JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2013. május 29-én megtartott üléséről.
Helye: Polgármesteri Hivatal „B” épület félemeleti nagytanácskozó terem
Mezőkövesd, Mátyás király út 114.
Jelen vannak:
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Csiger Lajos
Molnár Istvánné
Takács József
Csirmaz Zsolt
Igazoltan maradt távol:

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

Polgármesteri Hivatal részéről
Dr. Kovács András aljegyző
Balog Lászlóné irodavezető
Bocsi Anna irodavezető
Vigh Henrik irodavezető
Toma Tibor főépítész
Meghívottak:

Berecz Lászlóné Zsóry Camping Kft ügyvezetője
Kazárné Kalber Nikolett KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft ügyvezetője
Szabó Gergely Média KFT igazgatója
Szobonya Sándor VG Zrt vezérigazgató
Zsigáné Mezei Mária VG Zrt munkatársa
Barnóczky László Városgondnokság vezetője
Kádár Zoltán Mezőgazdasági Gépmúzeum Vezetője

Dr. Fekete Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet. A
12 fő képviselőből jelen van 10 fő. Nyeste László és Malatinszky Károly képviselők jelezték,
hogy a mai testületi ülésen nem tudnak részt venni. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Guti Árpád
és Molnár Istvánné képviselőket.
Sürgősségi indítványt terjeszt elő nyílt ülés keretében:
 13. napirendként: „Települési értéktár kialakítása” és a
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„Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 90/2013. (III.27.)
önkormányzati határozattal létrejött visszterhes üzemeltetési szerződés
módosítása” című előterjesztéseket

Dr. Fekete Zoltán polgármester „Települési értéktár kialakítása” című sürgősségi indítvány
elfogadását teszi fel szavazásra nyílt ülés keretén belül.
A 12 fő Képviselő-testületi tagból 10 fő vett részt a szavazásban, és 10 igen
szavazatával a sürgősségi indítvány megtárgyalását elfogadja
Dr. Fekete Zoltán polgármester a „Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
90/2013. (III.27.) önkormányzati határozattal létrejött visszterhes üzemeltetési szerződés
módosítása” című sürgősségi indítvány elfogadását teszi fel szavazásra nyílt ülés keretén belül.
A 12 fő Képviselő-testületi tagból 10 fő vett részt a szavazásban, és 10 igen
szavazatával a sürgősségi indítvány megtárgyalását elfogadja
Dr. Fekete Zoltán polgármester a meghívón szereplő napirendi pontok elfogadását teszi fel
szavazásra, az elfogadott kiegészítésekkel együtt.
A 12 fő Képviselő-testületi tagból 10 fő vett részt a szavazásban, és 10 igen
szavazatával az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
132/2013. (V.29.) önkormányzati határozata
Napirend megállapítása
1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK ALKOTÁSA, MÓDOSÍTÁSA
1./1.) Mezőkövesd Város Önkormányzatának sportról szóló rendeletének elfogadása
Előadó :
Dr. Jakab Orsolya jegyző
Referens:
Bocsi Anna irodavezető
1./2.) Mezőkövesdi közterület-felügyelet szervezetéről és működésének rendjéről
szóló önkormányzati rendelet elfogadása
Előadó :
Dr. Jakab Orsolya jegyző
Referens:
Vígh Henrik irodavezető
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1./3.) Kerti hulladék égetésére, valamint a tűzgyújtásra vonatkozó szabályokról
szóló rendelet elfogadása
Előadó :
Dr. Jakab Orsolya jegyző
Referens:
Vígh Henrik irodavezető
Benke Ádám munkatárs
2.) Mezőkövesd Településrendezési eszközök módosítása
Előadó :
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Toma Tibor főépítész
3.)Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde tagóvodáiban 2013/2014. nevelési évben
indítható csoportok számának meghatározása
Előadó :
Újvárosi Lászlóné intézményvezető
4.) A Mezőkövesdi Városgondnokság tevékenységének racionalizálása
Előadó:
Barnóczky László intézményvezető
5./1.)Tájékoztató a Mezőkövesdi VG. ZRt. Zsóry Gyógy- és Strandfürdő nyári
üzemelésre való felkészüléséről
Előadó :
Szobonya Sándor VG. ZRt vezérigazgató
Referens:
Vámos Zoltán fürdővezető
5./2.) Beszámoló a VG. ZRt. 2012. évi mérlegéről és a 2013. évi tervekről
Előadó :
Szobonya Sándor VG. ZRt vezérigazgató
5./3.) Beszámoló a Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft. a 2012. évi
mérlegéről, tevékenységéről és 2013. évi terveiről
Előadó:
Kazárné Kalber Nikolett Kft. igazgató
5./4.)Média Nonprofit Kft beszámolója a 2012. évi szakmai és gazdálkodási
tevékenységéről
Előadó:
Szabó Gergely Kft. igazgató
5./5.)Beszámoló a Városfejlesztési Kft 2012. évi tevékenységéről és a Kft
megszüntetése
Előadó:
Nagy István Kft. Igazgató
5./6.) A Zsóry Camping Kft. Beszámolója a 2012. évi mérlegéről és a 2013. évi
tervekről (a beszámoló és a mérleg április hónapban kiküldésre került)
Előadó:
Berecz Lászlóné Kft. Igazgató
6.) 2013. évi víziközmű rekonstrukciós terv elfogadása
Előadó :
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Vígh Henrik irodavezető
Benke Ádám munkatárs
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7.) A Mezőkövesd Zsóry Futball Club Kft. tájékoztatója
Előadó :
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Bocsi Anna irodavezető
8.) Mezőkövesdi Kézilabda Club tájékoztatója
Előadó:
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Mikulás Gábor ügyvezető
9.) Matyóföldi Folklór Fesztivál támogatási kérelme
Előadó:
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Bocsi Anna irodavezető
Guba Viktória munkatárs
10.) XV. Mezőgazdasági Gépésztalálkozó támogatási kérelem
Előadó:
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Kádár Zoltán múzeum vezetője
Guba Viktória munkatárs
11.) Gépmúzeum alapítójának muzeális műtárgyakra vonatkozó felajánlása
Előadó:
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Dr. Jakab Orsolya jegyző
12.) Szent István királyunk tiszteletére rendezendő Városi ünnepség támogatása
Előadó:
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Kazárné Kalber Nikolett Kft. igazgató
Guba Viktória munkatárs
13.)Sürgősségi indítványok
 Települési értéktár kialakítása
Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester


Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 90/2013.
(III.27.) önkormányzati határozattal létrejött visszterhes üzemeltetési
szerződés módosítása
Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester

Indítványok, javaslatok
13./1.) Tájékoztató az interpellációkra adott válaszokról
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ZÁRT ÜLÉS
21.) Mezőkövesd Város víziközmű szolgáltatás közszolgáltatójának kiválasztása
Előadó :
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Vámos Zoltán alpolgármester
Szobonya Sándor vezérigazgató
14.) ÖNKORMÁNYZATI INGATLANOK HASZNOSÍTÁSA
14/1.)Szamóca út 6. szám alatti bérlakás hasznosítására érkezett kérelem
elbírálása
14/2.) Illyés Gyula u. 8. I/6. sz. alatti önkormányzati bérlakás hasznosítása
14/3.)Mezőkövesd, Eötvös út 1. sz. alatti üzlet helyiség hasznosítása
Előadó :
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Benkő Edit vagyongazdálkodási referens
15.)Kivitelező kiválasztása önkormányzati intézmények nyári
munkáira
Előadó:
Barnóczki László Városgondnokság vezető
Referens:
Vígh Henrik irodavezető

karbantartási

16.)Térfigyelő rendszer fejlesztése
Előadó:
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Vígh Henrik irodavezető
17.)Kivitelező kiválasztása a Szent László Gimnázium és Közgazdasági
Szakközépiskola és a Bayer Róbert Középiskolai Kollégium és Élelmezési Központ
energetikai korszerűsítésének munkálataira közbeszerzési eljárás keretében
Előadó :
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Vígh Henrik irodavezető
Pázmándi Tamás munkatárs
18.)Kivitelező kiválasztása a Zsóry-fürdő üdülőterület úthálózata burkolatának
felújítására közbeszerzési eljárás keretében
Előadó :
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Vígh Henrik irodavezető
Pázmándi Tamás munkatárs
19.)Mezőkövesd
Város
Zsóry-fürdő
városrész
kivitelezéséhez műszaki ellenőr kiválasztása
Előadó :
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Vígh Henrik irodavezető
Benke Ádám munkatárs

útburkolat

helyreállítás
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20.) Kitüntető díjak adományozása
20./1.) Javaslat az „Abkarovits Jenő”, a „Dr. Papp Zoltán” és a”Dr. Szűcs Géza”
kitüntető díjak adományozására
Előadó :
Molnár Istvánné Oktatási, Egészségügyi és Civil Kapcsolatok
Bizottság elnöke
20./2.)„Mezőkövesd Város Köztisztviselője” díj adományozása
Előadó:
Csiger Lajos Ügyrendi és Szociális Bizottság elnöke

Felelős:
Határidő:

polgármester
értelem szerint

Interpellációs szándékát jelezte
Takács József, Csirmaz Zsolt és Csirmaz József képviselők
Kérdést nem kívánt feltenni egy képviselő sem

Polgármesteri tájékoztató
Dr. Fekete Zoltán polgármester ismerteti a polgármesteri tájékoztatóban foglaltakat. Tájékoztatja
a képviselőket, hogy a Városi Rendelőintézet felújításával kapcsolatban értesítés érkezett, hogy
pályázatunk sikeres elbírálásban részesült, 593.543.885.- Ft-ot nyertünk. Elkezdődnek az
egyeztetések, a támogatási szerződések aláírását követően megindulhat a munka. Az elmúlt
szombaton Hősök Napja tiszteletére koszorúzási ünnepség volt a II. Világháborús Emlékműnél.
Mivel a jelenlévők részéről vélemény nem hangzik el, így a polgármesteri tájékoztatóban
foglaltakat teszi fel szavazásra.
A 12 fő Képviselő-testületi tagból 10 fő vett részt a szavazásban, és 10 igen
szavazatával a polgármesteri tájékoztatót elfogadja

Jelentés a 2013. április 30-ig lejárt határidejű képviselő-testületi döntések
végrehajtásáról
Dr. Fekete Zoltán polgármester – miután a jelenlévők részéről módosító javaslat nem hangzik el
– a határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
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A 12 fő Képviselő-testületi tagból 10 fő vett részt a szavazásban, és 10 igen
szavazatával az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
133/2013. (V.29.) önkormányzati határozata
Jelentés a 2013. április 30-ig lejárt határidejű képviselő-testületi
döntések végrehajtásáról
1.) A Képviselő-testület elfogadja a 8, 9, 10/2013. önkormányzati rendeletek, a
181/2011., 22, 239, 247, 261, 282, 323, 325, 326, 348/2012., valamint az 5, 28, 29, 46,
58, 63, 78, 86, 92, 93, 95, 96, 103, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 114, 115, 116, 117,
118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126. 129/2013. önkormányzati határozatok
végrehajtásáról szóló jelentést azzal, hogy ezen határozatok egyben hatályukat is
vesztik.
2.) A 224/2012., 108, 127/2013. önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló
jelentést azzal fogadja el, hogy a végrehajtást követően a polgármester ismételten
adjon tájékoztatást.
Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal és folyamatos

