JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott üléséről.
Helye: Polgármesteri Hivatal „B” épület félemeleti nagytanácskozó terem
Mezőkövesd, Mátyás király út 114.

Jelen vannak:
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Csiger Lajos
Molnár Istvánné
Takács József
Csirmaz Zsolt
Malatinszky Károly

Vámos Zoltán alpolgármester
Bóta Gáspár
Guti Árpád
Csirmaz József
Nyeste László
Barsi László

Polgármesteri Hivatal részéről
Dr. Jakab Orsolya jegyző
Dr. Kovács András aljegyző
Bocsi Anna irodavezető
Balog Lászlóné 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 Barsi László és Bóta Gáspár
képviselőket.

Kiküldésre került:
 Polgármesteri tájékoztató
 2, 14, 16/6, 16/8, 16/9, és a 19 napirend anyagai
 Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntései
Sürgősségi indítványt terjeszt elő zárt ülésen
„Közvilágítás korszerűsítés támogatására benyújtandó pályázathoz szükséges tanulmányok
elkészítőjének kiválasztása” címmel
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Sürgősségi indítványt terjeszt elő nyílt ülésen:
„Pályázatok benyújtása épületenergetikai fejlesztések megvalósítására” címmel
Kiosztásra került:
A 11. napirend anyaga „Közbeszerzési eljárás indítása a Hadnagy úti Sportcentrum I.
ütemének kivitelezési munkálataira” című, valamint tegnap került kiosztásra
A „Mezőkövesdi Városgondnokság alapító okiratának módosítása” című előterjesztés, melyet
indítványokba elsőként javasol megtárgyalni.
Javasolja továbbá, hogy a 2. napirend után (2013. évi költségvetés) tárgyalja meg a képviselőtestület a 12. napirendet (Járó-beteg szakellátási feladatok jövőbeni ellátása) a főorvos Úr
elfoglaltsága miatt.
Dr. Fekete Zoltán polgármester mivel az általa felsorolt módosításhoz a jelenlévők részéről
hozzászólás, vélemény nem hangzik el, így először a sürgősségi indítványok megtárgyalását teszi
fel szavazásra.
A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal elfogadja a sürgősségi indítványok
megtárgyalását
Dr. Fekete Zoltán polgármester mivel a napirendhez a jelenlévők részéről hozzászólás, vélemény
nem hangzik el, így az általa elmondott módosítással együtt szavazásra teszi fel.
A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontokat
fogadja el
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
1/2013. (I.30.) önkormányzati határozata
Napirend megállapítása

1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA
1./1.)Az
oktatási-nevelési
intézményeknél
2013.
évben
alkalmazandó
gyermekétkeztetési
intézményi
térítési
díjak,
illetve
étkeztetési
nyersanyagnorma megállapítása
Előadó : Dr. Jakab Orsolya jegyző
Referens: Barnóczky László Élelmezési Központ vezető
1./2.)A városi piac és vásár fenntartásának, használatának és rendjének
szabályozásáról szóló 39/2005. (XII.01.) ÖK. sz. rendeletének módosítása
Előadó : Dr. Jakab Orsolya jegyző
Referens: Vígh Henrik irodavezető
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2.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetése (első olvasat)
Előadó : Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens: Balog Lászlóné irodavezető
12.) Járó-beteg szakellátási feladatok jövőbeni ellátása
Előadó:
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Dr. Jakab Orsolya jegyző
3.)Adósságkonszolidáció végrehajtásához szükséges Képviselő-testületi döntés
meghozatala
Előadó : Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens: Balog Lászlóné irodavezető
4.) A Mezőkövesdi Városgazdálkodási ZRt. telephelyeinek módosítása
Előadó : Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens: Vígh Henrik irodavezető
5.)Együttműködési
megállapodás
a
Mezőkövesdi
Önkormányzattal
Előadó : Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens: Bocsi Anna irodavezető

Roma

Nemzetiségi

6.)Matyó Múzeum, Mezőgazdasági Gépmúzeum és a Kisjankó Bori Emlékház
nyitvatartási idejének és belépő díjainak meghatározása
Előadó:
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Bocsi Anna irodavezető
Kazárné Kalber Nikolett ügyvezető
7.) Tájékoztató Mezőkövesd Város 2013. évi kiemelt rendezvényeiről
Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Bocsi Anna irodavezető
Kazárné Kalber Nikolett ügyvezető
8.) Civil Szervezetek, egyházak támogatására pályázat kiírása
Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Bocsi Anna irodavezető
9.)Mezőkövesd Zsóry-fürdő Gyógyhely Fejlesztési Program
gyógyhellyé nyilvánítási kérelem benyújtása
Előadó:
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Vámos Zoltán alpolgármester
Vigh Henrik irodavezető

jóváhagyása,
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10.)Tájékoztató a mezőkövesdi térfelügyeleti rendszer működésével kapcsolatos
tapasztalatokról, további fejlesztés lehetőségeiről
Előadó:
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Vigh Henrik irodavezető
11.)Közbeszerzési eljárás indítása a Hadnagy úti Sportcentrum I. ütemének
kivitelezési munkálataira
Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Vigh Henrik irodavezető
Pázmándi Tamás munkatárs
13.)Az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc évfordulójának mezőkövesdi
megemlékezései
Előadó : Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Bocsi Anna irodavezető
Guba Viktória munkatárs
14.)Zempléni TISZK Szakképzés-Szervezési Társulás megszüntetése
Előadó:
Dr. Jakab Orsolya jegyző
15.) Indítványok, javaslatok
Mezőkövesdi Városgondnokság alapító okiratának módosítása
Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens: Balog Lászlóné irodavezető
Árvainé Pál Piroska munkatárs
Sürgősségi indítvány
Pályázatok benyújtása épületenergetikai fejlesztések megvalósítására
Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Vigh Henrik irodavezető
Nagy István munkatárs
15.1.)Tájékoztató az interpellációkra adott válaszokról
ZÁRT ÜLÉS
16.) ÖNKORMÁNYZATI INGATLANOK HASZNOSÍTÁSA
16.1.)Illyés Gy. út 8. 2/3. szám alatti bérlakás hasznosítására érkezett kérelem
elbírálása
16.2.)Illyés Gy. út 8. 3/13. szám alatti bérlakás hasznosítására érkezett kérelem
elbírálása
16.3.)Illyés Gy. út 8. 3/16. szám alatti bérlakás hasznosítására érkezett kérelem
elbírálása
16.4.)Illyés Gy. út 8. 1/8. szám alatti bérlakás hasznosítására érkezett kérelem
elbírálása
16.5.) Illyés Gy. út 8. szám alatti „1”-es jelzésű garázs hasznosítása
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16.6.) Illyés Gy.u.8. 1/7. sz. alatti bérlakás hasznosítására érkezett kérelem elbírálása
16.7.) Alkotmány út 2. szám alatti ingatlan bérbeadása
16.8.) József A.u.3. sz. alatti ingatlan bérbeadása
16.9.) Eötvös u.1. sz. alatti ingatlan hasznosítása
Előadó : Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens: Benkő Edit vagyongazdálkodási referens
17.) Az „Egri úti tagóvoda kapacitásbővítő fejlesztése” c. projekt közreműködőinek
kiválasztása
Előadó :
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Vígh Henrik irodavezető
Nagy István munkatárs
18.)Széchenyi István Katolikus Szakképző Iskola épületenergetikai pályázatához
tervező kiválasztása
Előadó : Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens: Vígh Henrik irodavezető
Nagy István munkatárs
19.)A Mezőkövesdi egészségügyi alapellátást érintő támogatási kérelem elbírálása
Előadó :
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens: Dr. Kovács András aljegyző
Dr. Koncz Judit munkatárs
Sürgősségi indítvány
Közvilágítás korszerűsítés támogatására benyújtandó pályázathoz szükséges
tanulmányok elkészítőjének kiválasztása
Előadó : Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens: Vígh Henrik irodavezető
Felelős:
Határidő:

Polgármester
értelem szerint

Interpellációs szándékét jelezte
Csirmaz Zsolt, Takács József és Nyeste László képviselő.
Dr. Hajdu András megköszöni, hogy 2010. október 13-án a testület bizalmából alpolgármesterré
választották. Felkérést kapott 2013. január 1-től a Mezőkövesdi Járási Hivatal hivatalvezetőhelyettesi feladat ellátására, melyet elvállalt. Az önkormányzatokról szóló törvény szerint így a
Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatalnál összeférhetetlenség miatt nem lehet
alpolgármester. Alpolgármesteri feladatokkal összeférhetetlen az új tisztsége, ezért írásban jelezte
lemondását Polgármester Úr felé. Visszagondol azokra, amiket maga mögött hagyott, a nagy
turisztikai projekt, kulturális közfoglalkoztatás, START munkaprogram. Végezetül a sok tervhez
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és a beruházásokhoz eredményes munkát, jó egészséget kíván, köszöni a támogatást, a hivatali
kollegák eddigi segítségét, hozzáállását.
Dr. Fekete Zoltán polgármester megköszöni Dr. Hajdu András volt alpolgármester munkáját, az
új feladatokhoz jó egészséget, türelmet kíván. Továbbra is számít a segítségére, és a maga
részéről is felajánlja a segítséget a közös munkához, hiszen egy a cél, hogy az emberek sorsán
próbáljanak segíteni. Sok sikert kíván a további munkájához.

Polgármesteri tájékoztató
Dr. Fekete Zoltán polgármester röviden ismerteti a polgármesteri tájékoztatóban foglaltakat.
Javasolja, hogy minden év január harmadik hétvégéje a Matyó Kultúra napja legyen.
Vámos Zoltán alpolgármester ezúton köszöni meg a képviselő-testületnek a fürdőfejlesztéshez
megelőlegezett támogatását. Fejlesztéssel kapcsolatban elmondja, hogy az uszoda felújítása a
főelem, ezen kívül egyedi belső fedett fürdő kiegészítése, járófelületek felújítása, kerítés
rendbetétele, parkosítás, új játszótér kialakítása, új bejárat, „C” épület felújítása is szerepel a
tervben. A fürdőfejlesztés kezdési időpontjának március 1-e van megadva, befejezési határidő
2014. május vége. Felmerül az uszoda kapcsán az úszás-oktatás, ill. az uszoda működtetése.
Igyekeznek úgy alakítani, hogy szakaszosan adják át, de a felújítás igénybe veszi az őszi ciklust
is.
Dr. Fekete Zoltán polgármester mivel a jelenlévők részéről további hozzászólás, vélemény nem
hangzik el, így a polgármesteri tájékoztatóban foglaltakat teszi fel szavazásra.
A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal a polgármesteri tájékoztatót
elfogadja

Jelentés a 2012. december 31-ig lejárt határidejű képviselő-testületi döntések
végrehajtásáról

Dr. Fekete Zoltán polgármester – miután a jelenlévők részéről módosító javaslat nem hangzik el
– a határozati javaslatot teszi fel szavazásra.

