úti lakók megkeresték, és kérdezik, hogy mit lehet 

kezdeni az ott lévő  patakmederrel? 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy a patakmeder a  Bükkaljai 

Talajvédelmi Társulás kezelésében van, és reméli még az idén rendbe fogják tenni. 

 

 

---TAKÁCS JÓZSEF képviselő interpellációjában kéri, hogy a Platán köz eddig zúzott kővel volt 

ellátva, azonban a szennyvízcsatorna építése folytán a zúzott kő eltünt. Kéri, hogy a kivitelezőt 

kérjék fel, hogy újra terítse le zúzott kővel, és hengerelje meg, hogy járható állapotban legyen, 

mivel a téli tüzelők beszerzése most történne, és az utcát nem lehet megközelíteni.  

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester ígéri, hogy a helyreállítás biztosan meg fog történni.  

 

 

---CSIRMAZ JÓZSEF interpellációjában elmondja, hogy a pár nappal ezelőtti esőzés a 

Közösségi Ház ÉNY-i sarkában, valamint a táncterem É-i oldalán beázást okozott. Kéri 

garanciális kijavításának megrendelését.  

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester köszöni az észrevételt, meg fogják nézni, és a kivitelezőtől a 

garanciális javítást meg fogják rendelni.  

 

 

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 

 

 

 Guti Árpád  Malatinszky Károly  

 települési képviselő  települési képviselő  

 

 


