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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án 

megtartott  üléséről. 

 

 

Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati  Hivatal „B” ép. félemeleti tanácskozó terem 

 Mezőkövesd, Mátyás király út 114.  

 

Jelen vannak: 

Dr. Fekete Zoltán polgármester  Csiger Lajos    

Vámos Zoltán alpolgármester Takács József  

Bóta Gáspár    Molnár Istvánné  

Guti Árpád     Csirmaz József   

Malatinszky Károly   Nyeste László    

Barsi László 

 

Igazoltan maradt távol:   Csirmaz Zsolt   

 

Polgármesteri Hivatal részéről 

Dr. Jakab Orsolya jegyző  

Dr. Kovács András aljegyző 

Balog Lászlóné irodavezető 

Vigh Henrik irodavezető 

Toma Tibor főépítész  

Benkő Edit munkatárs (érintett napirendnél) 

 

Meghívottak:  Szobonya Sándor VG Zrt ügyvezető igazgatója (érintett napirendnél) 

Kerékgyártó László Járási Kormányhivatal vezetője (érintett 

napirendnél)  

   Mészáros István Hangya 2010 Nonprofit Kft (érintett napirendnél) 

Dr. Tóth József Városi Rendelőintézet orvos-igazgatója (érintett 

napirendnél) 

   Zsigáné Mezei Mária VG Zrt gazdasági vezetője (érintett napirendnél) 

 

 

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

12 fő képviselőből jelen van 11 fő. Csirmaz Zsolt képviselő jelezte, hogy a mai testületi ülésen 

nem tud részt venni. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Malatinszky Károly és Guti Árpád   

képviselőket. 
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Kiosztásra került: 

 4. napirendhez (Járási Hivatal tájékoztatója) egy javított táblázat 

 Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntése 

 

Napirendekkel kapcsolatosan javasolja, hogy elsőként a 7.) napirendi pontot – Csatlakozás az 

„Önfenntartó Kreatív Térség” fejlesztési alprogram megvalósításához kapcsolódó projektek 

végrehajtására irányuló konzorciumi szerződéshez” -  majd ezt követően a meghívón szereplő 

4.) napirendi pontot „Tájékoztató a Járási Hivatal I. féléves működésének tapasztalatairól” 

című napirendeket tárgyalja meg a Képviselő-testület. 

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester a meghívón szereplő napirendi pontok elfogadását teszi fel 

szavazásra, az általa elmondott módosításokkal 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 

229/2013. (IX.26.) önkormányzati határozata 

 

Napirend megállapítása 

 

 

1.ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA 

1/1.) A védőnői körzetek megállapításáról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotása 

Előadó:  Dr. Jakab Orsolya jegyző 

Referens:  Dr. Tóth József Városi Rendelőintézet orvos-igazgatója 

Dr. Kovács András aljegyző 

 

1/2.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása 

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Balog Lászlóné irodavezető 

 

 7.)Csatlakozás az „Önfenntartó Kreatív Térség” fejlesztési alprogram    

megvalósításához kapcsolódó projektek végrehajtására irányuló konzorciumi 

szerződéshez 

   Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester 

   Referens: Dr. Jakab Orsolya jegyző 

 

          4.)Tájékoztató a Járási Hivatal I. féléves működésének tapasztalatairól  

Előadó:  Kerékgyártó László Járási Hivatal vezetője 
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2.) A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló 2013. évi 

kiegészítő támogatásra vonatkozó igény benyújtása 

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Balog Lászlóné irodavezető 

 

      5.) Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde alapító okirata 

 Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Ujvárosi Lászlóné intézményvezető 

   Dohányné Szabó Ildikó munkatárs 

      

6.) Tájékoztató a VG Zrt I. féléves gazdálkodásáról  

Előadó:  Szobonya Sándor VG Zrt vezérigazgatója 

  