1/1.) Mezőkövesd Város Önkormányzatának sportról szóló rendeletének
elfogadása
Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek.
Ügyrendi és Szociális Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a rendelet-tervezetben foglaltakkal egyetért, azt
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Dr. Fekete Zoltán polgármester – mivel a napirendhez a jelenlévő képviselők részéről
hozzászólás, vélemény nem hangzik el – így a rendelet-tervezet ismertetése után azt szavazásra
teszi fel.
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A 12 fő Képviselő-testületi tagból 10 fő vett részt a szavazásban, és 10 igen
szavazatával az alábbi rendeletet alkotja
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
11/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete
a sportról
Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a sportról szóló 2004. évi I. tv.
55.§ (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Magyarország helyi
Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX Tv. 13.§ (1) bekezdésének 15. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet célja
A rendelet célja, hogy a helyi adottságoknak megfelelően fogalmazza meg Mezőkövesd
Város Önkormányzatának (a továbbiakban:
Önkormányzat) sporttal kapcsolatos
feladatait és kötelezettségeit, valamint biztosítsa a 163/2011. (V.25.) önkormányzati
határozattal elfogadott, sportkoncepciójában foglaltak megvalósításához szükséges
feltételrendszert, és az Önkormányzat költségvetéséből a sport támogatására rendelt
összegek felosztási kereteit.
2. §
A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat által a sport területén kötelezően
ellátandó és önként vállalt feladatokra, valamint a sport támogatására rendelt
pénzeszközök felhasználására.
(2) A rendelet hatálya kiterjed minden Mezőkövesd Város közigazgatási területén
működő, hivatalosan bejegyzett, sporttevékenységet végző jogi személyiségű
sportszervezetre, városi sportági szakszövetségre, oktatási és nevelési intézményre,
iskolai sportkörre, öntevékeny sportközösségekre, egyéb sport célú civilszervezetekre, az
önkormányzat közigazgatási területén lakó, továbbá a helyi sporttevékenységben
résztvevő magánszemélyekre, minden önkormányzati tulajdonban lévő sportlétesítmény
üzemeltetőjére, az olyan gazdasági társaságra, amely a működése során e rendelet alapján
támogatásban részesül, valamint a Városi Sportcsarnokot, a sportpályát, a Hadnagy út
valamint a „Tűzoltópályát” üzemeltető Mezőkövesdi Mezőkövesd Zsóry Futball Club
Kft-re (a továbbiakban: MZSFC Kft.).
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3.§
Mezőkövesd Város Önkormányzata által alapított vagy fenntartott sportfeladatot ellátó
szervezet, illetve sportlétesítmény működése nem lehet elkötelezett egyetlen vallás,
világnézet vagy politikai irányzat mellett sem.
A rendeletben megállapított jogok nemre, korra, vallásra, politikai, nemzeti, etnikai
hovatartozásra vonatkozó különbségtétel nélkül illetik meg a város lakosságát és a
szervezeteket.
4.§
A sporttal kapcsolatos célok, feladatok
(1) A testnevelés és a sport részterületei - az óvodai testneveléstől a versenysportig önálló egészet képezzenek, egyik terület fejlesztése sem indokolt a másik rovására.
(2) Az Önkormányzat lehetővé kívánja tenni, hogy a testnevelés és a sport valamennyi
hasznos funkciója (egészségmegőrzés, személyiség formálás, mozgáskultúra fejlesztése,
nemzeti tudat erősítése, közösségi magatartás kialakítása, a nemzetek és az országok
közötti kapcsolatok fejlesztése a szabadidő kulturált eltöltése, szórakozás és
szórakoztatás) érvényesülhessen.
(3) Az önkormányzat a sporttevékenységgel kapcsolatos feladatait a sportról szóló
törvény 2004. évi I. tv. 55. § (1) bekezdése ( a továbbiakban: Sport tv.) és a város
sportkoncepciója alapján az alábbiak szerint határozza meg:
a) Sportlétesítmények építése, fejlesztése, fenntartása.
b) A nevelési és oktatási intézmények sportlétesítményei működési
feltételeinek biztosítása, felszereléseinek fejlesztése.
c) A gyermek, ifjúsági, diáksport feltételrendszerének megfelelő biztosítása.
d) A szabadidősport feltételeinek fejlesztése, a napi mozgást biztosító játszóterek,
közparkok kialakítása, fenntartása.
e) Sportrendezvények támogatása.
f) Önszerveződő sportegyesületek, civil szervezetek támogatása (egyedi és pályázati
úton).
g) Utánpótlás-nevelés, és sportiskolai képzés működtetésének támogatása.
h) Versenysport, élsport támogatása.
i) Fogyatékosok sportjának támogatása.
5.§
A sportfeladatok ellátásának szervezeti keretei
A rendeletben meghatározott sportfeladatok ellátása, illetve segítése a Mezőkövesdi
Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) szervezeti keretén belül az
ügyrend szerint működik. Az önkormányzat működteti az Oktatási, Egészségügyi és Civil
Kapcsolatok Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság).
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6. §
Az önkormányzat sport feladatainak finanszírozási formái
Az Önkormányzat az e rendeletben meghatározott sport-feladatainak ellátására szolgáló
pénzügyi kerete, az éves költségvetési rendeletében kerül meghatározásra, melynek
minimális mértéke az adott évi kiadási előirányzat 1 %-a.
7. §
A gyermek- és ifjúsági sport (diáksport) támogatása
(1) Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a Bizottsága, valamint a
Mezőkövesd Városi Diákönkormányzat véleményét figyelembe véve biztosíthat
támogatást a diáksport részére.
(2) A városi intézmények önálló sportrendezvényeinek, sportnapjaink támogatása az
önkormányzat által meghirdetett pályázat útján történhet.
8. §
Az utánpótlás-nevelés és a sportiskolai képzés támogatása
(1) Az utánpótlás-neveléssel kapcsolatos támogatásokat az Önkormányzat Képviselőtestülete a költségvetési rendeletében határozza meg.
(2) Utánpótlás-neveléssel foglalkozó sportszervezetek utánpótlás-nevelési támogatásban
részesülhetnek.
(3) Az Önkormányzat az utánpótlás-nevelést az egyesületi, szakosztályi finanszírozás
keretén belül támogatja, és kiemelten figyelemmel kíséri.
(4) A támogatott szervezet a számára megítélt támogatást a támogatási szerződésben
meghatározott célokra használhatja fel.
9. §
A szabadidősport támogatása
(1) A Bizottság javaslatára az Önkormányzat a hatályos költségvetési rendeletében
biztosított pénzeszköz átadás előirányzat terhére támogatást nyújthat a városi
szabadidősport
szervezetek
éves
programjainak
megvalósításához
és
sportrendezvényeikhez.
(2) Minden szabadidősport szervezet és sportrendezvény támogatása pályázat útján,
vagy kérelem alapján történhet.
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10. §
A versenysport támogatása
(1) A versenysport támogatása a mindenkor hatályos sportkoncepcióban foglaltak és a
költségvetési rendeletben biztosított sporttámogatás felosztásának alapelvei szerint, a
Bizottság véleményét figyelembe véve pályázati úton történhet.
(2) A támogatott sportszervezet a támogatást a felnőtt sportolók esetében kizárólag a
versenyeztetéssel összefüggő kiadásokra használhatja fel.
(3) A támogatott sportszervezetek körét – a Bizottság javaslata alapján, a
sportkoncepcióban foglaltak szerint – a Képviselő-testület a költségvetési rendelet
tárgyalása során határozza meg évente.
11. §
Fogyatékosok sportjának támogatása
(1) Az Önkormányzat által sport támogatására – a városban működő civil szervezetek
munkájának elismeréseként az adófizető tevékenységet folytató adóalanyok támogató
nyilatkozata alapján- az önkormányzat költségvetési rendeletében e célra elkülönített
összeg 1 %-a – de minimum a tárgyévet megelőző évi támogatás inflációval növelt
mértéke – a fogyatékosok sportjának támogatását biztosítja a mindenkori
sportkoncepcióban megfogalmazott elvek alapján.
(2) A támogatással az Önkormányzat azt is kifejezi, hogy a fogyatékosok
sportteljesítménye egyenlő értékű az „épek” teljesítményével.
(3) Az Önkormányzat által a fogyatékosok sportjának támogatására rendelt összeg
felosztásáról a Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt az alábbi
szempontok szerint:
a)
Elsődlegesen
támogatandó
a
Sport
tv.
15.§-a
szerint
hivatalosan
bejegyzett,
sporttevékenységet
végző
sportszervezet,
amely
alapszabálya szerint fogyatékos személyekkel foglalkozik, az eredményesség,
illetve a tevékenységben résztvevők száma figyelembevételével,
b) Másodlagosan támogatandó az olyan – egyéb formában működő – szervezet,
amelynek alapító okiratában vagy szervezeti és működési szabályzatában a társadalom
többségétől eltérő adottságú, képességű személyek részére szervezett sporttevékenység,
(versenysport, szabadidős sport, rekreációs illetve rehabilitációs sport) mint alapvető
célkitűzés szerepel.
(4) Az Önkormányzat a fogyatékosok sportját ezen felül a sportolásához szükséges
speciális fizikai körülmények megteremtésével, fenntartásával – és annak lehetővé
tételével, hogy azokat edzés céljára az érintettek díjmentesen használhassák – is segíti.
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12. §
Sportrendezvények támogatása
(1) Az Önkormányzat támogathatja a Mezőkövesden lebonyolításra kerülő
sportrendezvényeket, ha a sportrendezvény szerepel az országos, a megyei, a városi
sportági szakszövetségek, a Szabadidősport Szövetség, vagy a diáksport
versenynaptárában, vagy a város esemény-naptárában.
(2) A támogatottak köréről és a támogatás mértékéről kérelem, vagy nyilvános pályázat
alapján az Önkormányzat dönt.
(3) Mezőkövesd város területén önkormányzati támogatás igénybe vételével
lebonyolításra kerülő országos és nemzetközi sportesemény rendezésével kapcsolatosan
előzetesen ki kell kérni a Bizottság véleményét.
(4) Az önkormányzat támogathatja egyedi kérelem esetén Mezőkövesd Város
képviseletében kiutazó sportolók nemzetközi vagy külföldi sportrendezvényen való
részvételét.
13. §
Rendezvény-támogatás igénylése kérelem esetén
(1) A támogatási igényt – sporttámogatási kérelem formájában – Mezőkövesd Város
Polgármesteréhez címezve kell eljuttatni.
(2) A rendezvény-támogatási kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmező pontos megnevezését, képviselőjének nevét, címét,
b) a sportrendezvény időpontjának, helyének megjelölését,
c) a sportrendezvény költségvetés-tervezetét,
d)a sportrendezvény lebonyolításáért, elszámolásáért felelős személy nevét, címét,
e) az illetékes bíróság nyilvántartásba vételt elrendelő jogerős végzésének másolatát,
f) a kérelmező bankszámlaszámát és adószámát.
14. §
A támogatások elbírálása
(1) A sporttámogatások odaítéléséről, az éves költségvetési rendeletben meghatározott
pénzeszköz átadás előirányzat keretein belül – a Bizottság javaslatának
figyelembevételével - a Képviselő-testület dönt.
(2) A támogatások – támogatási szerződések alapján – csak abban az esetben fizethetők
ki, ha:
a) támogatás felhasználása kizárólag a sport céljait szolgálja,
b) a támogatások a rendeletben meghatározott módon történhetnek,
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c) a támogatott a korábban megkötött támogatási szerződésekben meghatározott
időpontig és módon elszámolt az előző időszakban kapott támogatás cél szerinti
felhasználásáról,
d) a támogatott felelősséget vállal az általa szolgáltatott adatok valódiságáért és
biztosítja azok ellenőrizhetőségét,
e) a sportszervezet sportolója, vagy alkalmazottja által esetlegesen igénybe vett sport
bérlakással kapcsolatosan nincs közüzemi, vagy lakbértartozása.
15. §
A sportvagyon működtetése, hasznosítása
(1) Településrendezési terv módosítását célzó előterjesztéseket, amennyiben az
sportolásra alkalmas területet, zöldfelületet, játszóteret érint, a Bizottságnak is
véleményezni kell.
(2) Az önkormányzat tulajdonában lévő sportvagyon, sportolásra alkalmas terület,
létesítmény, részleges vagy teljes hasznosításával, kialakításával, azon végzett
beruházással, annak megszüntetésével kapcsolatos önkormányzati előterjesztéseket a
Bizottság is előzetesen véleményezi.
(3) Az Önkormányzat a város településrendezési tervében rögzíti a szabadidősport, a
rekreáció céljait szolgáló játszóterek, sportudvarok létesítését.

