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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2013. február 27-én megtartott  üléséről. 

 

 

Helye: Polgármesteri Hivatal „B” épület félemeleti nagytanácskozó terem 

 Mezőkövesd, Mátyás király út 114.  

 

Jelen vannak: 

Dr. Fekete Zoltán polgármester  Vámos Zoltán alpolgármester 

Csiger Lajos    Bóta Gáspár     

Molnár Istvánné   Guti Árpád     

Takács József    Csirmaz József   

Csirmaz Zsolt    Nyeste László  

Malatinszky Károly   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 12 fő képviselő. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Guti Árpád és Malatinszky Károly       

képviselőket. 

 

Kiküldésre került: 

 Polgármesteri tájékoztató 

 1.2. napirend anyaga 

 2. napirendhez kiegészítés 

 6. napirend anyaga 

 10. napirendként az Óvoda alapító okiratának módosítása 

 13. napirendhez új határozati javaslatok 

 11.1. napirendhez kiegészítés és új határozati javaslat 

 11.2.a 11.8. a 11.9. és a 11.10. napirendek anyaga 

 15. a 16. és a 17. napirend anyaga 

 Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntései 

 

Később került kiküldésre: 

9. napirend anyaga 
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Javasolja az 1. és a 8. napirendek levételét. A 2013. évi költségvetést várhatóan a március 6.-ai 

rendkívüli testületi ülésen fogja megtárgyalni a képviselő-testület. 

 

 

Nyeste László kérdezi, hogy miért került levételre a költségvetés tárgyalása?  

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy az adósságkonszolidációról szóló  

megállapodás aláírása a mai történik, ma fog kiderülni, hogy hány százalékos támogatás lesz. Ennek 

ismeretében a táblázatokat át kell dolgozni. 

Mivel a napirendhez több hozzászólás, vélemény nem hangzik el, így az általa elmondott 

módosításokkal együtt a napirendek elfogadását teszi fel szavazásra. 

 

 A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal a napirendi pontokat elfogadja 

 

  

Dr. Fekete Zoltán polgármester elnézést kér, de elfelejtette elmondani, hogy a meghívó 16.) és 17.) 

napirendi pontjai is kerüljenek levételre, mely rendkívüli testületi ülésen március 6-án a 

költségvetéssel együtt kerülnek megtárgyalásra.  

 

 

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi napirendi 

pontokat fogadja el 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

43/2013. (II.27.) önkormányzati határozata  
 

Napirend megállapítása  

 

1/2.)Mezőkövesd Város Önkormányzatának az önkormányzat tulajdonában lévő 

önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének, a 

lakbérek mértékének megállapításáról szóló 10/2006. (III.30.) ÖK számú rendelet 

módosítása 

Előadó   : Dr. Jakab Orsolya jegyző 

Referens:  Benkő Edit vagyongazdálkodási referens 

 

      2.)Mezőkövesd Város Önkormányzatának közép- és hosszú távú  

vagyongazdálkodási terve 

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Benkő Edit vagyongazdálkodási referens 

 

3.)Városi játszóterek 2013. évi fenntartása, fejlesztése 

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Vígh Henrik irodavezető 

   Vinter Szilárd munkatárs 
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4.)2013. évben az önkormányzati intézményekben tervezett állagjavítási és 

 karbantartási munkák 

Előadó   : Barnóczky László Városgondnokság vezetője 

Referens:  Vígh Henrik irodavezető 

 

       5.) Támogatási kérelem Matyó Húsvét rendezvényre 

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens: Kazárné Kalber Nikolett KÖZKINCS-TÁR igazgató 

 

 6.)Tájékoztató a Város napja, Matyó Expo és fesztivál programjairól  

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens: Kazárné Kalber Nikolett KÖZKINCS-TÁR igazgató 

 

7.)Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Polgármesteri Hivatal „A” épületének 

 akadálymentesítésére vonatkozóan 

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

  Referens:  Vígh Henrik irodavezető 

    Nagy István stratégiai referens 

 

9.)Pályázat benyújtása a Széchenyi István Katolikus Szakképző Iskola energetikai 

 korszerűsítésére  

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

  Referens:  Vígh Henrik irodavezető 

    Nagy István stratégiai referens 

 

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

   Előadó:  Újvárosi Lászlóné intézményvezető  

 

10/1.) Tájékoztató az interpellációkra adott válaszokról 

 

ZÁRT ÜLÉS 

 

11.)ÖNKORMÁNYZATI INGATLANOK HASZNOSÍTÁSA 

11/1.)Juharfa u. 3. III/14. sz. alatti önkormányzati bérlakás hasznosítása 

11/2.)Juharfa u. 3. III/13. sz. alatti önkormányzati bérlakás hasznosítása  

11/3.)Mátyás király u. 215. III/8. sz. alatti ingatlan bérleti szerződésének 

felmondása 

11/4.)Dr. Lukács Gáspár u. 6. sz. alatti bérlakás hasznosítására érkezett kérelem 

elbírálása 

11/5.)Szent László tér 19. I/2. sz. alatti bérlakás hasznosítására érkezett kérelem 

elbírálása 

11/6.)Mezőkövesdi Shotokan Karate Egyesület kérelme 

11/7.)Vad-Vár Kft. Kérelme lőtér kialakítására 

11/8.)Illyés Gyula út 8. III/3. szám alatti bérlakás hasznosítására érkezett kérelem 

elbírálása 

11/9.)Megüresedett önkormányzati bérlakás hasznosítása (Illyés Gyula út 8. II/1.) 

11/10.)Megüresedett önkormányzati bérlakás hasznosítása (Illyés Gy. út 8. fsz. 1.) 

        Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Benkő Edit vagyongazdálkodási referens 
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12.)2013. évi út- és járda karbantartási munkák kivitelezőjének kiválasztása 

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Vígh Henrik irodavezető 

   Benke Ádám munkatárs 

     

13.)Mérnök felügyeleti tevékenység végzése a KEOP-4.9.0 épületenergetikai 

 pályázatok keretén belül 

  Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

  Referens:  Vígh Henrik irodavezető 

     Nagy István pályázati referens 

 

14.)Az Egri úti tagóvoda kapacitásbővítéséhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok 

kivitelezőjének kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében 

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

  Referens:  Vígh Henrik irodavezető 

    Pázmándi Tamás munkatárs 

 

15.)Szállítók kiválasztása az Egri úti tagóvoda kapacitásbővítésének 

eszközbeszerzésére közbeszerzési eljárás keretében  

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

  Referens:  Vígh Henrik irodavezető 

    Pázmándi Tamás munkatárs 
 

  Felelős:  Polgármester  

  Határidő:  értelem szerint  

 

 

 

Interpellációs szándékát jelezte  

Guti Árpád, Nyeste László képviselő 

 

Kérdést kíván feltenni 

Guti Árpád, Nyeste László  és Csirmaz Zsolt képviselő 

 

 

Polgármesteri tájékoztató elfogadása 
 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester az elmúlt hónapban történt eseményről szólva elmondja, hogy 2013. 

02. 05-én gyűlést tartott az Éhségmenetnek nevezett demonstráció. Mélységesen elítéli az 

eseményt, mert Mezőkövesd hosszú évek óta a nyugalom szigete, és ezzel ide indulatokat 

importáltak, itt nincs helye. Nincs értelme, hogy a város főterén követeljenek munkát, kenyeret.  

Diósgyőrben például annak idején 1 Ft-ért adták el a Lenin Kohászati Műveket. Mélységesen elítéli, 

hogy olyan országgyűlési képviselők jelentek meg a demonstráción, akik tudvalévőleg nem 

éheznek, mint például Gúr Nándor. Mezőkövesd hála Istennek évek óta a nyugalom szigete, itt 

olyan probléma nincs, ami miatt öklöt rázva kellene politikusokat szidni. Távoli városokból nem 

kellett volna idehívni mérges embereket. Mint polgármester elítéli az eseményt, ha probléma van, 

itt helyben kell megoldani. Más városok problémáit nem itt, a város főterén kell elkiabálni.  
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Nyeste László azt gondolja, minden szervezetnek joga van a demonstrációhoz, nem gyűlöletet 

exportáltak Mezőkövesdre. Az éhségmenet arra hívja fel a figyelmet, hogy vannak olyan emberek, 

akik a társadalom peremére vannak szorítva. Országgyűlési képviselők mindig nyíltan csatlakoztak 

az eseményhez. Mezőkövesden is rendezetten zajlott volna, ha a cinikus fogadtatás nem történik 

meg tavaly. A mezőkövesdi fogadtatást nem érti, mert jogszerűen jelentették be a demonstrációt, az 

általuk bejelentett területen a FIDESZ molinót helyezett el, az okozott gyűlöletet. Ilyen molinókkal 

becsmérlik az éhségmenet résztvevőit. Kérdezi, hogyan adhatott rá a polgármester engedélyt, hiszen 

az MSZP foglalta le a területet és a molinók mondanivalójával nem ért egyet. 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester reagálva az elhangzottakra, elmondja, hogy a demonstráció a 48-as 

emlékmű területére volt bejelentve. Az emlékmű tetején senki nem demonstrált. Már a 

demonstráció reggelén a sajtóban az jelent meg, hogy Mezőkövesd népének megtiltották az 

eseményen történő részvételt. Kérdezi, hogy ki gerjeszt itt gyűlöletet, mert ezt az újságírók nem 

találták ki. Nem kell mártírt csinálni a résztvevőkből. A molinó alatt elfértek az emberek, nem 

akadályoztak senkit. Nem akadályozta senki a demonstrációt, de a légteret nem foglalta le az 

MSZP. A menet érkezése előtt, a molinót még nem látták, de már ordenáré hangon szidták a 

politikusokat. Nem azt mondja, hogy nincs joga, de a másiknak is van joga a véleményét 

elmondani. Ha Mezőkövesden a kövesdi közmunkával van probléma, akkor itt kell megbeszélni, de 

más megyékből ide jönni, demonstrálni, nem kellett volna. Tükörbe kell nézni. Sajnos volt olyan 

egyén, aki a demonstráció alatt kifeszített egy molinót, és hazugságot terjesztett. De ez nem 

sikerült. A matyó nép béketűrő, szeretetre éhes nép. Aki gyűlölködni akar, az ne Mezőkövesden 

tegye. 

 

Csiger Lajos valóban beszélni kell erről higgadtan, igazságérzettel. A tavalyi éhségmenet 

körülményeit ismerjük: kik használják ki a szerencsétlen emberek sorsát, és a menet élére állva 

felhajtást csinálnak. Ez szívük joga. De ebben a városban a város vezetésének is van hozzá köze, és 

mivel a program álságosságát átlátták, ezért úgy gondolták, meg kell gikszelni. Ennek is volt 

országos visszhangja, nem pozitív kicsengéssel. A résztvevők sértegetni mentek a kormányt és 

minket sértettek meg. Sértések sorozata az éhségmenet. Tiltakozik, mert a városra rossz fényt vet, 

utólag nem jó szándékkal beszélnek a városról. Van elkerülő út, ott kellett volna gyalogolni. Utólag 

ne vádaskodjanak. Az ATV-ben olyan dolgok hangzottak el a városról, aminek nem kellett volna. 

Javasolja, ha még egyszer sor kerül a rendezvényre, kerüljék el a várost. 

 

Guti Árpád véleménye, hogy kicsit többet beszélnek a dologról, mint amit megérne. A célja, hogy 

felhívja a kormánypárton lévő erők figyelmét. Ez az éhségmenet nem a városért jött létre, hanem 

azokért, akik a peremre szorultak önhibájukon kívül. Akik itt voltak, fel akarták hívni valamire az 

ország vezetése figyelmét. Ezt a témát kerüli a kormány. Sehol máshol nem történt atrocitás, csak 

Mezőkövesden. Transzparenseken közzétenni a véleményt nem etikus, pl. „Hozd vissza a lapátot!”. 

