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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2013. február 8-án megtartott  rendkívüli 

üléséről. 

 

Helye: Polgármesteri Hivatal „A” épület fsz. 13. tanácskozó terem 

 Mezőkövesd, Mátyás király út 112.  

 

 

Jelen vannak: 

Dr. Fekete Zoltán polgármester  Vámos Zoltán alpolgármester 

Bóta Gáspár    Molnár Istvánné   

Guti Árpád     Csirmaz József   

Csirmaz Zsolt      

   

Igazoltan maradt távol:  Csiger Lajos  

    Takács József  

    Malatinszky Károly 

    Barsi László 

    Nyeste László  

 

Polgármesteri Hivatal részéről 

Dr. Jakab Orsolya jegyző 

Balog Lászlóné irodavezető 

Vigh Henrik irodavezető 

 

 

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

van 7 fő képviselő. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Csirmaz József és Csirmaz Zsolt      

képviselőket. Ismerteti a meghívón szereplő napirendi pontokat, melyet a képviselő-testület az 

alábbiak szerint fogad el: 

 

 

 A Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

40/2013. (II.8.) önkormányzati határozata  
 

Napirend megállapítása  

 

 

1.) Pályázatok benyújtása közvilágítás korszerűsítésére  

Előadó:  Dr. Fekete Zoltán polgármester  

Referens:  Vigh Henrik irodavezető  

   Nagy István munkatárs 
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ZÁRT  ÜLÉS   

 

 

2.) 0160/3 hrsz-ú ingatlanra (Tűzoltópálya) jelzálogjog bejegyzése  

Előadó:  Dr. Fekete Zoltán polgármester  
 

 

 Felelős:  Polgármester  

 Határidő:  értelem szerint  

 

 

 

1.) Pályázat benyújtása közvilágítás korszerűsítésére 
 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a pályázat beadási határidejét előre 

hozták, ezért vált szükségessé a rendkívüli testületi ülés megtartása, ill. a döntés meghozatalára.  

Február 11-én van a beadási határidő. Elmondja, hogy a keretösszeg nem sok ami rendelkezésre áll, 

de ha időben  beadjuk a pályázatot, esélyünk lesz arra, hogy a pályázat jó helyre kerüljön 

besorolásra.   

Amennyiben a pályázat sikeres elbírálásban részesül, akkor korszerű közvilágítási rendszer lenne a 

városban, a jelenlegi 9 W-os égők helyére nagyobb lámpatestek kerülnének felszerelésre. 

 

Vigh Henrik irodavezető elmondja, hogy szebb, és kevesebb karbantartási igényt igénylő 

lámpatestek kerülnek elhelyezésre, ami 51 %-os energia megtakarítást jelentene, és 2 év alatt 

megtérül az önerő. Önkormányzati tulajdonú területen vannak a lámpatestek, a megvilágítási 

színben lesznek különbségek. A 10 W-os lámpatesteket  próbálják cserélni nagyobbra.  

 

Bóta Gáspár érdeklődik, hogy mi lesz a leszerelt lámpatestek sorsa, nem lehet azokat értékesíteni? 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester a kivitelezésre közbeszerzési pályázatot kell kiírni.  Az akkor 

kötendő szerződésben kitérhetnek a leszerelt lámpatestek sorsára, de véleménye  szerint meg lehet 

majd vásárolni.  

 

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

foglaltakat teszi fel szavazásra azzal, hogy az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről van szó, 

melynek a terhére kell elkülöníteni az önerőt..  

 

 

 A Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

41/2013. (II.8.) önkormányzati határozata  
 

Pályázatok benyújtása közvilágítás korszerűsítésére 
 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-2012-5.5.0 azonosítószámú 

pályázatban pályázni kíván a mezőkövesdi közvilágítás fejlesztésére. A Képviselő-testület 

vállalja, hogy a pályázat megvalósításához szükséges önerő összegét az önkormányzat 2013. 

évi költségvetésében elkülöníti, s azt kizárólag a projekt megvalósítás céljára használja fel. 
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- A projekt címe: Mezőkövesd Város közvilágításának rekonstrukciója 

- A fejlesztés helyszíne: Mezőkövesd város belterülete 

- Helyrajzi számok: a határozat mellékletében szereplő helyrajzi számok  

 

A fejlesztés pénzügyi forrásainak összetétele: 

 

Fejlesztés költsége (Ft) Bruttó Ft 

Beruházás összes költsége  295 946 589- Ft 

Elszámolható költség 295 946 589- Ft 

Igényelt támogatás összesen (85 %) 251 554 601-Ft 

Saját erő összesen  44 391 988- 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 

 

 

A Képviselő-testület zárt ülés keretében folytatja tovább a tanácskozást, melyről külön jegyzőkönyv 

készül. 

 

 

K.m.f.  

 

 

 Dr. Jakab Orsolya       Dr. Fekete Zoltán  

         jegyző             polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

 

 

 Csirmaz József       Csirmaz Zsolt  

 települési képviselő       települési képviselő  