16. §
A sport szakigazgatás működése
Az Önkormányzat a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal keretén belül – a
sportszervezetek, sportszakmai, sportjogi, törvényességi tevékenységének, a város
sportvagyonával kapcsolatos általános kérdéseinek, a város egészét érintő
sportfeladatoknak (sportesemények, pályázatok, szakmai konferenciák, sportinformációs
rendszer, stb.) magas szintű ellátása érdekében – megfelelő személyi és infrastrukturális
háttérrel rendelkező sport szakigazgatási referenst alkalmaz.

17. §
Sport szakmai együttműködés támogatása
Az Önkormányzat támogatja a sport különböző területei közötti – úgy mint iskolai
testnevelés, diáksport, szabadidősport, versenysport, fogyatékosok sportja, illetve az e
területeken dolgozó sportvezetők – szakmai fórumok keretében zajló együttműködési
folyamatokat.
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18. §
A sport népszerűsítése
Az Önkormányzat fokozott figyelmet fordít Mezőkövesd Város sportja általános és
specifikus értékeinek népszerűsítésére az írott és elektronikus médiában, különös
tekintettel az Internet és az általa fenntartott sajtó adta lehetőségekre.

19. §
Záró rendelkezések
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Mezőkövesd Város Önkormányzat sportról szóló 12/2009.(V.06.)
ÖK. számú rendelete.

Dr. Jakab Orsolya sk.
jegyző

Dr. Fekete Zoltán sk.
polgármester

A rendelet kihirdetésének dátuma:
2013. május 30.

Dr. Kovács András sk.
aljegyző
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INDOKOLÁS
Általános Indokolás
A helyi adottságoknak megfelelően megfogalmazásra kerül Mezőkövesd Város
Önkormányzatának sporttal kapcsolatos feladatai és kötelezettségei, valamint a 163/2011.
(V.25.) önkormányzati határozattal elfogadott, sportkoncepciójában foglaltak
megvalósításához szükséges feltételrendszer, és az Önkormányzat költségvetéséből a
sport támogatására rendelt összegek felosztási keretei.
Részletes Indokolás
1.§-hoz
A rendelet célját határozza meg.
2.§-hoz
A rendelet hatályáról rendelkezik
3.§-hoz
Az alapelveket rögzíti
4.§-hoz
A sporttal kapcsolatos célok és feladatok meghatározása
5.§-hoz
A feladat ellátásának szervezeti keretei
6.§ - 12.§-hoz
Az egyes támogatási formák megállapítása
13.§-hoz
Támogatási kérelem benyújtásának formája
14.§-hoz
A támogatások elbírálásának rendje
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15.§-hoz
Sportvagyon működtetése, hasznosítása
16.§ - 18.§-hoz
A sporttal kapcsolatos egyéb feladatok meghatározása
19.§-hoz
A hatálybalépésről rendelkezik

1/2.)Mezőkövesdi közterület-felügyelet szervezetéről
rendjéről szóló önkormányzati rendelet elfogadása

és

működésének

Ügyrendi és Szociális Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a közterület-felügyelet szervezetéről és
működésének rendjéről szóló rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Dr. Fekete Zoltán polgármester – mivel hozzászólás, vélemény a napirenddel kapcsolatban nem
hangzik el – így a rendelet-tervezet ismertetése után azt szavazásra teszi fel.
A 12 fő Képviselő-testületi tagból 10 fő vett részt a szavazásban, és 10 igen
szavazatával az alábbi rendeletet alkotja
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
12/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete
a Mezőkövesdi Közterület-felügyelet szervezetéről és
működésének rendjéről
Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott jogalkotási hatáskörében, a közterület-felügyeletről szóló
1999. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Kftv.) 1. § (6) bekezdésben kapott
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
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CLXXXIX. törvény 17. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el.
A szervezet elnevezése, jogállása
1. §
(1) Mezőkövesd Város Önkormányzata a helyi közbiztonság, a közterületek rendjének és
tisztaságának védelme, valamint azok rendjét megbontó jogsértések hatékonyabb
megelőzése, megakadályozása, szankcionálása és az önkormányzati vagyon védelme
érdekében közterület-felügyeletet működtet.
(2) A szervezet neve: Mezőkövesdi Közterület-felügyelet (a továbbiakban: Felügyelet)
(3) A Felügyelet a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési és
Városüzemeltetési Irodája részeként működik.
(4) A Felügyelet illetékessége Mezőkövesd Város közigazgatási területére terjed ki.
2. §
(1) A Felügyelet a tevékenységét közterület-felügyelők (a továbbiakban: felügyelők) útján
látja el.
(2) A felügyelőket a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, mint a
munkáltatói jogkör gyakorlója nevezi ki határozatlan időre.
(3) A felügyelők szolgálati feladataikat a jelen rendelet, a munkaköri leírás és a vezetői
rendelkezésekben meghatározottak szerint látják el.
A Felügyelet feladata
3. §
(2) (1) A Felügyelet feladatát a Kftv., az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek
tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést
biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Rftv.), a
végrehajtásukra kiadott jogszabályok, valamint az önkormányzati rendeletekben
előírtak határozzák meg.
(2) A Felügyelet köteles a Mezőkövesd Város belterületén lévő közterületek állapotát
folyamatosan figyelemmel kísérni és szabálytalanság észlelése esetén intézkedést
kezdeményezni.
(3) A Felügyelet feladatai különösen:
a) a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve
útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése,
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b) a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabályok által tiltott
tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve
szankcionálása,
c) a közhasználatú zöldterületek rongálásának megakadályozása,
d) a közterületen történő dohányzásra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése,
e) a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletben foglalt feladatok ellátása,
f) közreműködés állategészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában,
g) közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a
közbiztonság és a közrend védelmében;
h) közreműködés az épített és természeti környezet védelmében,
i) közreműködés Mezőkövesd Város Önkormányzata vagyonának védelmében,
j) a műemléki védelem alá eső épületek és területek fokozott felügyelete,
k) a Zsóry-fürdő, mint idegenforgalmilag kiemelt övezet közlekedési, köztisztasági,
közbiztonsági rendjének ellenőrzése,
l) a városi rendezvények zavartalan lebonyolításának biztosítása,
m) vezetői utasítás alapján időszaki felmérések elvégzése,
n) a jogellenes állapot jelzése az ügyben eljárni jogosult hatóság (szerv) felé.
(4) A Felügyelet közlekedésrendészeti feladatai különösen:
a) a megállási tilalommal jelölt útszakaszokon és a korlátozott várakozási övezetekben
a szabálytalanul várakozó járművek vezetőivel szemben figyelmeztetés alkalmazása,
helyszíni bírság kiszabása vagy szabálysértési eljárás kezdeményezése.
b) a táblával jelzett behajtási és korlátozási tilalmak ellenőrzése, szükség esetén
helyszíni bírság kiszabása, szabálysértési vagy közigazgatási eljárás kezdeményezése,
c) a városi díszburkolatra gépjárművel történő felhajtás megakadályozása, szükség
esetén helyszíni bírság kiszabása vagy közigazgatási eljárás kezdeményezése,
d) a 3500 kg legnagyobb össztömeget meghaladó gépjárművek közterületen történő
tárolásának megakadályozása, szükség esetén helyszíni bírság kiszabása vagy
közigazgatási eljárás kezdeményezése,
e) a közterületen tárolt üzemképtelen járművek eltávolítása.
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(5) A Felügyelet állattartással kapcsolatos feladatai különösen:
a) a város belterületén gazdátlanul kóborló ebek jelzése a gyepmesternek,
b) a közterületen elhullott állatok eltávolíttatása a gyepmesterrel,
c) az eb-sétáltatásra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése és szükség esetén
szankció alkalmazása,
d) eb- és macskazárlat ellenőrzése,
A Felügyelet együttműködése
4. §
A Felügyelet feladatai ellátása érdekében együttműködik:
a) a rendőrséggel,
b) a Nemzeti Adó és Vámhivatallal,
c) a B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság területi és helyi szerveivel,
d) a B-A-Z Megyei Kormányhivatallal és a Mezőkövesdi Járási Hivatallal, illetve
annak helyi szerveivel
e) a városi polgárőr egyesülettel,
f) a vásárok és piacok szervezőjével, üzemeltetőjével,
g) a közterületek fenntartóival,
h) a feladatai ellátásához segítséget nyújtó egyéb szervekkel, civilszervezetekkel.
A felügyelő jogai, kötelezettségei és feladatai
5. §
(1) A feladatkörében eljáró felügyelő hivatalos személynek minősül és ennek megfelelő
büntetőjogi védelem illeti meg.
(2) A felügyelő köteles intézkedni vagy intézkedést kezdeményezni, ha illetékességi
területén, a törvényben meghatározott feladatai ellátása során jogszabálysértő tényt,
tevékenységet, mulasztást észlel vagy olyan tényt, tevékenységet, mulasztást hoznak
tudomására, amely törvényben meghatározott feladatai ellátásával összefüggő ügyben
beavatkozást tesz szükségessé.
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(3) A felügyelő köteles a Felügyelet hatáskörébe nem tartozó jogsértés esetén a
hatáskörrel rendelkező szervet értesíteni.
(4) A felügyelő feladatát járőrszolgálat vagy őrszolgálat keretében országosan egységes
egyenruhában látja el.
(5) A felügyelő szolgálata teljesítésekor egyenruhája baloldali mellrészén viseli az
országosan egységes, egyedi azonosítószámmal ellátott felügyelői jelvényt, vagy
hímzett azonosítót, a jobboldali mellrészén lévő zsebfedőn vagy annak megfelelő
helyen pedig a névkitűzőt.
(6) A felügyelő az egyenruha bal és jobb felső karján Mezőkövesd Város címerével
ellátott karjelzést visel.
(7) A felügyelőt szolgálati igazolvánnyal kell ellátni. Amennyiben az intézkedés alá vont
személy kéri, az igazolványt fel kell mutatni, átadni azonban tilos.
(8) A felügyelő vagyonvédelmi feladatainak teljesítése során az önkormányzat
tulajdonában, vagy használatában lévő épületet, építményt lezárhatja,
megakadályozhatja, hogy oda illetéktelen személy belépjen, és az illetéktelenül ott
tartózkodókat eltávolíthatja.
(9) A felügyelő feladatának jogszerű ellátása során az Rftv-ben meghatározott kényszerítő
eszközöket alkalmazhatja.
(10) A felügyelő szolgálati feladatát Mezőkövesd közigazgatási területén, közterületen a
mindenkori hivatali munkarend szerint, esetenként rendkívüli munkavégzés keretében
látja el.
A felügyelőt megillető juttatások
6. §
(1) A kinevezett felügyelő egyenruha ellátásra külön jogszabály alapján jogosult.
(2) A felügyelők szolgálati feladataik ellátásához segédmotoros kerékpárt vehetnek
igénybe. A járművek üzemeltetéséhez a felügyelők motoronként havonta 20 liter
üzemanyag és az ehhez szükséges motorolaj felhasználására jogosultak.

