JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án
megtartott rendkívüli üléséről.
Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal „A” ép. fsz. 13. tanácskozó terem
Mezőkövesd, Mátyás király út 112.
Jelen vannak:
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Csiger Lajos
Bóta Gáspár
Guti Árpád
Csirmaz Zsolt
Barsi László
Igazoltan maradt távol:

Vámos Zoltán alpolgármester
Takács József
Molnár Istvánné
Csirmaz József
Malatinszky Károly

Nyeste László

Polgármesteri Hivatal részéről
Dr. Kovács András aljegyző
Balog Lászlóné irodavezető
Vigh Henrik irodavezető
Pázmándi Tamás munkatárs
Dr. Fekete Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet.
A 12 fő képviselőből jelen van 11 fő. Nyeste László képviselő jelezte, hogy a mai testületi
ülésen nem tud részt venni. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Takács József és Barsi László
képviselő urakat.
Nyílt ülési napirendként sürgősségi indítványokat terjeszt elő:
 Sürgősségi indítvány - A Mezőkövesdi Szent László Közgazdasági
Szakközépiskola és Gimnázium neve megváltoztatásának kezdeményezése
Mezőkövesdi Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolára


Sürgősségi indítvány - a Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat által
benyújtott ROM-RKT-13 számú pályázathoz elvi támogatás jóváhagyása

Dr. Fekete Zoltán
polgármester „A Mezőkövesdi Szent László Közgazdasági
Szakközépiskola és Gimnázium neve megváltoztatásának kezdeményezése Mezőkövesdi
Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolára” című sürgősségi indítvány
elfogadását teszi fel szavazásra nyílt ülés keretén belül.
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A 12 fő Képviselő-testületi tagból 11 fő vett részt a szavazásban, és 11 igen
szavazattal a sürgősségi indítvány megtárgyalását elfogadja
Dr. Fekete Zoltán polgármester „a Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat által
benyújtott ROM-RKT-13 számú pályázathoz elvi támogatás jóváhagyása” című sürgősségi
indítvány elfogadását teszi fel szavazásra nyílt ülés keretén belül.
A 12 fő Képviselő-testületi tagból 11 fő vett részt a szavazásban, és 11 igen
szavazattal 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 11 fő vett részt a szavazásban, és 11 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
206/2013. (VII.30.) önkormányzati határozata
Napirend megállapítása
1.)Szent László Egyházközség támogatási kérelme
Előadó:
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Balog Lászlóné irodavezető
Sürgősségi indítvány - A Mezőkövesdi Szent László Közgazdasági
Szakközépiskola és Gimnázium neve megváltoztatásának kezdeményezése
Mezőkövesdi Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolára
Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester
Sürgősségi indítvány - a Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat által
benyújtott ROM-RKT-13 számú pályázathoz elvi támogatás jóváhagyása
Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester
ZÁRT ÜLÉS
2.)Az Észak-Déli városrészben megvalósítandó házi szennyvíz-bekötések
kivitelezőjének kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében
Előadó:
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Vígh Henrik irodavezető
Pázmándi Tamás munkatárs
Felelős:
Határidő:

Polgármester
értelem szerint
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1.)Szent László Egyházközség támogatási kérelme
Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és javasolja, hogy szakmailag megalapozott
részletesebb ajánlatot kérjenek, ami alátámasztja a kért összeget. Tudják, hogy a restaurálási
engedélyeztetés 2 éve folyik, az engedélyt az Egyházközség megkapta. A festmények
restaurálása komoly munka, és úgy gondolják, hogy a testület bölcs döntésére bízzák a
végleges döntést.
Csirmaz József tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a vonatkozó törvény változásának
következtében kizárólag csak restaurált végzettségűek végezhetik a munkát, akik nagy
szaktudással rendelkeznek. A munkálatok az idők folyamán megdrágultak, az előző
ajánlattevő 67 MFt-os ajánlatot nyújtott be, míg mezőkövesdi kötődésű kft jóval szerényebb
mértékű 33 MFt-os árajánlattal vállalta a feladatot. Véleménye szerint a Takács István freskók
rossz állapotban vannak, a párkány megrepedt, a falazat hullik le, a templomban beázási
gondok is jelentkeztek, ezért jelentős károkat szenvedtek a díszítési elemek. A teljes
restaurálás tovább nem hanyagolható. A kupola rész teljesen tönkre ment. Az engedélyeztetési
feladat megkívánja a komoly engedélyeztetési szakaszon történő átmenetét, referenciát
igénylő dokumentációt kell benyújtani az illetékes minisztériumba, majd az továbbítja az
Örökségvédelmi Hivatal részére. Kiemeli, hogy a munkát végezni kívánók restaurálásra
alkalmasak a feltételek biztosítottak, a munkálatok elkezdődhetnek, az engedély kiadásának
akadálya nincs. Befejezési határidő 2014. június 15. Abban az esetben tudják határidőre
befejezni a munkálatokat, amennyiben 2013. augusztus 15-én a munka elkezdődhet, de
addigra fel kell állványozni. Emellett az Egyházközségnek egyéb feladatai is vannak, pl.
állványozás díja, a templomban régebben jelenlévő ólomüvegek visszahelyezése, hiszen egy
részük rossz állapotban van, de eredeti állapotban történő visszaállítása szükséges. 44 MFt-ot
meghaladja a beruházás, az egri Érsek 10 MFt támogatást biztosít. Kéri támogassák a döntést,
mert a szerződést a napokban meg kell kötni.
Vámos Zoltán alpolgármester kérdezi, hogy a 25 MFt mit tartalmaz, milyen tételekből áll
össze, mert ha jól tudja szerződést kell kötni az átadásról, és nem látja az anyag mellé csatolva
a támogatási szerződést.
Csirmaz József az árajánlat része a Polgármester Úr részére átküldésre került, mely
tartalmazza az elvégzendő feladatok sorrendjét. Négy szakaszra oszlanak, első a Szentély
restaurálása, második az állványzatok áttelepítése, kupola, karzat része, harmadik az orgona
előtti kupola rész, majd eredeti állapot helyreállítása.
Dr. Fekete Zoltán polgármester elmondja, hogy az állványozás költsége is jelentős 6 MFt.
Természetesen támogatási szerződés megkötésre is sor kerül. Az ütemezésről lehet tárgyalni,
vannak lehetőségek, melyek az összeget csökkenthetik. Szándéka elérni, hogy a Közösségi
Házban található Takács István képet is jó lenne restaurálni. A következő testületi ülésre be
fog kerülni a támogatási szerződés.
Guti Árpád véleménye szerint a 25 MFt-os támogatást sokkal részletesebben szoktak körbe
járni. Szerinte több restaurálásra jogosult személyt is meg lehetne keresni. Alaposabb
előkészítést várt el, de ennek ellenére támogatja a határozati javaslat elfogadását.
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Csirmaz József az egyházközség alaposan körüljárta, és akik megfelelő referenciával bírnak
és árban is megfelelő munkát tudnak végezni, azokat keresték meg. Egyedi ajánlatra hívja fel
a figyelmet. Legújabb ajánlattevők maguktól jelentkeztek, mert ebben a gazdasági
társaságban 2 mezőkövesdi személy Köteles István és Répási Viktor restaurátori
szaknévsorban szerepel a nevük. Köteles István Takács István műhelyében többször
személyesen is megfordult. Utolsó tanítványa volt Takács Istvánnak, megtiszteltetésnek
venné, ha megkapnák a munkát. Ezért jóval olcsóbb ajánlatot nyújtottak be. Ettől olcsóbb
ajánlatot az országban nem lehet találni.
Dr. Fekete Zoltán polgármester – miután a napirendhez több módosító javaslat nem hangzik el
– így ismerteti a határozati javaslatot, majd azt szavazásra teszi fel.
A 12 fő Képviselő-testületi tagból 11 fő vett részt a szavazásban, és 11 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
207/2013. (VII.30.) önkormányzati határozata
a Szent László Egyházközség támogatási kérelméről
1.) A Képviselő-testület a Szent László Egyházközség kérelmét támogatja, és a Szent
László templom teljes belső restaurálására 25 millió Ft támogatást biztosít.
2.) A támogatás fedezetét Mezőkövesd Város Önkormányzata 2013. évi
költségvetésének 34. számú mellékletében szereplő felhalmozási célú céltartalék,
3.7.8. közvilágítás korszerűsítése előirányzatának átcsoportosításával biztosítja.
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
előkészítésére, megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: értelem szerint