Ő ott volt tavaly, a lapátok fel lettek téve a teherautóra, hogy hová lett, nem tudja. Durva sértés volt. 

A szabad véleménynyilvánításnak helye van. Ezt illik tiszteletben tartani. Úgy gondolja, aki nyitott 

szemmel jár a városban, látja, hogy megszépült. Az igen jelentős mértékű fejlődéshez az EU 

nagyban hozzájárult, de a zászlaja nem szerepel a közintézményeken, pedig megilletné. 

 

Takács József elmondja, hogy beszélgetnek az éhségmenetről, de a probléma nem most keletkezett. 

Már a Lenin Kohászati Művek eladásától az éhség beindult, munkanélkülivé váltak az emberek. Az 

elmúlt 10 évben a FIDESZ miért nem tartott éhségmenetet? Vagy pl. a Szerencsi Cukorgyár 

bezárása is hasonló volt Gúr Nándorék idején. Mit tett akkor Gúr Nándor? Miért kellett azt üvölteni 

a 48-as emlékműnél: „Hol volt Tállai András, amikor a Delco Remyt bezárták?” Guti Árpád vette a 
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fáradtságot, és felhívta, megkérdezte, mit sikerült intéznie Államtitkár Úrnak. Mit ér viszont egy 

amerikai cégnél egy országgyűlési képviselő szava? „Gúr Nándor mit történt Szerencsen?” Ezt is 

lehetett volna annak idején kérdezni. Ez egy cirkusz volt. Mindenki szeretne olyan nyugdíjat, ami 

azoknak az embereknek van, akik leszálltak a buszról, és demonstráltak. A "fontos" emberek csak a 

MOL kútnál csatlakoztak. Akik most hangoskodtak, annak idején tehettek volna az ügy érdekében. 

Mikor engedélyezték a svájci frank alapú hitelt? Ami tényleg szerencsétlenné tette az embereket. 

Akkor kellett volna tenni, amikor hatalmon voltak, nem most.  

 

Nyeste László válasza, hogy nem lesz azonos a vélemény, nem akarja húzni az időt politikai 

vitával. Több kérdés elhangzott. A rendszerváltáshoz, ha visszamegyünk, az első kormány nem 

szocialista volt, a privatizációt sem a szocialista kormány kezdte el. A termelőszövetkezeteket sem 

a szocialisták verték szét. Mi történt például Bábolnával, mint mintagazdasággal? Az, hogy a 

Hungária kávéház, hogyan fejezi ki véleményét az önkormányzat döntéséről, az az ő szíve joga. Az 

önkormányzat indoklás nélkül megfosztotta a vállalkozót vállalkozásától. Az elmúlt években a 

Hungária étterem Mezőkövesd értékévé vált, kiváló étterem volt, a béke szigete, egy hagyományt 

elevenített fel. Érték volt, ma meg lehet nézni, mi történt. Borzasztóan rosszul élte meg, hogy a 

Hungária éttermet tönkre lehetett tenni. 2012. után drasztikusan romlott az emberek életminősége. 

A munkanélküli ellátás maximum 3 hónap, ezt nem az MSZP csökkentette le. A munkanélküliségi 

ráta 21%, ma Magyarországon. A demonstráció igenis jogos volt, kell, hogy a hangjukat hallassák 

az emberek, megpróbálják védeni ezen kiszolgáltatott emberek érdekeit. 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester elmondja, hogy politikai előnyökhöz akartak jutni a demonstráció 

kapcsán bizonyos emberek. A bérlemény épületét belülről munkásmozgalmi lendülettel szétverte a 

bérlő. A bíróságon ez tisztázódni fog, mivel feljelentést tett az önkormányzat.  

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

tájékoztatóban foglaltakat teszi fel szavazásra.  

 

 

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 2 nem ellenében a polgármesteri tájékoztatót 

elfogadja 

 

 

 

Jelentés a 2013. január 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  

44/2013. (II.27.) önkormányzati határozata  

 

Jelentés a 2013. január 31-ig lejárt határidejű képviselő-testületi  

döntések  végrehajtásáról 

 

1.) A Képviselő-testület elfogadja a 1, 2/2013. önkormányzati rendeletek, a 297/2012., 

valamint a 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 30, 38, 41/2013. önkormányzati határozatok 

végrehajtásáról szóló jelentést azzal, hogy ezen határozatok egyben hatályukat is 

vesztik. 

 

2.) A 301, 337/2012. és a 12, 14, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29/2013. önkormányzati 

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést azzal fogadja el, hogy a végrehajtást 

követően a polgármester ismételten adjon tájékoztatást.  

 

 Felelős:  polgármester  

 Határidő:  azonnal és folyamatos  
 

 

 

1/2.)Mezőkövesd Város Önkormányzatának az önkormányzat tulajdonában lévő 

önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének, a 

lakbérek mértékének megállapításáról szóló 10/2006. (III.30.) ÖK számú 

rendelet 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-tervezetet a mellékleteivel együtt 

elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

 

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

így a rendelet-tervezetben foglaltakat teszi fel szavazásra.  

 

 

 A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotja  
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Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

3/2013. (II.27.) önkormányzati rendelete   

  

Mezőkövesd Város Önkormányzatának az önkormányzat tulajdonában lévő  

önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének,  

a lakbérek mértékének megállapításáról szóló 10/2006. (III.30.) ÖK számú  

rendelet módosításáról 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek 

bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi 

LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati 

lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének, a lakbérek mértékének 

megállapításáról szóló 10/2006. (III.30.) ÖK számú rendelet (a továbbiakban: R.). 9.§ (1). 

bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

9.§ A közérdekű célból, szakember biztosítás ellátása érdekében bérbe adható lakások 

jegyzékét a Rendelet 3. sz. melléklete, valamint a 4. sz. melléklet 12 sorában megjelölt 

lakások, tartalmazzák. 

 

(1) Jövedelmi, vagyoni és szociális helyzetüktől függetlenül – az Ügyrendi és Szociális 

Bizottság javaslata és a Képviselő-testületet bérlőkijelölő határozata alapján – 

meghatározott időre a közszolgálati, közalkalmazotti jogviszony, valamint 

munkaviszony fennállása alatt, illetve meghatározott kiemelt önkormányzati feladat 

ellátása idejére de max.10 év időtartamra lakásbérleti szerződést kell kötni. 

a.) az önkormányzati törvényben megjelölt kötelező feladatok (pl. oktatás, 

egészségügyi, szociális ellátás, közművelődés stb.) ellátása érdekében, valamint az 

önkormányzat Hivatalában közfeladatot ellátó 

b.) a város gazdasági életében fontos szerepet játszó gazdálkodó szervezeteknél, más 

közérdekű feladat ellátása érdekében foglalkoztatott – elsősorban felsőfokú 

végzettségű – szakemberekkel, valamint 

c.) a város kulturális és sport életében jelentős szerepet betöltő személyekkel. 

 

2.§ 

 A R. 2. számú melléklete helyébe az e rendelet 1. számú melléklete lép. 

 

3.§ 

 A R. 3. számú melléklete helyébe az e rendelet 2. számú melléklete lép. 
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4.§ 

 

Ez a rendelet 2013. február 27. napján 10.00  órakor lép hatályba és a hatálybalépését követő 

napon hatályát veszti. 

 

 

 

 

dr. Fekete Zoltán sk.    dr. Jakab Orsolya sk. 

         polgármester      jegyző 

 

 

 

 

A rendelet kihirdetésének dátuma: 

2013. február 27.  09 óra 55 perc 

 

 

 

dr. Jakab Orsolya sk. 

         jegyző 
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1. melléklet a 3/2013. (II.27.) önkormányzati rendelethez 

 

 

Piaci alapon, pályázat útján bérbe adható lakások 

 

Cím Komfort fokozat Alapterület 

- dr. Lukács G. út 1. fsz. 1.  komfortos 33 

- Mátyás kir. u. 142. III/1. összkomfortos 34 

- Mátyás király út 143. I/4 komfortos 31 

- Juharfa út 3/14 összkomfortos 64 
 

 

 

 

2. melléklet a 3/2013. (II.27.) önkormányzati rendelethez 

 

 

Közérdekből, szakember ellátása érdekében bérbe adható, piaci alapon 

meghatározott lakbérű lakások 

 

 

Cím Komfort fokozat Alapterület 

- Batthyány út 9. sz. II/2. komfortos 73 

- Juharfa út 1.sz. 1.  összkomfortos 25 

- Juharfa út 3. III/13. komfortos 25 

- dr. Lukács G. út 6. sz.  komfortos 78 

- dr. Lukács G. út 8. sz.  komfortos 78 

- Mátyás K. út 68. sz. II/2.  összkomfortos 39 

- Mátyás K. út 142. sz. I/10. összkomfortos 34 

- Mátyás K. út 142. sz. I/15.  összkomfortos 33 

- Mátyás kir. u. 142. II/5. összkomfortos 33 

- Mátyás K. út 143. sz. I/3.  komfortos 31 

- Szent L. tér 19. sz. I/1. * összkomfortos 50 

- Szent L. tér 19. sz. I/2.  összkomfortos 50 

- Mátyás király út 142. II/2. összkomfortos 35 

* bérlő-kijelölési jog alapján is kiutalható 
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INDOKOLÁS 

 

Általános indokolás 

 

Az élvonalbeli csapatsportok utóbbi években tapasztalható fejlődésének következtében új 

szakemberek, profi sportolók érkeztek, érkeznek Mezőkövesdre. Az ezzel együtt jelentkező 

lakás-és elhelyezési igények indokolják, hogy a Mezőkövesd Város Önkormányzatának az 

önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló 

helyiségek bérletének, a lakbérek mértékének megállapításáról szóló 10/2006. (III.30.) ÖK 

számú rendeletében foglalt ”közérdekből kiutalható” lakások körét bővítsük.  

 

 

Részletes indokolás 

 

1.§-hoz 

 

A R. 9 § (1) bekezdését a fentieknek megfelelően módosítja. 

 

2.§-hoz 

 

Az R. 2. sz. mellékletét a fentieknek megfelelően módosítja. 

 

3. §-hoz 

 

Az R. 3. sz. mellékletét a fentieknek megfelelően módosítja. 

 

4. §-hoz 

 

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik oly módon, hogy a hatálybalépéssel a módosítás 

beépül az alaprendeletbe, míg a rendelet-módosítás, mint önálló rendelet a hatálybalépést 

követő napon hatályát veszti. 
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2.)Mezőkövesd Város Önkormányzatának közép- és hosszú távú  

vagyongazdálkodási terve 
 

 

 

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 

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

képviselő-testületnek. 

 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság 

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

képviselő-testületnek azzal a kiegészítéssel, hogy az önkormányzat vizsgálja meg a Juharfa u. 3. 

alatti ÉMÁSZ által használt Elektromos Központ (Trafóház) tulajdonjogi helyzetét. 

 

Ügyrendi és Szociális Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az Önkormányzat közép- és hosszú távú 

vagyongazdálkodási tervével kapcsolatos határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, azt 

mellékleteivel együtt elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy testületi ülésre 

kapjanak kimutatást a nem lakás célú helyiségek bérlőiről, és arról, hogy milyen jogcímen 

bérlik, és mennyi bérleti díjat fizetnek.  

 

 

Barsi László kérdezi, hogy a volt laktanya létesítmény, valamint a 15,5 % -os Tiszafüredi tagi rész 

hány négyzetméter területű. 

