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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2012. október 30-án 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    Csirmaz Zsolt     

 

Igazoltan maradt távol:   Csiger Lajos  

Nyeste László képviselők  

 

Polgármesteri Hivatal részéről 

Dr. Kovács András aljegyző  

Dr. Hajdu András alpolgármester  

Balog Lászlóné irodavezető 

Dr. Tóth Zsófia irodavezető  

Vigh Henrik irodavezető 

Toma Tibor főépítész 

Benkő Edit munkatárs (érintett napirendnél) 

 

 

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

Jelen van 10 fő képviselő. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Csirmaz József és Csirmaz Zsolt    

képviselőket.  

 

Később került kiküldésre: 

 Polgármesteri tájékoztató 

 10. napirend anyaga 

 12/2. napirendként az „Illyés Gyula út 8. szám alatti bérlakások hasznosítása” 

 

Sürgősségi indítvány: 

 12/3. napirendként „Barack u. 46. szám alatti önkormányzati bérlakás bérleti 

szerződésének meghosszabbítása” című előterjesztés 
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Kiosztásra került: 

 Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntései 

 

Sürgősségi indítványként: 

 Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Mezőkövesdi VG ZRt. részére pályázat beadásához 

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

 

 

 

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  

262/2012. (X.30.) önkormányzati határozata  

 

Napirend megállapítása  

 

 

1. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA 

1.1 Az állattartásról szóló   Mezőkövesd Város Önkormányzatának 16/2007. (III.29.) 

ÖK számú rendeletének módosítása 

Előadó   : Dr. Jakab Orsolya jegyző 

Referens:  Dr. Tóth Zsófia irodavezető 

 

1.2. Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 5/2011. (II.24.) önkormányzati rendeletének 

módosítása 

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Balog Lászlóné irodavezető 
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1.3. Mezőkövesd Város Önkormányzata 6/2012. (III.01.) költségvetési rendeletének 

módosítása 

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Balog Lászlóné irodavezető 

 

2. Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi 

támogatására vonatkozó igény benyújtása 

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Balog Lászlóné irodavezető 

 

3. Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása 

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Balog Lászlóné irodavezető 

 

4.A Mezőkövesd és Vidéke Általános Ipartestülettel kötött együttműködési 

megállapodás felülvizsgálata 

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:   Vígh Henrik irodavezető 

 

5. Mezőkövesd Város Önkormányzata intézményei és Polgármesteri Hivatala 2013. 

évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása 

Előadó   : Dr. Jakab Orsolya jegyző 

Referens:  Konczné Pető Orsolya belső ellenőr 

 

6. Tájékoztató Mezőkövesd város foglalkoztatási, ill. közfoglalkoztatási helyzetéről  

   Előadó:  Dr. Fekete Zoltán polgármester  

Referens:  Bollók Zoltán Munkaügyi Központ vezetője 

 

7. Beszámoló Mezőkövesd Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala 2010. —

2012. között végzett munkájáról 

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:   Dr.  Jakab Orsolya jegyző 

 

8. Az Önkormányzat bizottságainak beszámolója két éves tevékenységükről 

   Előadó: bizottságok elnökei 

 

9. Megállapodás a Matyóföldi Idegenforgalmi Egyesülettel a helyi TDM szervezet 

2013. évre szóló támogatásáról 

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:   Kazárné Kalber Nikolett Közkincs-Tár Nonprofit Kft. 

igazgatója  

 

10. Szándéknyilatkozat az ÉMOP – 4.1.1/B – 12 kódszámú Egészségügyi alapellátás, 

egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése című pályázathoz kapcsolódó plusz 

kapacitás befogadás kérelemről  

Előadó   : Dr. Tóth József igazgató főorvos 
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          Sürgősségi indítvány  

          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 VG Zrt vezérigazgatója  

 

11. Indítványok, javaslatok 

11.1. Tájékoztató az interpellációkra adott válaszokról  

    

ZÁRT ÜLÉS 

 

12. Önkormányzati ingatlanok hasznosítása 

12.1. A 200/87 hrsz.-ú önkormányzati tulajdon hasznosítása 

12.2. Illyés Gyula út 8. szám alatti bérlakások hasznosítása 

12.3. Barack u. 46. szám alatti önkormányzati bérlakás bérleti szerződésének 

meghosszabbítása 

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:   Dr. Hajdu András alpolgármester 

   Benkő Edit munkatárs 

     

13. Zsóry Camping Kft ügyvezetői tisztségének betöltése  

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:   Vámos Zoltán alpolgármester 

   

 Felelős:  Polgármester  

 Határidő:  értelem szerint  
 

 

Interpellációs szándékát nem jelezte egy képviselő sem.  

 

Kérdést kíván feltenni: 

Barsi László  és Csirmaz Zsolt képviselő.  

 

 

Polgármesteri tájékoztató  
 

 

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

 

Csirmaz Zsolt  tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a város két polgára országos ponty-fogó  

versenyen I. helyezést értek el. Városunkat képviselték Romániában is a világbajnokságon, ahol a 

20 versenyző között a 10. helyet érték el. Ezúton gratulál  és további sok sikert kíván nekik.  
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Mivel a jelenlévők részéről további 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. szeptember 30-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  

263/2012. (X.30.) önkormányzati határozata  

 

Jelentés a 2012. szeptember 30-ig lejárt határidejű képviselő-testületi  

döntések  végrehajtásáról 

 

 

1.) A Képviselő-testület elfogadja a 212, 213, 215, 227, 229, 233, 236, 237, 240, 242, 

243, 244, 245, 246, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 257/2012. önkormányzati 

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést azzal, hogy ezen határozatok egyben 

hatályukat is vesztik. 

 

2.) A 269/2011., valamint a 203, 207, 208, 219, 247/2012. önkormányzati határozatok 

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

polgármester ismételten adjon tájékoztatást.  

 

 

 Felelős:  polgármester  

 Határidő:  azonnal és folyamatos  
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1/1.) Az állattartásról szóló Mezőkövesd Város Önkormányzatának 16/2007. 

(III.29.) ÖK számú rendeletének módosítása 
 

 

Ügyrendi és Szociális Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a rendelet-tervezetben foglaltakkal egyetért, azt 

elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

 

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

javaslat nem hangzik el – így a rendelet-tervezetet teszi fel szavazásra.  

 

 

 A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotja  

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

25/2012. (X.31.) önkormányzati rendelete   

 

állattartásról szóló 16/2007.(III.29) ÖK számú rendelet módosítása 

 

  
Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 

32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk 

(2) bekezdésében  meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 

1. § 

Mezőkövesd város Önkormányzatának az állattartásról szóló 16/2007. (III.29.) ÖK. 

számú rendelet  (továbbiakban: R. ) 3.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 

lép: 

Kedvtelésből tartott állat: a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 

41/2010. (II.26.) Korm. rendelet 1.§ (2) bekezdésének a) pontja szerinti fogalom  

 

2.§ 

Az R. 2.számú mellékletének helyébe e rendelet 1.melléklete lép. 

 

Záró rendelkezés 

    3. § 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 

2012.10.01.napjától kell alkalmazni, és a hatálybalépését követő napon hatályát 

veszti. 

(2) Az R  2. § (2) bekezdés d/ pontja, az R.3.§ (3),(7),(8),(9) bekezdése, a 4.§, 5.§ (1)-(4)  

bekezdése, 6.§ (1) bekezdése,a  7.§,8.§,9.§,10.§,12.§,13.§,16.§,17.§,18.§,19.§ (1) 
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bekezdés második mondata és (3) bekezdése, 22.§ (3) bekezdése és az R. 1. és 

4.számú melléklete hatályát veszti. 