A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza
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Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
2/2013. (I.30.) önkormányzati határozata
Jelentés a 2012. december 31-ig lejárt határidejű képviselő-testületi
döntések végrehajtásáról
1.) A Képviselő-testület elfogadja a 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34/2012. önkormányzati
rendeletek, a 269/2011., valamint 180, 208, 211, 219, 255, 277, 285, 287, 288, 289,
290, 291, 293, 294, 296, 298, 299, 300, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310,
311, 312, 313, 314, 316, 318, 319, 324, 327, 328, 329, 331, 332, 338, 339, 340, 343,
344, 345, 347, 350, 351/2012. önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló
jelentést azzal, hogy ezen határozatok egyben hatályukat is vesztik.
2.) A 247, 295, 301, 330, 333, 341/2012. önkormányzati határozatok végrehajtásáról
szóló jelentést azzal fogadja el, hogy a végrehajtást követően a polgármester
ismételten adjon tájékoztatást.
Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal és folyamatos

1/1.)Az oktatási-nevelési intézményeknél
gyermekétkeztetési
intézményi
térítési
nyersanyagnorma megállapítása

2013. évben alkalmazandó
díjak,
illetve
étkeztetési

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek.
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek.
Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a gyermekétkeztetés szabályai alá nem tartozó
étkezés nyersanyagnormájával kapcsolatos határozati javaslatot elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek.
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a rendelet-tervezetben foglaltakkal egyetért, azt
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

7

Ügyrendi és Szociális Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a gyermekétkeztetés szabályai alá nem tartozó
étkezés nyersanyagnormájával kapcsolatos határozati javaslatot elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek.
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a rendelet-tervezet módosításával egyetért, azt
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Dr. Fekete Zoltán polgármester – miután a napirendhez hozzászólás, vélemény nem hangzik el –
így a közétkeztetési nyersanyagnorma megállapításáról szóló határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
3/2013. (I.30.) önkormányzati határozata
A Mezőkövesd városában a közétkeztetésben 2013. évben alkalmazandó
közétkeztetési nyersanyagnorma megállapításáról
1.) A képviselő-testület a gyermekétkeztetés szabályai alá nem tartozó étkezés
nyersanyagnormáját az alábbiakban határozza meg:
2013. március 1-jétől (Áfa és rezsiköltség nélkül)
Reggeli
153 Ft/nap
Ebéd 297 Ft/nap
Uzsonna
117 Ft/nap
Vacsora
236 Ft/nap
2.) Az étkezésnél a napi fizetendő térítési díjat a nyersanyagköltség általános forgalmi
adóval növelt összegével és az ételkészítés rezsi költségének felszámításával kell
meghatározni.
Felelős: Városgondnokság vezető
Határidő: 2013. március 1.
Dr. Fekete Zoltán polgármester az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet teszi fel
szavazásra.
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A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet
alkotja
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
1/2013. (I.31.) önkormányzati rendelete
Az oktatási-nevelési intézményeknél
2013. évben alkalmazandó gyermekétkeztetési intézményi térítési
díjak megállapításáról
Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. §-ban kapott felhatalmazás
alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
A bölcsődei gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának napi összege:
2013. március 1-jétől

297 Ft+Áfa/fő
2.§

A napközi-otthonos óvodai gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának napi összege:
2013. március 1-jétől

334 Ft+Áfa/fő
3.§

Az általános iskolai menzás gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának napi összege:
2013. március 1-jétől

234 Ft+Áfa/fő
4.§

A kollégiumi étkeztetés intézményi térítési díjának napi összege:
2013. március 1-jétől

686 Ft+Áfa/fő
5.§

A középfokú (egyéb) oktatási intézmények menzás gyermekétkeztetés térítési díjának
napi összege:
2013. március 1-jétől

297 Ft+Áfa/fő
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6.§
(1) A személyi térítési díjat az önkormányzati fenntartású intézmény vezetője az
intézményi térítési díj szerinti napi összeg általános forgalmi adóval növelt összegének, az
igénybe vett étkezések számának, valamint az 1997. évi XXXI. Tv (Gyvt.) 148.§-ában
megjelölt és egyéb kedvezmények figyelembevételével állapítja meg.
(2) A személyi térítési díjat a működtető elengedheti, amennyiben az étkeztetést igénybe
vevő Mezőkövesdi Sportegyesületben vagy a Mezőkövesdi Kézilabda Clubban igazolt
sportolóként sportol és a mezőkövesdi székhelyű Bayer Róbert Kollégiumban
tartózkodási helyet létesít, valamint mezőkövesdi középiskolában áll tanulói
jogviszonyban és a sportegyesület elnöke vagy vezetője ezt írásban javasolja.
(3) A kedvezményre jogosultságot a sportegyesület vezetője igazolja a Városgondnokság
intézményvezetőjének a tanév I. félévében szeptember 15-ig, a II. félévben február 15-ig.
(4) A személyi térítési díjkedvezmény megszűnik, ha a kedvezményezett megszünteti
tanulói jogviszonyát vagy sportolói tevékenységét abbahagyja vagy nem mezőkövesdi
sportegyesületbe igazol át.
(5) A személyi térítési díjjal kapcsolatos döntést a fenntartó átruházza az önkormányzati
fenntartású intézmény vezetőjére.
7.§
(1) Ez a rendelet 2013. március 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a Mezőkövesd Önkormányzat intézményeinél biztosított
gyermekétkeztetési intézményi térítési díjának megállapításáról szóló 31/2011.(XII.20.)
ÖK. számú rendelet.

2.)A városi piac és vásár fenntartásának, használatának és rendjének
szabályozásáról szóló 39/2005. (XII.01.) ÖK. sz. rendeletének módosítása

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek.
Városfejlesztési és Városüzemeltetési 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 a rendelet-tervezetben foglaltakkal egyetért, azt a
melléklettel együtt elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
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Nyeste László véleménye szerint a parkolás rendezését nemcsak a tél időszakra kellene
felfüggeszteni. Az előterjesztésben szereplő csökkentéssel egyetértenek, de a határozati javaslatot
nem tudják elfogadni.
Vámos Zoltán alpolgármester egyetért a módosítással, Nyeste László képviselő hozzászólását el
tudná fogadni, ha bizottsági ülésen a szavazásnál nem tartózkodott volna.
Nyeste László elmondja, hogy amikor felelős döntést hoz az önkormányzat, akkor a VG Zrt-vel
a tárgyalásokat előzetesen kell lefolytatni, és nem utólagosan. Az előző ülésen is ezt az
álláspontot képviselte.
Takács József következetességről szól. Amikor a kormány azt mondja, hogy csökkentik a gáz, ill.
villamos energia árát, az ellenzék aggódik, hogy tönkre megy a cég, akinél a bevétel nem jelenik
meg. Gazdasági Társaságnak is vannak bevételei és kiadásai. Jelen pillanatban a VG Zrt utólag
korrigálja, számításai alapján rentábilisnak találta, és megpróbálja úgy kialakítani az árakat, hogy
mindenki a pénzénél maradjon.
Vámos Zoltán alpolgármester megerősíti Takács József képviselő hozzászólását, hogy a VG Zrt
korrigálni szeretne, de az ellenzéki képviselők ezt sem támogatják.
Dr. Fekete Zoltán polgármester – miután a napirendhez több hozzászólás, vélemény nem hangzik
el – így a rendelet-tervezetben foglaltakat teszi fel szavazásra.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet
alkotja
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
2/2013. (I.31.) önkormányzati rendelete
a városi piac és vásár fenntartásának, használatának és rendjének
szabályozásáról szóló 39/2005.(XII. 01.) ÖK számú
rendeletének módosításáról
Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a vásárokról és
piacokról szóló 55/2009 (III. 13.) Kormányrendeletre a következőket rendeli el:
1. §
A városi piac és vásár fenntartásának, használatának és rendjének szabályozásáról
szóló 39/2005.(XII. 01.) ÖK számú rendelet 1. sz. melléklete helyébe az e rendelet 1.
sz. melléklete lép.
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2.§
A városi piac és vásár fenntartásának, használatának és rendjének szabályozásáról
szóló 39/2005.(XII. 01.) ÖK számú rendelet 1. sz. függeléke helyébe az e rendelet 1.
sz. függeléke lép.
3. §
Ez a rendelet 2013. február 1-jén lép hatályba és a hatálybalépését követő napon
hatályát veszti.

1. sz. melléklet a 2 /2013 (I.30) önkormányzati rendelethez
Megnevezés

2013. évi
nettó díj

2013. évi
bruttó díj

I. Napi élelmiszerpiac (Agrár innovációs központ és Piaccsarnok):
1) Bérleti díjak
a) Üzlethelyiségek bérlete (Ft/m²/hó)
b) Pavilon bérlet (Ft/m²/hó)
c) Asztal bérlet
c.1) Asztal bérlet 12. havi időtartamra
Nyitott (Ft/fm/12 hó)

Fedett (Ft/fm/12 hó)
c.2) Asztal bérlet 9. havi időtartamra
Nyitott (Ft/fm/9 hó)

Fedett (Ft/fm/9 hó)
c.3) Asztal bérlet 6. havi időtartamra
Nyitott (Ft/fm/6 hó)

Fedett (Ft/fm/6 hó)
c.4) Asztal bérlet 3. havi időtartamra
Nyitott (Ft/fm/3 hó)

Fedett (Ft/fm/3 hó)
c.5) Asztal bérlet 1. havi időtartamra
Nyitott (Ft/fm/1 hó)

Fedett (Ft/fm/1 hó)
2) Napi helyjegyek

2 126
1 537

2 700
1 952

5 953
6 803

7 560
8 640

5 581
6 378

7 088
8 100

4 465
5 102

5 670
6 480

2 605
2 976

3 308
3 780

992
1 134

1 260
1 440

a) Asztalról történő árusítás
12

Bérlettel rendelkező árúsoknak Nyitott asztal
(Ft/fm/nap)
Bérlettel rendelkező árúsoknak Fedett asztal
(Ft/fm/nap)

118

150

134

170

Bérlettel nem rendelkező árúsoknak Nyitott asztal
(Ft/fm/nap)
Bérlettel nem rendelkező árúsoknak Fedett asztal
(Ft/fm/nap)

126

160

157

200

b) Földről történő árusítás virág, palánta (Ft/m²/nap)

157

200

1 969

2 500

197

250

f.1) Nem az asztalon elhelyezett -zsák, batyu, láda,
(Ft/db/nap)

47

60

f.2) Nem az asztalon elhelyezett -vödör (Ft/db/nap)

118

150

g) tojás (Ft/30 darabonként)
h) WC használati díj

47
79

60
100

i) Szerződés módosítási díj bérlő kérésére
(Ft/alkalom)

787

1 000

1 575

2 000

d) Külső parkolóhelyen történő árusítás
(Ft/parkolóhely/nap)
e) Káposzta gyalulás sátorban (Ft/m²/nap)

j) parkolási díj a piac kerítéssel határolt belső
területén, az engedélyezett időn túl (Ft/nap) 03. 0111. 30 közti időszakban
Megnevezés

2013. évi
2013. évi
nettó díj
bruttó díj
II. Használt cikk piac és heti vásár, valamint búcsú vásár

1) Használt cikk piac és heti vásár bérleti díjak
Terület bérleti díj (Ft/m²/hó)
2) Használt cikk piac napi helyjegyek

291

370

a) asztalról történő árusítás területi bérleti díjjal nem
rendelkezőeknek (Ft/fm)

459

583

b) asztalról történő árusítás területi bérleti díjjal
rendelkezőknek (Ft/fm)

309

392

c) földről, saját asztalról, sátorból történő árusítás
esetén területi bérleti díjjal nem rendelkezőknek
(Ft/m²)

305

387
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d) földről, saját asztalról, sátorból történő árusítás
esetén terület bérleti díjjal rendelkezőknek (Ft/m²)

222

282

3) Használtcikk piac telepített pavilon, napi jegy
váltása nem szükséges (Ft/m²/hó)

1 146

1 456

4) Használt cikk piac mozgóárusítás (Ft/nap)

1 463

1 858

5.) Ünnepi vásár/ ideiglenes vásár (Ft/m²/nap)

118

150

6.) Búcsú terület díj (Ft/m²/nap)

94

120

7. Cirkusz terület díj (Ft/m²/nap)

71

90

800
1 600

1 016
2 032

8) Hátralékkezelési díj
a) az első fizetési felszólítás díja (Ft/db)
b) a második fizetési felszólítás díja (Ft/db)