  

Takács József elmondja, hogy a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság ülésén elhangzott, 

hogy a Juharfa úton található a Trafóház, ami nem lakás céljára szolgál, az ÉMÁSZ használja. Kéri, 

hogy bérleti díj legyen kiszabva erre az épületre is, és a közös költség hozzájárulására lehet 

kötelezni az ÉMÁSZ-t. Az állagmegóváshoz, fenntartáshoz minden lakónak hozzá kell járulnia, 

ahol ebben az esetben 30 éve elmaradás van.  

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester válasza, hogy a jogászok meg fogják vizsgálni az ügyet. A közös 

költséget mindenképpen meg kell fizetnie az ÉMÁSZ-nak, jogos a felvetés. A Remondisban lévő 

üzletrész nem négyzetméter, hanem üzletrész egy gazdasági társaságban. A laktanya a Mezőkövesdi 

Önkormányzat tulajdonában lévő 7.6 hektáros terület, ez a Szentistván felőli rész, de ki fogjuk 

számolni négyzetméterre is.  

 

Takács József elmondja, hogy a Trafóháznál volt egy elfagyás, ahol a lakók a közös költségből 

fizették ki a költségeket. Egy külső cég kárt okoz, és nem járul hozzá a helyreállítási költségekhez. 

Csak az ÉMÁSZ léphet be a lakásba, helyre kellene állítania az eredeti körülményeket. Lehetne 

kötelezni az ÉMÁSZ-t a károkozáshoz való hozzájárulása miatt.  

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester reagálva a kérdésre elmondja, hogy az érintett ingatlan társasház. 

Társasházi gyűlésen fel kell vetni a problémát. Tudomása szerint az ÉMÁSZ le fogja szigetelni a 

helyiséget, melyről Képviselő úr tájékoztatva lesz.  

Ezt követően az előterjesztés mellékletét képező 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  

45/2013. (II.27.) önkormányzati határozata  

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata közép-és hosszú távú  

vagyongazdálkodási tervéről 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 

vagyongazdálkodásának az Alaptörvényben, valamint a nemzeti vagyonról szóló 

2011. évi CXCVI. törvény 7. § (2) bekezdésében meghatározott rendeltetése 

biztosításának céljából Mezőkövesd Város Önkormányzatának közép- és hosszú távú 

vagyongazdálkodási tervét elfogadja az alábbiak szerint: 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának középtávú vagyongazdálkodási terve:  

 

1) Az önkormányzati vagyonnal felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni.  

2) A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró képességéhez igazodó, 

elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek 

kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és 

költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő 

használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá a feleslegessé váló vagyontárgyak 

elidegenítése.  

3) Az önkormányzati vagyonfejlesztés céljait a Képviselő-testület döntései és az éves 

költségvetési rendelet határozza meg.  

4) Az önkormányzati vagyon hasznosításának alternatívái:  

a) A feladat ellátásához nem szükséges vagyon értékesítése: a rendelkezésre álló 

szabad vagyon értékesítését forgalmi értékbecsléssel megalapozva, nyilvános 

pályázati kiírás alapján, a vagyonrendelet előírásai szerint, a nemzeti vagyonról szóló 

2011. évi CXCVI. törvény alapján kell lefolytatni.  

b) Használatba-adás, bérbeadás: A lakás és nem lakáscélú helyiségek hasznosítása 

elsősorban bérleti szerződés keretében tehető meg. A bérlet útján nem hasznosított 

ingatlan esetében törekedni kell arra, hogy minél rövidebb ideig legyen 

kihasználatlan állapotban, ezért folyamatos pályáztatás szükséges. A bérleti díjakat a 

piaci viszonyoknak megfelelően kell megállapítani. Törekedni kell arra, hogy a 

bérleti díjak, lakbérek fedezetet nyújtsanak az ingatlan karbantartására, felújítására és 

az üzemeltetési költségekre. A lakások és nem lakáscélú helyiségek bérbeadásának 

részletes szabályait az Önkormányzat 10/2006. (III.30.) rendelete tartalmazza. 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának hosszú távú vagyongazdálkodási terve:  

 

1) A középtávra meghirdetett feladatok ellátása.  

2) A vagyonhasznosítás során a bevételszerzés, illetve a kiadáscsökkentés mellett 

szem előtt kell tartani azt, hogy ne vagyonfelélést eredményezzen. A piaci helyzet 

ismeretében évente felül kell vizsgálni az értékesítendő, valamint a más módon 

hasznosítható vagyonelemeket.  
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3) A vagyonhasznosítás bevételeit minél nagyobb arányban a megmaradó 

vagyontárgyak megóvására, felújítására kell fordítani.  

4) A vagyonhasznosítás célja, hogy Mezőkövesd város területén további ipari, 

idegenforgalmi, kulturális, munkahelyteremtő beruházások valósuljanak meg. 

Törekedni kell arra, hogy a megvalósuló beruházásokat elsődlegesen pályázati 

forrásból tudja biztosítani az Önkormányzat. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal összefüggő 

szükséges intézkedések megtételére. 

 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

 

  



 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat vagyongazdálkodási tervének 1. számú melléklete 

 

I. Törzsvagyon 
 

A./Forgalomképtelen vagyon, mely az Nvtv. 5 § (4) bekezdése alapján nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon  

 

1./Helyi közutak, műtárgyak: 

 kiépített /km/  kiépítetlen km/ 

a./Belterületi gyűjtőutak 13 0,8 

b./Kiszolgáló és lakóutak 78 8 

c./ Külterületi közutak 2,5 318 

d./Kerékpárutak 7,3  

e./ Gyalogutak és járdák 85 2,4 

f./ Parkolók 710 db 

g./ Gondozott  zöldterületek 378140 m2 

(ebből játszótér 14 db)  

 

Vagyonnyilvántartó: Mezőkövesd Város Önkormányzata  

Vagyon működtető/vagyonkezelő: külön szerződések alapján a Városgazdálkodási Zrt. 

 

 

B./Forgalomképtelen vagyon, mely az Önkormányzat 9/2012. (III.29.) önkormányzati 

rendelete forgalomképtelennek minősít 

 

 

a./ Dala József és Takács István festőművészek hagyatéka: 

 

 

Vagyonnyilvántartó: Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Vagyon működtető/vagyonkezelő: KÖZKINCS-TÁR kulturális, Könyvtári, Turisztikai és 

Múzeumi  Nonprofit Kft. 

 

b./ Matyó Népművészeti és Háziipari Szövetkezettől nyilvántartás szerint átvett, valamint, 

művészek által a városnak adományozott, népművészeti jellegű vagyon, lajstromba vett népi 

bútorok, berendezési tárgyak és népi bútorok. 

 

Vagyonnyilvántartó: Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Vagyon működtető/vagyonkezelő: Matyó Népművészeti Egyesület 

 

 

c./ Alkotóházak, védett népi épületek 

 

4725 hrsz.-ú Mezőkövesd, Kisjankó Bori u. 6.(Mézeskalácsos ház) 

4770 hrsz.-ú Mezőkövesd, Mogyoró köz 6. (Gari Margit emlékház és zeneház) 



 

 

4769 hrsz.-ú Mezőkövesd, Mogyoró köz 4. (Játékház) 

4768/2 hrsz.-ú Mezőkövesd, Kisjankó Bori u. 9.(Tűzzománcos műhely) 

4818 hrsz.-ú Mezőkövesd, László Károly u. 20. 

4154/7 hrsz.-ú Mezőkövesd, Anna köz 13. 

953-9054 hrsz.-ú Mátyás király 50-52 Iskolatörténeti Múzeum 

4737 hrsz.-ú Kisjankó Bori u. 24. Emlékház 

 

Vagyonnyilvántartó: Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Vagyon működtető/vagyonkezelő: KÖZKINCS-TÁR Kulturális, Könyvtári, Turisztikai és 

Múzeumi Nonprofit Kft. 

 

 

C./ A törzsvagyon körén belül az Önkormányzat 9/2012. (III.29.) rendelete alapján 

korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak 

 

 

1/ Ivóvíz, szennyvíz csatorna hálózata  

 

Ivóvízhálózat: 182,8 km 

Szennyvíz csatornahálózat: 86,5 km 

Szennyvízátemelők: 10 db 

Zárt rendszerű csapadékcsatorna: 17 km 

Fenti kimutatás a folyamatban lévő szennyvízcsatorna hálózat bővítést nem tartalmazza 

 

Vagyonnyilvántartó: Mezőkövesd Város Önkormányzata  

Vagyon működtető/vagyonkezelő: Városi Önkormányzat, az ivóvíz vonatkozásában a víziközmű 

szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény alapján az ÉRV Zrt. 

 

2./Nevelési-oktatási és művelődési intézmények: 

 

a./ Óvodák:  

 Egri úti tagóvoda, 515/6 hrsz. Mezőkövesd, Egri út 3. 

 László Károly úti tagóvoda, 4873 hrsz. Mezőkövesd, László Károly u. 1. 

 Dohány úti tagóvoda, 5383/16 hrsz. Mezőkövesd, Dohány u. 1. 

 Móra Ferenc úti tagóvoda, 2945/1 hrsz. Mezőkövesd, Móra Ferenc út 2. 

 

Vagyonnyilvántartó: Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde  

Vagyon működtető/vagyonkezelő: Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde  

 

b./Bölcsőde: 34321/13 Hrsz. Mezőkövesd, Deák Ferenc út 1. 

 

Vagyonnyilvántartó: Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde  

Vagyon működtető/vagyonkezelő: Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde 

 

 



 

 

c./ Alapfokú nevelési, oktatási intézmények: 

 

 MÁAMIPSZ Mező Ferenc Tagiskola 5383/20 hrsz. Mezőkövesd, Építők út 1. 

 MÁAMIPSZ Bárdos Lajos Általános Tagiskola 4518/3 hrsz. Mezőkövesd, Hősök tere 14. 

 MÁAMIPSZ Szent Imre Általános Tagiskola 3345/2 hrsz. Mezőkövesd, Mátyás király út 

225. 

 MÁAMIPSZ Alapfokú Művészetoktatási Tagintézmény 2593 hrsz. Mezőkövesd, Mátyás 

király út 130. 

 MÁAMIPSZ Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Mezőkövesd Hősök tere 14. 

 

Vagyonnyilvántartó: Mezőkövesd Város Önkormányzata  

Vagyon működtető/vagyonkezelő: Klebersberg Intézmény Fenntartó Központ a köznevelési 

feladatot ellátó önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. 

évi CLXXXVIII törvény alapján. 

 

d./Középfokú oktatási intézmények 

- Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola Mezőkövesd, Mátyás király 

út.146. (2736/18 hrsz.) 

 

Vagyonnyilvántartó: Mezőkövesd Város Önkormányzata  

Vagyon működtető/vagyonkezelő: Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola 

 

- Széchenyi István Katolikus Szakképző Iskola Mezőkövesd, Gróf Zichy 18. (2747/1 hrsz.) 

 

Vagyonnyilvántartó: Mezőkövesd Város Önkormányzata  

Vagyon működtető/vagyonkezelő: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény alapján, 

valamint 122/2012. (V.30.) önkormányzati határozat alapján az Egri Főegyházmegye 

 

- Bayer Róbert Kollégium és Élelmezési Központ 2736/18 Hrsz. (Gimnázium telkén 

található, nincs leválasztva) Mezőkövesd Damjanich út 1. 

 

Vagyonnyilvántartó: Mezőkövesd Város Önkormányzata  

Vagyon működtető/vagyonkezelő: Mezőkövesd Város Önkormányzata 

 

e./ Közösségi Ház: Mezőkövesd, Szent László tér 24.(2577 hrsz.) 

 

Vagyonnyilvántartó: Mezőkövesd Város Önkormányzata  

Vagyon működtető/vagyonkezelő: KÖZKINCS-TÁR Kulturális, Könyvtári, Turisztikai és 

Múzeumi Nonprofit Kft. 