Záró rendelkezések
7. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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(2) Hatályát veszti a közterület-felügyelet szervezetéről és működésnek rendjéről szóló
46/2007. (XI. 1.) ÖK. számú rendelet.

dr. Fekete Zoltán sk.
polgármester

dr. Jakab Orsolya sk.
jegyző

A rendelet kihirdetésének dátuma:
2013. május 30.
Dr. Kovács András sk.
aljegyző
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INDOKOLÁS
Általános indokolás
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 17. § (1) bekezdése értelmében a települési és a fővárosi
önkormányzat a helyi közbiztonságról, vagyonának, más értékének védelméről
kényszerítő eszköz alkalmazására törvény alapján jogosult szervezet létrehozásával is
gondoskodhat. A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény (a továbbiakban:
Kftv.) és az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint
egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012.
évi CXX. törvény (a továbbiakban: Rftv.) megteremti a jogszabályi lehetőséget a
hatékony közterületi rendfenntartásra, a közterület-felügyelet létrehozásával.
Részletes indokolás
1. §-hoz
A szervezet létrehozásának célját, elnevezését, illetékességét állapítja meg. A Kftv. 1. §
(2) bekezdését figyelembe véve a Mezőkövesdi Közterület-felügyelet a Mezőkövesdi
Közös Önkormányzati Hivatal belő szervezeti egységeként kerül létrehozásra.
2. §-hoz
Megállapítja a rendelet személyi hatályát.
3. §-hoz
A közterület-felügyelet feladatairól rendelkezik a Kftv., az Rftv., a szabálysértésekről, a
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II.
törvény és az önkormányzati rendeletek figyelembe vételével.
4. §-hoz
A közterület-felügyelet a munkavégzése során együttműködik az állami rendvédelmi és
ellenőrző szervekkel, valamint a civil szervezetekkel, bár az Mötv. 17. § (2) bekezdése
csak a rendőrséggel ír elő kötelező együttműködést.
5. §-hoz
Meghatározza a felügyelő kötelességeit, az egyenruha viselésének szabályait, a
munkavégzés rendjét és kényszerítő eszközök alkalmazásának szabályait.
6. §-hoz
A felügyelők munkavégzéséhez szükséges ruházati és üzemanyag ellátásról rendelkezik.
7. §-hoz
A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.
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1/3.)Kerti hulladék égetésére, valamint a tűzgyújtásra vonatkozó szabályokról
szóló rendelet elfogadása
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a rendeletet-tervezetet elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek.
Ügyrendi és Szociális Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a kerti hulladék égetésére, valamint a tűzgyújtásra
vonatkozó szabályokról szóló rendelet-tervezetben foglaltakkal egyetért, azt elfogadásra javasolja
a képviselő-testületnek.
Dr. Fekete Zoltán polgármester – mivel hozzászólás, vélemény a napirenddel kapcsolatban nem
hangzik el – így a rendelet-tervezet ismertetése után azt szavazásra teszi fel.
A 12 fő Képviselő-testületi tagból 10 fő vett részt a szavazásban, és 10 igen
szavazatával az alábbi rendeletet alkotja
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
13/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete
kerti hulladék égetésére, valamint a tűzgyújtásra vonatkozó szabályokról
Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§ (4) bekezdés b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 11. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed Mezőkövesd város közigazgatási területén belül a
természetes és jogi személyekre, valamint a jogi személyiség nélküli társaságokra,
szervezetekre, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a város területén tartózkodnak,
működnek, tevékenykednek.
(2) A rendelet hatálya kiterjed kerti hulladék és egyedi tüzelőberendezésekben folytatott
égetéssel kapcsolatos levegőtisztaság-védelmi tevékenységekre.
2. §
(1) Kerti hulladék ártalmatlanítása elsősorban hasznosítással (komposztálással) történik,
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vagy elszállításáról gondoskodni kell.
(2) Kerti hulladék égetésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha kezelése az (1)
bekezdésben foglalt módon nem lehetséges.
(3) Kerti hulladék égetése megfelelő légköri viszonyok (szélcsend) esetén a tűzvédelmi
szabályok szigorú betartásával kizárólag munkanapokon 5.00 óra és 7.00 óra, továbbá
18.00 óra és 19.00 óra közötti időszakban végezhető, kivéve az országosan elrendelt
általános tűzgyújtási tilalom idején.
(4) Égetni csak megfelelően kialakított helyen lehet, ahol a személyi biztonságot nem
veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz.
(5) A tűz őrzéséről, állandó felügyeletről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója
köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket, illetőleg felszereléseket kell
készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható és a tűz eloltható.
(6) Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani, a parázslást vízzel, földtakarással vagy
egyéb alkalmas módon kell megszüntetni.
(7) Az égetendő hulladék kommunális, illetve ipari eredetű (műanyag, gumi, vegyszer,
festék, illetve ezek maradékai) hulladékot nem tartalmazhat.
3. §
(1) Az egyedi fűtéssel rendelkező lakóházakban csak megfelelően karbantartott
tüzelőberendezésekben és csak az arra a berendezésre engedélyezett tüzelőanyag égethető.
(2)
Fűtőberendezésekben ipari hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket,
illetve ezek maradékait égetni tilos. A hulladékok nyílt téri, illetőleg háztartási
tüzelőberendezésekben nem égethetők.
4. §
(1) Aki e rendeletben meghatározott előírásokat nem tartja be, levegőtisztaság-védelmi
bírsággal sújtható a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) kormányrendeletben
foglaltak alapján.
(2) Az e rendeletben megállapított rendelkezések betartását a közterület-felügyelet
ellenőrzi, amely jogsértés esetén eljár az illetékes Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelőségnél.
5. §
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Dr. Jakab Orsolya sk.
jegyző

Dr. Fekete Zoltán sk.
polgármester

A rendelet kihirdetésének dátuma:
2013. május 30.
Dr. Kovács András sk.
aljegyző
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Általános indokolás
A tűzgyújtással, tűzgyújtási tilalommal és a mezőgazdasági hulladék égetésével
kapcsolatos jogi szabályozás alapját a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról
szóló 306/2010. (XII. 23.) kormányrendelet alkotja. A fentiek alapján helyi önkormányzati
rendelet a magasabb szintű jogszabályokban meghatározott szabályokon túl nem állapíthat
meg azoktól eltérő, további tiltó vagy korlátozó rendelkezéseket.
Részletes indokolás
1. §
Megállapítja a rendelet területi, személyi és tárgyi hatályát.
2. §
A rendeletnek megfelelő tevékenység a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelettel közzétett
Országos Tűzvédelmi Szabályzat figyelembevételével történhet. A végrehajtás helyi
sajátosságait és feltételeit szabályozza.
3. §
Tüzelőberendezések alkalmazásával és tilalmával kapcsolatos szabályok.
4. §
Jogkövetkezményeket határozza meg.
5. §
A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

2.) Mezőkövesd Településrendezési eszközök módosítása
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek.
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Dr. Fekete Zoltán polgármester – miután a napirendhez a jelenlévő képviselők részéről módosító
javaslat nem hangzik el – így a határozati javaslat ismertetése után azt szavazásra teszi fel.
A 12 fő Képviselő-testületi tagból 10 fő vett részt a szavazásban, és 10 igen
szavazatával az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
134/2013. (V.29.) önkormányzati határozata
Mezőkövesd Településrendezési eszközök módosításáról
1. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges alaptérképet igényelje
meg, a Településrendezési eszközök módosítását rendelje meg, és felkéri a főépítészt,
hogy a tervezés szakmai felügyeletét lássa el és az elkészült tervdokumentációt
jóváhagyásra a Képviselő-testületnek nyújtsa be.
2. A Képviselő-testület az alaptérkép költségét, azaz bruttó 1.569.963 Ft-ot, illetve a
tervezői költségek fedezetét, azaz bruttó 2.286.000 Ft-ot az önkormányzat 2013. évi
költségvetésének céltartalékában szereplő szakértői díjak, engedélyek terhére
biztosítja.
Felelős: polgármester, főépítész
Határidő: értelem szerint

3.) Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde tagóvodáiban 2013/2014. nevelési évben
indítható csoportok számának meghatározása
Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozatot elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Dr. Fekete Zoltán polgármester – mivel a napirendhez hozzászólás, vélemény nem hangzik el –
így a határozati javaslat felolvasása után azt szavazásra teszi fel.
A 12 fő Képviselő-testületi tagból 10 fő vett részt a szavazásban, és 10 igen
szavazatával az alábbi határozatot hozza
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Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
135/2013. (V.29.) önkormányzati határozata
a Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde tagóvodáiban
2013/2014. nevelési évben indítható csoportok számának
meghatározásáról
A Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde tagóvodáiban a 2013/2014-es nevelési évben a
Képviselő-testület összesen 21 óvodai csoport indítását engedélyezi.
Felelős:
Határidő:

intézményvezető
értelem szerint

4.) A Mezőkövesdi Városgondnokság tevékenységének racionalizálása
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot nem javasolja elfogadásra a
képviselő-testületnek.
Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság
A 6 fő Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottsági tagból 5 fő vesz részt a szavazásban, melyen 0 fő
igen, 2 fő nem szavazatával, 3 tartózkodás mellett nem fogadta el a határozati javaslat 1.
pontjának a) verzióját.
A 6 fő Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottsági tagból 5 fő vesz részt a szavazásban, melyen 1
igen, 2 fő nem szavazatával, 2 tartózkodás mellett nem fogadta el a határozati javaslat
pontjának b) verzióját.
A 6 fő Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottsági tagból 5 fő vesz részt a szavazásban, melyen 2
igen, 2 fő nem szavazatával, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el a határozati javaslat
pontjának c) verzióját.

fő
1.
fő
1.