1. sz. függelék a 2/2013 (I. 30.) önkormányzati rendelethez

Piaccsarnok nyitvatartási ideje:
Január, február hónapokban
6.00-13.00
Március, április hónapokban
5.00-13.00
Május, június, július, augusztus hónapokban 4.30-13.00
Szeptember, október, november, december
5.00-13.00
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2.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetése (első olvasat)
Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek azzal, hogy a határozat egy harmadik ponttal egészüljön ki: „Az
önkormányzat önként vállalt feladatait is felül kell vizsgálni.
Városfejlesztési és Városüzemeltetési 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
Ügyrendi és Szociális Bizottság
Határozatképtelenség miatt, javaslatot nem tett a képviselő-testület felé, csak véleményezte az
előterjesztést.
Balogh Zoltán Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke elmondja, hogy a városban 1.700 főt
számoltak kisebbségnek. Sérelmes számára, hogy az önkormányzathoz benyújtották a koncepció
készítéséhez az anyagot, de nem vették figyelembe. A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság
szerinte félre tette a koncepciójukat. Szeretné, ha az önkormányzat legalább annyit adna nekik,
hogy a füzetcsomagot a 300 gyereknek oda tudják adni.
Dr. Fekete Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy az országban nincsenek
népcsoportok, nem tesznek különbséget emberek között. Valamennyi állampolgár egyforma,
azonos jogok és kötelességek illetik meg, illetve terhelik. Senki ebben az országban nem teheti
meg, hogy számlálja, ki kihez tartozik. A város költségvetése valamennyi állampolgárról szól, és
a város egészét érinti. Ezek után is így fognak dolgozni. Amikor költségvetést fogadnak el, ez
valamennyi mezőkövesdi állampolgár számára van. Nincs olyan, hogy kiragadnak embereket.
Azért kérnek koncepciót, hogy azok alapján tudnak költségvetést tervezni. Megnyugtatja a Roma
Nemzetiségi Önkormányzat Elnökét, hogy egyetlen egy ember nem marad ellátatlan. A második
olvasat költségvetés fogja a tényleges számokat tartalmazni, ahol a Nemzetiségi Önkormányzat
kérése is meg fog jelenni, a költségvetési határok figyelembe vételével.
Nyeste László minden elismerését fejezi ki a költségvetés összeállítójának. Elfogadja, hogy nehéz
dolga van mindenkinek, hiszen az átalakulás új kihívást jelent a költségvetés készítőjének.
Teljesen új szellemű első olvasatú költségvetést véleménye szerint egy nap alatt nem lehet úgy
átnézni, hogy másnap felelős döntést hozzanak bizottsági ülésen. Kevés idő állt rendelkezésre. Az
alapvető számokból kiderül, hogy feladatalapú finanszírozás nem kipróbált rendszer, nem tudják,
hogy az év végén milyen eredményt fognak hozni. A tervezés az előző évi számadatokból indult
ki. Elvettek feladatokat más területre, forrásokat is átcsoportosítottak. A finanszírozás a városi
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feladatokat nem tudja biztosítani. Az előterjesztésből kitűnik, hogy jóval kevesebb az iparűzési
adó, a helyi adó, a gépjármű adó helyben maradó részére. Kérdezi, hogy a Széchenyi István
Katolikus Szakképző Iskola energetikai fejlesztési célkitűzése az intézmény saját koncepciójában
miért nem szerepelt? Azokra a fejlesztésekre, melyek megvalósulnak, az önerő biztosítható-e a
kötvényekből, amit nem tudja hogyan áll, ill. sor kerül-e 2013. évben hitelfelvételre. Nem ismeri
a 2012. évi zárszámadást, de látja, hogy a társadalmi, szociálpolitikai kiadásokra jóval kevesebbet
terveztek be.
Dr. Fekete Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy a 40 %-os konszolidáció nem a 650
MFt. A több %-os átvállalás milyen összetételű lesz, azt még nem tudják. A város 2012.
decemberében 650 MFt plusz juttatásban részesült, ami még a költségvetésben nem jelenik meg.
A feladat finanszírozást nem próbálta ki még senki, véleménye szerint sokkal tisztább lesz a
rendszer. Minden átállásnál vannak problémák, amit meg kell oldani. Beruházásokkal
kapcsolatban elmondja, hogy a Zsóry-fürdő fejlesztésnek az önereje rendelkezésre áll. 2013.
évben az önkormányzat nem tervez hitelt felvenni. A végleges költségvetés úgy készül el, hogy a
jogszabályi előírásokat be fogják tartani, hiányt pl. nem lehet tervezni. Egy hónap múlva a
költségvetés jobb lesz, nem szeretnének feladatokat elhagyni, vagy hogy a lakosság hátrányt
érezne. 2013. évben a lakosság fejlesztéseket fog tapasztalni. A Széchenyi István Katolikus
Szakképző Iskola épületenergetikai fejlesztését az Egyházmegye kérte, azért van sürgősséggel
előterjesztve, mert február 11-ig a pályázatot be kell nyújtani.
Balog Lászlóné irodavezető elmondja, hogy a szociális ellátásoknál a közlekedési támogatás
átkerült a járási hivatalhoz, az első olvasat nem tartalmazza. A normatív támogatás, valamint az
időskorúak ellátása szintén a járási hivatal feladatkörébe került. LTP szerződésekkel kapcsolatban
elmondja, hogy a NY-i városrésznél szennyvízcsatorna építés befejeződik, és az önkormányzat
segélyezési feladatai nem jelentkeznek, viszont az önkormányzati hatáskörben lévő segélyeknél
növekedés tapasztalható. A hitelfelvétellel kapcsolatban elmondja, hogy a Zsóry fürdőben a
szennyvízcsatorna építésével érintett úthelyreállítás megtörtént, melyre a fedezet rendelkezésre
áll.
Dr. Fekete Zoltán polgármester a határozati javaslatot teszi fel szavazásra a Pénzügyi és
Közbeszerzési Bizottság módosító javaslatával együtt.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett az
alábbi határozatot hozza
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Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
4/2013. (I.30.) önkormányzati határozata

Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (első olvasat)
Mezőkövesd város Önkormányzatának Képviselő-testület a város 2013. évi költségvetését
megtárgyalta és az alábbiakat tartja szükségesnek:

1. A forráshiány csökkentése, illetve megszüntetése érdekében további tárgyalásokat kell
folytatni a költségvetési szervek vezetőivel.
2. További bevételi források feltárása érdekében a szükséges intézkedéseket meg kell
tenni.
3. Az Önkormányzat önként vállalt feladatait felül kell vizsgálni.

Felelős: polgármester, költségvetési szervek vezetői
Határidő: értelem szerint.
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12.) Járó-beteg szakellátási feladatok jövőbeni ellátása
Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, hogy a
Városi Önkormányzat Rendelőintézete 2013. április 30. után is vállalja a járóbeteg-szakellátási
feladatok ellátását, vagyis a képviselő-testület fejezze ki szándékát ezzel kapcsolatban.
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 javaslatban foglaltakkal egyetért, hogy a
Városi Önkormányzat Rendelőintézete 2013. április 30. után is vállalja a járóbeteg-szakellátási
feladatok ellátását, vagyis a képviselő-testület fejezze ki szándékát ezzel kapcsolatban.
Dr. Fekete Zoltán polgármester röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat, hogy a
képviselő-testületnek nyilatkozni kell arról, hogy április 30-a után is vállalja a járó-beteg
szakellátási feladatok ellátását. Ez részéről nem kérdés, hogy vállalják, és a Városi
Rendelőintézet további feladatait is ellátják.
Dr. Tóth József orvos-igazgató elmondja, hogy érdemes megtartani a feladatellátását, hisz nincs
adóssága az intézetnek, nincs gazdasági kényszer. Felhívja a figyelmet, hogy az államosítás
folyamata úgy zajlana le, hogy a legközelebbi kórház venné át a feladatot.
Dr. Fekete Zoltán polgármester – mivel a napirendhez hozzászólás, vélemény nem hangzik el –
így a határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
5/2013. (I.30.) önkormányzati határozata
a járóbeteg-szakellátási feladatok jövőbeni ellátásáról
Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta
és az alábbi döntést hozta:
1./ Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezúton kifejezi azon
szándékát, hogy az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 244/D. § (5)
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bekezdése alapján 2013. április 30. után is vállalja a Városi Önkormányzat
Rendelőintézete (székhelye: 3400. Mezőkövesd, Mátyás király út 175.) által 2013.
április 30. napjáig ellátott járóbeteg-szakellátási feladatok ellátását.
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről tájékoztassa az
egészségügyért felelős minisztert, továbbá felhatalmazza az egészségügyről szóló
törvény 244/D. § (7) bekezdése szerinti megállapodás aláírására és a szükséges
intézkedések megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. február 15, illetve értelem szerint

3.)Adósságkonszolidáció végrehajtásához szükséges Képviselő-testületi döntés
meghozatala
Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek.
Dr. Fekete Zoltán polgármester – mivel a jelenlévő képviselők részéről a napirendhez módosító
javaslat nem hangzik el – így a határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
6/2013. (I.30.) önkormányzati határozata
az adósságkonszolidáció végrehajtásához szükséges Képviselő-testületi
döntés meghozataláról
1. A Képviselő-testület Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi
CCIV. törvény72-75. §-aiban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a költségvetési
törvényben írt feltételekkel az adósságállománya Magyar Állam által történő átvállalását
igénybe kívánja venni.
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2. A Képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat rendelkezik olyan betéttel vagy
egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott adósságelemhez kapcsolódik, vagy
annak fedezetére, teljesítésének biztosításául szolgál. Kötelezettséget vállal arra, hogy a
betét, vagy egyéb számlakövetelés összegét - legfeljebb az ahhoz kapcsolódó
adósságelem átvállalással érintett mértéke szerinti arányos összegéig – az átvállalás
napján az állam által megjelölt számlára átutalja.
3. A Képviselő-testület kinyilvánítja a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény
332. § alapján megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal az önkormányzatot terhelő,
az adósságátvállalással érintett adósságállománya átvállalásáról.
4. A Képviselő-testület
polgármestert, hogy :





az

adósságátvállalással

összefüggésben

felhatalmazza

a

megtegye a költségvetési törvény 72-75. §-ai szerinti nyilatkozatokat és
intézkedéseket,
az átvállalással érintett adósság részét képező, hitelviszonyt megtestesítő
értékpapírokat a költségvetési törvény 72. § (6) bekezdésére figyelemmel – az adott
értékpapírban foglalt pénzügyi kötelezettségek tekintetében azonos feltételekkel –
kölcsönjogviszonnyá alakítsa át,
a költségvetési törvény 74. § (5) és (6) bekezdése szerinti megállapodásokat kösse
meg.

5. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az adósságátvállalással kapcsolatos
intézkedéseiről a soron következő ülésen tájékoztassa a testületet.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. június 28.

4.) A Mezőkövesdi Városgazdálkodási ZRt. telephelyeinek módosítása
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozatot elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Dr. Fekete Zoltán polgármester – mivel a napirendhez hozzászólás, vélemény nem hangzik el –
így a határozati javaslatot változatlan formában teszi fel szavazásra.
A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza
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Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
7/2013. (I.30.) önkormányzati határozata
a Mezőkövesdi Városgazdálkodási Zrt. telephelyeinek módosításáról

1.Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a
Mezőkövesdi VG Zrt. telephelyei vonatkozásában a
3400 Mezőkövesd, Napfürdő út 2.
3400 Mezőkövesd, Bogácsi út 1.
telephelyek érintetlenül hagyása mellett elrendeli a
3400 Mezőkövesd, Hulladéklerakó-telep 0225/3 hrsz
3400 Mezőkövesd, Használtcikk piac 038/1 hrsz
3400 Mezőkövesd, Zöldséges piac 1017 hrsz
3400 Mezőkövesd, Szennyvíztisztító telep 0281 hrsz
telephelyek Alapító Okiratban és a cégjegyzékben a 6/3, 6/4, 6/5 és 6/6 rovatokat
érintő alábbiak szerinti kijavítását:
3400 Mezőkövesd, 0225/3. hrsz
3400 Mezőkövesd, 3/6. hrsz
3400 Mezőkövesd, Rákóczi út 24.
3400 Mezőkövesd, 0281. hrsz

(Hulladéklerakó-telep)
(Használtcikk piac)
(Zöldséges piac)
(Szennyvíztisztító telep)

emellett a Mezőkövesdi VG Zrt. „3400 Mezőkövesd, Állati hulladéklerakó telep
0451/2. hrsz” telephelyét megszünteti.
2.A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Polgármester
Határidő: értelem szerint
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5.)Együttműködési
Önkormányzattal

megállapodás

a

Mezőkövesdi

Roma

Nemzetiségi

Ügyrendi és Szociális Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot az együttműködési
megállapodásban foglaltakkal együtt elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
megállapodást és azt változtatás nélkül elfogadta.