 

f./ Média Központ: Mezőkövesd, Szent László tér17. (4137/A/2 hrsz.) 

 

Vagyonnyilvántartó: Mezőkövesd Város Önkormányzata  

Vagyon működtető/vagyonkezelő: Mezőkövesdi Média és Nonprofit Kft. 

 



 

 

g./ Könyvtár:  

ci.) felnőtt részleg: Mezőkövesd, Madách út 1.(2592 /7/53-54 hrsz.) 

cii.) gyermekrészlet: Mezőkövesd, Mátyás király út 142. (2592/7/A/52 hrsz.) 

ciii.)  

Vagyonnyilvántartó: Mezőkövesd Város Önkormányzata  

Vagyon működtető/vagyonkezelő: KÖZKINCS-TÁR Kulturális, Könyvtári, Turisztikai és 

Múzeumi Nonprofit Kft. 

 

h./ Városi Galéria: Mezőkövesd, Szent László tér 7. (4146 hrsz.)  

 

Vagyonnyilvántartó: Mezőkövesd Város Önkormányzata  

Vagyon működtető/vagyonkezelő: KÖZKINCS-TÁR Kulturális, Könyvtári, Turisztikai és 

Múzeumi Nonprofit Kft. 

 

i./ Táncpajta: Táncpajta, Mezőkövesd, Kisjankó Bori u. 7. (4825 Hrsz.) 

 

Vagyonnyilvántartó: Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Vagyon működtető/vagyonkezelő: Matyó Népművészeti Egyesület 

 

j./ Művelési és oktatási intézményben lévő lakás megjelölésű ingatlanok: Mezőkövesd, 

Mátyás király út 146.( 2736/18 hrsz.) 

 

 Szent László Gimnázium telkén lévő 1 db szolgálati lakás, 1 db orvosi rendelő  

 

Vagyonnyilvántartó: Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Vagyon működtető/vagyonkezelő: Szent László Gimnázium 

 

k./ Matyó Múzeum Mezőkövesd, Szent László tér 8 (1511.-1512.hrsz.) 

 

Vagyonnyilvántartó: Mezőkövesd Város Önkormányzat 

Vagyon működtető/vagyonkezelő: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

96/2012. (XI.28.) önkormányzati határozata alapján 

 

l./ Volt Kistemplom: Mezőkövesd, Mátyás király út 73/A (5394 hrsz.) 

 

Vagyonnyilvántartó: Mezőkövesd Város Önkormányzata  

Vagyon működtető/vagyonkezelő: Polgármesteri Hivatal, külön szerződés alapján bérlő Lukács 

Tamás 

 

3./ Egészségügyi és szociális intézmények: 

 

a /Önkormányzati Háziorvosi rendelők 

 Mezőkövesd, Gyula út 2.(2564/2 hrsz.)  

 Mezőkövesd, József Attila út 3. (5309/C hrsz.) 

 



 

 

b./ Iskola fogászat: Mezőkövesd, Gyula út 2.(2564/2 hrsz.) 

 

Vagyonnyilvántartó: Mezőkövesd Város Önkormányzata  

Vagyon működtető/vagyonkezelő: Mezőkövesd Város Önkormányzata 

 

c./ Orvosi ügyelet: Mezőkövesd, József Attila u. 3. (5309/A/1-2 Hrsz.) 

 

Vagyonnyilvántartó: Mezőkövesd Város  Önkormányzata 

Vagyon működtető/vagyonkezelő: Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 

 

d/ Városi Rendelőintézet és Tüdőgondozó: Mezőkövesd, Mátyás király út 75. (5393 hrsz.) 

 

Vagyonnyilvántartó: Városi Rendelőintézet 

Vagyon működtető/vagyonkezelő: Városi Rendelőintézet 

 

e/  Morvai János út 1.sz. alatti épület (1508/A hrsz.) 

 

Vagyonnyilvántartó: Mezőkövesd Város Önkormányzata 

 

Vagyon működtető/vagyonkezelő: Mezőkövesd Város Önkormányzata és külön megállapodás 

alapján Mezőkövesd Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Ügyészség, B-A-Z 

Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 

Észak-magyarországi Regionális Intézete. 

 

f./ Idősek Otthona és Idősek Napközi Otthona, Mezőkövesd, Mátyás király út 90. (1580 hrsz.) 

g./ Öregek Otthona, Mezőkövesd, Bogácsi út 4.(2965 hrsz.) 

 

Vagyonnyilvántartó: Mezőkövesd Város  Önkormányzata 

Vagyon működtető/vagyonkezelő: Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 

Szociális és Gondozási Központ 

 

h./ Hajléktalanok szállása Mezőkövesd, Mátyás király út 121.(4828 hrsz.)  

 

Vagyonnyilvántartó: Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Vagyon működtető/vagyonkezelő: Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

 

4./ Igazgatási és egyéb épületek : 

 

 Mezőkövesd, Mátyás király út 112.Polgármesteri Hivatal „A” épület (1510 hrsz.) 

 Mezőkövesd, Mátyás király út 114.Polgármesteri Hivatal „B” épület (1523 Hrsz.) 

 

Vagyonnyilvántartó: Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Vagyon működtető/vagyonkezelő: Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

261/2012. (X.25.) önkormányzati határozata alapján az „A” épület földszinti részéből 334 m2 

területet biztosít a Mezőkövesdi Járási Hivatal részére 



 

 

5./ Kereskedelmi, szolgáltató és egyéb ingatlanok, földek: 

 

a./ Használt cikk piac, vásártér, sportlőtér: Mezőkövesd, Vásártér (3/6 hrsz.) rendelet szerint 

forgalomképes (üzleti vagyon) mivel a használt cikk piacnak csak a terület egy részét használjuk a többit el kívánja 

adni az önkormányzat, ezért az üzleti vagyonnál részletesen szerepeltetjük! 

 

 Vásártér/használt cikk piac: területe 4 ha 8904 m2 

 Sportlőtér: belterület 1- hrsz. területe 3411 m2, külterület 038 /1hrsz. területe 2208 m2 

 

b./ Agrár Innovációs Központ és Piaccsarnok: Mezőkövesd, Rákóczi út 17.(1017 hrsz.) 

 

Vagyonnyilvántartó: Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Vagyon működtető/vagyonkezelő: Mezőkövesd Város Önkormányzata és külön megállapodás 

alapján a Városgazdálkodási Zrt. 

 

c./ Önkormányzati üdülők: 

  Bimbó út 6., Mezőkövesd - Zsóry, területe 969 m2 (6860/4 hrsz.) 

 Cserjés köz 8.,Mezőkövesd - Zsóry, területe 2056 m2 (6854/2 hrsz.) 

 

Vagyonnyilvántartó: Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Vagyon működtető/vagyonkezelő: Mezőkövesd Város Önkormányzata és külön szerződés 

alapján a Zsóry-Camping Kft. 

 

d./ Zsóry üdülőterületén lévő díszkert (7134/30 hrsz.) 

 

Vagyonnyilvántartó: Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Vagyon működtető/vagyonkezelő: Mezőkövesd Város Önkormányzata és külön szerződés 

alapján a Városgazdálkodási Zrt. 

  

e./ HÉSZ szerint véderdő, közpark, játszótér szabadidő központ: Kavicsos tó és 

Szabadidőközpont (5398/1 hrsz.), játszótér (5397 hrsz.), egyéb terület 5398/6 

f./ HÉSZ szerint ligetes, erdős közpark övezet( KP/2): 1926/1 Hrsz. Mezőkövesd, Júlia út, 

területe 6077 m
2
 , 6849/33 Hrsz. Mezőkövesd, Zsóry - fürdő Ostoros patak, területe 3018 m

2
  

g./ HÉSZ szerint sport és szabadidős létesítmények elhelyezésére szolgáló területek (K5/2), 

melyek a közforgalom számára meg kell nyitni. 

 2065 Hrsz. Mezőkövesd, Damjanich utca, területe 1 ha 0,442 m
2
 ,  

 1294 Hrsz. Mezőkövesd, Kőkép, területe 2 ha 376 m
2
  

 1363 Hrsz. Mezőkövesd, Lenke út, területe 1 ha 2183 m
2
  

 6269/1 Hrsz. Mezőkövesd, Cseresznye út, területe 1592 m
2
  

 6161/1 Hrsz. Mezőkövesd, Barack utca, területe 4545 m
2
  

 6161/3 Hrsz. Mezőkövesd, Barack utca, területe 3840 m
2
  

 6162 Hrsz. Mezőkövesd, Barack utca, területe 3471 m
2
  

 200/83 Hrsz. Mezőkövesd, Egri úti lakótelep  



 

 

 7324 Hrsz. Mezőkövesd, Hadnagy út, területe 1 ha 3809 m
2
   

 

h./ A HÉSZ szerint Általános véderdő övezet (Ev/1.1): 6067/6 hrsz. Mezőkövesd, Cseresznye 

utca, területe 1 ha 1429 m2 

i./ A HÉSZ szerint  Általános mezőgazdasági terület, nádas, vízállásos vegyes nádassal 

tagolt tér( Ma/1.4).: 264/2 hrsz. Mezőkövesd, Vasútalja, területe 8705 m2 

 

D./Üzleti vagyon, 

 

 melyet a Nvtv. valamint az 9/2012. (III.29.) rendelete nem minősít korlátozottan 

forgalomképes vagyonnak és az önkormányzat hosszú távú gazdasági,  

kulturális és sport  céljait szolgálja  

 

1/ Kommunális hulladéklerakó hely és hulladéklerakó telep: 

 

 0225/3 Hrsz. Mezőkövesd külterület, területe 14 ha 7209 m2: ezen a területen található a 

kommunális hulladék lerakóhely, a hulladék komposztáló, valamint a 2006-ban 

megépített Állati tetemek ideiglenes elhelyezésére szolgáló telep. 

 0225/5 Hrsz. Mezőkövesd külterület, területe 4 ha 2204 m
2
  

 0225/6 Hrsz. Mezőkövesd külterület, területe 3598 m
2
 , ez a két ingatlan tulajdoni lapon 

és térképen szemétlerakó telekként van megjelölve, a további hasznosításának 

eldöntéséhez az Önkormányzat állásfoglalása szükséges. 

 0409/11 Hrsz. Tiszafüred, területe 35 ha 506 m
2
 ezen ingatlan 13733/111375-öd rész 

Mezőkövesd város önkormányzata tulajdona, a többi ingatlanrész 44 település közös 

tulajdona. 

2/ Szennyvíztisztító telep: 

 0281 Hrsz. Mezőkövesd külterület /Lövői út/, területe 1 ha 710 m
2
  

3./ Sportlétesítmények:  

  Sportcsarnok Mezőkövesd, Kavicsos út 9. (5383/45 hrsz.) 

Vagyonnyilvántartó: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal 

Vagyon működtető/vagyonkezelő: Mezőkövesd Zsóry Futball Club Kft. 

 Sportpálya, Mezőkövesd, Széchenyi út 9.(5382 hrsz.) 

 Külterületi Sportpálya, Mezőkövesd, Temető utca (0160/3 hrsz.) 

 

Vagyonnyilvántartó: Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Vagyon működtető/vagyonkezelő: Mezőkövesd Zsóry Futball Club Kft. 

 

4./ Mezőgazdasági földek: 

Az Önkormányzat a tulajdonában álló mintegy 31 ha 6146 m
3
 külterületi és zártkerti 

mezőgazdasági föld van. 



 

 

A fenti mezőgazdasági területből a HÉSZ szerint  nagy kiterjedésű kereskedelmi célú területek 

övezetbe sorolja (K/1.1 övezet), mely nagy bevásárlóközpontok vegyes funkciójú kereskedelmi 

szolgáltató funkciók, pláza típusú kereskedelmi központok elhelyezésére szolgál.  