Ügyrendi és Szociális Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a Városgondnokság tevékenységének
racionalizálásával kapcsolatos határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek
azzal, hogy az alkalmazotti létszámot 2013. július 1-jei hatállyal 93,5 főben javasolja
meghatározni.
Takács József az előterjesztésből kitűnik, hogy a takarítóknak 20.000 m2-t kellene rendben
tartaniuk. Amennyiben a m2-t elosztják a takarítói létszámmal, akkor egy takarítóra 1.000 m2 jut,
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amit véleménye szerint nem lehet rendesen kitakarítani. A bizottság a takarítói létszámnál ezért
nem fogadta el a racionalizálást. Van olyan intézmény pl. Szent László Gimnáziumban 6 főre
1.047 m2 van kimutatva, de van két közfoglalkoztatott. Ott sem tudják megcsinálni. A
karbantartóknál támogatja a létszámcsökkentést úgy, hogy minőségi cserét végezzenek.
Amennyiben nincs megfelelő szakképzettségük, cseréljék le őket. Sajnos volt olyan tapasztalata,
hogy egy motivált karbantartót a többiek strébernek nevezték. Nem támogatja a cserét, ill.
szétrakást. A karbantartó talál magának munkát, amennyiben megfelelő szakképzettségű. A maga
részéről ezt tudja támogatni.
Dr. Fekete Zoltán polgármester elmondja, hogy nem tiszte, hogy a takarítók munkájával
kapcsolatban véleményt mondjon. Nem akar állást foglalni. Javasolja, hogy a takarítói
létszámhoz ne nyúljanak, de támogatja Takács József képviselő javaslatát a karbantartói
létszámnál, hogy akinek nem lehet olyan munkát adni, nem kell közalkalmazotti jogviszonyban
tartani. Amennyiben elfogadják a javaslatát, akkor a karbantartói létszámnál 2 fő
létszámcsökkentést támogatja.
Mivel más módosító javaslat nem hangzik el, így először az általa elmondottakat teszi fel
szavazásra, hogy a takarítói létszám változatlan marad, viszont a karbantartói létszámnál 2 fő
csökkentést javasol, és a Városgondnokság alkalmazotti létszámát 97 főben javasolja
megállapítani.
A 12 fő Képviselő-testületi tagból 10 fő vett részt a szavazásban, és 7 fő igen
szavazatával és 3 fő tartózkodása mellett a módosító javaslatot elfogadja
Dr. Fekete Zoltán polgármester a módosított határozati javaslat ismertetése után azt szavazásra
teszi fel.
A 12 fő Képviselő-testületi tagból 10 fő vett részt a szavazásban, és 7 fő igen
szavazatával és 3 fő tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozza

Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
136/2013. (V.29.) önkormányzati határozata
A Mezőkövesdi Városgondnokság tevékenységének racionalizálása

1. Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városgondnokság
alkalmazotti létszámát 2013. július 1-jei hatállyal 97 főben határozza meg.
Egyúttal felkéri az intézményvezetőt a szükséges munkajogi intézkedések
meghozatalára.
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2. Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármester
Urat, hogy az 1-es pontban meghatározott létszámcsökkentést az önkormányzat
2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III.7.) Önkormányzati Rendeletben
aktualizálja.
Felelős:

polgármester
intézményvezető
Határidő: értelem szerint

5/1.)Tájékoztató a Mezőkövesdi VG. ZRt Zsóry Gyógy- és Strandfürdő nyári
üzemelésre való felkészüléséről
Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozatot elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Dr. Fekete Zoltán polgármester – mivel a napirendhez hozzászólás, vélemény nem hangzik el –
így a határozati javaslat ismertetése után azt szavazásra teszi fel.
A 12 fő Képviselő-testületi tagból 10 fő vett részt a szavazásban, és 8 fő igen
szavazatával és 2 fő tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozza

Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
137/2013. (V.29.) önkormányzati határozata
Tájékoztató a Mezőkövesdi VG Zrt. által üzemeltetett Zsóry Gyógy- és
Strandfürdő nyári üzemeltetésre való felkészüléséről
A Képviselő-Testület a „Tájékoztató a Mezőkövesdi VG Zrt. által üzemeltetett Zsóry
Gyógy- és Strandfürdő nyári üzemeltetésre való felkészüléséről” c. előterjesztést
megtárgyalta és változtatás nélkül elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

5/2.) Beszámoló a VG. ZRt. 2012. évi mérlegéről és a 2013. évi tervekről
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Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek.
Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek.
Ügyrendi és Szociális Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, azt
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Dr. Fekete Zoltán polgármester felhívja a figyelmet, hogy aki kevésnek tartja az eredményt,
annak elmondja, hogy a VG ZRt közszolgáltatást végez, és ha eredmény van, az a lakosságtól
származik, mert akkor a VG ZRt többet vesz be tőlük. Egyébként nem az eredmény a lényeg,
hanem inkább az, hogy jogszabályoknak megfelelően működik, és talpon tud maradni. Nem
minden fürdő mondhatja el, hogy ekkora eredményt tud elérni, melyek lehetővé teszik, hogy első
alkalommal biztosít a VG ZRt fejlesztéshez önerőt. Ezekre az eredményekre büszkék lehetnek,
amihez gratulál, és arra biztatja, hogy továbbra is így dolgozzanak.
Csiger Lajos képviselő elmondja, hogy a hulladékszállítást a Remondis Kft végzi, ill. számlázza.
Az ivóvíz ellátás az ÉRV-nek kerül átadásra egy törvény miatt. Ott sem a VG ZRt fogja a
szolgáltatási díjat megkapni, hanem az ÉRV. A lakosság felé a VG ZRt részére a temetkezés és a
kéményseprés történik.
Dr. Fekete Zoltán polgármester – miután a napirendhez több hozzászólás, vélemény nem hangzik
el – így a határozati javaslat ismertetése után azt szavazásra teszi fel.
A 12 fő Képviselő-testületi tagból 10 fő vett részt a szavazásban, és 8 fő igen
szavazatával és 2 fő tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
138/2013. (V.29.) önkormányzati határozata
Beszámoló a Mezőkövesdi VG Városgazdálkodási Zártkörűen Működő
Részvénytársaság 2012. évi mérlegéről és a 2013. évi tervekről
1.) Mezőkövesd Város Képviselő-testülete a Mezőkövesdi Városgazdálkodási ZRt. 2012.
évi mérlegéről készült beszámolóját a 2013. évi üzleti tervével elfogadja.
A 2012. december 31-i állapot szerinti mérleget 554.898 eFt összegben, a 2012. évi
mérlegszerinti eredményt 26.968 eFt összegben jóváhagyja.
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2.) A 2012. évi mérlegszerinti eredményt az eredménytartalékba át kell vezetni.
Felelős:
Határidő:

polgármester, VG. ZRt Vezérigazgató
VG. ZRt közgyűlése

5/3.) Beszámoló a Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft. a 2012. évi
mérlegéről, tevékenységéről és 2013. évi terveiről

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek.
Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozatot elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Molnár Istvánné a beszámoló készítőjének köszönetét fejezi ki, mert minden le van írva, hogy mi
történik a Közösségi Házban. Dicséret illeti őket, mivel nagy tartalommal töltik meg a programot.
A könyvtárban is olyan rendezvények vannak, amelyek igen népszerűek. Köszönet a könyvtár
dolgozóinak, mert igényes az a munka, amit végeznek.
Dr. Fekete Zoltán polgármester – miután a jelenlévő képviselők részéről hozzászólás, vélemény
nem hangzik el – így a határozati javaslat ismertetése után szavazásra teszi fel.
A 12 fő Képviselő-testületi tagból 10 fő vett részt a szavazásban, és 8 fő igen
szavazatával és 2 fő tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozza
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Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
139/2013. (V.29.) önkormányzati határozata
a Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft. 2012. évi mérlegéről,
tevékenységéről és 2013. évi terveiről
1.A Képviselő-testület elfogadja a Mezőkövesdi Közkincstár Nonprofit Kft 2012. évi
számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves beszámolóját. Az eszközök források
oldalán 8.622 eFt-os egyező mérleg főösszeggel és tárgyévi eredmény közhasznú
tevékenységből 1.940 eFt, tárgyévi adózott eredmény vállalkozási tevékenységből 2.355
eFt, az összevont adózott eredmény 4.295 eFt jóváhagyja.
2.A 2012. évi összevont 4.295 eFt eredményt az eredménytartalékba át kell vezetni.
3.A tulajdonos 300 eFt-os jegyzett tőkeemelést hajt végre, az önkormányzat 2013. évi
költségvetésének céltartalékában szerepelő pályázati önerő terhére, mivel a Kft saját
tőkéje a 2011-es, 2012-es évben a jegyzett tőke alá esett.
4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a jegyzett tőke emelésével
kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye meg.
5. A Képviselő-testület elfogadja a Kft. 2012. évi tevékenységéről és 2013. évi terveiről
szóló szöveges beszámolót.
Felelős: Kazárné Kalber Nikolett ügyvezető
Határidő: értelem szerint.

5/4.)Média Nonprofit Kft beszámolója a 2012. évi szakmai és gazdálkodási
tevékenységéről

Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozatot elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek.
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Molnár Istvánné képviselő szerint a média nagyon sokat változott az elmúlt évben. A
Mezőkövesdi Újság borítóját, tartalmát nézik, nagyon pozitív irányban változott meg. Az
interneten, aki rá tud csatlakozni, tud tájékozódni. Minden nap friss hírek vannak feltöltve.
Ezúton megköszöni a segítséget, és az eddig végzett munkájukat.
Dr. Fekete Zoltán polgármester – miután a jelenlévő képviselők részéről hozzászólás, vélemény
nem hangzik el – így a határozati javaslat ismertetése után szavazásra teszi fel.
A 12 fő Képviselő-testületi tagból 10 fő vett részt a szavazásban, és 8 fő igen
szavazatával és 2 fő tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozza

Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
140/2013. (V.29.) önkormányzati határozata
Média Nonprofit Kft beszámolója a
2012. évi szakmai, gazdálkodási tevékenységéről és a mérlegéről
Mezőkövesd Város Képviselő-testülete a Mezőkövesdi Média Nonprofit Kft. 2012. évi
szakmai, gazdálkodási tevékenységéről, valamint a 2012. évi mérlegéről szóló beszámolót
elfogadja.
Megköszöni a Mezőkövesdi Média Nonprofit Kft ügyvezető
munkatársainak az elmúlt évben végzett lelkiismeretes, pontos munkáját.

igazgatójának,

Felelős: polgármester, Mezőkövesdi Média Nonprofit Kft. igazgatója
Határidő: azonnal, ill. folyamatos

5/5.) Beszámoló a Városfejlesztési Kft 2012. évi tevékenységéről és a Kft
megszüntetése
Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek.
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek.
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Dr. Fekete Zoltán polgármester – miután a napirendhez hozzászólás, vélemény nem hangzik el –
így először a Városfejlesztési Kft beszámolójával kapcsolatos határozati javaslatot ismerteti,
majd teszi fel szavazásra.
A 12 fő Képviselő-testületi tagból 10 fő vett részt a szavazásban, és 9 fő igen
szavazatával és 1 fő tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
141/2013. (V.29.) önkormányzati határozata
A Mezőkövesdi Városfejlesztési Kft. beszámolója a 2012. évi
tevékenységekről és mérlegéről