   (3) A tiltott, közösségellenes magatartásokról, az elkövetőkkel szembeni pénzbírság 

kiszabásának szabályairól és szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezéséről 

szóló 17/2012. (V.31.) rendelet 3.§(8) bekezdés a), b), i) és o) pontja hatályát veszti.  

 

         

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

   jegyző             polgármester  

 

 

A rendelet kihirdetésének dátuma: 

2012. október 30. 

 

 

dr. Jakab Orsolya 

     jegyző  

 

 

 

                                                                                                                                

1.melléklet 

 

 

ÁLLATTARTÓ ÉPÜLETEK, ÉPÍTMÉNYEK VÉDŐTÁVOLSÁGA: 

 

 

Megnevezés Állattartó 

épület vagy 

helyiség 

Állattartó 

építmény 

Legeltetési, 

jártatási 

terület 

Híg trágya 

tároló 

Trágyatároló 

lakóépülettől 10 m 

 

10 m 5 m 10 m 15 m 

ásott és fúrt 

kúttól 

10 m 10 m - 10 m 15 m 

kerti csaptól   5 m 

 

  5 m -   5 m  5 m 

szomszéddal 

közös 

telekhatártól 

  

  3 m 

 

  3 m 

 

 3 m 

   

3 m 

  

 5 m 

közérdekű 

létesítmény 

telekhatárától 

15 m 15 m  5 m 15 m 15 m 
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Általános indokolás  

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának az állattartásáról szóló 16/2007. (III.29.) 

önkormányzati 

rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosítását indokolja, hogy az Országgyűlés a 

kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) 

Kormányrendelet – 2012. augusztus 1. napján hatályba lépett – módosításával jelentősen 

megszigorította a kedvtelésből tartott állatok tartásának és forgalmazásának szabályait, 

továbbá, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. 

törvény (Éltv.) – 2012. október 1. napján hatályba lépő – módosítása értelmében 

mezőgazdasági haszonállat tartása önkormányzati rendeletben nem korlátozható. 

A fentiek alapján helyi önkormányzati rendelet a magasabb szintű jogszabályokban 

meghatározott tartási szabályokon túl nem állapíthat meg azoktól eltérő, további tiltó vagy 

korlátozó rendelkezéseket. 

 

Részletes indokolás  

1. § 

A rendelet szakasza a kedvtelésből tartott állat fogalom pontosítása érdekében fogalmát a 

kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm. 

rendelet 

1.§ (2) bekezdésének a) pontja szerinti fogalom meghatározásra hivatkozik, mely 

bővebben és pontosabban határozza meg a fogalmat, így a fajtákat tekintve több állatra 

vonatkoznak a rendelkezések. 

 

2.§ 

 

Az állattartó épületek, építmények védőtávolságára vonatkozó 2.számú melléklet 

módosításáról rendelkezik.  

3.§ 

 

Ez a szakasz rendelkezik a rendelet hatálybalépéséről. 

Az állattartási rendelet azon rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről rendelkezik, 

melyeket más jogszabály már szabályoz. Az állatok védelméről szóló 1998. évi XXVIII. 

törvény és a 41/2010. (II.26.) Kormányrendelet országos szinten szabályozza a 

kedvtelésből tartott állatok tartását, többek között az ebek, macskák tartását is, így a 

kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályozása nem lehet helyi önkormányzat 

képviselő-testületének biztosított jogalkotási tárgy, a rendelet rendelkezései teljeskörűen 

lefedik az önkormányzati  rendelet által szabályozott normákat. 
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1/2.) Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati rendeletének 

módosítása 
 

 

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 

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

képviselő-testületnek. 

 

Ügyrendi és Szociális Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatával kapcsolatos rendelet-tervezetben foglaltakkal egyetért, azt a mellékletével együtt 

elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

 

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

rendelet-tervezetet teszi fel szavazásra.  

 

 

 A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotja  

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

26/2012. (X.31.) önkormányzati rendelete   

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011. (II.23.) önkormányzati 

rendeletének módosításáról 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 

szóló 1990. évi LXV. törvény 18.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 

következőket rendeli el: 

1.§ 

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 5/2011. (II.23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1.§-a a 

következő (5) bekezdéssel egészül ki: 

„(5) Az önkormányzat azonosító adatai: 

a) törzsszám: 726478 

b) adószám:15726470-2-05 

c) KSH statisztikai számjel:15726470-8411-321-05” 
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2.§ 

A R. 50. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 

„(4) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladat-szám szerinti besorolását e 

rendelet 5. függeléke tartalmazza.” 

 

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. október 30. 

 

 

Dr. Jakab Orsolya sk. 

        jegyző 
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5. függelék a 26/2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez 

 

I. Szakágazatszám: 841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 

igazgatási tevékenysége. 

 

 

II. Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolása 

 

360000  Víztermelés, -kezelés, -ellátás 

370000  Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 

381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 

382102  Egyéb nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 

412000  Lakó- és nem lakó épület építése  

421100  Út, autópálya építése  

522001  Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

522003  Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása  

581400  Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása  

581900  Egyéb kiadói tevékenység  

591000  Egyéb televízióműsor-készítés 

680001  Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

680002  Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

813000  Zöldterület-kezelés 

841112  Önkormányzati jogalkotás 

841114  Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

841115  Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó 

tevékenységek 

841117  Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 

841118  Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 

841126  Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 

841169  M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások 

841173  Statisztikai tevékenység 

841191  Nemzeti ünnepek programjai 

841192  Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

841402  Közvilágítás  

841403  Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások  

842155  Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai 

842421  Közterület rendjének fenntartása 

856020  Pedagógiai szakmai szolgáltatások 
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856099  Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 

862101  Háziorvosi alapellátás 

862302  Fogorvosi ügyeleti ellátás 

869042  Ifjúság-egészségügyi gondozás 

879033  Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson 

882114  Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 

882117  Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 

882118  Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 

882122  Átmeneti segély 

882123  Temetési segély 

882124  Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

882129  Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 

882202  Közgyógyellátás 

882203  Köztemetés 

889935  Otthonteremtési támogatás 

889936  Gyermektartásdíj megelőlegezése 

889942  Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 

889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 

889967  Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és –átalakítási támogatása 

890216  Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint támogatásuk  

890301  Civil szervezetek működési támogatása 

890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatása 

890443 Egyéb közfoglalkozatás 

900400  Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 

910121  Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

910123  Könyvtári szolgáltatások 

910203  Múzeumi kiállítási tevékenység 

910502  Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 

931102  Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 

931201  Versenysport-tevékenység és támogatása 

931202  Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 

931903  Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás 

932911  Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás  

960301  Hadisírok létesítése, gondozása  

960302  Köztemető-fenntartás és működtetés 
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1/3.)Mezőkövesd Város Önkormányzata 6/2012. (III.01.) 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 jelenlévő képviselők részéről hozzászólás, vélemény 

nem hangzik el, így a rendelet-tervezetet a mellékleteivel együtt teszi fel szavazásra.  

 

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

alkotja  

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

27/2012. (X.31.) 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 
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a) Bevételi főösszegét  

- a 2.§. szerinti hitelfelvételből és a pénzforgalom 

nélküli tételekből származó bevételek nélkül 
7.484.763 eFt-ban 

b) Kiadási főösszegét  

- a 4. §. szerinti hiteltörlesztési kiadások nélkül 8.467.513 eFt-ban 

 

c) Hiányát 

 

982.750 eFt-ban 

           melyből: 

ca) a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló   

       előző évek működési pénzmaradványa  

 

24.104 eFt 

cb) a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló  

       előző évek felhalmozási pénzmaradványa  

 

657.704 eFt 

cc) a költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló   

       működési célú hitelfelvétel (forráshiány)  

 

195.882 eFt 

cd) a költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló  

       felhalmozási célú hitelfelvétel (forráshiány)  

 

117.199 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. október 30. 