 017/9 Hrsz. szántó megnevezésű 3 ha 2765 m2, önk. tul.98 % azaz 3 ha 2175 m
2
  

 017/10 Hrsz. szántó megnevezésű 8090 m2, önk. tul. 98 % azaz 7944 m
2
  

 017/11 Hrsz. szántó megnevezésű 3 ha 8372 m2, önk. tul. 98 % 3 ha 7681 m
2
  

HÉSZ szerint általános véderdő övezet (EV 1.1):  

 0136/68 hrsz. szántó megnevezésű 4 ha 5054 m
2
  

 0212/24 hrsz. szántó megnevezésű 1777 m
2
 , valóságban külterületi földút 

HÉSZ alapján falusias lakóterület, építési övezetbe tartozik, a területre a szabályozási terve 

telekalakítási terv készítését írja elő (LF 1.1): 

 0260/2 hrsz. szántó megnevezésű 2 ha 9068 m
2
  

 0275/5 hrsz. szántó megnevezésű 3 ha 2493 m
2
, minkét területet jelenleg haszonbérbeadás 

útján műveli az önkormányzat.  

 

5./Belterületi építési telkek, területek: 

Az önkormányzat tulajdonában jelenleg az alábbi beépítésre alkalmas telkek állnak 

rendelkezésre: 

 

Gksz/1.2. Övezetbe tartozik 

 3/6 Hrsz. Vásártér, Mezőkövesd Vásártér, területe: 4 ha 8904 m
2
, beépíthetősége: 

LK/2.1 övezetbe tartoznak az alábbi önkormányzati ingatlanok: 

 200/83 hrsz., Mezőkövesd Illyés Gyula út 10.   1 h 2947 m
2
    

 1310 hrsz. Mezőkövesd, Irén út 18. 544 m
2
  

 6322/2 hrsz. Mezőkövesd, Alma út 7/A 642 m
2
  

 6323/2 hrsz. Mezőkövesd, Alma út 9/A 463 m
2
  

 6324/2 hrsz. Mezőkövesd, Alma út 11/A 484 m
2
  

 6224/1 hrsz. Mezőkövesd, Barack út 54. 896 m
2
  

 6224 hrsz. Mezőkövesd, Barack út 56. 896 m
2
  

 6224/3 hrsz. Mezőkövesd, Barack út 52. 896 m
2
  

 6224/4 hrsz. Mezőkövesd, Barack út 50. 896 m
2
  

 6198 hrsz. Mezőkövesd, Barack út 67.  1010 m
2
  

 

Lke/3.3 lakóövezetbe tartozik az alábbi önkormányzati ingatlan: 

5709 hrsz. Mezőkövesd, Pacsirta út 5. szám 8000 m
2
  

 

VT5.1. Azaz település központi vegyes terület elsősorban idegenforgalmi létesítmények 

elhelyezésére szolgál 

 7164/11 hrsz. Mezőkövesd - Zsóry, Napfürdő út, 1893 m
2
  /volt autóbusz parkoló/ 

 

6./ Komplex ipari létesítmények: 

 0300/5 hrsz. Mezőkövesd, külterületi telephely /volt laktanya/ 10 ha 2615 m
2
  

 0220    hrsz. Mezőkövesd külterület, Repülőtér 234 ha 4279 m
2
  

 0312/2 hrsz. Mezőkövesd külterület, volt katonai tó, 6 ha 4453 m
2
  



 

 

 0409/11 hrsz. Tiszafüred külterület, kommunális hulladéklerakó önkormányzatot 

megillető 17333/111375-ad tulajdoni része  

 

7./ Zsóry Gyógy és Strandfürdő 

A Zsóry Gyógy és Strandfürdő hasznosítását és fejlesztését külön koncepció szabályozza, mely 

tartalmazza a gyógyhellyé minősítés elnyeréséhez szükséges feltételeket is. 

 

8./ Zsóry kemping 7174/2 Hrsz. 5 ha 7193 m
2
  területe  

A kemping üzemeltetését, fejlesztését, nyilvántartását az Önkormányzat által alapított Zsóry-

Camping Kft. végzi. 

 

9./Lakás és nem lakás céljára szolgáló ingatlanok: 

 

Jelenleg az önkormányzat tulajdonában 52 db önkormányzati bérlakás van, melyből 1 db 

szövetkezeti házban, 16 db társasházban, 16 db az Illyés Gyula úti társasházban van, a többi 

pedig kertes ház. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lakásbérlemények 

Sorszám db Cím m
2
  

1. 2 Barack u. 46-48. 78 

2. 1 Barack u. 58. 974 m
2
 lakóház, udvar, 

gazdasági épület 

3. 2 Dr. Lukács Gáspár u. 7-8.  156 

4. 1 Szamóca u. 2. 41 

5. 1 Szamóca u. 4. 41 

6. 1 Bogáncs köz 17. 66 

7. 1 Dávid u. 45. 41 

8. 1 Gaál István u. 8/A 56 

9. 1 Gaál István u. 8/B 64 

10. 2 Batthány u. 13. 105 

11. 4 Juharfa u. 1-3 163 

12. 1 Dr. Lukács Gáspár u. 1. 33 

13. 1 Mártírok u. 29. 39 

14. 1 Mátyás király u. 68 39 

15. 6 Mátyás király u. 142. 201 

16. 2 Mátyás király u. 143-145. 62 

17. 1 Mátyás király 211-215. 49 

18. 1 Sport u. 5. 57 

19. 3 Szent László tér 19. 134 

20. 1 Gimnázium 84 

21. 16 Illyés Gyula u. 8. 920 

22. 1 Mozi lakás  34 

23. 1 Juharfa u. 3.* 54 

 

 

*A Juharfa u. 3. szám alatti 54 m2-es helyiség a földhivatali nyilvántartáson lakásként szerepel, a 

társasház alapító okiratában pedig elektromos központ, amit az ÉMÁSZ használ. 

 

 

 



 

 

 

Jelenleg 51 db nem lakás célú helyiség van az önkormányzat tulajdonában. Az üzlet helyiségeket 

nehéz gazdasági körülmények miatt egyre nehezebb kiadni, a hasznosítás módját célszerű 

felülvizsgálni. 

 

 

Nem lakás célú helyiségek 

Sorszám db Cím m
2
  

1. 1 Alkotmány u. 2. 530 

2. 2 Abkarovits Jenő tér 1. 202 

3. 3 Eötvös u. 2. 140 

4. 1 Gaál István u. 3. 165 

5. 2 Gaál István u. 13. 107 

6. 8 Illyés Gyula u. 8. 236 

7. 1 Mártírok u. 27. 866 

8. 2 Mátyás u. 71. 295 + 30 garázs 

9. 1 Mátyás király u. 114. 70 

10. 1 Mátyás király u. 134. 67,5 

11. 1 Mátyás király u. 75. 155 

12. 1 Mátyás király u. 211-

215. 

109 

13. 4 Morvai János u. 1. 489 

14. 1 Szent László tér 8.  713 

15. 3 Szent László tér 17. 179 

16. 3 Szent László tér 19. 271 

17. 13 Rákóczi u. 24. 273 

18. 1 Gimnázium /orvosi 

rendelő/ 

55 

19. 2 Zsóry-fürdő A-B öltöző 

épület  

980 

 

 

10./ Portfóliók és részesedések, üzletrészek: 

 

Portfólió: 

Megnevezés:  Mennyiség 

1./Optima értékpapír: 30124426 db 



 

 

2./ Kárpótlási jegy: 18 db 

 

Üzletrészek: 

Gazdálkodó szervezet megnevezése  Tulajdoni hányad 

 

1./ Zsóry Camping Kft. 100 % 

2./ Városgazdálkodási Zrt. 100 % 

3./ Média Non-profit Kft. 100 % 

4./ KÖZKINCS-TÁR Kulturális, Könyvtári, Turisztikai és Múzeumi Nonprofit Kft.100 % 

5./ Észak-magyarországi MÉH Zrt. 0,4 %  

6./ Tiszafüredi tagi rész  15,5 % 

 

 

 

 

3.) Városi játszóterek 2013. évi fenntartása, fejlesztése 
 

 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság 

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

képviselő-testületnek. 

 

 

Nyeste László elmondja, hogy az előterjesztésben a Gr. Zichy János utcai játszótérre 2 millió Ft 

van szánva. Régi adóssága a városnak, hogy ezen a területen élő gyerekek számára megfelelő 

körülményeket biztosítsanak. Kevésnek tartja azonban az összeget. A dombon a betontuskók 

továbbra is benne vannak a földben, melyek balesetveszélyesek. Rengeteg probléma van, amit 

meg kell oldani. Fontosabbnak tartja, hogy játékelemeket vásároljanak, a körbekerítést halasszák 

el a következő ütemre. Javasolja, hogy a teljes összeg a játékokra legyen fordítva. A Kavicsos 

tavi játszótér csak 16 óráig tart nyitva, legyen rugalmas nyitva tartás az időnek megfelelően.  

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester tájékoztat, hogy akkor érdemes játékot beszerezni, ha körbe van 

kerítve, különben tönkremennek idő előtt. Játszótérfejlesztés előtt körbe kell keríteni a területet. 

Ez a normális, és ez a szabály. Egyetért azzal, hogy sajnos a játszótérhez 20 éve nem nyúltak. A 

Kavicsos-tavi játszótér nyitva tartása során állandó felügyelet van biztosítva. Nem lehet 

időjáráshoz kötni, munkajogi szabályok vannak. Nem lehet megmondani előre, mikor milyen idő 

lesz. Szeretnék megőrizni a tisztaságát, ezért van ott felügyelet. A nyitva tartás változni fog 

tavasztól. 

 

Molnár Istvánné elmondja, hogy a Gr. Zichy J. utcai játszótéren a játékokat folyamatosan 

javítják, cserélik. Azt ott játszó gyerekek szülei kérése, hogy körbe legyen kerítve, mert a 

kutyákat oda hordják sétáltatni és odapiszkítanak. 

 

Csirmaz József tájékoztat, hogy a Harsányi úton is van jól felszerelt játszótér, ami közelebb 

található. 



 

 

 

Nyeste László véleménye, hogy nagyon lekezelő Polgármester Úr. Mint szülő szólalt fel, ne 

vigyünk bele politikát. Alig-alig van játék a gr. Zichy játszótéren. Hiába van körbekerítve, ha 

nincs mivel játszani. ez a javaslata. Az a javaslata, hogy lehessen módosítani a Kavicsos-tavi 

nyitva tartást március 1-től.  Törvénytisztelő ember, ha be van zárva, nem mennek be, de vannak, 

akik bemásznak a zárás ellenére is. Legyen hosszabb nyitva tartása a játszótérnek. A rongálást a 

nyitva tartási időn túl használó gyerekek végzik. 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester Nyeste László képviselő módosító javaslatát teszi fel szavazásra, 

mely szerint a 2 MFt csak játékokra kerüljenek felhasználásra, és a kerítés megépítését halasszák 

el későbbi időpontra. 

 

 

A Képviselő-testület 1 igen szavazattal, 7 nem ellenében, és 4 tartózkodás a módosító 

javaslatot nem támogatja 

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester – mivel a jelenlévő képviselők részéről több hozzászólás, 

vélemény nem hangzik el – így az eredeti határozati javaslatot teszi fel szavazásra.  

 

 

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 

hozza 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

46/2013. (II.27.) önkormányzati határozata  

 

a városi játszóterek 2013. évi fenntartásáról, fejlesztéséről 

 

1./ A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és támogatja, hogy a játszóterek 

2013. évi fenntartása, fejlesztése során a Gróf Zichy J. úti játszótér kerítéssel történő 

körbekerítése, valamint eszközparkjának bővítése kombinált várral, hintával és 

mérleghintával valósuljon meg. A kerítés becsült költsége bruttó 1.150.000, illetve a 

játszóeszközöké bruttó 750.000 Ft. 