megtárgyalta

az

együttműködési

Dr. Fekete Zoltán polgármester elmondja, hogy az együttműködési megállapodás szó szerint
megegyezik a tavalyi évivel, de minden évben felül kell vizsgálni. Azért tárgyalja a képviselőtestület, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat amennyiben van módosító kérelme, azt
mondják el. Határozottan elmondja, hogy senki nem különböztet meg embereket, egyforma
állampolgárok vannak, akik magyar állampolgárok, és Mezőkövesden laknak. Magyarországon
magyar állampolgárok élnek. A mai napon a képviselő-testület az együttműködési
megállapodásról tárgyal. Kéri, hogy ha a napirendi ponttal kapcsolatban a Roma Nemzetiségi
Önkormányzat Elnökének javaslata van, álljon fel, és mondja el.
Balogh Zoltán elmondja, hogy 2011. évben Szent László téren volt egy irodahelyiség, amit
költségvetési hiány miatt nem tudtak fenntartani, a rezsit nem tudták fizetni, erre nem volt
költségvetésük. Az önkormányzat a helyiséget átad használatra a Lungo Drom Szervezetnek.
Tudomására jutott, hogy a tavalyi évben nem fizetett rezsi díjat a Lungo Drom. Javasolja, hogy
Farkas Félix adja vissza az irodahelyiséget, és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat kapjon 20 m2
-es helyiséget telefonnal, számítógéppel ellátva, hogy hetente két alkalommal fogadónapot
tudjanak tartani.
Nyeste László véleménye szerint a működéshez szükséges tárgyi feltételeket biztosítani kell
számukra, melyet szerepeltetni kell a 2013. évi költségvetésben.
Dr. Fekete Zoltán polgármester hangsúlyozza, hogy az önkormányzatnak a működési feltételt kell
biztosítani, az pedig véleménye szerint megtörténik. Az önkormányzat ingyenesen biztosítja az
ülésekhez szükséges helyiséget a hivatal épületében. Irodahelyiség biztosítása nem kötelező.
Nyeste László érdeklődik, hogy a nemzetiségi önkormányzatnak nincs állandó működő irodája,
amit az ügyfelek felkeresnek, ill. ahol az ügyeiket intézhetik? Véleménye szerint egy állandó
jelleggel fenntartott irodát kell intézni számukra, hisz a pályázati források szűkösek, nem teszik
lehetővé a működésüket.
Dr. Fekete Zoltán polgármester a volt Gyermekkönyvtár épülete 3-as megállapodás alapján roma
önkormányzatnak lett oda adva, ezért a Lungo Drom beszállt a megállapodásba. Ne várja el
senki, hogy az önkormányzat vagyonrendeletét figyelmen kívül hagyva helyiséget biztosít, hogy
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oda valaki néha belátogasson. Nem kell ott vihart kavarni, ahol nincsen. Roma Nemzeti
Önkormányzat Elnöke szerint is hetente mindössze két alkalommal kellene. Hangsúlyozza, hogy
a kiskönyvtár épülete a rendelkezésükre van adva. Nem kezdeményezték a megállapodás
felbontását. Egyébként a Nemzetiségi Önkormányzat már megtárgyalta az anyagot és tudomása
szerint elfogadta az együttműködés megállapodást.
Balogh Zoltán Polgármester Úr által elmondottakkal egyetért. Problémaként említi meg, hogy a
kiskönyvtár épületében nincs telefon, híradástechnikai eszközök, és így nem tudnak dolgozni.
Felhívja a figyelmet, hogy a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak 7 db számítógépe volt, amit
tönkre is tettek.
Balog Lászlóné irodavezető felhívja a figyelmet, hogy 2012. január 01-től az önkormányzat
költségvetésének nem része a nemzetiségi önkormányzat költségvetése. Nekik kell pályázni, ha
támogatásra van szükségük. Megszünt, hogy a nagy önkormányzat részeként működnek.
Dr. Fekete Zoltán polgármester ezt követően az előterjesztés mellékletét képező határozati
javaslatot az együttműködési megállapodással együtt teszi fel szavazásra.
A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
8/2013. (I.30.) önkormányzati határozata
Együttműködési megállapodás a
Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal
1.) Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és a mellékelt
tartalommal jóváhagyja a Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő
együttműködési megállapodást.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az együttműködési megállapodás
aláírására.
Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal és folyamatos
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Együttműködési megállapodás
Mezőkövesd Város Önkormányzat és a
Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény (a továbbiakban: Njtv.) 80.§ (2)
bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény, az államháztartás
működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet és a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény alapján Mezőkövesd Város
Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) és a Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) együttműködésének szabályait
az alábbi megállapodásban rögzítik:
Jelen Megállapodás célja, hogy a Felek meghatározzák a Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat tevékenységéhez szükséges működési, személyi és tárgyi feltételek
biztosításának módját és a működéssel kapcsolatos végrehajtási, gazdálkodási feladatok
ellátásának rendjét.
I.
A működéshez szükséges tárgyi feltételek biztosítása
1. Mezőkövesd Város Önkormányzata a Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
részére biztosítja az önkormányzati működés tárgyi feltételeit.
2. Az önkormányzati működés tárgyi feltételei és az ezzel kapcsolatos végrehajtási feladatok:
a.) az Önkormányzat ingyenesen biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat üléseihez
szükséges helyiséget a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal (3400 Mezőkövesd,
Mátyás király u. 112.) földszinti tanácskozó termében, egyéb feladatai vonatkozásában pedig
a Mezőkövesd, Szent László tér 24. szám alatti („Kiskönyvtár”) helyiségét, a 2012. január
25-ei Képviselő-testületi döntésnek megfelelően.
b.) a tárgyaló helyiséghez kapcsolódó rezsiköltségek és fenntartási költségek vállalása
(villamos energia díja, fűtésdíj, víz- és csatornadíj, takarítás)
c.) a Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez, a testületi, képviselői feladatok ellátásához
szükséges tárgyi feltételek biztosítása (irodaszer, papír, nyomtatvány biztosítása,
postaköltség viselése)
d.) a testületi ülések előkészítése (meghívók, előterjesztések, hivatalos levelezés
előkészítése, postázása, a testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, postázása)
e.) a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítése, a testületi és
tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási
feladatok ellátása,
f.) a c), d), e), pontokban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségek – testületi
tagok telefonhasználata költségei kivételével – a viselése.
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II.
A működéshez szükséges személyi feltételek biztosítása
1. Az Önkormányzat biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez szükséges
személyi feltételeket oly módon, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez
kapcsolódó adminisztratív feladatokat a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködő
munkatársként kijelölt köztisztviselője, valamint a Közös Önkormányzati Hivatal
egységeinek szakmailag illetékes köztisztviselői látják el a hivatali munkaidőn belül.
2. A közreműködőként kijelölt és a szakmailag illetékes köztisztviselők feladatai:
a.) a testületi ülések előkészítésével kapcsolatosan a meghívók, előterjesztések és a
hivatalos levelezések előkészítésével és postázásával kapcsolatos adminisztratív feladatok
ellátása a Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában és a
jogszabályi előírásokban foglaltaknak megfelelően,
b.) a testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítésével és postázásával kapcsolatos
adminisztratív feladatok ellátása a jogszabályi előírások, határidők betartásával,
c.) a testületi döntések előkészítése, testületi döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási,
sokszorosítási és postázási feladatok ellátása.
3. A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat a Közös
Önkormányzati Hivatal illetékes köztisztviselői végzik.
4. A Közös Önkormányzati Hivatal állományába tartozó a Képviselő-testület üléseinek
szervezéséért felelős, legalább Államigazgatási Főiskolai végzettséggel rendelkező
köztisztviselője a jegyző megbízásából és képviseletében részt vesz a Nemzetiségi
Önkormányzat testületi ülésein – beleértve a zárt ülést is – és jelzi, amennyiben
törvénysértést észlel.
III.
A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési tervezési feladatai
1. A költségvetési koncepció összeállítása érdekében a Jegyző és a Kincstári Irodavezető
minden év október 30-ig a Nemzetiségi Önkormányzat Elnökével áttekinti a következő
költségvetési évre vonatkozó feladatokat, a Nemzetiségi Önkormányzat bevételi forrásait. Az
egyeztetés alapján a Kincstári Iroda elkészíti a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési
koncepcióját, melyet a Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke terjeszt a Nemzetiségi
Önkormányzat testülete elé.
2. A helyi nemzetiségi önkormányzat Elnöke – a Jegyzővel és a Kincstári Iroda vezetőjével
– az elfogadott koncepció alapján a költségvetési határozat-tervezetet egyezteti, a
nemzetiségi önkormányzatot érintő vitás kérdéseket tisztázzák. Az egyeztetés alapján a
Kincstári Iroda összeállítja a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozat tervezetét,
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melyet a jogszabályban rögzített határidőn belül a Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke
terjeszt a Nemzetiségi Önkormányzat testülete elé.
3. Ha a Nemzetiségi Önkormányzat a költségvetési határozatban meghatározott eredeti
előirányzaton felül többletbevételt ér el, bevételkiesése várható, illetve a kiemelt
előirányzatok között átcsoportosítást kíván végrehajtani, a Nemzetiségi Önkormányzat
testülete köteles módosítani a költségvetéséről szóló határozatát. Az Elnök által
kezdeményezett költségvetést módosító határozat tervezetét a Kincstári Iroda állítja össze,
melyet az Elnök a következő ülésen a testület elé terjeszt.
4. Az elfogadott költségvetés alapján a Kincstári Iroda elkészíti és a Magyar Államkincstár
B.A.Z. Megyei Igazgatósága részére továbbítja a Nemzetiségi Önkormányzat elemi
költségvetéséről szóló információszolgáltatást.
5. A Nemzetiségi Önkormányzatnak a naptári év első feléről június 30-i fordulónappal
féléves költségvetési beszámolót, a naptári évről december 31-i fordulónappal éves
költségvetési beszámolót, valamint tárgynegyedévet követő hó 15-ig pénzforgalmi jelentést,
25-ig mérlegjelentést kell készítenie.
6. Az Elnök a Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről
szeptember 15-éig, háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepciójához
kapcsolódóan november 30-ig – a helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai általános
választásának évében legkésőbb december 15-éig írásban tájékoztatja a Nemzetiségi
Önkormányzat testületét.
7. A Nemzetiségi Önkormányzat éves és féléves költségvetési beszámolóját a Kincstári
Iroda készíti el, majd az aláírt példányokat megküldi a Magyar Államkincstár B.A.Z. Megyei
Igazgatóságához.
8. A zárszámadás-tervezetet a Kincstári Iroda készíti el, melyet az Elnök a költségvetési
évet követő negyedik hónap utolsó napján terjeszti a Nemzetiségi Önkormányzat testülete
elé.
IV.
A Nemzetiségi Önkormányzat operatív gazdálkodási feladatai
1. A Nemzetiségi Önkormányzat operatív gazdálkodásának bonyolító szerve a
Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Kincstári Irodája.
2. A Kincstári Iroda a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatában foglaltaknak
megfelelően, annak figyelemmel kísérésével végzi a költségvetési szervekre vonatkozó
gazdálkodási szabályok betartása mellett a gazdálkodás feladatait.
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3. A Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatai terhére az Elnök vagy az általa
írásban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult kötelezettségvállalásra.
4. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a Kincstári Iroda vezetője, vagy az
általa írásban felhatalmazott személy jogosult. A kötelezettségvállalásról a Kincstári Iroda
naprakész nyilvántartást vezet.
5. A Nemzetiségi Önkormányzat nevében szakmai teljesítés igazolására jogosult
személyeket az elnök írásban jelöli ki.
6. A helyi nemzetiségi önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének
vagy elszámolásának elrendelésére (utalványozásra) az Elnök vagy az általa írásban
felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult.
7. Az érvényesítést a Kincstári Iroda ezzel a feladattal megbízott pénzügyi-számviteli
szakképesítésű köztisztviselői végezhetik.
8. A Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatai terhére vállalt kötelezettségek
kifizetéseit a Kincstári Iroda átutalással teljesíti. A Kincstári Iroda által kezelt, a Nemzetiségi
Önkormányzat házipénztárából készpénz legfeljebb 50.000 forint összeghatárig fizethető ki,
a Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének 3 nappal a kifizetést megelőzően a Kincstári Iroda
vezetőjéhez eljuttatott írásbeli kérelmére. Az 50.000 forint feletti készpénzben történő
kifizetésre a Jegyző engedélyével kerülhet sor.
V.
A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási,
adatszolgáltatási kötelezettség
1. A Nemzetiségi Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásba vétele, adószámának
igénylése, önálló fizetési számlájának megnyitása megtörtént. Az ezzel kapcsolatos
módosításokat a Kincstári Iroda készíti el.
2. A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával összefüggő pénzforgalom önálló fizetési
számlán bonyolódik. A Nemzetiségi Önkormányzat Elnökét és az általa meghatalmazott
személyt – a banki aláírás-bejelentés szerint – a fizetési számla feletti rendelkezés
jogosultság illeti meg.
3. A Kincstári Iroda a Nemzetiségi Önkormányzat vagyoni, számviteli nyilvántartásait az
Önkormányzat nyilvántartásain belül elkülönítetten vezeti.
4. A Kincstári Iroda a jogszabályban meghatározott határidőig elkészíti a Magyar
Államkincstár B.A.Z. Megyei Igazgatóságához benyújtandó, a Nemzetiségi Önkormányzat
időközi költségvetési jelentéseit, időközi mérlegjelentéseit, féléves és éves elemi
beszámolóit.
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VI.
Záró rendelkezések
1. Jelen megállapodás 2013. február 01-én határozatlan időre lép hatályba, azzal, hogy az
Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat a 2013. évi költségvetésének tervezése
során jelen megállapodás alapján eljárni, továbbá az Önkormányzat 2013. január 01-től az
Njtv. és jelen megállapodás szerint köteles biztosítani a Nemzetiségi Önkormányzat
működési feltételeit.
2. Felek rögzítik, hogy jelen megállapodást minden év január 31-éig, általános vagy
időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felülvizsgálják, és
szükség esetén egyeztetéssel módosítják.
3. Jelen megállapodást Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2013.
(I.30.) önkormányzati határozatával, a Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
4/2013. (I.21.) MRNÖ határozatával hagyta jóvá.
4. Jelen megállapodást Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
Mezőkövesd, 2013…….