 

 

Dr. Jakab Orsolya sk. 

        jegyző 
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2.) Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi 

támogatására vonatkozó igény benyújtása 
 

 

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 

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

képviselő-testületnek. 

 

 

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

így az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot teszi fel szavazásra.  

 

 

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

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

264/2012. (X.30.) önkormányzati határozata  

 

az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi 

támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 

 

 

I.  Mezőkövesd város Képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről 

szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. számú mellékletének 2. pontja alapján 

(továbbiakban 6. számú melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül 

hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására. 

 

II. Mezőkövesd város Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő 

önkormányzatok 2012. évi támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő 

nyilatkozatot teszi: 

    

 Az önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1.000 fő feletti. 

 

 A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött, és 2012. évben ilyen 

jogcímen 883.000 ezer forint összegű bevételt tervez. 

 

 Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét vagy módosított költségvetési 

rendeletét 195.882 ezer forint összegű működési hiánnyal fogadta el. 

 

4. Az önkormányzat a 2011. évi zárszámadására vonatkozóan az Ötv. 92/A. §-a 

alapján könyvvizsgálatra kötelezett.  

 

5. A könyvvizsgáló a 2011. évi zárszámadást elfogadta. 
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6. Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) 

bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok 

követelményeinek megfelel. 

 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő: 2012. november 5. a pályázat benyújtása 

 

 

3.) Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása 
 

 

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 

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

képviselő-testületnek. 

 

Ügyrendi és Szociális Bizottság 

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

javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra. 

 

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

határozati javaslatot a mellékletével együtt teszi fel szavazásra.  

 

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

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

265/2012. (X.30.) önkormányzati határozata  

 

a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról 

 

A képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és a következőképpen határozott: 

 

A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítását a határozat 1. 

melléklete, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a 2. melléklete 

szerint hagyja jóvá. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a változásokat az alapító okiraton 

vezesse át és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a Magyar 

Államkincstár felé nyújtsa be.  

 

Felelős: jegyző 

Határidő: értelem szerint 
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1. melléklet a  265/2012. (X.30.) határozathoz 

 

 

A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása 

 

 

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 389/2009. (XII.02.) határozattal elfogadott alapító 

okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

 

1. Az alapító okirat bevezető része az alábbiak szerint változik: 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8-11. §-ában és a végrehajtásáról szóló 

368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 3-14. §-ában foglaltak alapján Mezőkövesd Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal alapító okiratát a következők szerint 

határozza meg: 

 

 

2. Az alapító okiratban megjelölt szakfeladatok számát 6 számjegyben szükséges feltüntetni, 

ezért törlésre kerülnek a 2010. január 1–től alkalmazandó 7 számjegyű szakfeladatok, illetve az 

utolsó módosításkor az alapító okirat részét képező 2009. december 31-ig alkalmazandó alábbi 

szakfeladatok: 

 

2009. december 31-ig alkalmazandó szakfeladatok 

 

014034 Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 

020215 Erdőgazdálkodási szolgáltatás 

221214 Lapkiadás 

452025 Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása 

454018 Épületfenntartás és korszerűsítés 

551326 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás sajátos nevelési igényű gyermekek, 

tanulók számára 

551414 Üdültetés 

552411 Munkahelyi vendéglátás 

631211 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

633215 Utazásszervezés, idegenvezetés 

642024 Városi és kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése 

701015 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 

751142 Területi igazgatási szervek tevékenysége 

751153 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 

751164 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 

751175 Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása 

751186 Önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása 

751197 Máshová nem sorolható szervek tevékenysége 

751296 Máshová nem sorolható szervek tevékenysége 

751450 HM (MH) hivatalok és háttérintézmények tevékenysége 



18 

 

751757 Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási intézmények ellátó, kisegítő 

szolgálatai 

751779 Szakmai tevékenységet irányító és kisegítő szolgáltatás 

751791 Máshová nem sorolható szervek tevékenysége 

751845 Város- és községgazdálkodási szolgáltatás 

751856 Települési vízellátás és vízminőségvédelem 

751878 Közvilágítási feladatok 

751922 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai 

751966 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások feladatra nem tervezhető 

elszámolása 

751999 Finanszírozási műveletek elszámolása 

801115 Óvodai nevelés 

801214 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás 

801313 Alapfokú művészet-oktatás 

805410 Pedagógiai szakmai szolgáltatás 

805915 Oktatási célok és egyéb feladatok 

851219 Háziorvosi szolgálat 

851264 Házi szakápolás 

851286 Fogorvosi ellátás 

851912 Anya-, gyermek- és csecsemővédelem 

851967 Egészségügyi ellátás egyéb feladatai 

853211 Bölcsődei ellátás 

853233 Házi segítségnyújtás 

853244 Családsegítés 

853311 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások 

853322 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások 

853333 Munkanélküli ellátások 

853344 Eseti pénzbeli szociális ellátások 

853355 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások 

901116 Szennyvízelvezetés- és kezelés 

902113 Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység 

921617 Színházi tevékenység 

921815 Művelődési központok, házak tevékenysége 

921925 Egyéb szórakoztatási és kulturális tevékenység 

923215 Múzeumi tevékenység 

924025 Verseny- és élsport 

926029 Máshová nem sorolt sporttevékenység 

930910 Fürdő és strandszolgáltatás 

930932 Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás 

 

 

2010. január 1-től alkalmazandó szakfeladatok 

 

360000-1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 

370000-1  Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 

381103-1  Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása,   átrakása 
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382102-1  Egyéb nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 

412000-1  Lakó- és nem lakó épület építése  

421100-1  Út, autópálya építése  

431100-1  Bontás 

522110-1  Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

522130-1  Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása  

581400-1  Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása  

581900-1  Egyéb kiadói tevékenység  

591113-1  Egyéb televízióműsor-készítés 

681000-1  Saját tulajdonú ingatlan adásvétele  

682001-1  Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

682002-1  Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

773000-1  Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése  

813000-1  Zöldterület-kezelés 

841112-1  Önkormányzati jogalkotás 

841114-1  Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

841115-1  Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

841116-1  Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek 

841117-1  Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 

841118-1  Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 

841124-1  Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység 

841126-1  Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 

841127-1  Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 

841133-1  Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 

841169-1  M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások 

841191-1  Nemzeti ünnepek programjai 

841192-1  Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

841325-1  Építésügy, területpolitika területi igazgatása és szabályozása 

841329-1  Kis- és nagykereskedelem területi igazgatása és szabályozása 

841339-1  Munkanélküli ellátások finanszírozása 

841354-1  Területpolitikai támogatások és tevékenységek 

841401-1  Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő 

szolgáltatások 

841402-1  Közvilágítás  

841403-1  Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások  

841901-1  Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 

841902-1  Központi költségvetési befizetések 

842155-1  Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai 

842421-1  Közterület rendjének fenntartása 

852000-1  Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 

853000-1  Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 

854234-1  Szociális ösztöndíjak 

856000-1  Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása 

856020-1  Pedagógiai szakmai szolgáltatások 

856099-1  Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
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862302-1  Fogorvosi ügyeleti ellátás 

869042-1  Ifjúság-egészségügyi gondozás 

879033-1  Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson 

882111-1  Rendszeres szociális segély 

882112-1  Időskorúak járadéka 

882113-1  Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 

882114-1  Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 

882115-1  Ápolási díj alanyi jogon 

882116-1  Ápolási díj méltányossági alapon 

882117-1  Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 

882118-1  Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 

882119-1  Óvodáztatási támogatás 

882121-1  Helyi eseti lakásfenntartási támogatás  

882122-1  Átmeneti segély 

882123-1  Temetési segély 

882124-1  Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

882125-1  Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 

882129-1  Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 

882202-1  Közgyógyellátás 

882203-1  Köztemetés 

889935-1  Otthonteremtési támogatás 

889936-1  Gyermektartásdíj megelőlegezése 

889942-1  Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 

889943-1  Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 

890216-1  Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint támogatásuk  

890222-1  Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok, valamint támogatásuk 