 

2./ Felkéri a polgármestert, hogy a játszótér kerítésének kivitelezésére, és eszközpark 

bővítésére kérjen árajánlatokat, és a legkedvezőbb ajánlatevővel kösse meg a 

vállalkozási szerződést. 

 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 



 

 

4.)2013. évben az önkormányzati intézményekben tervezett állagjavítási  és 

karbantartási munkák 
 

 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság 

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

elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

 

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

határozati javaslatban foglaltakat teszi fel szavazásra.  

 

 

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

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

47/2013. (II.27.) önkormányzati határozata  

 

a 2013. évben az önkormányzati intézményekben  

tervezett állagjavítási és karbantartási munkákról 
 

 

 

A Képviselő-testület 2013. évben az önkormányzati intézményekben szükséges 

állagjavítási és karbantartási munkákat a határozat melléklete szerint elfogadja. 
 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Városgondnokság vezetőjét a munkák kivitelezésére 

irányuló pályázati eljárás megindítására, és teljes körű lebonyolítására. 
 

 

Felelős: Városgondnokság vezető 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. számú melléklet 

 

- Bayer Róbert Kollégium – Élelemezési Központ 

 

- Kijelölt lakószobák, közös használatú helyiségek, folyosók festése, 

- Konyha és kapcsolódó kijelölt helyiségeknek, valamint társintézményekben lévő 

tálaló, melegítő konyhák tisztasági festése. 
 

 

- Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola 

 

- Az intézmény által kijelölt osztálytermeinek, szaktantermeinek, illetve vizes 

helységeinek, öltözőinek festése, 
 

- Bárdos Lajos Tagiskola 

 

- Kijelölt tantermek, folyosók, közös helyiségek festése, 

-     Lépcsőburkolat cseréje, javítása. 

 

- Mező Ferenc tagiskola 

 

- Kijelölt tantermek, közös helyiségek festése, 

- Vizes blokkok egészségügyi festése, 

- A folyósokon lévő beépített szekrények felújítása. 

- Nagy tornaterem tetőszigetelése 

 

- Zeneiskola 

 

- Az intézmény kijelölt tantermeinek, közös helységeinek festése, 

- Vizesblokkok egészségügyi festése, 

- Az udvar rendezése, 

 

- László Károly úti Tagóvoda 

- Öltözők és vizesblokkok tisztasági meszelése. 

 

- Móra Ferenc úti Tagóvoda 

- Vizesblokkok felújítása. 

 

- Dohány úti Tagóvoda 

- Öltözők és vizesblokkok felújítása. 

 

-  Közös Önkormányzati Hivatal „B” épülete 
 

       Nagy tanácskozó ablakainak külső festése. 

 

 



 

 

5.) Támogatási kérelem Matyó Húsvét rendezvényre 
 

 

Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a Matyó Húsvét rendezvényt 500.000.- Ft 

támogatásban javasolja részesíteni a képviselő-testületnek az önkormányzat 2013. évi 

költségvetésében szereplő civil szervezetek rendezvények kerete terhére.  

 

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 hozzászólás, vélemény 

nem hangzik el – így a határozati javaslatot a mellékletével együtt teszi fel szavazásra.  

 

 

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

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

48/2013. (II.27.) önkormányzati határozata  

 

Támogatási kérelem Matyó Húsvét rendezvényre 

 

1./ A Képviselő-testület a Matyó Húsvét rendezvényt 500.000.- Ft támogatásban részesíti 

az önkormányzat 2013. évi költségvetésében a civil szervezetek működésére, 

rendezvények kerete terhére. 

 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés 

megkötésére.  

 

 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MATYÓ HÚSVÉT - programterv 

Mezőkövesd 

2013. március 31-április 1. 
 

MÁRCIUS 30. szombat  

Szent László templomban:  

19.30 Nagyszombati szertartás, majd feltámadási körmenet  
 

MÁRCIUS 31.  vasárnap 

Hór-völgyi víztározónál: 

7.00 Húsvéti Gyermek, Ifjúsági és Felnőtt Horgászverseny 70/360-8251 

 

Hadas városrészben: 

10.30 Galagonya Bábszínház előadása a Táncpajtában 

11.30-17.00 Kistérségi hagyományőrzők, népdalkörök, zenészek, színészek műsora, 

gyermekprogramok. 

 
ÁPRILIS 1. hétfő 

Hadas városrészben: 

8.30 Traktorról locsolás edzővízzel 

10.00 Húsvéti ételek szentelése és kóstolása 

10.45-17.00 A Matyó Néptáncegyüttes és barátai, valamint más hagyományőrző csoportok, 

gyermek tánccsoportok, zenekarok, énekesek egész napos műsora 

11.00, 12.15, 13.30, 14.30  Matyó locsolkodás 

 

Gépmúzeumban:  

húsvéti állatudvar, IV. Mezőkövesdi Kovácstalálkozó 

 

MÁRCIUS 31 - ÁPRILIS 1. mindkét nap: 

Hadas városrészben: 

Népi játékok udvara, fa körhinta 

Húsvéti tojásudvar, tojásfestő bemutató 

Óriás nyúl fajtabemutató 

Népművészeti termékek kínálata, kirakodó vásár 

Mesterség bemutatók az alkotóházakban 

Lovas kocsizási lehetőség 

 

Matyó Portán (Mártírok u. 19-21.):  

pipícs sütés, csokitojás készítés, tojásfestés, borkóstolás és népviseletbe öltöztetés 

 

A belépés és a parkolás mindkét nap ingyenes. 

 

Vasárnap és hétfőn a Zsóry-fürdő és a Hadas városrész között kisvonat közlekedik. 

 



 

 

 

INFORMÁCIÓ: Matyóföldi Idegenforgalmi Egyesület, tel:49/500-285, fax: 49/500-286 

matyofold@gmail.com         www.mezokovesd.hu 

A szervezők a program- és időpontváltoztatás jogát fenntartják. 

 
 
 
 
 

MATYÓ HÚSVÉT 
2013. 

Költségterve 

    

     Hórvölgyi víztározó   
 

TERVEZETT KIADÁSOK: 

díjak - horgászverseny 10000 
 

H. víztározó 10000 

ÖSSZES: 10000 
 

Hadas 997000 

   
Reklám 193000 

Hadas 2 nap 
 

összesen: 1200000 

  terv 
   mobil WC 2nap 40000 
   Matyó N.együttes fellpések 

2 nap, infrastruktúra 
használata 150000 

 
TERVEZETT BEVÉTELEK: 

Egres + Mikófalva 
Néptáncegyüttes 200000 

 
önkormányzati támogatás 500000 

gyermekműsor,egyéb 
fellépők 90000 

 

támogatás tagok, 
vállalkozások 100000 

Fellépők étkezés 2 nap 160000 
 

résztvevő kézművesek, 
árúsok 
hozzájárulása 600000 

személyszáll. (busz., szgk.) 45000 
 

    

jogdíj 45000 
 

összesen: 1200000 

csokinyúl gyerekeknek, 
sonka, tojás, kalács, 
ásványvíz 37000 

   fa körhinta, népi játékok 130000 
   őrzés, szállítás 100000 
   ÖSSZES: 997000 
   

     Reklám 
     terv 
   szórólap  A4 4szín 2500 db 100000 
   feliratok, dekor 25000 
   Montázs 1/2 old. Hird. 60000 
   posta 8000 
   ÖSSZES: 193000 
    

 

mailto:matyofold@gmail.com
http://www.mezokovesd.hu/


 

 

 

6.)Tájékoztató a Város napja, Matyó Expo és fesztivál programjairól  
 

 

Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, azt 

elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy a rendezvény megszervezéséhez 

szükséges anyagi forrást a társadalmi szervezetek támogatása című pályázat terhére javasolja 

biztosítani. 

 

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 

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

képviselő-testületnek azzal, hogy 4.880.000 Ft anyagi forrást biztosítson a Társadalmi 

szervezetek támogatása című pályázat terhére.  

 
 

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

így a határozati javaslatot teszi fel szavazásra.  

 

 

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 

hozza 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

49/2013. (II.27.) önkormányzati határozata  

 

a Város napja, Matyó Expo és fesztivál programjairól 
 
 

A Képviselő-testület elfogadja a Közkincstár Nonprofit Kft. szervezésében megvalósuló 

Város napja, Matyó Expo és fesztivál programját, és biztosítja a szükséges anyagi forrást 

4.880.000.- Ft-ot a Civil szervezetek támogatása című pályázati keret terhére. 

 
A Képviselő-testület megbízza a Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft-t a rendezvény 

megszervezésével és lebonyolításával. 

 

Felelős: Kazárné Kalber Nikolett ügyvezető 

Határidő: értelem szerint. 

 

 

 

 

 



 

 

Város Napja, Matyó Expo és fesztivál 

2013. június 22-23. 

PROGRAM TERV 

 

A részletes programterv bemutatja, hogy a 2 napos rendezvényt milyen gazdag program 

kínálattal igyekszik megtölteni a Nonprofit Kft. Ebben az évben is a Kavicsos-Tó és 

Szabadidőpark ad otthont a rendezvénynek. Az előző évek gyakorlatának megfelelően a 

színpadi műsorokat egyéb programelemekkel is szeretnénk kiegészíteni, mint például, 

kézműves játszóház, mezőgazdasági gépbemutató, rendőrségi bemutató. Ebben az évben 

újdonságként mászó fallal és vízi foci pályával is színesítenénk a rendezvényt. A 

főzőverseny pedig vasárnap kerülne megrendezésre. 

   

Szombat 

 

7.00   Zenés ébresztő a Fúvószenekar közreműködésében   

  

10.00 - 12.00  Város napi program a Közösségi házban 

 

16.00 – 17.00  Gyermekműsor  

17.15 - 17.55  Matyó Nagymama klub egyesület  

18.00 - 18.25 Tardi hagyományőrző csoportok 

18.30 – 18.55 Szentistváni hagyományőrző csoportok 

19.00 - 20.00  Matyó néptáncegyüttes  

20.00 - 22.00  Jazz Est    

      

Vasárnap 

 

10.00 - 10.30  Főzőverseny megnyitó 

 

15.30 – 16.10 Gyermekműsor 

16.10 – 16.30 Zumba bemutató 

16.30 – 17.10 Színészeti Egyesület műsora 

17.10 – 17.45 Főzőverseny eredményhirdetés 

17.45 – 18.30 MASZK műsora 

18.30 - 19.00 Hangstúdió Egyesület 

19.00 – 22.00 Sztár fellépők 

22.00 - 22.15 Tűzijáték 

 

A rendezvény költsége részletesen az alábbiak szerint alakul. 