Mezőkövesd Város Képviselő-testülete a Mezőkövesdi Városfejlesztési Kft. 2012. évi
tevékenységéről szóló beszámolóját és a 2012. évi mérlegét elfogadja.
Felelős: Mezőkövesdi Városfejlesztési Kft. ügyvezetője
Határidő: azonnal, illetve értelem szerint

Dr. Fekete Zoltán polgármester a Városfejlesztési Kft megszüntetésével kapcsolatos határozati
javaslatot ismerteti, majd teszi fel szavazásra.
A 12 fő Képviselő-testületi tagból 10 fő vett részt a szavazásban, és 9 fő igen
szavazatával és 1 fő tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
142/2013. (V.29.) önkormányzati határozata
a Mezőkövesdi Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhelye: 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112., cégjegyzékszáma:
Cg. 05-09-017742) végelszámolással történő megszüntetéséről
Mezőkövesd Város Önkormányzat alapító–tulajdonos elhatározza a Mezőkövesdi
Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság jogutód nélküli megszűnését, elrendeli
végelszámolását.
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A végelszámolás kezdő időpontja 2013. május 30.
Az alapító – figyelemmel a 2006. évi V. tv. 68. § (2) bekezdésében foglaltakra –
megállapítja, hogy a végelszámolás kezdő időpontjával Nagy István (sz.: Nagy István,
Mezőkövesd, 1972.06.26., an.: Szabó Erzsébet, adóazonosító jele: 8385271791, 3400
Mezőkövesd, Csokonai utca 1. fsz. 4. szám alatti lakos) ügyvezető ügyvezetői
megbízatása megszűnik.
Az alapító 2013. május 30-tól kezdődően a társaság végelszámolójának Nagy Istvánt (sz.:
Nagy István, Mezőkövesd, 1972.06.26., an.: Szabó Erzsébet, adóazonosító jele:
8385271791, 3400 Mezőkövesd, Csokonai utca 1. fsz. 4. a. szám alatti lakos)
megválasztja, aki a végelszámolás kezdő időpontjától a cég önálló képviseleti joggal
rendelkező vezető tisztségviselőjének minősül. A végelszámoló a tisztség ellátását havi
díjazás nélkül látja el.
Az alapító megállapítja, hogy 2013. május 30-tól
a társaság cégneve:
Mezőkövesdi Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás
alatt”
a társaság rövidített cégneve:
Mezőkövesdi Városfejlesztési Kft. „v.a.”
nevekre módosul.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Polgármester
Határidő: Értelem szerint

5/6.) A Zsóry Camping Kft. Beszámolója a 2012. évi mérlegéről és a 2013. évi
tervekről (a beszámoló és a mérleg április hónapban kiküldésre került)
Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozatot elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek.
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Dr. Fekete Zoltán polgármester – mivel a napirendhez módosító javaslat nem hangzik el – így a
határozati javaslat ismertetése után azt szavazásra teszi fel.
A 12 fő Képviselő-testületi tagból 10 fő vett részt a szavazásban, és 8 fő igen
szavazatával és 2 fő tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
143/2013. (V.29.) önkormányzati határozata
A Zsóry Camping Kft. beszámolója a 2012. évi mérlegéről
és a 2013. évi tervekről
Mezőkövesd Város Képviselő-testülete a Zsóry Camping Kft. 2012. évi mérlegéről és a
2013. évi tervekről készült beszámolóját elfogadja.
Felelős: polgármester, Zsóry Camping Kft. igazgatója
Határidő: azonnal, ill. folyamatos

6.) 2013. évi víziközmű rekonstrukciós terv elfogadása
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek.
Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek.
Dr. Fekete Zoltán polgármester – miután a napirendhez a jelenlévő képviselők részéről módosító
javaslat nem hangzik el – így a határozati javaslat ismertetése után azt szavazásra teszi fel a
mellékelt rekonstrukciós tervben foglaltakkal együtt.
A 12 fő Képviselő-testületi tagból 10 fő vett részt a szavazásban, és 10 fő igen
szavazatával az alábbi határozatot hozza
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Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
144/2013. (V.29.) önkormányzati határozata
a 2013. év víziközmű rekonstrukciós terv elfogadásáról

1. A Képviselő-testület 2013. év víziközmű rekonstrukciós munkákra benyújtott
tervjavaslatot megtárgyalta, és a melléklet szerinti tervet elfogadja.
2. A víziközmű rekonstrukció fedezete Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselőtestületének az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013 (III. 7.)
önkormányzati rendelete 32. számú mellékletében rendelkezésre áll.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntésnek megfelelően a nevezett
víziközmű rekonstrukciós munkák végrehajtásával kapcsolatos intézkedését tegye
meg.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
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Melléklet a 144/2013. (V. 29.) önkormányzati határozathoz

2013. évi ivóvíz- és szennyvízhálózat rekonstrukciós terve
Ivóvízhálózat
Bekötővezeték cseréje, és közbeni rekonstrukciónak minősülő elosztóvezeték, illetve
bekötővezeték kiváltása 17 fogyasztóhelyen.
A költségek fogyasztóhelyenként: 100.000 Ft + ÁFA
Összköltség: 1.700.000.-Ft + ÁFA
10 db altalaj tűzcsap komplett betétcsere.
Összköltség: 400.000.- Ft + ÁFA
10 db nehézfedlappal ellátott akna födém cseréje.
Összköltség: 1.000.000.-Ft + ÁFA
Szennyvízhálózat
Szennyvízvezeték kiváltás
Zsóry fürdő Csipke u. hálózat rekonstrukció 47 fm NA 200-as vezeték építése:
Összköltség: 1.015.200.-Ft + ÁFA
Parshall csatornát követő vezeték átmérőjének, dimenziójának bővítése
Iránytörő akna kiváltása
Összköltség: 500.000.-Ft + ÁFA
Szennyvíztelep műtárgyon lévő villamos szekrények cseréje
Összköltség: 556.000.-Ft + ÁFA
Ivóvíz gerincvezeték kiváltása
Gaál István u. 390 fm.(27000 Ft/fm) 10.530.000 Ft + ÁFA

A szennyvízcsatorna építéshez
kapcsolódva.

Margit út 151 fm (27000 Ft/fm)

4.077.000 Ft + ÁFA

A szennyvízcsatorna építéshez
kapcsolódva.

György u. 410 fm (27000 Ft/fm)

11.070.000 Ft + ÁFA

A szennyvízcsatorna építéshez
kapcsolódva.
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7.) A Mezőkövesd Zsóry Futball Club Kft. tájékoztatója

Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozatot elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek.
Barsi László képviseli kérdezi, hogy fejlesztések tényleg 3 MFt-ban fognak kerülni az
önkormányzatnak?
Dr. Fekete Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy előzetes számítások alapján igen.
Mindenki számára egyértelmű kell hogy legyen, a fejlesztések, melyek megvalósulnak, nem a
Zsóry Futball Clubbé lesz, hanem a városé marad. Ilyen fejlesztésekre mindenki büszke lehet, ezt
nem fogják lebontani. Külön köszönetét fejezi ki, hogy a Zsóry Futball Club Kft kihasználva a
törvény adta lehetőséget, ennyi forrást tud a városba hozni, ill. az ingatlanokra fordítani. Soha
nem gondolt arra, hogy európai szintű sportlétesítményt tudjanak megvalósítani. Köszönet
mindenki számára, aki ebben részt vett. Kéri, hogy támogassák a fejlesztést, soha nem látott
lehetőségek előtt állnak. Mindannyiunk ünnepe és dicsősége kell, hogy legyen, ezért kéri a
határozati javaslat elfogadását.
Mivel más hozzászólás, vélemény nem hangzik el, így a határozati javaslat ismertetése után
szavazásra teszi fel.
A 12 fő Képviselő-testületi tagból 10 fő vett részt a szavazásban, és 10 fő igen
szavazatával az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
145/2013. (V.29.) önkormányzati határozata
A Mezőkövesd Zsóry Futball Club Kft. tájékoztatója
A Képviselő-testület megtárgyalta a Mezőkövesd Zsóry Futball Club Kft. tájékoztatóját,
azt a mellékelt tartalommal elfogadja.
A Képviselő-testület támogatja és elfogadja az utánpótlás rendszer felépítését és felkéri a
Sportegyesületet, hogy miután eldőlt, hogy a Mezőkövesd Zsóry Futball Club Kft
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labdarúgói az NB I. vagy NB II-be történő induláshoz szereznek jogosultságot, a Kft.
készítsen beszámolót az aktuális osztályt érintő utánpótlás felépítéséről és az ahhoz
tartozó költségvetésről, melyet a 2013. júniusi testületi ülésre terjesszen be.
A Képviselő testület jóváhagyja és támogatja a Sportcentrum villamos energia ellátása és
pályavilágításának elkészítését, a Mezőkövesdi Stadion Biztonsági rendszer (Beléptető
rendszer) kiépítését és a Lelátó, Wc-k kialakítását.
Mezőkövesd Város Képviselő-testülete vállalja, hogy a szükséges kerítéseket, parkolókat
kiépítteti a Sportcentrum területén illetve annak környékén, 3 millió Ft összegben,
melynek fedezetét Mezőkövesd Város Önkormányzata a 2013. évi költségvetés általános
tartaléka terhére biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza
előkészítésére, megtételére.

a

polgármestert

a

szükséges

intézkedések

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. július 25. valamint értelem szerint