890301-1  Civil szervezetek működési támogatása 

890302-1 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása 

890441-1  Közcélú foglalkoztatás 

890442-1  Közhasznú foglalkoztatás  

890443-1  Közmunka 

900400-1  Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 

910121-1  Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

910122-1  Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

910123-1  Könyvtári szolgáltatások 

910502-1  Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 

931102-1  Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 

931201-1  Versenysport-tevékenység és támogatása 

931202-1  Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 

931203-1  Fogyatékossággal élők versenysport tevékenysége és támogatása 

931204-1  Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 

931903-1  Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás 

932911-1  Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás  

949900-1  M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 

960301-1  Hadisírok létesítése, gondozása  

960302-1  Köztemető-fenntartás és működtetés 
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3. Az alapító okiratba beemelésre kerülő alaptevékenység ellátásához kapcsolódó szakfeladatok 

és megnevezései az alábbiak: 

 

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

841112 Önkormányzati jogalkotás 

841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység 

841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 

841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 

841173 Statisztikai tevékenység 

882111 Aktív korúak ellátása 

882112 Időskorúak ellátása 

882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 

882115 Ápolási díj alanyi jogon 

882118 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 

882119 Óvodáztatási támogatás 

889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 

890216 Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint támogatásuk  

890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatása 

890443 Egyéb közfoglalkozatás 

900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 

 

4. „Rövidített neve: Polgármesteri Hivatal” szöveg beemelésre kerül. 
 

5. A költségvetési szerv telephelyeként beemelésre kerül 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 

114. és 3400 Mezőkövesd, Szent László tér 7. 
 

6. „Törzsszám: 350075” szöveg beemelésre kerül. 
 

7. „A Polgármesteri Hivatal az általános forgalmi adó alanya Adószáma: 15350071-2-05” 

szöveg beemelésre kerül. 
 

8. „Kiegészítő és kisegítő tevékenységet nem végez.” meghatározás törlésre kerül, mivel csak 

alaptevékenységet és vállalkozási tevékenységet lehet jelölni az alapító okiratban. 
 

9. „Szakágazati kód” besorolási kategória módosításra kerül „Szakágazati besorolás”-ra. 
 

10. „Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója” és a „Típus szerinti besorolás, a tevékenység 

jellege alapján” helyébe a „gazdálkodási besorolás” elnevezés lép. 
 

11. Gazdálkodási besorolás önálló jogi személy meghatározással egészül ki. 
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12. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése köztisztviselői 

jogviszonyról közszolgálati tisztviselő, Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozóra 

módosul. 
 

13. A feladatellátást szolgáló vagyon alábbi táblázatos felsorolása törlésre kerül: 

 

 
 
Sorszám Kód  Ingatlanjelleg megnevezése        Darabszám 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     1 00001 Művelés alá nem tartozó beépítetlen földterület         58 

     2 00002 Vizek, közcélú vízilétesítmények területei              11 

     3 00003 Zöldterület                                             40 

     4 00005 Termőföld                                              199 

     5 11100 Egylakásos épületek                                      1 

     6 11111 Szabadon álló házak, mint pl. családi házak, villák, f  14 

     7 11211 Kétlakásos családi és ikerházak vagy sorházak            7 

     8 11212 Kétlakásos családi és ikerházak vagy sorházak társashá   1 

     9 11222 Három és annál több lakásos lakóépületek társasházi fo   9 

    10 11304 Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhelye     1 

    11 12000 Nem lakóépületek                                         1 

    12 12125 Vendégházak                                              3 

    13 12201 Polgármesteri hivatalok, körjegyzőségek épületei         4 

    14 12204 Egyéb hivatali épületek (irodaházak)                     6 

    15 12314 Vásárok                                                  2 

    16 12316 Fedett piacok                                            1 

    17 12318 Egyéb nagy-és kiskereskedelmi épületek                   6 

    18 12410 Közlekedési és hírközlési épületek, állomások, terminá   9 

    19 12420 Garázsépületek                                           3 

    20 12611 Művelődési otthon, ház, szabadidő központ, közösségi h   1 

    21 12622 Múzeum                                                   2 

    22 12631 Bölcsőde                                                 1 

    23 12632 Óvoda                                                    4 

    24 12633 Általános iskola                                         5 

    25 12635 Középiskola (gimnázium, szakközépiskola)                 1 

    26 12636 Szakiskola (szakmunkásképző iskola és tanműhelyei)       1 

    27 12638 Megváltozott képességű gyermekek speciális iskolái       1 

    28 12639 Közoktatás pedagógiai szakszolgálatainak és szakmai sz   1 

    29 12641 Aktív és krónikus fekvőbeteg-ellátást nyújtó épületek    1 

    30 12645 Háziorvosi rendelő                                       2 

    31 12646 Járóbeteg-szakellátás épülete                            1 

    32 12647 Idős vagy megváltozott képességű emberek ellátására sz   3 

    33 12649 Gyógyfürdők                                              1 

    34 12651 Labdajátékpályák                                         1 

    35 12654 Tornacsarnokok                                           1 

    36 12700 Egyéb nem lakóépületek                                   1 

    37 12721 a templomok, kápolnák, mecsetek, zsinagógák, stb.        1 

    38 12730 Történelmi vagy védett műemlékek                         10 

    39 12740 Máshová nem  sorolt egyéb épületek                        1 

    40 12741 tűzoltólaktanya                                           1 

    41 21000 Közlekedési infrastruktúra                                1 

    42 21110 Országos utak                                             1 

    43 21120 Helyi utak és utcák                                      24 
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    44 21123 Belterületi gyüjtőutak                                   36 

    45 21124 Belterületi kiszolgáló és lakóutak                      449 

    46 21125 Külterületi közutak                                     218 

    47 21126 Kerékpárutak                                              2 

    48 21127 Gyalogutak és járdák                                     11 

    49 21129 Szabadtéri parkolók, pihenőhelyek                         9 

    50 21534 nyílt vízelvezető árok, csatornák                        40 

    51 22225 Helyi távhő vezetékek (forró víz vagy gőz szállítására    1 

    52 23000 Komplex ipari létesítmények  (Nem épület jellegű kompl    5 

    53 24111 Szabadtéri sportpályák (pl. labdarúgás részére, autó-     3 

    54 24205 Hulladék komposztáló telep                                3 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

ÖSSZESEN:                                                           1220 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

Helyette a feladatellátást szolgáló vagyon a következő formában kerül beemelésre: 

Ingatlan címe Hrsz. 

3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112. 1510, 1511 

3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 114. 1523 

3400 Mezőkövesd, Szent László tér 7. 4146 
 

 

Záradék: A Mezőkövesd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának alapító okirata 

Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 265/2012. (X.30.) önkormányzati 

határozata 2012. november 5. napján válik hatályossá. 

 

 

Mezőkövesd, 2012. október 9. 

 

 

dr. Jakab Orsolya Dr. Fekete Zoltán 

jegyző polgármester 
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2. melléklet a 265/2012. (X.30.) határozathoz 

 

 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8-11. §-ában és a végrehajtásáról szóló 

368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 3-14. §-ában foglaltak alapján Mezőkövesd Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal alapító okiratát a következők szerint 

határozza meg: 

 

Költségvetési szerv neve: Mezőkövesd Város Önkormányzat 

 Polgármesteri Hivatala 

 

Rövidített neve: Polgármesteri Hivatal 

 

Költségvetési szerv székhelye: 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112. 

 

Költségvetési szerv telephelye: 3461 Egerlövő, Dózsa György u. 15. 