Programok Költségek 

Jazz est 700.000 Ft 

Gyermekműsor 120.000 Ft 

Sztár fellépők 900.000 Ft 



 

 

Tűzijáték 500.000 Ft 

Vízi foci pálya (2 napra ennyi a költsége) 150.000 Ft 

Mászó fal (2 napra ennyi a költsége) 150.000 Ft 

Programok összköltsége 2.520.000 Ft 

Marketing Költségek 

Plakát, meghívó, újsághirdetések, szórólapok, postaköltségek 250.000 Ft 

Marketing összköltsége 250.000 Ft 

  

Étkezés Költségek 

Városnapi díjazottak megvendégelése (kb. 80 fő) 200.000 Ft 

Protokoll vendégek étkezése a helyszínen (testvérvárosi delegációk) 350.000 Ft 

Étkezés összköltsége 550.000 Ft 

  

Egyéb eszközök szolgáltatások  Költségek 

Hangosítás, színpadfedés, fénytechnika  500.000 Ft 

Egészségügyi biztosítás 80.000 Ft 

Mobil WC 100.000 Ft 

Egyéb felmerülő költségek (hosszabbító, elosztó, stb) 200.000 Ft 

Őrzés – védelem  200.000 Ft 

Szállítási költségek 50.000 Ft 

Artisjus jogdíjak 120.000 Ft 

Hűtőkocsi 50.000 Ft 

Eszközök, szolgáltatások összköltsége 1.300.000 Ft 

Összesen: Programok,  Marketing, Étkezés, Egyéb eszközök szolgáltatások 4.620.000 Ft 

 

 

7.)Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Polgármesteri Hivatal „A” 

épületének akadálymentesítésére vonatkozóan 
 

 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság 

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

képviselő-testületnek. 

 

 

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

határozati javaslatot teszi fel szavazásra.  

 

 



 

 

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

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

50/2013. (II.27.) önkormányzati határozata  

 
 

Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Polgármesteri Hivatal „A” 

épületének akadálymentesítésére vonatkozóan 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei Kormányhivatal pályázatot nyújtson be az Önkormányzat 1/1-ed 

tulajdonában lévő, 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112. sz. (hrsz: 1510) alatti ingatlan 

akadálymentesítésére vonatkozóan. 

Mezőkövesd Város Önkormányzata hozzájárul a projektben foglalt fejlesztés 

megvalósításához, illetve annak fenntartásához a projekt megkezdését követő 15 évre 

vonatkozóan. Ennek feltétele a kialakításhoz szükséges építészeti tervek bemutatása, 

illetve arra vonatkozóan a város főépítészének és Polgármesternek a támogatása. Ezt 

követően a támogató nyilatkozat kiadható. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a tervek ismeretében, annak 

megvalósítására vonatkozó főépítészi és polgármesteri pozitív döntést követően a pályázat 

benyújtásával kapcsolatos nyilatkozatokat megtegye. 

  

 Felelős: polgármester 

 Határidő: azonnal, illetve értelem szerint 

 

 

9.)Pályázat benyújtása a Széchenyi István Katolikus Szakképző Iskola 

energetikai korszerűsítésére  
 

 

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság  

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

képviselő-testületnek.  

 

 

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

így a határozati javaslatban foglaltakat teszi fel szavazásra. 

 

 

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

 



 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

51/2013. (II.27.) önkormányzati határozata  

 

Pályázat benyújtása a Széchenyi István Katolikus Szakképző  

Iskola energetikai korszerűsítésére  

 

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

azonosítószámú pályázatban pályázni kíván a mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus 

Szakképző Iskola energetikai korszerűsítésére. 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 címe: Széchenyi István Katolikus Szakképző Iskola energetikai 

korszerűsítés 

2. A fejlesztés helyszíne: 3400 Mezőkövesd, Gróf Zichy János út 18.; hrsz: 2747/1 

 

A fejlesztés pénzügyi forrásainak összetétele: 

 

Fejlesztés költsége (Ft) Bruttó Ft 

Beruházás összes költsége  144 868 900- Ft 

Elszámolható költség 144 868 900- Ft 

Igényelt támogatás összesen (85 %) 123 138 565- Ft 

Saját erő összesen  21 730 335- 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 

 

10.)Városi Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának 

módosítása 
 

 

Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság 

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

alapító okiratával kapcsolatos határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, azt elfogadásra 

javasolja a képviselő-testületnek.  



 

 

Ügyrendi és Szociális Bizottság 

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

alapító okiratának módosításával kapcsolatos határozati javaslatot elfogadásra javasolja a 

képviselő-testületnek az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirattal együtt. 

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester – mivel a jelenlévő képviselők részéről hozzászólás, vélemény 

nem hangzik el – így a határozati javaslatot teszi fel szavazásra, a módosított alapító okirattal 

együtt. 

 

 

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

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

52/2013. (II.27.) önkormányzati határozata  

 

a  Városi Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának  

módosításáról 

 

 

1. A Képviselő-testület a Városi Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának 

módosítását a mellékelt tartalommal jóváhagyja. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az alapító okirat módosításával és a 

bejelentéssel összefüggő intézkedések megtételére. 

 

 

 

Felelős: polgármester, és az intézményvezető 

Határidő: értelemszerűen és azonnal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

 

A Városi Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde Mezőkövesd Város Önkormányzat által 2012. 

08.17. napján kiadott, 223/2012/VIII.29/ számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § (1)-(2) 

bekezdése szerinti tartalommal az alábbiak szerint módosítja: 

 

1. Az alapító okirat alábbi szövegrésze a következők szerint módosul: 

 

Törlésre kerül: 

       Az intézmény neve:                           Városi Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde 

 

Bejegyzésre kerül: 

      A költségvetési szerv 

        megnevezése:                                Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde 

 

2. Az alapító okirat „Telephelyei, tagintézményei” szövegrész az alábbiak szerint 

módosul: 

 

A költségvetési szerv telephelyei: 

Tagintézmények megnevezése, 

címe: 

 

 

 Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde 

Egri úti Tagóvodája 

3400 Mezőkövesd, Egri u. 3. 

 Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde 

Dohány úti Tagóvodája 

3400 Mezőkövesd, Dohány u. 1. 

 Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde 

Móra Ferenc úti Tagóvodája 

3400 Mezőkövesd, Móra Ferenc u. 2. 

 Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde 

Deák Ferenc úti Bölcsődéje 

3400 Mezőkövesd, Deák Ferenc u. 1. 

 

3. Az alapító okirat alábbi szövegrésze a következők szerint módosul: 

 

Törlésre kerül: 

 

       Az intézmény neve:                           Városi Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde 

 

Bejegyzésre kerül: 

 

      A költségvetési szerv 

      megnevezése:                                Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde 



 

 

4. Az alapító okiratban „Az intézmény irányító szerve és az alapítói jog gyakorlója” 

szövegrész az alábbira módosul: 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112. 

 

5. Az alapító okirat alábbi szövegrésze a következők szerint módosul: 

 

Törlésre kerül: 

 

          Jogszabályban meghatározott közfeladata: Óvodai nevelés és bölcsődei ellátás 

 

Bejegyzésre kerül: 

 

          Közfeladata:   Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. 6. pontja 

alapján Óvodai ellátás, illetve óvodai nevelés és 

bölcsődei ellátás 

 

6. Az alapító okirat „Az intézmény típusából” az alábbi szövegrész törlésre kerül: 

 

Közös igazgatású közoktatási intézmény 

 

7. Az alapító okirat „Gazdálkodási besorolás” szövegrészében foglalt „Mezőkövesd 

Város Polgármesteri Hivatala” szövegrész helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal 

 

8. Az alapító okirat „Ellátandó alaptevékenységek” megnevezés az alábbira módosul: 

 

  Alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása 

   

9.  Az alapító okirat alábbi szövegrésze törlésre kerül:  

 

Az intézmény az alábbi  

fogyatékossági típusok ellátását 

végzi:                 Tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos 

                                                            nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság 

                                                            szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos   

                                                            nevelési igényű tanulók orvosi igazolás  alapján: 

 

                                                            gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek,  

                                                            valamint folyamatosan figyelemmel kísért   

                                                            tanulók 

                                                            testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi   



 

 

                                                            fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos  

                                                            sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 

                                                            beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a 

                                                            megismerő funkció vagy a viselkedés 

                                                            fejlődésének organikus okokra vissza nem  

                                                            vezethetően tartós és súlyos rendellenessége  

                                                            miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók. 

 

                                                            a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének   

                                                            organikus okokra vissza nem vezethetően tartós          

                                                            és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési  

                                                            igényű gyermekek, tanulók 

 

10. Az alapító okirat „Alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti 

besorolása” az alábbi szöveggel egészül ki: (vastagon kiemelt rész) 

 

                                            851012   Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai   

                                                           nevelése, ellátása 

                                                           Kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek   

                                                           óvodai ellátásával összefüggő speciális  

                                                           eszközökkel, foglalkozásokkal történő ellátása 

 

                                                           Szakértői vélemény alapján ellátja: 

                                                a megismerő funkciók vagy a viselkedés   

                                                fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége 

                                                miatt sajátos nevelési igényű gyermekeket, 

                                                a megismerő funkciók vagy a viselkedés 

                                                fejlődésének súlyos rendellenessége miatt  

                                                sajátos nevelési igényű gyermekeket, folyamatos 

                                                figyelemmel kisérés alá helyezett  gyermekeket 

                                               Ezen belül az alábbi fogyatékossági típusok  

                                                    ellátását végzi: 

                                                          beszédfogyatékos / akadályozott beszédfejlődésű 

                                                          enyhe fokban látássérült, hallássérült – nagyot  

                                                          halló enyhe mentális retardáció 

 

11. Az alapító okirat az alábbi szövegrésszel egészül ki: 

 

Alapfeladatának jogszabály szerinti    Óvodai nevelés a nemzeti köznevelésről 

megnevezése:     szóló 2011. évi CXC. törvény alapján, 

                  valamint bölcsődei ellátás 

 

12. Az alapító okirat „Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok 

megjelölése” szövegrész az alábbiak szerint módosul: 



 

 

 

  Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján 

közalkalmazott 

 

13. Az alapító okirat alábbi mondata törlésre kerül: 

 

  Az intézmény közcélú munkásokat foglalkoztat. 

 

14. Az alapító okirat az „Alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti 

besorolása” az alábbi szakfeladattal egészül ki: 

 

890442 Foglakoztatást helyettesítő támogatásra 

jogosultak hosszabb időtartamú közfoglal-koztatása 

 

15. Az alapító okirat „Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje” az alábbiak szerint 

módosul: 

 

Vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény egyszemélyi felelős vezetőjét 

nyilvános  pályázat útján Mezőkövesd Város Önkormányzatának  Képviselő-testülete 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény figyelembevételével 

nevezi ki,  határozott időre.  

 

16. A 2012.08.17. napján kiadott alapító okirat záradéka helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel 

egyidejűleg Városi Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde 223/2012/VIII.29. számú, 

2012.08.17. napján kelt egységes szerkezetű okirata hatályát veszti. 

 

Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.  

 

 

ZÁRADÉK 

 

Az alapító okiratot módosító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép 

hatályba. 

 

Az alapító okiratot módosító okiratot Mezőkövesd Város Önkormányzat képviselő-testülete 

52/2013. (II.27.) önkormányzati határozatával hagyta jóvá. 
 

 

Mezőkövesd, 2013. február 20. 