Sürgősségi indítvány - A Mezőkövesdi Szent László Közgazdasági
Szakközépiskola és Gimnázium neve megváltoztatásának kezdeményezése
Mezőkövesdi Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolára
Az előterjesztést bizottság nem tárgyalta.
Dr. Fekete Zoltán polgármester ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Miután a napirendhez
a jelenlévő képviselők részéről módosító javaslat nem hangzik el – így ismerteti a határozati
javaslatban foglaltakat, majd azt szavazásra teszi fel.
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A 12 fő Képviselő-testületi tagból 11 fő vett részt a szavazásban, és 11 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
208/2013. (VII.30.) önkormányzati határozata
A Mezőkövesdi Szent László Közgazdasági Szakközépiskola és Gimnázium
neve megváltoztatásának kezdeményezése Mezőkövesdi Szent László
Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolára
A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és az évszázados hagyományra
tekintettel úgy döntött, hogy támogatja Mezőkövesdi Szent László Közgazdasági
Szakközépiskola és Gimnázium nevének megváltoztatását Mezőkövesdi Szent László
Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolára.
Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal

Sürgősségi indítvány - a Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
által benyújtott ROM-RKT-13 számú pályázathoz elvi támogatás
jóváhagyása
Az előterjesztést bizottság nem tárgyalta.
Dr. Kovács András aljegyző ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.
Dr. Fekete Zoltán polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a pályázat nem tartalmazta
az együttműködési megállapodás beterjesztését. Az önkormányzatnak és a Roma Nemzetiségi
Önkormányzatnak nincs ilyen megállapodása, és ezért szükséges most a napirend tárgyalása,
hogy a benyújtott pályázat sikeres elbírálásban részesüljön. Az Önkormányzatnak anyagi
kötelezettségvállalást nem jelent. Mivel a jelenlévők részéről módosító javaslat nem hangzik
el, így ismerteti a határozati javaslatot, és az együttműködési megállapodásban foglaltakat,
majd azt szavazásra teszi fel.
A 12 fő Képviselő-testületi tagból 11 fő vett részt a szavazásban, és 10 igen
szavazattal, 1 ellenvélemény mellett az alábbi határozatot hozza

5

Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
209/2013. (VII.30.) önkormányzati határozata
Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat által benyújtott
ROM-RKT-13 számú pályázathoz elvi támogatás jóváhagyása
1. A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és a Mezőkövesdi Roma
Nemzetiségi Önkormányzat által benyújtott ROM-RKT-13 számú pályázattal
kapcsolatosan a mellékelt együttműködési megállapodást jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Mely létrejött Mezőkövesd Önkormányzatának Képviselő-testülete /képviseli: Dr.
Fekete Zoltán polgármester/ és a Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete / képviseli: Balog Zoltán elnök/ között.
Felek megállapodnak, hogy a ROM-RKT-13 számú pályázati kiírás alapján tervezett
Roma kulturális gyermeknap megrendezésében együttműködnek.
Jelen megállapodás anyagi kötelezettségvállalást nem jelent.

Mezőkövesd, 2013. július 30.

Dr. Fekete Zoltán
Polgármester

Balog Zoltán
MRNÖ elnök

A Képviselő-testület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.
46. §. (2) bek. c.) pontja alapján zárt ülés keretében folytatja tovább a tanácskozást, melyről
külön jegyzőkönyv készül.

Dr. Jakab Orsolya
jegyző

Dr. Fekete Zoltán
polgármester
Jegyzőkönyv hitelesítő

Takács József
települési képviselő

Barsi László
települési képviselő
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