3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 114. 

3400 Mezőkövesd, Szent László tér 7. 

 

Törzsszám: 350075 

 

A Polgármesteri Hivatal az általános   

forgalmi adó alanya 

Adószáma:  15350071-2-05 

 

Jogszabályban meghatározott közfeladata: Általános közigazgatás, irányítás 

 

Szakágazati besorolás:   841105 - Helyi önkormányzatok, valamint többcélú 

kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 

 

A hivatal által ellátott alaptevékenységek szakfeladatszám szerinti besorolása: 

 

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

841112 Önkormányzati jogalkotás 

841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység 

841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 

841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 

841173 Statisztikai tevékenység 

882111 Aktív korúak ellátása 

882112 Időskorúak ellátása 
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882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 

882115 Ápolási díj alanyi jogon 

882118 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 

882119 Óvodáztatási támogatás 

889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 

890216 Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint támogatásuk  

890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatása 

890443 Egyéb közfoglalkozatás 

900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 

 

 

Vállalkozási tevékenység: nem végez, alaptevékenységén belül a rendelkezésre álló, e célra 

részben lekötött személyi és anyagi kapacitásokat szabadon kihasználhatja. 

 

Költségvetési szerv működési köre,  

illetékessége:   Mezőkövesd Város közigazgatási területe és

 Egerlövő Község közigazgatási területe 

 

Alapító szerve:    Mezőkövesd Város Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

 

Alapítói jog gyakorlója    Mezőkövesd Város Önkormányzat 

és irányító szerve:     3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112. 

 

Felügyeleti szerve:   Mezőkövesd Város Önkormányzat 

  3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112. 

 

Gazdálkodási besorolás: Önálló jogi személy, önállóan működő és gazdálkodó 

költségvetési szerv 

  Ellátja az önállóan működő, külön együttműködési 

megállapodásban rögzített költségvetési szervek 

gazdálkodási feladatait. 

 

A költségvetési szerv, intézmény A hivatalt a polgármester irányítja, aki tisztségét 

vezetőjének kinevezési rendje: választás útján tölti be. 

A hivatalt a jegyző vezeti, akit Mezőkövesd Város 

Képviselő-testület határozatlan időre nevez ki. 
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Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: közszolgálati 

tisztviselő, Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó 

 

A feladatellátást szolgáló vagyon: 

Ingatlan címe Hrsz. 

3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112. 1510, 1511 

3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 114. 1523 

3400 Mezőkövesd, Szent László tér 7. 4146 

 

A vagyon feletti rendelkezés joga: A rendelkezés jogát Mezőkövesd Város Önkormányzata 

gyakorolja. 

 
 

Záradék: A Mezőkövesd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának alapító okirata 

Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 265/2012. (X.30.) önkormányzati 

határozata 2012. november 5. napján válik hatályossá. 
 

 

Mezőkövesd, 2012. október 9. 

 

 

 

dr. Jakab Orsolya Dr. Fekete Zoltán 

jegyző         polgármester  

 

 

 

 

4.)A Mezőkövesd és Vidéke Általános Ipartestülettel kötött együttműködési 

megállapodás felülvizsgálata 
 

 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság 

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

képviselő-testületnek.  

A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság javaslatot tesz a Képviselő-testületnek, hogy a 

2.000.000 Ft-ig terjedő munkák elvégzését követően a kifizetés határidejét 30 napra csökkentsék, 

a jelenlegi 60 napról. 

 

Ügyrendi és Szociális Bizottság 

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

képviselő-testületnek elfogadásra azzal, hogy az Ipartestülettel kötött együttműködési 

megállapodást felülvizsgálatot követően elfogadja.  
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Tóth Imre Ipartestület vezetője megköszöni a szándékot, amit az önkormányzat, a képviselő-

testület, valamint a városvezetés az Ipartestület felé bizonyított. Elmondja, hogy több munkát is 

el tudnának végezni, melyhez kéri a képviselő-testület hozzáállását. Az Ipartestületnek 126 éves  

múltja van. Nagy öröme és felelőssége van benne, ezzel együtt teszi azt, ami a tagság felé 

megfogalmazódik. Sok reklamáció érkezik feléjük. Jó lenne, ha az önkormányzat tudna hatást 

gyakorolni, hogy csak iparral rendelkező szakemberek végezzék a munkát, amit a város igényel.  

Nem mindegy az önkormányzatnak, hogy milyen viszony, és hangulat van a városban. Ehhez 

viszont jó szakemberekre van szükség, akik hamar megjavítják a problémát. Vannak szakmák, 

ahová nem tudnak szakembert biztosítani. A lakosság forduljon bizalommal az Ipartestülethez, 

minőségben és határidőben el fogják készíteni a munkát. A tagokat megpróbálja arra ösztökélni, 

hogy a hibákat orvosolják.  Bízik az együttműködési megállapodás további sikeres folytatásában 

és köszöni a lehetőséget.  

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság javaslatára 

elmondja, hogy a 60 napos fizetési határidő a pályázati felhívásban is szerepel. Az 

önkormányzatnak nincsen pénze. A 60 napot felelősséggel tudják vállalni, az önkormányzat 

abból él, amit állami támogatásként, vagy saját forrásként beszed. Kifizetetlen és teljesítetlen 

számlák nincsenek. A város ott tart, hogy kisebb értékű beruházást minden esetben csak 

mezőkövesdi vállalkozókkal készíttet. A közbeszerzési törvényt be kell tartani, ami nem minden 

esetben kedvez a helyi vállalkozásoknak. A javaslatot megfontolják, és amennyiben lehetőség 

van rá, alkalmazni fogják. Továbbra is kéri az Ipartestület pozitív hozzáállását, mert közösen 

együttdolgozva eredményeket tudnak elérni. Köszönetét fejezi ki az iparosoknak, további 

eredményes munkát kíván. 

Mivel a napirendhez 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  

266/2012. (X.30.) önkormányzati határozata  

 

 Mezőkövesd és Vidéke Általános Ipartestülettel kötött Együttműködési  

megállapodás felülvizsgálatáról 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Együttműködési 

megállapodás felülvizsgálatáról szóló előterjesztést megtárgyalta és a Mezőkövesd és 

Vidéke Általános Ipartestülettel kötött Együttműködési megállapodáson változtatni nem 

kíván.  
 

 

Felelős: polgármester  

Határidő: azonnal 
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5.)Mezőkövesd Város Önkormányzata intézményei és Polgármesteri Hivatala 

2013. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása 
 

 

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 hozzászólás, vélemény nem hangzik el – 

így a határozati javaslatot a melléklettel együtt teszi fel szavazásra.  

 

 

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

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

267/2012. (X.30.) önkormányzati határozata  

 

 

az önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról 

 

 

 

A Képviselő-testület a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja az önkormányzat 2013. 

évi belső ellenőrzési tervét. 

 

 

Felelős:  jegyző 

Határidő:  értelemszerűen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

       Melléklet 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

  

2013. évi 

 

ELLENŐRZÉSI TERVE 

 

Az ellenőrzött szerv 

megnevezés 

Ellenőrzendő 

időszak 
Az ellenőrzés Az ellenőrzés 

kapacitás-

szükséglete 

Az 

ellenőrzés 

ütemezése 

 

tárgya  célja módszere 

Társadalmi 

szervezetek, 

alapítványok, 

egyházak 

2012. év 
2012. évi pályázati 

elszámolások ellenőrzése 

Az önkormányzat által 

nyújtott támogatás 

felhasználásának és a 

támogatási 

szerződésben foglalt 

előírások betartásának 

vizsgálata 

teljesítmény 

ellenőrzés  

(tételes) 

25 nap 

2013. 