           7.) Közmeghallgatás napirendjének elfogadása 

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Molnárné Panyi Márta munkatárs 

                   

        8.) A Mezőkövesdi Kézilabda Club támogatási kérelme 

   Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester 

   Referens: Guba Viktória munkatárs 

 

  9.) Szennyvízcsatorna hálózat építést követő útburkolat-helyreállítás  

   Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester 

   Referens: Vígh Henrik irodavezető 

 

    10.) Indítványok, javaslatok 

    10/1.) Tájékoztató az interpellációkra adott válaszokról 

 

 

ZÁRT ÜLÉS 

 

11.)ÖNKORMÁNYZATI INGATLANOK HASZNOSÍTÁSA 

11/1.) Illyés Gy. u 8. fsz. 2. szám alatti ingatlan hasznosítása 

11/2.) Illyés Gy. u. 8. 2/2. szám alatti ingatlan hasznosítása 

11/3.) Abkarovits Jenő tér 1. szám alatti ingatlan bérleti szerződésének 

megszüntetése 

11/4.) Bogáncs köz 17. szám alatti ingatlan hasznosítása 

11/5.) Ádám u. 59. szám alatti ingatlan hasznosítása 

11/6.) 13238 hrsz.-ú és a 13297 hrsz.-ú ingatlanok ingyenes felajánlása 

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Benkő Edit vagyongazdálkodási referens 

 

      12.) Nyilvánosság biztosítása a TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0092 azonosítószám   

              pályázathoz 
Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Nagy István stratégiai referens 
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13.) Lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása 

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Dr. Kovács András aljegyző 

 

     Felelős:  Polgármester  

     Határidő:  értelem szerint  

 

 

Interpellációs szándékát, valamint kérdést feltenni nem kívánt egyetlen képviselő sem 

 

 

Polgármesteri tájékoztató (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester ismerteti a polgármesteri tájékoztatóban foglaltakat. Mivel a 

jelenlévők részéről vélemény nem hangzik el, így a polgármesteri tájékoztatóban foglaltakat teszi 

fel szavazásra.  

 

 

A 12 fő Képviselő-testületi tagból 11 fő vett részt a szavazásban, és 11 igen 

szavazattal a polgármesteri tájékoztatót elfogadja  

 
 

Jelentés a 2013. augusztus 31-ig lejárt határidejű képviselő-testületi döntések 

végrehajtásáról (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

 

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

– a határozati javaslatot teszi fel szavazásra.  

 

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 

230/2013. (IX.26.) önkormányzati határozata 

 

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

döntések  végrehajtásáról 

 

 

1.) A Képviselő-testület elfogadja a 19, 20, 21/2013. önkormányzati rendeletek, a 149, 

185, 189, 190, 191, 196, 210, 214, 216, 217, 218, 219, 224, 225, 226/2013. 
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önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést azzal, hogy ezen 

határozatok egyben hatályukat is vesztik. 

 

2.) A 134, 164, 192, 195, 197, 200, 221, 222, 223, 228/2013. önkormányzati határozatok 

végrehajtásáról szóló jelentést azzal fogadja el, hogy a végrehajtást követően a 

polgármester ismételten adjon tájékoztatást.  

 

 

 Felelős:  polgármester  

 Határidő:  azonnal és folyamatos  

 

 

 

1/1.) A védőnői körzetek megállapításáról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotása (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

 

 

Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság 

A 9 fő bizottsági tagból 8 fő vett részt a szavazásban, 8 fő igen szavazatával az Oktatási 

Egészségügyi és Civil Kapcsolatok Bizottsága a rendelet-tervezetet, mellékleteivel együtt 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Ügyrendi és Szociális Bizottság 

A 6 fő Ügyrendi és Szociális Bizottsági tagból 5 fő vett részt a szavazásban, és 5 fő igen 

szavazatával a rendelet-tervezetben foglaltakkal egyetért, azt elfogadásra javasolja a Képviselő-

testületnek.  