8.) Mezőkövesdi Kézilabda Club tájékoztatója

Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozatot elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a
mellékelt tartalommal együtt a képviselő-testületnek.
Dr. Fekete Zoltán polgármester köszöni a Mezőkövesdi Kézilabda Clubnak a sikert, ami mögött
nagy munka zajlott.
Csirmaz Zsolt gratulál az MKC-nek, igaz kicsit aggódva látta, hogy a 10 MFt-os támogatást a
csapadékvíz elvezetésétől veszik el, de ennek ellenére támogatja a határozati javaslat elfogadását.
Dr. Fekete Zoltán polgármester válaszában megnyugtatja a képviselő urat, hogy az idén nem lesz
pályázat, és nem abból a keretből van elvéve a 10 MFt.
Barsi László 20 MFt támogatással javasolja emelni az összeget.
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Csiger Lajos azt gondolja, hogy lesz változás, hiszen több alkalommal kell edzeni, ifi csapatot
kell pluszba indítani stb. Az ifjúsági csapat indításának költségei lesznek. A Sportcsarnokban
vannak az edzések és a meccsek is, mert ott van helyiség biztosítva. Azt látja, hogy 35-40 MFt-ra
van szükségük még ebben az évben. Véleménye szerint szponzori támogatásra is szükségük
lenne. Javasolja, hogy a képviselő-testület térjen vissza az MKC működésére, hogy kielégítő-e,
tudja-e az eredményeket hozni, amit elvárnak tőlük. Büszke a 2 NBI-es csapatra, akikre áldozni
kell. Javasolja elfogadni a határozati javaslatot.
Dr. Fekete Zoltán polgármester hangsúlyozza, hogy a határozati javaslatban csak olyat
fogadhatnak el, aminek realitása van. Figyelembe kell venni, hogy vannak korlátok. Az MKC
támogatását megduplázza a város. Csiger Lajos képviselő javaslatával egyetért, a város vezetése
felajánlja a kapcsolatait, de szilárd alapokra kell helyezni a pénzügyi helyzetet, stabil, biztos
szponzorokat kell keresni. Nem lehet elvárni, hogy az önkormányzat NBI-es clubbokat tartson
fenn. A támogatás forrása meg van, július 1-től biztosítható. Nem zárja ki lehetőséget, hogy a
problémák megoldásában a város segít. Az MKC infrastruktúra igénye kisebb mint a Zsóry
Futball Club Sportegyesületé. Az MKC tekintetében az előírásoknak jelenleg megfelel a
Sportcsarnok. Az elnökséggel le fognak ülni, és az igényeket megpróbálják teljesíteni. Kéri, hogy
megalapozatlan forrás nélküli ígéretekkel ne jöjjenek elő. Az MKC-t többször „temették”, de
közös munkával, amiben Mikulás Gábornak szerepe van, lehet sikert elérni.
Barsi László képviselő szerint az MKC már véleménye szerint bizonyított. Az önkormányzat egy
kormányhatározat értelmében 650 MFt egyedi állami támogatást kapott, és ennek a terhére
javasolja az MKC részére a plusz 20 MFt-os támogatást oda ítélni.
Dr. Fekete Zoltán polgármester hangsúlyozza, hogy működési célú támogatást nem ad az
önkormányzat. A kormánytól kapott 650 MFt-ot támogatást a városra szeretnék fordítani,
infrastruktúrára. Helyes döntésnek tartotta, hogy a plusz forrásokat kizárólag csak fejlesztésekre
fordítják. Az MKC működésében nem lesznek zavarok, ami az eredményes szereplést
befolyásolná.
Barsi László a Sportcsarnokban a nézőszám bővítését kéri.
Mikulás Gábor MKC ügyvezetője elmondja, hogy Birinyi Mátyás munkavédelmi felelős
javaslata, hogy a kapuk feletti folyosó végén lehetne nyitni menekülési útvonalat, ami lehetővé
teszi a nagyobb létszám fogadását.
Dr. Fekete Zoltán polgármester kéri, hogy ne keverjék össze a KEOP-os pályázattal, egyébként
évek óta foglalkoznak ezzel a témával.
Csirmaz József képviselő Polgármester által elmondottakkal ért egyet, hogy megnyugtató választ
adott arra, hogy mennyire fontos az MKC működtetése. Kiemeli, hogy amikor 40 MFt-tal
támogatta a város a clubbot, akkor még nem volt TAO hozzáférési lehetőség. A kézilabda
csapatnak gratulálni tud. Szerinte a Jobbik Magyarország Szervezete is óriási fejlődésen ment
keresztül, mert 2 évvel ezelőtt nem támogatták az MKC-t, most a fejlődés következtében
megnyílt a felismerés lehetősége, és ráébredtek a sport támogatására.
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Dr. Fekete Zoltán polgármester – miután a napirendhez több hozzászólás, vélemény nem hangzik
el – így ismerteti a határozati javaslatban foglaltakat, majd szavazásra teszi fel.
A 12 fő Képviselő-testületi tagból 10 fő vett részt a szavazásban, és 10 fő igen
szavazatával az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
146/2013. (V.29.) önkormányzati határozata
A Mezőkövesdi KC. tájékoztatója
A Képviselő-testület megtárgyalta a Mezőkövesdi KC tájékoztatóját, azt a mellékelt
tartalommal elfogadja.
A Képviselő-testület a 2013/2014. évben az NB-I-es bajnokságban történő szereplést
40.000.000,- Forint összeggel támogatja. 2013. 07.01-től az Egyesület támogatását 10
millió Ft-tal megemeli, melynek fedezetét az önkormányzati költségvetés céltartalékában
szereplő pályázati önerő – csapadékvíz elvezetésre betervezett összeg terhére biztosítja.
2014. év első félévére 20 millió Ft támogatást biztosít, melynek fedezetét az
Önkormányzat 2014. évi költségvetésében biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza
előkészítésére, megtételére.

a

polgármestert

a

szükséges

intézkedések

Felelős: polgármester
Határidő: értelem szerint

9.) Matyóföldi Folklór Fesztivál támogatási kérelme
Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozatot elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek azzal, hogy a támogatási összegről a Képviselő-testület döntsön.
Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek azzal, hogy a rendezvényhez szükséges támogatást 2.650.000 Ft összegben
biztosítsa az önkormányzat oly módon, hogy az önkormányzat 2013. évi költségvetésében a civil
szervezetek rendezvények lebonyolítására elkülönített keretéből 2.150.000 Ft-ot, míg az általános
tartalék terhére 500.000 Ft-ot biztosít.
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Dr. Fekete Zoltán polgármester – miután a napirendhez a jelenlévő képviselők részéről
hozzászólás, vélemény nem hangzik el – így a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság javaslatával
egyetért, és a határozati javaslat ismertetése után azt szavazásra teszi fel.
A 12 fő Képviselő-testületi tagból 10 fő vett részt a szavazásban, és 10 fő igen
szavazatával az alábbi határozatot hozza

Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
147/2013. (V.29.) önkormányzati határozata
A Matyóföldi Folklórfesztivál támogatásáról
1.) A Képviselő-testület a Matyó Népművészeti Egyesület által megrendezésre kerülő
Matyóföldi Folklórfesztivál rendezvényéhez szükséges támogatást összesen 2.650.000
Ft összegben állapítja meg oly módon, hogy az önkormányzat 2013. évi
költségvetésében a civil szervezetek rendezvények lebonyolítására elkülönített
keretéből 2.150.000 Ft-ot, míg az általános tartalék terhére 500. 000 Ft-ot biztosít.
2.) A Képviselő-testület
megkötésére.

felhatalmazza

Felelős:

Polgármester

Határidő:

azonnal

a

polgármestert

a

támogatási

szerződés

10.) XV. Mezőgazdasági Gépésztalálkozó támogatási kérelem

Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozatot elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek azzal, hogy a támogatási összegről a Képviselő-testület döntsön.
Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek azzal, hogy a rendezvényhez szükséges támogatást 650.000 Ft összegben
biztosítsa az önkormányzat 2013. évi költségvetésében a civil szervezetek rendezvények
lebonyolítására elkülönített keretből a Mezőgazdasági Gépmúzeumért Közhasznú Alapítvány
részére.
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Dr. Fekete Zoltán polgármester – miután a napirendhez módosító javaslat nem hangzik el – így a
Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság javaslatával egyetért, és a határozati javaslat ismertetése
után azt szavazásra teszi fel.
A 12 fő Képviselő-testületi tagból 10 fő vett részt a szavazásban, és 10 fő igen
szavazatával az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
148/2013. (V.29.) önkormányzati határozata
Az XV. Országos Mezőgazdasági Gépésztalálkozó támogatásáról

1. A Képviselő-testület a Mezőgazdasági Gépmúzeum által megrendezésre kerülő XV.
Országos Mezőgazdasági Gépésztalálkozó rendezvényéhez szükséges támogatást
650.000 Ft összegben biztosítja, az önkormányzat 2013. évi költségvetésében a civil
szervezetek rendezvények lebonyolítására elkülönített keretéből a Mezőgazdasági
Gépmúzeumért Közhasznú Alapítvány részére.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés
megkötésére.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

11.) Gépmúzeum alapítójának muzeális műtárgyakra vonatkozó felajánlása
Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozatot elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek.
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Dr. Fekete Zoltán polgármester elmondja, hogy összesen 41 műtárgyról van szó, amelyek
pótolhatatlanok. Hajdu Ráfis János bácsi egész élete bizonyítja, hogy a felajánlás tiszta szívből
jön, ezért kéri a határozati javaslat támogatását, ill. javasolja, hogy leltárilag is szerezze meg a
város a műtárgyakat. A jövő nemzedéke számára pótolhatatlan a Gépmúzeum. Hálás szívvel
megköszöni a felajánlást, és Hajdu Ráfis János bácsi élete munkáját.
Mivel módosító javaslat a napirendhez nem hangzik el, így ismerteti a határozati javaslatban
foglaltakat, majd szavazásra teszi fel.
A 12 fő Képviselő-testületi tagból 10 fő vett részt a szavazásban, és 10 fő igen
szavazatával az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
149/2013. (V.29.) önkormányzati határozata
a Gépmúzeum alapítójának muzeális műtárgyakra vonatkozó felajánlása
1. Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Hajdú Ráfis János és Hajdú
Ráfis Jánosné (3400. Mezőkövesd, Eötvös út 32.) szám alatti lakosok tulajdonát képező
alábbiakban felsorolt műtárgyak 2013. június 01. napjával térítésmentesen Mezőkövesd
Város Önkormányzata tulajdonába adására vonatkozó felajánlását elfogadja.
Cséplőgép MÁV Gépgyár 1934.
Lanz Bulldog D-2016-os traktor 1955.
Lanz Bulldog D-2206-os traktor 1952.
Dutra U-28-as traktor 1960.
Dutra UE-28-as traktor 1960.
Zetor K-25-ös traktor 1960.
Cormick traktor 1935.
Traktorvontatású 2 vasú Sack eke
Lanz Bulldog váltva forgő eke 1952.
Massey Harris aratógép 1910.
MK-4-es benzines lokomobil 1940.
Esztergapad 3300-as 1900.
Oszlopos fúrógép 1900.
Lendkerekes fúrógép 1940.
Škoda traktor 1949.
UE-28-as szalagfűrészes traktor 1965.

Vásárolva 2008. február 3. 1.000.000 Ft
Vásárolva 2008. február 3. 1.000.000 Ft
Vásárolva 2008. február 3.
800.000 Ft
Vásárolva 2008. február 3.
450.000 Ft
Vásárolva 2008. február 3.
550.000 Ft
Vásárolva 2008. február 3.
550.000 Ft
Vásárolva 2008. február 3.
400.000 Ft
Vásárolva 2008. február 3.
300.000 Ft
Vásárolva 2008. február 3.
400.000 Ft
Vásárolva 2008. február 3.
400.000 Ft
Vásárolva 2008. február 3.
100.000 Ft
Vásárolva 2008. február 3.
400.000 Ft
Vásárolva 2008. február 3.
300.000 Ft
Vásárolva 2008. február 3.
50.000 Ft
Vásárolva 2007. szept. 20.
500.000 Ft
Vásárolva 2011. szept. 30.
500.000 Ft
------------------Összesen:
7.700.000 Ft

2. Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Hajdú Ráfis János és Hajdú
Ráfis Jánosné (3400. Mezőkövesd, Eötvös út 32.) szám alatti lakosok tulajdonát képező
alábbiakban felsorolt műtárgyakat
Cséplőgép Wichterle gym. 1910.