I.-II. 

hó 

Közoktatási 

intézmények (óvoda, 

általános iskola, 

szakképző- és 

szakközépiskola, 

gimnázium) 

 

 

2012. év 

Normatív állami 

támogatások szabályszerű 

elszámolása  

(Költségvetési tv. 

3.sz.melléklete/közoktatási 

jogcímek) 

Az elszámolt 

normatíva 

jogszerűségének 

megalapozottsága, 

dokumentálása 

szabályszerűségi 

ellenőrzés 

(mintavételes) 

40 nap 

 

2013. 

II.-III.-IV. 

hó 
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6.)Tájékoztató Mezőkövesd város foglalkoztatási, ill. közfoglalkoztatási 

helyzetéről  
 

 

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 város foglalkoztatási, ill. közfoglalkoztatási 

helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

Dr. Hajdu András alpolgármester elmondja, hogy adatokkal alátámasztott anyagot kaptak. 

Kiemeli, hogy fontos szerep hárul a Munkaügyi Központra,  hiszen új típusú közfoglalkoztatást 

kellett megszervezniük. Kiemelendő a 15-64 év közötti korosztály, amelynek 60 % -a van jelen a 

munkaerő piacon. 900-1100 ember indok nélkül marad távol a munkaerő piactól. Tanulság az is, 

hogy az álláskeresők 1/3-a még általános iskolai végzettséggel sem rendelkezik. Tanulás nélkül 

nincs kiút a munkanélküliségből. Az a közfoglalkoztatási rendszer, amit értek bírálatok, 

különleges kezdeményezés, értéket teremt, ösztönöz és szankcionál. Ha valaki megtagadja a 

munkát, lehetőség van a munkaviszony megszüntetésére. A tapasztalat azt igazolja, hogy el 

tudnak indulni a munka világában. A jövő év újabb kihívást kíván. További sikeres 

együttműködést kíván. 

 

Takács József megdöbbentő, hogy a munkanélküliek 1/3-ának, 323 főnek nincs általános iskolai 

végzettsége. Mezőkövesdről utaztatnak Tiszaújvárosba dolgozókat, és a városban nem lehet 50 

főt össze szedni  munkára. Volt az éhség menet, most van munka, erre pedig nem reagál senki. 

Hogyan van ez? 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester elmondja, hogy az önkormányzat sajnos munkahelyet nem tud 

teremteni.  Felhívja a figyelmet, a START munkaprogramra. Nem esik szó erről a programról. 

211 fő dolgozhat a programban. 165 fő 8 órás munkaidőben dolgozik, 115 fő pedig mezőkövesdi. 

2013. évre elkészült az igénybejelentés, és 40 fő foglalkoztatását tervezi az önkormányzati 

Kistérségi Társulás, és ebből 150 fő mezőkövesdi lakost. Ez a pénz több lesz, mint a segély 

összege. Akik becsülettel dolgoznak,  el tudtak helyezkedni munkahelyen. Meg van az út a 

visszatéréshez, meg van a lehetőség a továbblépésre. Vannak olyan emberek, akik program 

keretében sem hajlandóak megmozdulni, ill. munkát végezni. Amikor a munkanélküliségről 

beszélünk, ezt is meg kell nézni, vannak olyan emberek, akik egyáltalán nem akarnak dolgozni. 

Az országban munkával lehet megélni, ezt tudomásul kell venni.  

 

Balázs Zoltán Munkaügyi Központ Kirendeltség vezető helyettese elmondja, hogy 

Tiszaújvárosba való utazás is csökkenti a munkavállalási kedvet. Nem mindenki akar dolgozni. 

Amennyiben kapnak valamilyen támogatást, segélyt, ellátást, vagy esetleg feketén dolgozik, 

akkor már nem vállalja el a munkát. Megkapták a tájékoztató anyagot, 100-150 értesítés ki fog 

menni, akik megfelelhetnek a munkavégzésére. Aki nem fogadja el a munkát, kizárják az 

álláskeresők nyilvántartásából.  
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Takács József  felhívja a figyelmet, hogy amikor a kohászat működött Miskolcon, az emberek 

hajnalban indultak, estére értek haza, sőt még gyalog is jártak, és nem gondolkoztak, hogy 

monoton a munka. Megélhetésért dolgoztak. Új szabálysértési törvény pénzbírság megfizetésére 

nem tud kötelezni, közérdekű munkával le lehet dolgoztatni.  

 

Balogh Zoltán Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke meglepődött amikor az önkormányzat 

elé kivonultak munkát kérni.  Személy szerint fog elmenni minden lakásra, és ráerőlteti őket a 

munkára. Igéri, hogy amennyi ember kell a Munkaügyi Központ részére, annyit fog biztosítani.  

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester elmondja, hogy arra ne várjon senki, hogy helyébe viszik a 

munkahelyet. Elérik azt, hogy az emberek munkából fognak megélni, és nem egyéb ellátásokból. 

A munkának nem alternatívája a szabálysértés, mert alternatívája az újabb munka. Hangsúlyozza, 

hogy dolgozni, dolgozni kell. Ahhoz hogy dolgozni tudjon, legalább 8 évfolyamon az általános 

iskolát el kell végezni, hogy legalább a kérdőívet ki tudja tölteni. Sajnos olyan is van, aki erre 

nem képes, ezekkel nem tud senki semmit kezdeni. Ez irányban is megindultak a képzések. 

Felelősen kell viselkedni, és úgy kell élni. A Munkaügyi Központtal jó a kapcsolat,és  kéri, hogy 

továbbra is ilyen baráti kapcsolatban legyenek. Ennek köszönhető, hogy a START 

munkaprogramban ilyen sokan dolgoznak.  

 

Mivel a napirendhez 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  

268/2012. (X.30.) önkormányzati határozata  

 

Tájékoztató Mezőkövesd Város foglalkoztatási, 

ill. közfoglalkoztatási helyzetéről 

 

 

A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadja  Mezőkövesd Város foglalkoztatási, 

ill. közfoglalkoztatási helyzetéről szóló tájékoztatót. 

 

 

Felelős:  polgármester  

Határidő:  azonnal ill, értelemszerű  
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7.)Beszámoló Mezőkövesd Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala 

2010. —2012. között végzett munkájáról 
 

 

 

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 az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal 2012. – 

2012. között végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 
 

Barsi László képviselő elmondja, hogy sok fejlesztés történt a városban. Ezzel kapcsolatban 

kérdezi, hogy történt-e munkahelyteremtés, és ha igen, akkor milyen számban?  

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy ha azokra a beruházásokra gondol, 

mint pl. Kavicsos tó, ahol 5 ha-os parkot fenn kell tartani, akkor igen, hiszen a Városgazdálkodási 

Zrt-nek 3 főt fel kellett venni. Ugyanez a Zsóry-fürdő, nem volt Wellnes, sókabin, jégágy, stb., 

ahol külön jegyet szednek. Szintén teremtődött munkahely és bevétel is. Elmondhatja a Galéria 

esetében is, ahol Takács István kiállítás fog megnyílni, kiállítást gondozni kell. Ennyi pénzből ha 

valaki esztergályos munkahelyet akar létrehozni, az sokkal több lenne, de a fejlesztés nem erről 

szól, hanem arról, hogy a város kulturális értékei megőrzésre kerüljenek, élhetőbb legyen a város.  

 

Takács József amikor választáskor szórólapot készítenek a jelöltek, ráírják, hogy a várost 

otthonosabbá szeretnék tenni. Otthonosabban érezzük magunkat a városban véleménye szerint. 

Amit ígértek a város lakosságának már teljesült.  

 

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

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

 

 

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 

hozza 
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Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

269/2012. (X.30.) önkormányzati határozata  

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala 

2010.-2012. között végzett munkájáról 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta 

és a következőképpen határozott: 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Mezőkövesd Város 

Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala 2010 és 2012 között végzett munkájáról szóló 

beszámolót elfogadja. 