Dr. Fekete Zoltán
Polgármester

Balog Zoltán
MRNÖ Elnöke

1 sz. melléklet

Pénzeszközök feletti jogosultságok

Utalványozó: Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke
Pénzügyi ellenjegyző: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal gazdaságvezetője
Érvényesítő: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal állományában lévő ezzel a
feladattal megbízott személy
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Szakmai teljesítés igazolására jogosult: Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
elnökhelyettese

6.)Matyó Múzeum, Mezőgazdasági Gépmúzeum és a Kisjankó Bori Emlékház
nyitvatartási idejének és belépő díjainak meghatározása
Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a Múzeumok, illetve Emlékház nyitvatartási
idejének és belépő díjainak meghatározásáról készült határozati javaslatot javasolja a képviselőtestületnek elfogadásra .
Dr. Fekete Zoltán polgármester mivel a napirendhez a jelenlévő képviselők részéről hozzászólás,
vélemény nem hangzik el, így a határozati javaslatban foglaltakat teszi fel szavazásra.
A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
9/2013. (I.30.) önkormányzati határozata
A Matyó Múzeum, Mezőgazdasági Gépmúzeum és a Kisjankó Bori
Emlékház nyitvatartási idejének és belépő díjainak meghatározásáról
A képviselő-testület egyetért a Matyó Múzeum, Mezőgazdasági Gépmúzeum és a
Kisjankó Bori Emlékház nyitvatartási idejével és belépő díjaival az alábbiak szerint.
BELÉPŐDÍJAK A MATYÓ MÚZEUMBAN ÉS A MEZŐGAZDASÁGI
GÉPMÚZEUMBAN
Alapdíjas belépő jegyek árai:
Felnőtt jegy: 600,- Ft

Kombinált jegyárak:
1.500,- Ft

Diák jegy 194/2000. (XI.24.) Korm. rendelet értelmében
6 - 26 éves kor között kell érteni: 300,- Ft

600,- Ft

Nyugdíjas jegy 194/2000. (XI.24.) Korm. rendelet értelmében
62-70 éves kor között kell érteni: 300,- Ft

600,- Ft

Családi jegy: 1200, - Ft

3.300,- Ft
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2 fő 26 év fölötti felnőtt és 2 fő 26 év alatti gyermek
Csoportos jegy felnőtt: 15 fő fölött 500,- Ft/fő
Csoportos jegy diák: 15 fő fölött 200,- Ft/fő
Csoportos jegy nyugdíjas 15 fő fölött 200,- Ft/fő
Ingyenes belépés 194/2000. (XI.24.) Korm. rendelet 2.§ értelmében.
Foto jegy: 500 Ft
Tárlatvezetési díj: 3000 Ft
BELÉPŐDÍJAK A KISJANKÓ BORI EMLÉKHÁZBAN
Alapdíjas belépőjegyek árai:
Felnőtt jegy: 200 Ft
Diákjegy194/2000. (XI.24.) Korm. rendelet értelmében
6 - 26 éves kor között kell érteni: 100 Ft
Nyugdíjas jegy194/2000. (XI.24.) Korm. rendelet értelmében
62-70 éves kor között kell érteni: 100 Ft
Ingyenes belépés 194/2000. (XI.24.) Korm. rendelet 2 § értelmében.
NYITVA TARTÁS A MATYÓ MÚZEUMBAN
Január, február, március, november, december hónapokban:
keddtől - szombatig 09.00 – 15.00 óráig
Április, május, június, július, augusztus, szeptember, október hónapokban:
keddtől - vasárnapig 09.00 – 17.00 óráig
A hétfő szünnap.
NYITVA TARTÁS A MEZŐGAZDASÁGI GÉPMÚZEUMBAN
Január, február, március, november, december hónapokban:
keddtől - vasárnapig 09.00 – 16.00 óráig
Április, május, június, július, augusztus, szeptember, október hónapokban:
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keddtől - vasárnapig 09.00 – 17.00 óráig
A hétfő szünnap.
NYITVA TARTÁS A KISJANKÓ BORI EMLÉKHÁZBAN
Január, február, március hónapokban:
Péntektől - vasárnapig 10.00 -14.00 óráig
Április, május, június, szeptember október hónapokban:
Keddtől- vasárnapig 10.00 -16.00 óráig
Július, augusztus hónapokban:
Keddtől – vasárnapig 10.00 -18.00 óráig
November, december hónapokban:
Keddtől – szombatig 10.00 – 14.00 óráig
A hétfő szünnap.
Felelős: polgármester, Közkincstár ügyvezető
Határidő: értelem szerint

7.) Tájékoztató Mezőkövesd Város 2013. évi kiemelt rendezvényeiről
Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatban foglalt rendezvényeket
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal a módosítással, hogy a január 26-ra tervezett
„Ker-Coop Matyóföld Kupa Tíztánc Magyar Bajnokság” elmaradt, ezért kéri törölni a
programból, és a VI.17.-re tervezett Jézus Szíve ünnep – körmenet és búcsú napja VI.9-re
javasolja módosítani.
Dr. Fekete Zoltán polgármester miután a napirendhez hozzászólás, vélemény nem hangzik el, így
a határozati javaslatot teszi fel szavazásra az Oktatási, Egészségügyi és Civil Kapcsolatok
Bizottság módosító javaslatával együtt.
A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza
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Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
10/2013. (I.30.) önkormányzati határozata
a 2013. évi kiemelt városi rendezvényekről és azok időpontjáról

1. Mezőkövesd Város 2013. évi kiemelt rendezvényei az alábbiak:
III.31.- IV.1. Matyó Húsvét
VI.9. Jézus Szíve ünnep – körmenet és búcsú
VI.22. Múzeumok éjszakája
VI.22-23. Város Napja, Matyó Expo és Fesztivál
VII.6-7. Zsóry-Fesztivál
VIII.2-4. Matyóföldi Folklórfesztivál
IX.7. Országos Mezőgazdasági Gépésztalálkozó
IX.14. Tour de Mezőkövesd
IX.14-15. Kulturális Örökség Napjai
Advent Vasárnapokon: Adventi gyertyagyújtás
2. A képviselő-testület felkéri a Polgármestert a programterv megvalósításával,
nyilvánosságának biztosításával kapcsolatos intézkedések megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: értelem szerint
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8.) Civil Szervezetek, egyházak támogatására pályázat kiírása
Oktatási, Egészségügyi és civil kapcsolatok Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot a mellékelt pályázati
felhívással együtt elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek.
Ügyrendi és Szociális Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot változatlan formában
javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra, míg a pályázati felhívás II. 1.) a.) pontjának
javasolja „Matyó népi kultúra megőrzése, matyó hagyományok ápolása” kerüljön
feltüntetésre. A pályázati felhívás többi pontja értelemszerűen változik.
Dr. Fekete Zoltán polgármester miután a napirendhez hozzászólás, vélemény nem hangzik el, így
a határozati javaslatot teszi fel szavazásra az Ügyrendi és Szociális Bizottság módosító
javaslatával együtt.
A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
11/2013. (I.30.) önkormányzati határozata
a civil szervezetek, alapítványok, egyesületek, egyházak
támogatására vonatkozó pályázat kiírásáról
1.)A Képviselő-testület jóváhagyja a mellékletben szereplő pályázati felhívás szövegét és
javasolja, hogy a 2013-es költségvetési évben a civil szervezetek az abban meghatározott
célok figyelembevételével juthassanak működési célú önkormányzati támogatáshoz.
2.) A Képviselő-testület a kiemelt városi rendezvények megvalósítására külön pályázati
rendszert működtet.
A pályázati felhívásról szóló értesítést a Városi Honlapon, valamint a Mezőkövesdi
Újságban közzé kell tenni.
Felelős: polgármester
Határidő: értelem szerint
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Pályázati felhívás
Mezőkövesd Város Képviselő-testülete pályázatot hirdet a költségvetésben meghatározott
keretösszeg terhére a társadalmi szervezetek, alapítványok, egyesületek, egyházak
támogatására.
A támogatás célja:
Az Önkormányzat és civil szerveződések együttműködésének elősegítése, ezáltal az
erőforrások összegzése, a Képviselő-testület által az éves költségvetési koncepcióban
megfogalmazott célok színvonalas megvalósítása.
I. A pályázók köre:
Pályázatot nyújthat be az a megyei bíróságnál bejegyzett, Mezőkövesdi székhellyel
/telephellyel/ rendelkező társadalmi szervezet, alapítvány, egyesület, egyház, aki megfelel
a II. pontban foglalt feltételeknek.
II. Pályázati feltételek:
(1) Az az I. pontban meghatározott szervezet pályázhat, amelynek célja:
a) Matyó népi kultúra megőrzése, matyó hagyományok ápolása
b) hogy a sport, az egészségmegőrzés területén biztosítsa a város közigazgatási területén
lakó állampolgárok jogát a rendszeres testedzéshez, a szabadidő hasznos eltöltéséhez
vagy,
c) hogy a kultúra, városszépítés területén biztosítsa az iskolarendszeren kívüli,
öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási,
felnőttoktatási lehetőségek segítését, a környezetkultúra javítását, a városesztétikai kultúra
fejlesztését, a kegyeleti kultúra és az ünnepek kultúrájának gondozását, az ismeretszerző,
az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatását, különös tekintettel
a kiemelkedő értékeket produkáló művészeti és szellemi alkotóközösségek, műhelyek
tevékenységére vagy,
d) a helyi idegenforgalom, a helyi gyógy-turizmus fejlesztése vagy,
célja közösségfejlesztés, a rászorulók megsegítése, vagy
e) a közrend, a közbiztonság védelme.
(2) Támogatásban az a szervezet részesülhet, aki
a) igazolja, hogy az elmúlt évben közreműködött városi kezdeményezésű, szervezésű
rendezvény lebonyolításában, vagy tevékenységét döntően saját tagjain kívül álló,
Mezőkövesden élő személyek érdekében, javára végezte és
b) pályázatában megjelöli azt az a) pontban megjelölt rendezvényt, illetve célt, amelynek
megvalósítására adott évben vállalkozik.
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(3) A pályázat kiírását megelőző évben alakult szervezet esetén a (2) bekezdésben
foglaltak hiányában a szervezet nyilatkozhat arról, hogy milyen városi rendezvény
megvalósításához kíván segítséget nyújtani.
(4) A kiíró a célra rendelkezésre bocsátott összeg felosztásánál figyelembe veszi a (2)
bekezdésben foglalt feltétel megvalósulásának gyakoriságát és a szervezet aktív tagjainak
létszámát.
III. Támogatási formák:
A támogatás vissza nem térítendő támogatás.
IV. A támogatás mértéke:
Az elnyerhető támogatás a pályázatban megjelölt megvalósítási összeg maximum 90 %-a.
V. Az önerő mértéke:
A pályázónak a pályázat benyújtásakor nyilatkoznia kell az önerő meglétéről. Az önerő
nem csak készpénz, hanem természetbeni felajánlás is lehet. A természetbeni
felajánlásnak forintban kifejezhetőnek kell lennie.
VI. A benyújtás módja és határideje, a döntés ideje:
A pályázat benyújtásának helye: Közös Önkormányzati Hivatal Szervezési Iroda
Határideje: Évente egyszer a következő benyújtási és döntéshozatali idővel:
Benyújtási határidő :
Elbírálás:

2013. március 30.
folyamatos

Pályázati adatlap a Közös Önkormányzati Hivatal Szervezési Irodában (Polgármesteri
Hivatal „A” épület I. em. 23. sz.) térítésmentesen igényelhető.
VII. A pályázat elbírálása:
A benyújtott pályázatokat a Képviselő-testülete bírálja el.
VIII. Támogatási szerződés megkötése, a pénzeszközök átadása
Az elnyert támogatások a nyertes pályázók részére történő átadása megállapodás
keretében történik.
IX. Elszámolás
A kapott támogatással a társadalmi szervezet legkésőbb a következő költségvetési év
január 31-ig köteles elszámolni.
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9.)Mezőkövesd Zsóry-fürdő Gyógyhely Fejlesztési Program jóváhagyása,
gyógyhellyé nyilvánítási kérelem benyújtása

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozatot elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Vámos Zoltán alpolgármester ismerteti a gyógyhellyé minősítési folyamatot, mely egy előzetes
tanulmány elfogadásával, ill. folyamat ismertetésével indult. Tavaly tavasszal volt a hivatal
épületében a vendéglátó egységek vezetőivel egy fórum, és egyhangúlag támogatták.
Véleményük az volt, hogy Mezőkövesd olyan új kitörési pontot kaphat, amelyet ki tudnak
használni, akkor a látogatottsága kedvezőbb helyzetet teremthet. A gyógyhellyé minősítési
folyamat 20 évre tekint vissza. Az előző évben Sárvár kapta meg, remélhetőleg a város a 15.
helyet fogja kapni. A támogatások tekintetében a TDM támogatásnál 100 MFt-ot kaptak, ill.
egyéb fejlesztési programnál is kedvezőbben tudnak pályázni. Szükséges a rendezési terv
módosítása, ami a főépítész feladata, valamint a környező részek rendezése is folyamatban van.
A jövőben minőségi ugrást jelenthet, nagy jelentősége lehet, hogy 2013. II. felétől német, osztrák
állampolgárok is igénybe vehetik a gyógyvizet. Továbblépési lehetőség, hogy bevonják azokat a
területeket, amelyek a város közigazgatási területén találhatóak. Megköszöni a testület
támogatását, és reméli, hogy amennyiben sikerül benyújtani a minősítési kérelmet, akkor minél
hamarabb meg is fogják kapni.
Nyeste László véleménye szerint is nagyon komoly minőségű előrelépés lehet a Zsóry
tekintetében. Felhívja a figyelmet, hogy a Zsóry területére látogató vendégek jó minőségű járdát,
és utat kapjanak, hogy a vendégek komfort érzete javuljon.
Vámos Zoltán alpolgármester elmondja, hogy olyan lehetőség is van, hogy reklám- és marketing
tevékenységre úgy nyerhetnek támogatást, hogy az önkormányzatnak nem kell plusz összeget
fizetni, és sokkal jobb reklámot kaphatnak.
Dr. Fekete Zoltán polgármester – mivel több hozzászólás, vélemény nem hangzik el – így a
határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza
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Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
12/2013. (I.30.) önkormányzati határozata
Mezőkövesd Zsóry-fürdő Gyógyhely Fejlesztési Program jóváhagyásáról,
a gyógyhellyé nyilvánítási kérelem benyújtásáról

1. A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta, és elfogadja az AQUAPROFIT
Zrt. által Mezőkövesd Zsóry-fürdőre készített Gyógyhely Fejlesztési Programot.
2. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Zsóry-fürdő gyógyhellyé minősítés iránti
kérelem kerüljön benyújtásra az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
Országos Tisztifőorvosi Hivatalához.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntésnek megfelelően, a
szükséges intézkedéseket megtegye.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
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10.)Tájékoztató a mezőkövesdi térfelügyeleti rendszer
kapcsolatos tapasztalatokról, további fejlesztés lehetőségeiről

működésével

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság
A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság 3 igen és 2 nem szavazattal 2 tartózkodás
mellett a tájékoztatót nem fogadta el.
Dr. Fekete Zoltán köszönti Szerencsi Árpád rendőrkapitányt és Ongai Péter Bűnügyi
Osztályvezetőt.
Szerencsi Árpád rendőrkapitány elmondja, hogy a rendőrség hamarosan jelentős
létszámfejlesztésen esik át. Adatvédelmi törvény szerint a térfigyelő kamerákat a rendőrségre
telepítették be, melyek működnek. A jogalkotóknak az volt a véleménye, hogy ki lehetne váltani
más személyekkel is a kamerák figyelését, azért kerültek be a körbe a közterület-felügyelők,
vagyis hatósági jogköröket adtak a közterület-felügyeletnek. 2012. február 1. napjától a
Polgárőrség is nézheti a kamerákat, de intézkedési jogosultságuk nincs, együttműködés alapján
dolgozhatnak a rendőrséggel. Miniszteri elvárás, hogy lehetőség szerint minden rendőr
közterületen lásson el szolgálatot. Létrejön a call-center - ami a hívószámokat fogja fogadni. A
rendőrség tekintetében mindig jelenlévő ügyeleti szolgálatokat meg fogják szüntetni február 1től. BAZ. megyében fog megvalósulni, hogy az eddig szolgálatot teljesítő rendőr a közterületen
lássa el tevékenységét.
Ezen változás magával hozta, hogy az állampolgárok irányában folyamatos felmérést kell
készíteni. Kérdőívek kihelyezése megtörtént, folyamatos jelzésekkel, válaszokkal élnek. A
lakosságtól kapnak hideget, meleget, de mégtöbb rendőrt szeretnének látni az utcán.
Hangsúlyozza, hogy 20 fős létszámfejlesztés lesz a kapitányságon. Az őrsöket tekintve 8-10 fő
látott el közterületi szolgálatot. 18-20 főre emelkedik a kollégák száma. Mezőkövesden először
jutottak arra, hogy vagy még egy gyalogos rendőrt tud biztosítani a város területén. A kis
utcákban is megjelennek a rendőrök, tehát valamilyen fejlődési irány van. Ő maga is nagy
pártolója a térfigyelő rendszernek. Meggondolásra teszi, hogy a térfigyelő rendszerek jelenlegi
területén csökkent a bűncselekmények száma, a kirakatbetörések megszűntek, balesetet tudtak
bizonyítani, rablásoknál is tudták használni. A kamerák lefedettségi területén 99 %-ban nem
történik semmi. Nőtt a kollegák minősítése, mert ők döntik el, hogy őrizetbe veszik-e a
gyanúsítottat vagy nem. Amennyiben nem élelmiszert lop, akkor minden esetben őrizetbe veszik.
Tavalyi évben 100 főt jelentett. Nemcsak a városnak, hanem a járásnak is probléma a térfigyelő
rendszer figyelése. Kiemeli, hogy a kamera megfigyelésével 40 rendőrt ki kellene vonni az
utcáról, ami nem célszerű. A többi környező településsel közösen kell kitalálni valamit.
Hangsúlyozza, hogy minden formában nyitott a rendőrség, hogy a térfigyelő rendszert bármikor
meg tudják nézni.
Csiger Lajos sokat foglalkoztak a térfigyelő rendszerrel, de mindig gond volt, hogy ki figyelje.
Akkori szabályok szerint a rendőrségre kellett betelepíteni. Javaslat hangzott el, hogy
figyelőrendszert hozzanak létre. Elhangzott, hogy a rendőrségnek is bele kell tekinteni a kamera
rendszerbe. Ezt valakinek működtetni kellene. A Polgárőrség is figyelheti, és olyan helyre kell
telepíteni, hogy minden időben tudják figyelni, de annyi polgárőr. Különböző cégektől, akik a
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térfigyelő rendszer figyelésére szakosodtak, ajánlatot kell kérni, vagy a rendőrségen beosztják,
hogy a polgárőrök vagy a közterület--felügyelet figyeli a kamerákat. Amennyiben megbízott cég
figyeli, akkor maradjon a rendőrségen. Vizsgálják meg rendőrségen belül, hogy melyik
helyiségbe járhat be hivatalos, felhatalmazott személy a kamera figyelésére. Véleménye szerint
biztonságtechnikai cégtől kell kérni ajánlatot, és csak azután hozzanak döntést az ügyben.
Csirmaz József véleménye szerint a térfigyelő rendszernek óriási előnyei vannak, hiszen
megszűntek a bűnözések. A rendőröket különböző szakterületről ültették a térfigyelő rendszer
figyelésére. Ez nagyon hatékony volt. A város vezetése mindent megtesz annak érdekében, hogy
a közbiztonság javuljon. Úgy érzi, hogy ha nincs gazdája a rendszer figyelésének, akkor a
rendszer semmit nem ér. A Polgárőröknek tisztelettel tartoznak, mert szabadidejüket használják
fel a lakosság biztonsága érdekében. A két közterület-felügyelővel a 24 órás térfigyelő kamera
figyelése megoldhatatlan. A segélykiáltás meghallgatásra talált úgy gondolták. A megállapodás
érvényben van, a városnak nem célja, hogy változtasson rajta. Államtitkár Úr közben járásával 20
fővel emelkedik a rendőrség létszáma. Sajnálja, hogy a város költségvetése további 1 MFt-ot nem
biztosít a rendőrség működéséhez, azonban elmondja, azokat az üzemeltetési momentumokat
tartja szomorúnak, hogy soha nem találtak alkalmazható információt.
Csirmaz Zsolt véleménye szerint azt tartaná jónak, ha a rendőrség figyelné a kamerát.
Amennyiben nem a rendőrség végzi ezt, az ellentmondást hogyan lehet áthidalni. Úgy látja, hogy
akkor lenne hatékonyabb, ha a város 80 %-a be lenne kamerázva. Javasolja, hogy keressenek
közös megoldást, hogyan lehetne megoldani a hatékony figyelést. A rendőrség épületében lenne
jó helyen a kamera figyelése véleménye szerint. Hoór-patakhoz javasolja egy kamera
elhelyezését, hiszen évente többször kell oda konténert vitetnie.
Guti Árpád a város lakóját érintő kérdést tárgyalnak. Elmondja, hogy nem mindenható a
technika, ami olyan rendszer, ami el is romlik, önmagában nem képes működni, a város jelentős
pénzeket költött rá.. A városnak is felelőssége, hogy megfelelően működjön. Amennyiben
jogszabály lehetővé teszi, hogy ne csak rendőr figyelje, hanem más is, akkor meg kell keresni a
lehetőséget. Az állami költségvetésből ne csak azt teremtsük meg, hogy pályázatot írnak ki. A
feladat megoldása a bűnmegelőzéshez tartozna, aminek pénzügyi háttere van. Nem szívességből
végzik a munkát, és ez meg fogja érni, hogy ezek a dolgok, amik mindenkit bosszantanak, vissza
fogják hozni a pénzt. Együtt kell megoldani a problémát, a rendszert hatékonnyá tenni. A
rendőrség részéről a megfelelő készség véleménye szerint meg van.
Vámos Zoltán alpolgármester szerint közös a felelősség. A rendszer kiválóan működött eddig
véleménye szerint, amit megpróbálnak továbbfejleszteni. Megköszöni a rendőrségnek az
előterjesztés elkészítését, ill. azt, hogy őszintén leírták a problémát. Közös megoldás a lehetőség,
mivel a törvény behatárolja azoknak a körét, akik a kamerát figyelhetik. Akkor érzi magát
biztonságban, ha olyan ember felügyeli a rendszert, aki a legrövidebb időn belül tud intézkedni.
Kéri, hogy a létszámfejlesztési részt figyelembe véve, vizsgálják meg a lehetőséget, hogyan tud a
rendőrség személyi feltételeket biztosítani. Az országban számos olyan módszer van, amit
alkalmaznak különböző városokban. Próbálják megvizsgálni a lehetőségét, hogy a térfigyelő
kamerák figyelését a rendőrség végezze el.
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Nyeste László úgy érzi, hogy igen fontos anyag kerül a képviselő-testület elé, de addig, míg nem
tudják, hogy a szervezetek tudják-e vállalni, ill. mennyibe kerül, nem tudnak felelős döntést
hozni. Javasolja, hogy az előterjesztésben felvázolt szervezetek ténykedését vizsgálják meg,
milyen feltétellel tudják vállalni.
Szerencsi Árpád rendőrkapitány válaszában elmondja, hogy a rendszert rablásoknál, lopásoknál
tudták használni. Kerékpárlopást pl. 5 mp alatt végzik, a kamera nem biztos, hogy pont azt nézi.
A kamerák ki vannak téve, nincsenek eldugva. A rendőröket látni kell az állampolgároknak, és
ezzel ő is egyetért. Le kell ülni, komoly szakmai kérdést megbeszélni. Felhívja a figyelmet, hogy
a 20 fővel érintett létszámemelkedés a 3 őrsöt is érinti. Az egész járásért felelőssége van, a
törvények alapján a monitort 6 órán keresztül figyelheti valaki, naponta 40 rendőrt kell oda
ültetni. Megoldásban kell gondolkodni, hogy a rendszert tudják használni. 10 új település lép a
rendszerbe, melyet szintén kezelni kell. Mérlegelni kell a dolgokat. Amennyiben attól fontosabb
dolog van, akkor azt kell előtérbe helyezni. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két kollégáját, akik
figyelték a kamerákat, leszerelték az állománytól, pótlásukról nem intézkedtek. A jogalkotó azt
tette lehetővé, hogy először csak rendőr, később már a közterület-felügyelők is figyelhették a
kamerát, majd az elmúlt évben kiterjesztették a polgárőrségre is. A lényeg, hogy külső cég nem
figyelheti.
Dr. Fekete Zoltán polgármester összefoglalójában elmondja, hogy a hozzászólások között voltak
olyan részek, ami nem biztos, hogy jó ha nyilvánosság előtt zajlik. Tisztában van vele, hogy
minden hozzászólót a jó szándék vezérelt. Egyértelmű, hogy vannak törvényi korlátok, sokkal
fontosabbnak tartja, hogy a továbblépés kapcsán dolgozzanak ki olyan rendszert, ami nem vet fel
ilyen problémákat. 11 MFt áll rendelkezésre a továbbfejlesztésre. A lényeg, hogy a meglévő
rendszer is hatékonyan integrálódjon, és korszerű rendszer jöjjön létre. Egyetért, ha hivatásos
állományú rendőrségen tudhatja a rendszer végét. A polgárőrség munkáját is elismerve, mégis
egy önkéntes testület. Nem kötelezhető, hogy munkát végezzen. A közcélú foglalkoztatásnál
ugyanez a helyzet. A rendszert júniusig ki kell építeni, ezután tehát gyors, alapos munka fog
következni. A kamerának visszatartó ereje is van, főleg a bizonyításnál van szerepe. Véleménye
szerint is a rendőrség épületében kellene megoldani a rendszer elhelyezését, viszont
önkéntesekkel nem tudja elképzelni a kamera figyelését. Anyagi feltételeit is meg kell vizsgálni,
ezt meg kell oldani. A hatékony működtetésnek a formáját kell megkeresni. Az egyeztetéseknél
ötletszerűen részt kell venni, és meg kell találni a megoldást.
Mivel a jelenlévő képviselők részéről több hozzászólás, vélemény nem hangzik el, így a
határozati javaslat 1.) pontját teszi fel szavazásra, mely a tájékoztató elfogadásáról szól.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 3 nem ellenében, és 3 tartózkodás mellett
érvényes döntést nem hozott
Dr. Fekete Zoltán polgármester a határozati javaslat 2.) pontját teszi fel szavazásra, az elhangzott
javaslatok figyelembe vételével.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozza
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Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
13/2013. (I.30.) önkormányzati határozata
A Mezőkövesdi térfelügyeleti rendszer működésével kapcsolatos
tapasztalatokról, további fejlesztés lehetőségeiről