Vásárolva 2007. június 16. 250.000 Ft
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Cséplőgép Slávia gym. 1910.
Vásárolva 2007. június 27. 200.000 Ft
Cséplőgép Triumf gym. 1910.
Vásárolva 2007. június 27. 200.000 Ft
Multikár tgk.
Vásárolva 2008. febr. 12.
240.000 Ft
Traktor orosz Dt-16 típ.
Vásárolva 2007. okt. 17.
150.000 Ft
Lokomobil 2 heng. Slávia gym. 1930.
Vásárolva 2007. június 27. 100.000 Ft
Lokomobil benzines Robot Wikov gym. 1930. Vásárolva 2007. április 7. 100.000 Ft
Vízszivattyú egys. vontath. 4 heng. Csepel mot. Vásárolva 2007. nov. 6. 100.000 Ft
Kompressz. egys. vontath. 4 heng. Csepel mot.Vásárolva 2009. aug. 6.
100.000 Ft
Marógép faipari. Anyaga fa. 1932.
Vásárolva 2006. aug. 18. 100.000 Ft
Lovas gereblye
Vásárolva 2007. aug. 18.
50.000 Ft
Kukorica-ültető gép, kétsoros 1950.
Vásárolva 2007. aug. 21.
50.000 Ft
Daráló Alfa Laval gym.
Vásárolva 2007. febr. 13. 50.000 Ft
Lovas-járgány MSE jelű
Vásárolva 2009. április 24 60.000 Ft
Gyűrűs henger Klement.-i Coburg birtoktól szárm. Vásárolva 2012. szept. 15.000 Ft
Csöves tengeri daráló Kühne gym.
50.000 Ft
Szalagfűrész favázú
Vásárolva 2007. okt. 2.
10.000 Ft
Belső lengkerekes motor 1 db.
Vásárolva 2007. szept. 7.
30.000 Ft
Szecskavágó Glasser és Lorenz 1900.
Vásárolva 2009. júl. 4.
20.000 Ft
Szecskavágó MÁVAG.
Vásárolva 2005. nov. 10.
15.000 Ft
Kovácssatu
Vásárolva 2007. márc.1.
10.000 Ft
Motor orosz gym. 2 hengeres
Vásárolva 2008. aug. 31.
40.000 Ft
Répavágó Kaposvári Vaskombinát 1955.
20.000 Ft
Répavágó HSCS Cs-9.
20.000 Ft
Szecskavágó Salgótarján, csigás, 1 lendkerekes
20.000 Ft
--------------Összesen: 2.000.000 Ft
mindösszesen 2.000.000 Ft- értéken 2013. június 01. napjával megvásárolja, az
önkormányzat 2013. évi költségvetésének céltartalékában szereplő pályázati önerő
terhére.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a térítésmentes tulajdonba adással, az
adásvétellel, a vagyonnyilvántartással kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére és
felhatalmazza az adásvételi szerződés aláírására.
4. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az önkormányzat tulajdonába kerülő 2./ és 3./
pontban felsorolt műtárgyak térítésmentes használatra a Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR
Nonprofit Kft-hez kerüljenek, kizárólag muzeális célból történő felhasználás végett.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: értelem szerint
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12.)Szent István
támogatása

királyunk

tiszteletére

rendezendő

Városi

ünnepség

Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozatot elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek azzal, hogy a támogatási összegről a Képviselő-testület döntsön.
Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek azzal, hogy a Városi ünnepség költségvetését és a rendezvényhez szükséges
támogatást 2.000.000 Ft összegben biztosítsa az önkormányzat 2013. évi költségvetésében a civil
szervezetek rendezvények lebonyolítására elkülönített keretéből.
Dr. Fekete Zoltán polgármester – miután a napirendhez módosító javaslat nem hangzik el – így a
Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság javaslatával egyetért, és a határozati javaslat ismertetése
után azt szavazásra teszi fel.
A 12 fő Képviselő-testületi tagból 10 fő vett részt a szavazásban, és 9 fő igen
szavazatával, és 1 fő nem ellenében az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
150/2013. (V.29.) önkormányzati határozata
Szent István királyunk tiszteletére rendezendő Városi
ünnepség támogatásáról
1.) A Képviselő-testület elfogadja a Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft. által
szervezett, Szent István királyunk tiszteletére rendezendő Városi ünnepség
költségvetését, és a rendezvényhez szükséges támogatást 2.000.000 Ft összegben
biztosítja, az önkormányzat 2013. évi költségvetésében a civil szervezetek
rendezvények lebonyolítására elkülönített keretéből.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés
megkötésére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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13.) Indítványok, javaslatok
Sürgősségi indítvány - Települési értéktár kialakítása
Az előterjesztést bizottság nem tárgyalta.
Dr. Fekete Zoltán polgármester elmondja, hogy május 25-én Lakitelken vett részt egy
összejövetelen, ahová a Hungaricum Club szervezői hívták meg, és létrehozandó települési,
megyei és nemzeti értéktárakról váltottak szót. Nyilatkozatot fogadtak el a résztvevők, melyet
ismertet a jelenlévő képviselő-testület tagjaival. Ez alapján nemzeti értékek gyűjteményére
települési értéktárat hoznak létre, melyet a képviselő-testület június havi ülésére készítenek elő.
Az értéktár létrehozása azt jelenti, hogy a helyi értékek felkerülhetnek a nemzeti értéktárba, de
csak azok, amelyeket az értéktár bizottság jóvá fog hagyni.
Mivel a napirendhez hozzászólás, vélemény nem hangzik el, így ismerteti a határozati javaslatban
foglaltakat, majd azt szavazásra teszi fel.
A 12 fő Képviselő-testületi tagból 10 fő vett részt a szavazásban, és 10 fő igen
szavazatával az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
151/2013. (V.29.) önkormányzati határozata
a települési értéktár kialakításáról
A Képviselő-testület a települési értéktár kialakítására vonatkozó előterjesztést
megtárgyalta és ezúton kifejezi azon szándékát, hogy Mezőkövesden létre kívánja hozni a
települési értéktárat a városban fellelhető nemzeti értékek gyűjteményeként.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal összefüggő szükséges
intézkedések megtételére.

Felelős: polgármester
Határidő: értelem szerint
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Sürgősségi indítvány - Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselőtestületének 90/2013. (II.27.) önkormányzati határozattal létrejött visszterhes
üzemeltetési szerződés módosítása
Az előterjesztést bizottság nem tárgyalta.
Dr. Fekete Zoltán polgármester ismerteti az előterjesztésben foglaltakat, és mivel a jelenlévő
képviselők részéről hozzászólás, vélemény nem hangzik el, így a határozati javaslat felolvasása
után azt teszi fel szavazásra.
A 12 fő Képviselő-testületi tagból 10 fő vett részt a szavazásban, és 10 fő igen
szavazatával az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
152/2013. (V.29.) önkormányzati határozata
Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 90/2013. (III.27.)
önkormányzati határozattal létrejött üzemeltetési szerződés módosítása
1) Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 90/2013. (III.27.)
önkormányzati határozattal létrejött visszterhes üzemeltetési szerződés (a továbbiakban:
szerződés) módosítását az alábbiak szerint fogadja el:
A szerződés 1. pontja kiegészül a következő ingatlanokkal:
Sportpálya

3 ha 7148 m2

Mezőkövesd, 5382. hrsz.
Mezőkövesd, Széchenyi út 9.

Tűzoltópálya
Sportcsarnok

1 ha 6769 m2
2748 m2

Mezőkövesd, 0160/3. hrsz.
Mezőkövesd 5383. hrsz.
Mezőkövesd, Kavicsos tó u. 11.

2) Az 1. pontban elfogadott szerződés módosítással a korábban megkötött és a tárgyban
jelzett önkormányzati határozattal módosított ingyenes működtetői szerződés megszűnik.

3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére
és a szerződés módosítás aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: értelem szerint
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13/1.) Tájékoztató az interpellációkra adott válaszokról
Bóta Gáspár elfogadja, míg Csirmaz József, Csirmaz Zsolt és Takács József képviselők csak
azzal a feltétellel tudják elfogadni az interpellációjukra adott választ, amennyiben a
szennyvízberuházás kivitelezője az utat, ill. a csapadékvíz elvezető csatornákat helyreállítja.
Dr. Fekete Zoltán polgármester nagy örömmel várná, hogy a képviselők minden kedden 9.00
órakor kezdődő kooperációs megbeszélésen jelen lennének, és az általuk tapasztalt problémákat
elmondanák. Hangsúlyozza, hogy egyetlen szakasz nincs készre jelentve, építési területként
szerepel. Addig míg a kivitelező nem jelenti készre a területet, addig nem tudják számon kérni
őket. Észrevételt szívesen vesznek, ahol azt kéri, hogy az eredeti állapot legyen helyreállítva.
SZÓBELI INTERPELLÁCIÓ
---TAKÁCS JÓZSEF Patkó köz 4. sz. alatt lévő műemlékház állapotát említi meg. Felhívja a
Főépítész figyelmét, hogy a környezetbe illő épületeket felül kellene vizsgálni. Az említett
műemlék ház részben összedőlt, kilopták az ajtót, ablakot, szekrény tartja a tetőszerkezetet. Mit
lehetne ezzel kezdeni, mert az már nem műemlék, hanem egy romhalmaz. Kéri, hogy
környezetén legalább a fű kerüljön lenyírásra, mivel a tulajdonos a Dunántúlon él, akinek nagy
teher az örökség. Rajta van a lebontáson, de nem tudja megoldani. A területre építkezni nem
lehet, csak parkolónak való.
Dr. Fekete Zoltán polgármester felkéri az Aljegyzőt és a Városfejlesztési Iroda vezetőjét, hogy az
Örökségvédelmi Hivatallal vegye fel a kapcsolatot, hiszen a jogi környezet olyan, hogy meg van
kötve az Önkormányzat keze, a tulajdonost pedig nem érdekli. Kéri a fűnyírás elvégzését, melyet
tulajdonos számára ki kell számlázni.
---CSIRMAZ ZSOLT képviselő interpellációjában elmondja, hogy a Deák F. úton lévő Glória
Gyógyszertárban mozgáskorlátozottak nem tudnak bejutni, és rámpa elhelyezését kéri. A
legközelebbi rámpa a bölcsödénél van. Kérés, hogy egyszerű kerekesszékkel fel tudjanak jutni.
Dr. Fekete Zoltán polgármester felkéri Vigh Henrik irodavezetőt, hogy vizsgálják meg a
rámpaelhelyezésének lehetőségét.
---CSIRMAZ JÓZSEF képviselő problémaként említi meg a Damjanich út – Kiss I. útnál az
útpadka nem került megtámasztásra, a gépjárművek letolják az útszegélyeket, a csapadékvíz nem
tud lefolyni. A csapadékvíz elvezetésének megoldását kéri.
Dr. Fekete Zoltán polgármester az interpellációk kivizsgálására és megválaszolására felkéri Vigh
Henrik irodavezetőt. Tájékoztatja a Képviselő Urat, hogy a kandeláber cseréje az ÉMÁSZ-hoz
tartozik.
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A Képviselő-testület zárt ülés keretében folytatja tovább a tanácskozást, melyről külön
jegyzőkönyv készül.

K.m.f.

Dr. Fekete Zoltán
polgármester

Dr. Jakab Orsolya
jegyző
Jegyzőkönyv hitelesítő

Guti Árpád
települési képviselő

Molnár Istvánné
települési képviselő
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