 

 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

 

 

8.) Az Önkormányzat bizottságainak beszámolója két éves tevékenységükről 
 

 

 

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-javaslat „A” változatát elfogadásra 

javasolja a képviselő-testületnek. 

 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság 

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

képviselő-testületnek. 

 

Ügyrendi és Szociális Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a két éves tevékenységéről szóló beszámolót 

elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.  

 

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

így először a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság munkájáról szóló határozati javaslatot teszi fel 

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

hozza 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

270/2012. (X.30.) önkormányzati határozata  

 

A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság beszámolója két éves  

tevékenységéről 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Pénzügyi és 

Közbeszerzési Bizottság két éves beszámolóját és elfogadja azt. 

 

 

Felelős: Bizottsági elnök 

Határidő: azonnal és értelem szerint 

 

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester az Oktatási, Egészségügyi és Civil Kapcsolatok Bizottság 

munkájáról szóló beszámoló elfogadását teszi fel szavazásra.  

 

 

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

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

271/2012. (X.30.) önkormányzati határozata  

 

 

az Oktatási Egészségügyi és Civil Kapcsolatok Bizottság  

kétéves beszámolójáról 

 

 

Mezőkövesd város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Oktatási 

Egészségügyi és Civil Kapcsolatok Bizottság kétéves beszámolóját és elfogadja azt. 

 

 

 Felelős: Bizottság elnöke 

 Határidő: azonnal és értelem szerint 
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Dr. Fekete Zoltán polgármester a Városfejlesztési és Városüzemeltetési  Bizottság munkájáról 

szóló határozati javaslat elfogadását teszi fel szavazásra.  

 

 

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

hozza  

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

272/2012. (X.30.) önkormányzati határozata  

 

a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság két éves  

beszámolójáról 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság két éves beszámolóját és elfogadja azt. 

 

 

Felelős: Bizottság elnöke 

Határidő: azonnal, illetve értelem szerint 

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester az Ügyrendi és Szociális  Bizottság munkájáról szóló beszámoló  

elfogadását teszi fel szavazásra.  

 

 

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

hozza 
 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

273/2012. (X.30.) önkormányzati határozata  

 

Ügyrendi és Szociális Bizottság beszámolója két éves  

tevékenységéről 

 
Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Ügyrendi és 

Szociális Bizottság két éves beszámolóját és elfogadja azt. 

 

 

Felelős:  Bizottsági elnök 

Határidő: azonnal és értelem szerint 
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9.)Megállapodás a Matyóföldi Idegenforgalmi Egyesülettel a helyi TDM 

szervezet 2013. évre szóló támogatásáról 
 

 

Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság  

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

képviselő-testületnek. 

 

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 javaslatot a mellékleteivel együtt teszi fel szavazásra.  

 

 

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

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

274/2012. (X.30.) önkormányzati határozata  

 

Megállapodás a Matyóföldi Idegenforgalmi Egyesülettel a helyi TDM  

szervezet 2013. évre szóló támogatásáról 

 

1./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Matyóföldi Idegenforgalmi Egyesület 

szervezze a város – 2013. évben megrendezésre kerülő – „Utazás 2013.” kiállításon való 

részvételét és elkészíttesse a városi kiadványt, továbbá a Zsóry-fürdő kiadványát. Az 

Egyesület a kiadvány tartalmáról és a kiállításon való megjelenés részleteiről előzetes 

egyeztetésre köteles az Önkormányzat illetékes munkatársával. 

 

2./ A feladatok ellátására az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében 2 millió Ft kiadást 

tervez be a „Helyi TDM szervezet támogatása” címen, melyet 2013.janáur 31.-ig átad az 

Egyesület számára.  

 

3./ Az Önkormányzat, - mint egyszemélyi tulajdonos - a Mezőkövesdi VG Zrt. számára 

javasolja, hogy 2013. évi költségvetésébe 1,5 millió Ft kiadást tervezzen be a „Helyi 

TDM szervezet támogatása” címen. 

 

4./ A Képviselő-testület elfogadja a mellékelt Feladat Ellátási Megállapodás tartalmát és 

felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.  

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 
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Feladat Ellátási Megállapodás 2013. 

 

 

mely köttetett egyrészről Mezőkövesd Város Önkormányzata (képviseli: Dr. Fekete 

Zoltán, polgármester) és 

a Matyóföldi Idegenforgalmi Egyesület (képviseli Kazárné Kalber Nikolett, elnök) között 

 

az alábbi feltételekkel: 

 

1. Jelen együttműködési megállapodás az Önkormányzat és a Matyóföldi 

Idegenforgalmi Egyesület - helyi TDM szervezet (továbbiakban TDM szervezet) 

közti kapcsolatot szabályozza. 

 

2. Érvényessége 2013. január 1-től 2013. december 31-ig tart. 

 

3. Az Önkormányzat turisztikai feladatai közül átadja a TDM szervezet számára az 

alábbiakat: 

 

 turisztikai marketing tervezése és megvalósítása: 

 városi kiadvány tartalmi szerkesztése, grafikai tervezése, nyomdai 

kivitelezése  

 Utazás kiállítás megjelenés tervezése, koordinálása, lebonyolítása,  

 turisztikai célú hirdetések; 

 

 turisztikai információs rendszer működtetése és fejlesztése: kültéri tájékoztató 

eszközök aktualizálása, újak kivitelezése (táblák, iránymutatók, térképek), 

városi honlap turisztikai tartalmának frissítésével kapcsolatos szolgáltatás a 

Mezőkövesdi Média Nonprofit Kft számára; 

 

 turisztikai információ szolgáltatás szakmai irányítása és koordinációja, melyet 

az Önkormányzat, a Közkincs-tár Nonprofit Kft. és a TDM szervezet egy 3 

oldalú megállapodásban rögzített; 

 

 mindezen feladatok mellé a döntési kompetenciákat is átadja a helyi TDM 

szervezet számára; 

 

4. Az Önkormányzat a fent megjelölt feladatok ellátására a 2013. évi 

költségvetésében 2 millió Ft-ot különít el a TDM szervezet számára, melyet 

2013. január 31-ig átutal az egyesület számlájára, továbbá a korábbi években 

megszokott gyakorlat szerint biztosítja az Utazás kiállítás 4 napjára a hivatali 

gépkocsi igénybe vételét. 

 

5. A TDM szervezet vállalja az alábbi feladatok ellátását: 
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 Megújult formájú városi kiadvány készítése az alábbi paraméterekkel: 

21x21 cm négyzet alakú forma, 

20 oldal (16 o. + 4 o. borító),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

4 szín nyomás, 

10.000 példány 

 

 Utazás 2013. kiállítási megjelenés lebonyolítása 

5 x 5 (25) m
2
-es sarokstand felépítménnyel (mely a matyó 

népművészetet és a Zsóry-fürdőt egyaránt reprezentálja) 

 

 a városi honlap Turizmus menüjének folyamatos frissítése, tartalom-

menedzsmentje 

 

 

 

Mezőkövesd, ………………………….. 

 

 

 

 

………………………………………… …………………………………… 

       Dr. Fekete Zoltán, polgármester        Kazárné Kalber Nikolett, elnök 

     Mezőkövesd város Önkormányzata     Matyóföldi Idegenforgalmi Egyesület 

részéről      részéről 
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Feladat Ellátási Megállapodás 2013. 

 

mely köttetett egyrészről Mezőkövesdi VG Zrt. (képviseli: Szobonya Sándor, 

vezérigazgató) és 

a Matyóföldi Idegenforgalmi Egyesület (képviseli Kazárné Kalber Nikolett, elnök) között 

 

az alábbi feltételekkel: 

 

1.) Jelen együttműködési megállapodás a Mezőkövesdi VG Zrt. (továbbiakban VG Zrt.) 