 

        

         dr. Fekete Zoltán 

        Mezőkövesd Város Önkormányzat 

            alapító szerv képviseletében 



 

 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

      Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

 

 

Mezőkövesdi Város Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § (3) (1)-(2) bekezdései, valamint a nevelési-

oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 

(VIII. 31.) EMMI rendelet szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki: 

 

1. A költségvetési szerv megnevezése: 

2. Törzsszáma: 

3. OM azonosító: 

 

Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde 

686750 

028507 

 

4. A költségvetési szerv székhelye: 

 

5. A költségvetési szerv telephelyei: 

Tagintézmények megnevezése, 

címe: 

3400 Mezőkövesd, László Károly u. 1.  

 

 

 

 Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde 

Egri úti Tagóvodája 

3400 Mezőkövesd, Egri u. 3. 

 Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde 

Dohány úti Tagóvodája 

3400 Mezőkövesd, Dohány u. 1. 

 Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde 

Móra Ferenc úti Tagóvodája 

3400 Mezőkövesd, Móra Ferenc u. 2. 

 Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde 

Deák Ferenc úti Bölcsődéje 

3400 Mezőkövesd, Deák Ferenc u. 1. 

 

6. Az intézmény beolvadt jogelődje: 

 

 

 

7. Beolvadás dátuma: 

 

8. Közfeladata: 

 

 

 

 

9. Alaptevékenysége: 

 

Városi Bölcsőde 

3400 Mezőkövesd, Deák Ferenc út 7. 

Törzskönyvi azonosító:686761 

 

2009.07.01 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 13. §. 6. pontja alapján 

Óvodai ellátás, illetve óvodai nevelés és bölcsődei 

ellátás 

 

 

 



 

 

       Óvodai feladatok:               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Bölcsődei feladatok: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Államháztartási szakágazati 

besorolása: 

 

11. TEÁOR: 

 

 

Három éves kortól az iskolába járáshoz szükséges 

fejlettség eléréséig – ha a jogszabály másképp nem 

rendelkezik – legfeljebb hét éves koráig a 

gyermekek nevelése, iskolai életmódra felkészítő 

csoportos foglalkoztatása, napközi otthon jellegű 

ellátása, napi többszöri étkeztetéssel, foglalkozási 

időn túli felügyelettel, pihentetéssel, 

tehetséggondozás, képességfejlesztés. 

 

Kiegészítő tevékenységként:  

Művészeti, sport, nyelv és egyéb az életkori 

sajátosságokhoz igazodó foglalkozások, 

tanfolyamok szervezése, az óvoda esélyteremtést, 

hátrány-kompenzálást célul kitűző, képesség 

kibontakoztató integrációs nevelést, oktatás valósít 

meg, a hátrányos és halmozottan hátrányos 

gyermekek tekintetében, 

A többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos 

nevelési igényű gyermekek nevelése cigány 

kulturális óvodai nevelés 

 

Bölcsődei ellátás keretében biztosítja a családban 

nevelkedő gyermekek napközbeni ellátását, 

szakszerű gondozását és nevelését a gyermek 3 

éves korának betöltéséig, ill. annak a nevelési 

évnek a végéig, amelyben a gyermek a 3. életévét 

betölti. 

 

Orvosi szakvélemény alapján biztosítja továbbá: 

az óvodai nevelésre még nem érett gyermekek 

gondozását és nevelését, a gyermek 4. életévének 

betöltését követő augusztus 31. napjáig. 

 

A fogyatékkal élő gyermekek napközbeni ellátását, 

a gyermek 6. életéve betöltését követő augusztus 

31-ig.  

Kiegészítő tevékenységként térítés ellenében 

Gyermekhotel működtetése, mely az 

alaptevékenységet segíti elő.  

 

851020 Óvodai nevelés 

 

 

8510   Iskolai előkészítő oktatás 

8520   Alapfokú oktatás 

8891   Gyermekek napközbeni ellátása 



 

 

 

12. Alaptevékenységek államháztartási 

szakfeladatrend szerinti besorolása: 

 

                                      851011 

 

 

 

 

 

 

 

                                      851012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

                                                851000  

 

 

 

 

                                                889101 

 

                                                562912 

 

                                                562917 

 

                                                890441 

 

 

 

 

 

Óvodai nevelés, ellátás  
A gyermek hároméves korától a tankötelezettség 

kezdetéig tartó, a teljes óvodai életet átívelő 

foglalkozásokat és a gyermek napközbeni 

ellátásával összefüggő feladatokat is magában 

foglaló óvodai nevelési tevékenység 

megszervezése.  

 

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelése, ellátása  
Kizárólag a sajátos nevelési gyermekek óvodai 

ellátásával összefüggő speciális eszközökkel, 

foglalkozásokkal történő ellátása. 

Szakértői vélemény alapján ellátja: 

a megismerő funkciók vagy a viselkedés 

fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége miatt 

sajátos nevelési igényű gyermekeket, 

a megismerő funkciók vagy a viselkedés 

fejlődésének súlyos rendellenessége miatt sajátos 

nevelési igényű gyermekeket, folyamatos 

figyelemmel kisérés alá helyezett gyermekeket 

 

Ezen belül az alábbi fogyatékossági típusok 

ellátását végzi: 

beszédfogyatékos / akadályozott beszédfejlődésű 

enyhe fokban látássérült, hallássérült – nagyot halló 

enyhe mentális retardáció 

 

Óvodai nevelés intézményeinek,     

programjainak komplex támogatása 

Infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódó 

bevételek, kiadások. 

 

Bölcsődei ellátás  

 

Óvodai intézményi étkeztetés  

 

Munkahelyi étkeztetés 

 

Rövid-időtartamú közfoglalkoztatás  

 



 

 

                                                890442 

 

 

 

13. Alapfeladatának jogszabály szerinti 

megnevezése: 

 

 

14. Illetékessége, működési köre: 

 

 

 

 

 

 

15. Vállalkozási tevékenység 

 

 

16. Irányító szerv neve, székhelye: 

 

 

 

17. Alapító neve és székhelye: 

 

 

18. Fenntartó neve és székhelye: 

 

 

19. Gazdálkodási besorolása: 

 

 

 

 

 

20. Az intézmény jogállása: 

 

21. Vezetőjének megbízási rendje: 

 

 

 

 

 

 

22. Foglalkoztatottjaira vonatkozó 

foglalkoztatási jogviszonyok 

megjelölése: 

Foglakoztatást helyettesítő támogatásra 

jogosultak hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatása 

 

Óvodai nevelés a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény alapján, valamint bölcsődei 

ellátás 

 

-az óvodai ellátás vonatkozásában: 

Mezőkövesd közigazgatási területe 

-a bölcsőde ellátás vonatkozásában: 

Mezőkövesd közigazgatás területe 

és az alapító okirat 1.sz. mellékletében felsorolt 

települések közigazgatási területe 

 

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem 

folytathat. 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112. 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112. 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112. 

 

Önállóan működő költségvetési szerv. 

Az intézmény pénzügyi gazdálkodási feladatait 

Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal (3400 

Mezőkövesd, Mátyás király út 112.) mint önállóan 

működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el. 

 

Önálló jogi személy 

 

Az intézmény egyszemélyi felelős vezetőjét 

nyilvános pályázat útján Mezőkövesd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény figyelembevételével nevezi ki, 

határozott időre.  

 

Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény alapján közalkalmazott 

 



 

 

 

23. Az intézmény típusa: 

 

24. Felvehető maximális 

gyermeklétszám: 

 

25. A feladatellátást szolgáló vagyon: 

 

 

 

 

Többcélú intézmény 

 

Óvodai nevelés: 540 fő (férőhelyek száma: 435 fő) 

Bölcsődei ellátás: 108 fő (férőhelyek száma: 90 fő) 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat tulajdonában 

lévő épület, a vagyonleltár alapján nyilvántartott 

tárgyi eszközök és egyéb készletek. 

   

26. A feladatok ellátásához az intézménynek rendelkezésére állnak, illetve használatába 

kerülnek az alábbi önkormányzati tulajdonú ingatlanok:  
 

Ingatlan címe:     hrsz: 

3400-Mezőkövesd, Egri u. 3.   515/6  

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

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

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

3400-Mezőkövesd, Deák F. út 1..  3432/15/5 

 

27. A vagyon feletti rendelkezés joga: 

 

A fenti vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogokat Mezőkövesd Város Önkormányzata gyakorolja. 

Az intézmény vezetője köteles ezen alapító okiratban meghatározott alaptevékenység ellátása 

érdekében működtetni az átadott vagyont. A rendelkezésre álló vagyont nem jogosult 

elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni.  

 

Záradék: 

 

Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel 

egyidejűleg Városi Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde 223/2012/VIII.29. számú, 2012.08.17. 

napján kelt egységes szerkezetű okirata hatályát veszti. 

 

Az alapító okiratot Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 52/2013. (II.27.) 

önkormányzati határozatával hagyta jóvá. 

 

Mezőkövesd, 2013. február 20. 

dr. Fekete Zoltán 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

alapító szerv képviseletében 

        

  

 

 

 

 



 

 

 

     Az alapító okirat 1.sz. melléklete: 

Bogács 

Borsodgeszt 

Borsodivánka 

Bükkábrány 

Bükkzsérc 

Cserépfalu 

Cserépváralja 

Csincse 

Egerlövő 

Kács 

Mezőkeresztes 

Mezőnagymihály 

Mezőnyárád 

Négyes 

Sály 

Szentistván 

Szomolya 

Tard 

Tibolddaróc 

Vatta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntései 
 Oktatási, Egészségügyi és Civil Kapcsolatok Bizottság 1 db 

 Ügyrendi és Szociális Bizottság 1 db 

 

 

10/1.) Tájékoztató az interpellációkra adott válaszokról 

Csirmaz Zsolt, Nyeste László és Takács József képviselők az interpellációjukra adott választ 

elfogadják.  

 

 

SZÓBELI  INTERPELLÁCIÓK 

 

 

---GUTI ÁRPÁD képviselő interpellációjában felhívja a figyelmet a szemétátrakó felé vezető 

bekötő út állapotára, ami már szinte járhatatlan, a szemétátrakót nem lehet megközelíteni 

gépkocsival, mert tengelytörés következik be. Ki tulajdonában van, mert a balesetveszélyt minél 

hamarabb meg kell szüntetni.  

Kérdés: kérdezi, hogy vannak-e eszközök, hogy a város területén egyre több szabadlábon lévő 

kutyák ne járkáljanak.  Problémaként említi, hogy a harci kutyákat szájkosár nélkül sétáltatják. 

 

  

Dr. Fekete Zoltán polgármester elmondja, hogy a Remondis Zrt pár évvel ezelőtt pályázott az út 

rendbetételére, aminek a területátadása múlt héten megtörtént. A kérés az volt, hogy az utat 

csinálja meg a kivitelező. Erre vártak, hogy a rekultivációs folyamat beinduljon. Kóbor kutyákkal 

kapcsolatban elmondja, hogy március hónapban a Városfejlesztési és Városüzemeltetési 

Bizottság elé készül egy előterjesztés a probléma megoldására.  

 

 

---NYESTE LÁSZLÓ kérdés: Móra Ferenc úti tagóvoda Bogácsi út felőli bejáratánál nincs járda, 

az úton kell közlekedni a gyerekeknek, ill. szülőknek. Úgy érzi, hogy sürgős a probléma 

megoldása, hiszen a 2012. évi költségvetés elfogadásakor ígéretet kapott rá.  

 

Interpelláció: Tudomására jutott, hogy a VG Zrt.-nél történt egy baleset, ahol a dolgozó keze 

roncsolódott. Elmondások szerint nem volt munkaviszonya, és mégis nagy összegű kártérítést 

ajánlott fel a cég. Javasolja, hogy tisztázzák a helyzetet. 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester elmondja, hogy interpellációjára a VG Zrt. Vezérigazgatója 

írásban fog válaszolni. A Móra Ferenc úti Tagóvodánál a járdaépítéssel kapcsolatos kérdésére 

Vígh Henrik irodavezető kéri fel.  

 

 

---CSIRMAZ ZSOLT interpellációjában a Dózsa György úton lévő „vakközet” említi meg, ahol 

nincs kiépítve a szennyvízcsatorna. Két család lakik ott, de önerőből nem tudják megépíttetni a 

szennyvízcsatornát. Érdeklődik, hogy van-e lehetőség támogatásra?  



 

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester az elhangzott interpelláció kivizsgálásáért, és megválaszolásáért 

Vigh Henrik irodavezetőt kéri fel.  

 

 

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

jegyzőkönyv készül. 

 

 

K.m.f.  

 

 

 

 

 Dr. Jakab Orsolya  Dr. Fekete Zoltán  

            jegyző     polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

 

 Guti Árpád  Malatinszky Károly  

 települési képviselő  települési képviselő  

 