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a továbbfejlesztés konkrét programja
készüljön el és az kerüljön vissza a Képviselő-testület elé.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Rendőrség létszámfejlesztését is
figyelembe véve folytasson tárgyalásokat annak érdekében, hogyan tud a rendőrség
személyi feltételeket biztosítani a térfigyelő kamera folyamatos figyelésére.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. március 31.

11.) Közbeszerzési eljárás indítása a Hadnagy úti Sportcentrum I. ütemének
kivitelezési munkálataira
Az előterjesztést bizottság nem tárgyalta.
Dr. Fekete Zoltán polgármester röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Miután a
napirendhez módosító javaslat nem hangzik el, így a határozati javaslatban foglaltakat teszi fel
szavazásra.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozza
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Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
14/2013. (I.30.) önkormányzati határozata
a Hadnagy úti Sportcentrum I. ütem kivitelezési munkálataira
induló közbeszerzési eljárásról

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Hadnagy úti Sportcentrum I.
ütem kivitelezési munkálatai kivitelezőjének kiválasztására vonatkozó közbeszerzési
eljárást megindítsa.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

13.)Az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc évfordulójának mezőkövesdi
megemlékezései
Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, azt
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 – mivel a napirendhez a jelenlévők részéről hozzászólás,
vélemény nem hangzik el, így a határozati javaslatot teszi fel szavazásra.

A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza
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Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
15/2013. (I.30.) önkormányzati határozata
Az 1848/ 49 -es Forradalom és Szabadságharc évfordulójának
mezőkövesdi megemlékezéseiről
Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1848/ 49-es Forradalom és
Szabadságharc évfordulójának tiszteletére rendezendő megemlékezéséről szóló
előterjesztést megtárgyalta és elfogadja a Széchenyi István Katolikus Szakképző Iskola
programtervezetét és költségvetését, melyet 150.000.- Ft, a szónokverseny díjait 30.000.Ft összegben, mindösszesen 180.000.- Ft összegben állapít meg.
A támogatás fedezetét az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének terhére kívánja
biztosítani.

Felelős: polgármester
Határidő: értelem szerint

43

Az 1848 / 49 -es Forradalom és Szabadságharc évfordulójának mezőkövesdi
megemlékezései
Mezőkövesd, 2013. március 14. (csütörtök)
Rendezvényterv
12.30: Szereplők felvonulása korabeli ruhákban a Kavicsos tóhoz
13.00: Ünnepi műsor a Kavicsos tó és Szabadidőparkban
14.30: Koszorúzás az 1848-as emlékműnél
 Himnusz
 Ének
 Polgármester Úr ünnepi köszöntő beszéde
 A szavalóverseny győztesének ünnepi szavalata
 Ünnepi műsor (A Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Szakképző Iskola
műsora)
A szakképző iskola tanulói a színpadi produkció által megemlékeznek az 1848/49-es
forradalom és szabadságharc főbb állomásairól. A forradalomból kiragadott életképek
segítenek azonosulni a márciusi ifjak érzéseivel, gondolataival.


Szózat

Költségvetés:
- kellékek
- a szereplők vendégül látása
- a szónokverseny díja
- marketing költségek (plakát, meghívó, hirdetés…)
Összesen:

40.000.- Ft
10.000.- Ft
30.000.- Ft
100.000.- Ft
180.000.- Ft
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14.)Zempléni TISZK Szakképzés-Szervezési Társulás megszüntetése

Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok BizottságAz előterjesztést megtárgyalta a bizottság
és azt elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek.

Dr. Fekete Zoltán polgármester – miután a napirendhez módosító javaslat nem hangzik el – így
az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot teszi fel szavazásra.

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

Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
16/2013. (I.30.) önkormányzati határozata
Zempléni TISZK Szakképzés-szervezési Társulás megszüntetése
1. Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – tekintettel arra, hogy
települési önkormányzati társulás állami köznevelési alapfeladatot 2013. január 1-jétől
nem láthat el – hozzájárul a Zempléni TISZK Szakképzés-szervezési Társulás 2012.
december 31. napjával történő megszüntetéséhez.
2. Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Zempléni
TISZK Szakképzés-szervezési Társulás megszüntetésével összefüggően a Társulás
pénzmaradványának felosztására vonatkozó, az előterjesztéshez csatolt 1. számú
mellékletben foglaltakat.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Polgármester
Határidő: Értelem szerint
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15.) Mezőkövesdi Városgondnokság alapító okiratának módosítása
Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság
Az előterjesztést megtárgyalta a bizottság és azt elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek.
Dr. Fekete Zoltán polgármester – mivel a napirendhez hozzászólás, vélemény nem hangzik el –
így a határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza

Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
17/2013. (I.30.) önkormányzati határozata
Mezőkövesdi Városgondnokság alapító okiratának módosítása
Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az
alábbi döntést hozta:
MÓDOSÍTÓ OKIRAT
1) „Gazdálkodási besorolás” 2013. január 1-vel erre módosul:
Az intézmény pénzügyi-gazdálkodási feladatait a Mezőkövesdi Közös
Önkormányzati Hivatal (3400 Mezőkövesd, Mátyás Király út 112.) mint
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el.
Törlésre kerül:
Az intézmény pénzügyi-gazdálkodási feladatait Mezőkövesd Város Polgármesteri
Hivatala (3400 Mezőkövesd Mátyás Király út 112.) mint önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szerv látja el.
2) „Alaptevékenysége” 2013.01.01-től az alábbi szakfeladatokkal bővül:
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
890442 Foglalkoztatásra helyettesítő támogatásra jogosultak
időtartamú közfoglalkoztatása
890443 Egyéb közfoglalkoztatás
562912 Óvodai intézményi étkeztetés

hosszabb
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562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése
562917 Munkahelyi étkeztetés
873011 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása
873012 Időskorúak átmeneti ellátása
889921 Szociális étkeztetés
881011 Idősek nappali ellátása
Törlésre kerülnek az alábbi szakfeladatok:
841901 Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
841403 Város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő
szolgáltatások
841408 Város és községgazdálkodási szolgáltatások pénzügyi igazgatása
önkormányzati költségvetési szervnél
Az alapító okirat egyéb rendelkezései változatlanul érvényben maradnak.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal összefüggő szükséges
intézkedések megtételére.
Felelős:
Határidő:

Polgármester
Értelem szerint

ALAPÍTÓ OKIRAT
Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Mezőkövesd Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8 § (5)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi
alapító okiratot adja ki:
1. A
költségvetési
megnevezése:

szerv Mezőkövesdi Városgondnokság

2. A költségvetési szerv székhelye:

3400 Mezőkövesd, Mátyás király u. 114.

3. A költségvetési szerv telephelyei:
1.
telephely
2.
telephely

Mezőkövesd, Építők útja 1.
Mezőkövesd,Móra Ferenc utca 2.
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3.
telephely
4.
telephely
5.
telephely
6.
telephely
7.
telephely
8.
telephely
9.
telephely
10.
telephely
4. Az intézmény jogelődjei

Mezőkövesd, Hősök tere 14.
Mezőkövesd,Mátyás király út 225.
Mezőkövesd,Mátyás király út 146.
Mezőkövesd,László Károly utca 1.
Mezőkövesd, Dohány utca 1.
Mezőkövesd, Egri út 3.
Mezőkövesd, Deák Ferenc utca 1.
Mezőkövesd, Damjanich utca 1.

Jogelőd nélküli alakulás
Alapító
szerv:
Mezőkövesd
Önkormányzata
Alapítás ideje: 2004.január 01.

Város

5. Közfeladata:

Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi
társulási
intézmények
ellátó,
kisegítő
szolgálatai

6. Alaptevékenysége:

Az építményen belül végzett kombinált kisegítő
szolgáltatás (létesítményben elvégzendő ált.
belső takarítás, kisebb javítás, karbantartás, és
egyéb kapcsolódó szolgáltatás)
Intézményi étkeztetés keretében biztosított
étkezéssel kapcsolatok tevékenység
841116 – Önkormányzati, valamint többcélú
kistérségi társulási intézmények ellátó, kisegítő
szolgálatai

7. Szakágazati besorolás:

8. TEÁOR:

8411

9. Az
alaptevékenység
szakfeladatrend
szerinti 811000 Építményüzemeltetés
841907 Önkormányzatok elszámolásai a
besorolása:
költségvetési szerveikkel
851011 Óvodai nevelés, ellátás
852011 Általános iskolai tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évf.)
852021 Általános iskolai tanulók nappali
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rendszerű nevelése, oktatása (5-8 évf.)
852031
Alapfokú
művészetoktatás
zeneművészeti ágban
852032 Alapfokú művészetoktatás képző és
iparművészeti,
táncművészeti
szín
és
bábművészeti ágban
889101 Bölcsődei ellátás
853111 Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés,
oktatás (9-12/13 évf.)
853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai
nevelés, oktatás (9-12/13 évf.)
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442
Foglalkoztatásra
helyettesítő
támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatása
890443 Egyéb közfoglalkoztatás
559011
Kollégiumi
szálláshelynyújtás
közoktatásban tanulók számára
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése
562917 Munkahelyi étkeztetés
873011 Időskorúak tartós bentlakásos szociális
ellátása
873012 Időskorúak átmeneti ellátás
889921 Szociális étkeztetés
881011 Idősek nappali ellátása
10. Vállalkozási tevékenység

nem folytat

11. Illetékessége, működési köre:

Mezőkövesd közigazgatási területe

12. Az intézmény irányító szerv neve Mezőkövesd Város Önkormányzata
3400 Mezőkövesd, Mátyás Király út 112
és székhelye:

13. Az alapító neve és székehlye:

Mezőkövesd Város Önkormányzata
3400 Mezőkövesd, Mátyás Király út 112.