és a Matyóföldi Idegenforgalmi Egyesület - helyi TDM szervezet (továbbiakban 

TDM szervezet) közti kapcsolatot szabályozza. 

 

2.) Érvényessége 2013. január 1-től 2013. december 31-ig tart. 

 

3.) A VG Zrt. a Zsóry-fürdő jelenleg meglévő turisztikai marketing feladatai közül 

átadja a TDM szervezet számára az alábbiakat: 

- Zsóry-fürdő kiadványának tartalmi szerkesztése, grafikai tervezése, 

nyomdai kivitelezése 

- Utazás 2012. kiállítás megjelenés tervezése, koordinálása, lebonyolítása 

(Mezőkövesd - Zsóry közös standon) 

     

4.) A VG Zrt. a fent megjelölt feladatok ellátására a 2013. évi költségvetésében 1,5 

millió Ft-ot különít el a TDM szervezet számára, melyet 2013. január 31-ig átutal az 

egyesület számlájára, továbbá vállalja az Utazás kiállítás építésekor és bontásakor a 

kisméretű berendezési tárgyak és kiadványok kiállítás helyszínre és hazaszállítását. 

 

5.) A TDM szervezet vállalja az alábbi feladatok ellátását a fent nevezett összeg 

átadásának fejében: 

 Zsóry kiadvány készítése az alábbi paraméterekkel: 

15x21 cm A5 formátum, 

8 oldal (4 o. + 4 o. borító),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

4 szín nyomás, 

10.000 példány  

 Utazás 2013. kiállítási megjelenés lebonyolítása 

5x5 (25) m
2
-es sarokstand felépítménnyel (mely a matyó népművészetet  

és a Zsóry-fürdőt egyaránt reprezentálja); Zsóry-fürdő társkiállítóként is  

bejelentésre kerül 

 

Mezőkövesd, ………………………….. 

 

 

……………………………………………… …………………………………………… 

          Szobonya Sándor, vezérigazgató Kazárné Kalber Nikolett, elnök 

      Mezőkövesdi VG Zrt.      Matyóföldi Idegenforgalmi Egyesület 

  részéről              részéről 
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10.)Szándéknyilatkozat az ÉMOP – 4.1.1/B – 12 kódszámú Egészségügyi 

alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése című 

pályázathoz kapcsolódó plusz kapacitás befogadás kérelemről  
 

 

 

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 hozzászólás, vélemény 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  

275/2012. (X.30.) önkormányzati határozata  

 

Kapacitás átcsoportosítás és többletkapacitás 

– befogadás pályázat az ÉMOP 4.1.1/B-12 – 

Pályázat „Kistérségi Emeltszintű Járóbeteg Szakellátó Központ” 

fejlesztésére c. pályázathoz. 

 

 

A képviselő testület megtárgyalta az „Egészségügyi alapellátás, egészségházak és 

járóbeteg szakellátás fejlesztése” c. ÉMOP 4.1.1/B-12 kódszámú projekthez  kapcsolódó, 

Mezőkövesd Rendelőintézet fejlesztését célzó Mezőkövesdi Kistérség Emeltszintű 

Járóbeteg szakellátó központ fejlesztése c.  ppáállyyáázzaatthhoozz  aa  ttööbbbblleettkkaappaacciittááss  bbeeffooggaaddááss  ééss  

kkaappaacciittááss  ááttccssooppoorrttoossííttáássrraa  vvoonnaattkkoozzóó  mmóóddoossííttáássáátt,,  ééss  ttáámmooggaattjjaa  aannnnaakk  mmeeggvvaallóóssííttáássáátt..  

 

 

Felelős:  intézményvezető  

Határidő:  azonnal ill, értelemszerű  

 

 

 

Sürgősségi indítvány: 

 Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Mezőkövesdi VG ZRt. részére 

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

pályázati felhívásra 
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Az előterjesztést bizottság nem tárgyalta. 

 

Vámos Zoltán  alpolgármester  elmondja, hogy azért került a képviselő-testület elé, mert 

időközben történtek előre lépések, a pályázat befogadásra került, ill. hiánypótlási felhívások 

kerültek kiküldésre, és az új határozati javaslat 1.) pont alatti megszövegezést kérik.  

 

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

javaslat elfogadását teszi fel szavazásra.  

 

 

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

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

276/2012. (X.30.) önkormányzati határozata  

 

Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Mezőkövesdi VG ZRt. részére pályázat 

benyújtásához az ÉMOP- 2.1.1/B-12 kódszámú turisztikai célú pályázati  

felhívásra tárgyú 225/2012. (VIII.29.) önkormányzati határozat módosításáról 

 

 

1.) A Képviselő-testület a fenti tárgyú és számú önkormányzati határozatát az alábbiak 

szerint módosítja: 

 

A Képviselő-testület hozzájárul a pályázat benyújtásához, annak végrehajtásához és a 

támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések Mezőkövesdi VG Zrt. 

általi aktiválásához, továbbá Képviselő-testület hozzájárul, hogy az ingatlan(7171/2 hrsz-

ú) a kötelező fenntartási időszakban (5 év) a fejlesztés céljára rendelkezésre áll.  

 

2.)A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a tulajdonosi hozzájárulást a 

közreműködő szervezet részére, a hiánypótlási felszólításnak megfelelően kiadja. 

 

 

Felelős: Polgármester, VG Zrt vezérigazgató  

Határidő: értelem szerint 

 

 

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

- Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság 4 db  

 

 

11/1.) Tájékoztató az interpellációkra adott válaszokról 
 

Csirmaz József és Takács József képviselők az interpellációra adott választ elfogadják. 
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K é r d é s e k  

 

 

Barsi László képviselő Polgármester Úrtól kérdezi, hogy az Állami Számvevőszéknek 15 napon 

belül tett-e észrevételt, és a  végleges jelentést mikor kapta kézhez? 

 

Dr. Fekete Zoltán a polgármester válaszában elmondja, hogy  önmagában nem tesz intézkedést, 

mert a képviselő-testület fogadta el az intézkedési tervet, ahol a Képviselő Úr is jelen volt. A 

képviselő-testület egyhangúlag  fogadta el az intézkedési tervet, melyet az Állami Számvevőszék 

is  tudomásul vett. Amennyiben Képviselő Úr igényli, írásban megküldjük, hogy mikor 

tájékoztattuk az Állami Számvevőszéket a tett intézkedésekről.  

 

 

Csirmaz Zsolt az utóbbi időben sok érdekességet vett észre, pl., hogy a lakók az útpadkákat 

elzárják a közlekedők elől. Kérdezi, hogy van-e ehhez joguk? Fel kellene hívni a figyelmüket, 

hogy ez jogtalan eljárás, főleg zsákutcában. Erre kér intézkedést.  

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester elmondja, hogy Képviselő Úr felvetése jogos, mert mind 

szabálytalan tevékenység.  Nemcsak a közlekedést akadályozza, hanem balesetbeszélyes is lehet.  

Felkéri Vigh Henrik irodavezetőt, hogy a választ fontolja meg, a közterület-felügyelők induljanak 

el a városban és térképezzék fel, hol vannak ilyenek. Intézkedésről a választ Képviselő Úr meg 

fogja kapni írásban.  

 

A képviselő-testület zárt ülése keretében folytatja tovább a tanácskozást, melyről külön 

jegyzőkönyv készül. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 Dr. Jakab Orsolya  Dr. Fekete Zoltán 

        jegyző       polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

 

 

 Csirmaz József  Csirmaz Zsolt  

 települési képviselő  települési képviselő  

 