14. Fenntartó neve és székhelye:

Mezőkövesd Város Önkormányzata
3400 Mezőkövesd, Mátyás Király út 112.

15. Gazdálkodási besorolás:

Önállóan működő költségvetési szerv
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Az intézmény pénzügyi-gazdálkodási feladatait
Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal
(3400 Mezőkövesd, Mátyás Király út 112.)
mint önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv látja el.
16. Az
intézmény
kinevezési rendje:

költségvetési
szerv
vezetőjét
a
vezetőjének A
közalkalmazotti jogviszony keretein belül
Mezőkövesd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete nevezi ki az általa kiírt
nyilvános pályázat útján.

17. Foglalkoztatottjaira vonatkozó közalkalmazott (1992. évi XXXIII. törvény)
foglalkoztatási
jogviszonyok
megjelölése
18. A feladatellátást szolgáló vagyon: A költségvetési szerv tulajdonába kerülő
(alapításkor és azt követően) vagyontárgyak
felett
szabadon
rendelkezik,
a
helyi
vagyongazdálkodási rendeletben meghatározott
értékig. Az értékhatárt meghaladó értékű tárgyi
eszközök, valamint értékhatártól függetlenül az
értékesíteni kívánt ingatlanok vonatkozásában a
felügyeleti szerv hozzájárulása nélkül érvényes
szerződést nem köthet, az alapító által a
költségvetési szerv rendelkezésére bocsátott
eszközök leltár alapján kerülnek átadásra, a
feladatellátáshoz átadott eszközök (ingatlanok)
tehermentességét köteles biztosítani.
A vagyon feletti rendelkezés joga:

A vagyon feletti rendelkezés jogát Mezőkövesd
Város önkormányzata gyakorolja.

Záradék: Jelen alapító okirat 2013.01.01. napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Mezőkövesd
Város Önkormányzat 297/2011 (XI.28.) ÖK. számú határozattal módosított 126/2010(V.26.) ÖK.
számú egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. Az alapító okiratot Mezőkövesd Város
Önkormányzata Képviselő–testületének 17/2013. (I.30.) önkormányzati határozatával hagyta
jóvá.
Mezőkövesd, 2013. január 30.
dr. Fekete Zoltán
Mezőkövesd Város Önkormányzat
alapító szerv képviseletében
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Sürgősségi indítvány:
Pályázatok benyújtása épületenergetikai fejlesztések megvalósítására
Az előterjesztést bizottság nem tárgyalta.
Dr. Fekete Zoltán polgármester a mezőkövesdi V. sz. Tagóvoda épületenergetikai fejlesztésével
kapcsolatos határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
18/2013. (I.30.) önkormányzati határozata
A mezőkövesdi V. sz. Tagóvoda épületenergetikai fejlesztése
Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-2012-5.5.0
azonosítószámú pályázatban pályázni kíván a mezőkövesdi V. sz. Tagóvoda (Dohány u.)
épületenergetikai fejlesztésére. A Képviselő-testület vállalja, hogy a pályázat
megvalósításához szükséges önerő összegét 2013 évi költségvetésében elkülöníti, s azt
kizárólag a projekt megvalósítás céljára használja fel.
1. A projekt megnevezése: „Épületenergetikai fejlesztés a mezőkövesdi V. sz.
Tagóvodában”
2. A fejlesztés helyszíne: 3400-Mezőkövesd, Dohány u. 1., hrsz: 5383/16
A fejlesztés pénzügyi forrásainak összetétele:
Fejlesztés költsége (Ft)

Bruttó Ft

Beruházás összes költsége

55.880.000.- Ft

Elszámolható költség

55.880.000.- Ft

Igényelt támogatás összesen (85 %)

47.498.000.- Ft

Saját erő összesen

8.382.000.- Ft

A Képviselő-testület vállalja, hogy sikeres pályázat esetén a pályázati kiírás szerinti
fenntartási feltételeknek eleget tesz.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásával
kapcsolatos intézkedéseket megtegye, a benyújtáshoz szükséges dokumentumokat aláírja,
illetve a pályázatot benyújtsa.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, illetve értelem szerint
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Dr. Fekete Zoltán polgármester a mezőkövesdi Mező Ferenc Tagiskola épületenergetikai
fejlesztésével kapcsolatos határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
19/2013. (I.30.) önkormányzati határozata
A mezőkövesdi Mező Ferenc Tagiskola épületenergetikai fejlesztése
Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-2012-5.5.0
azonosítószámú pályázatban pályázni kíván a mezőkövesdi Mező Ferenc Tagiskola
épületenergetikai fejlesztésére. A Képviselő-testület vállalja, hogy a pályázat
megvalósításához szükséges önerő összegét 2013 évi költségvetésében elkülöníti, s
azt kizárólag a projekt megvalósítás céljára használja fel.
1. A projekt megnevezése: „Épületenergetikai fejlesztés a mezőkövesdi Mező
Ferenc Tagiskolában”
2. A fejlesztés helyszíne: 3400 Mezőkövesd, Építők útja 1., hrsz: 5383/20
A fejlesztés pénzügyi forrásainak összetétele:
Fejlesztés költsége (Ft)

Bruttó Ft

Beruházás összes költsége

120.650.000.- Ft

Elszámolható költség

120.650.000.- Ft

Igényelt támogatás összesen (85 %)

102.552.500.- Ft

Saját erő összesen

18.097.500.- Ft

A Képviselő-testület vállalja, hogy sikeres pályázat esetén a pályázati kiírás szerinti
fenntartási feltételeknek eleget tesz.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásával
kapcsolatos intézkedéseket megtegye, a benyújtáshoz szükséges dokumentumokat
aláírja, illetve a pályázatot benyújtsa.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, illetve értelem szerint
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Dr. Fekete Zoltán polgármester a mezőkövesdi VI. sz. Tagóvoda épületenergetikai fejlesztésével
kapcsolatos határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
20/2013. (I.30.) önkormányzati határozata
A mezőkövesdi VI. sz. Tagóvoda épületenergetikai fejlesztése
Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-2012-5.5.0
azonosítószámú pályázatban pályázni kíván a mezőkövesdi VI. sz. Tagóvoda (Móra
Ferenc u.) épületenergetikai fejlesztésére. A Képviselő-testület vállalja, hogy a
pályázat megvalósításához szükséges önerő összegét 2013 évi költségvetésében
elkülöníti, s azt kizárólag a projekt megvalósítás céljára használja fel.
1. A projekt megnevezése: „Épületenergetikai fejlesztés a mezőkövesdi VI. sz.
Tagóvodában”
2. A fejlesztés helyszíne: 3400-Mezőkövesd, Móra Ferenc u. 2., hrsz: 2945/1
A fejlesztés pénzügyi forrásainak összetétele:
Fejlesztés költsége (Ft)

Bruttó Ft

Beruházás összes költsége

71.755.000.- Ft

Elszámolható költség

71.755.000.- Ft

Igényelt támogatás összesen (85 %)

60.991.750.- Ft

Saját erő összesen

10.763.250.- Ft

A Képviselő-testület vállalja, hogy sikeres pályázat esetén a pályázati kiírás szerinti
fenntartási feltételeknek eleget tesz.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásával
kapcsolatos intézkedéseket megtegye, a benyújtáshoz szükséges dokumentumokat
aláírja, illetve a pályázatot benyújtsa.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, illetve értelem szerint
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Dr. Fekete Zoltán polgármester a mezőkövesdi Bárdos Lajos Tagiskola épületenergetikai
fejlesztésével kapcsolatos határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
21/2013. (I.30.) önkormányzati határozata
A mezőkövesdi Bárdos Lajos Tagiskola épületenergetikai fejlesztése
Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-2012-5.5.0
azonosítószámú pályázatban pályázni kíván a mezőkövesdi Bárdos Lajos
Tagiskola (Hősök tere) épületenergetikai fejlesztésére. A Képviselő-testület
vállalja, hogy a pályázat megvalósításához szükséges önerő összegét 2013 évi
költségvetésében elkülöníti, s azt kizárólag a projekt megvalósítás céljára
használja fel.
1. A projekt megnevezése: „Épületenergetikai fejlesztés a mezőkövesdi
Bárdos Lajos Tagiskolában”
2. A fejlesztés helyszíne: 3400 Mezőkövesd, Hősök tere 14., hrsz: 4518/3
A fejlesztés pénzügyi forrásainak összetétele:
Fejlesztés költsége (Ft)

Bruttó Ft

Beruházás összes költsége

187.960.000.- Ft

Elszámolható költség

187.960.000.- Ft

Igényelt támogatás összesen (85 %)

159.766.000.- Ft

Saját erő összesen

28.194.000.- Ft

A Képviselő-testület vállalja, hogy sikeres pályázat esetén a pályázati kiírás
szerinti fenntartási feltételeknek eleget tesz.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásával
kapcsolatos intézkedéseket megtegye, a benyújtáshoz szükséges dokumentumokat
aláírja, illetve a pályázatot benyújtsa.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, illetve értelem szerint
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Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntései



Oktatási, Egészségügyi és Civil Kapcsolatok Bizottság 1 db
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság 1 db

15.1.)Tájékoztató az interpellációkra adott válaszokról
Csirmaz József és Nyeste László képviselők az interpellációjukra adott választ elfogadják.
SZÓBELI INTERPELLÁCIÓ
---CSIRMAZ ZSOLT interpellációjában elmondja, hogy a Mátyás úton található önkormányzati
tulajdonban lévő régi óvoda emeletén magánlakások vannak, melyeket nagy károsodás ér,
penészednek, dohosodnak, mivel a földszinti rész nincs fűtve évek óta. A lakók kérését
tolmácsolja, hogy az önkormányzat legalább az alsó szint szigetelését végezze el, és akkor talán a
lakásuk nem károsodna annyira.
Dr. Fekete Zoltán polgármester az interpelláció kivizsgálására és megválaszolására Vigh Henrik
irodavezetőt kéri fel.
---TAKÁCS JÓZSEF Mártírok u. 4. sz. előtt minden nap megáll egy busz, ami a gyerekeket
szállítja Tard településre. A busz már összetörte a csapadékvíz elvezetőt, beszakította a járdát,
beszakadt az áteresz, a járdán van egy beton tuskó. Az iskola őt mint képviselőt szólítja fel a
rendbetételre. Hangsúlyozza, hogy saját keretéből nem hajlandó erre áldozni. Az iskola fizesse ki
az okozott kárt.
Dr. Fekete Zoltán polgármester az interpelláció kivizsgálására és megválaszolására Vigh Henrik
irodavezető kéri fel, majd felhívja a figyelmet, hogy a „Megállni tilos” közúti jelzőtábla minél
hamarabb kihelyezésre kerüljön.
---NYESTE LÁSZLÓ képviselő elmondja, hogy a szennyvízberuházások nyugvó pontra jutottak,
a vízhálózat új kezelő kezébe került. A kritikus pontokon, amelyeken gyakran merült fel
probléma pl. Gyula út, Károly út környékén a folyamatokat meg kell gyorsítani, az ivóvíz
hálózatokat ki kell cserélni, mielőtt megkezdődik az út aszfaltozása.
Dr. Fekete Zoltán polgármester elmondja, hogy Képviselő úr interpellációjára írásban meg fogja
kapni a választ.
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A Képviselő-testület zárt ülés keretében folytatja tovább a tanácskozást, melyről külön
jegyzőkönyv készül.

K.m.f.
Dr. Fekete Zoltán
polgármester

Dr. Jakab Orsolya
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítő

Barsi László
települési képviselő

Bóta Gáspár
települési képviselő
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