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester ismerteti a rendelet-tervezetben foglaltakat, majd mivel a 

napirendhez a jelenlévő képviselők részéről módosító javaslat nem hangzik el, így azt szavazásra 

teszi fel.  

 

 

A 12 fő Képviselő-testületi tagból 11 fő vett részt a szavazásban, és 11 igen 

szavazattal az alábbi rendeletet alkotja  
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Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

22/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete  

 

a védőnői körzetek megállapításáról 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyről szóló 

1997. évi CLIV. törvény 152. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 

egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdés d) pontjában, valamint 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

A rendelet hatálya kiterjed Mezőkövesd Város és Egerlövő Község közigazgatási 

területére, valamint a területi védőnői és iskola védőnői ellátást nyújtó egészségügyi 

szolgáltatókra. 

2. § 

 

(1) Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a védőnői tevékenység 

folytatásához szükséges védőnői körzeteket az alábbiak szerint határozza meg: 

a) Területi ellátási kötelezettséggel rendelkező védőnői körzetek: 

 II. – III. körzet 

b) Vegyes ellátási körzetek: 

 ba) I. körzet, valamint Mezőkövesdi Szent László Gimnázium és Közgazdasági 

Szakközépiskola 

 bb) IV. körzet, valamint Mezőkövesdi Szent László Gimnázium és Közgazdasági 

Szakközépiskola 

 bc) V. körzet, valamint MÁAMIPSZ Mező Ferenc Tagiskola és Egerlövő Község 

c) Iskola és Ifjúsági egészségügyi ellátás: 

 ca) Szent István Katolikus Általános Iskola, valamint MÁAMIPSZ Szent Imre 

Tagiskola és MÁAMIPSZ Bárdos Lajos Tagiskola 

 cb) Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Szakképző Iskola 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott körzetek részletes leírását e rendelet melléklete 

tartalmazza. 

3. § 

 

(1) Ez a rendelet 2013. december 1-én lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti a védőnői körzetek meghatározásáról szóló 19/2005. (IV. 28.) ÖK. 

számú rendelet. 

 

 dr. Fekete Zoltán s.k.    dr. Jakab Orsolya s.k. 

     polgármester                jegyző 

 

A rendelet kihirdetésének dátuma: 

2013.szeptember 27. 
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Melléklet a 22/2013. (IX.26.) önkormányzati rendelethez 

 

I. számú védőnői körzet utcajegyzéke 

 

48-as Hősök útja 

Ady Endre út vége 

Anna köz 

Balogh Ádám  

Báthory  

Béla 

Bercsényi   

Bezerédi  

Bükkfa köz 

Bocskai 

Cserjés köz 

Edit  

Elvira  

Esze Tamás  

Éva   

Farkas Márton  

Gergely  

Gyertyán köz 

Hársfa 

Honvéd   

Hősök tere 

Ilona  

Irén  

Jegenye-sor vége 

Jolán  

Judit  

Júlia 

Klára  

László Károly  

Lehel   

Lenke  

Margit  

Márta  

Mártírok  

Mátyás király út közepe 

Morvay János 

Mogyoró köz 

Nyárfa 

Olga 

Patak  

Platán köz 

Rákóczi 

Sára 

Szilfa köz 

Szomolyai 

Takács István 

Táncsics  

Teréz  

Thaly Kálmán   

Tóth Árpád 

Tölgyfa köz  

Vak Bottyán út 

Zsófia út 

 

II. számú védőnői körzet utcajegyzéke 

 

Albert-köz 

Antal  

Ádám  

Bem apó 

Béla 

Bogácsi  

Damjanich 

Dala József 

Dávid 

Dr. Lukács Gáspár 

Gaál István 

Gróf Zichy 

György  

Gyula út 

Ferenc 

Harsányi K. 

Hoór köz 
Imre 

István 

János 

József 

Károly 

Kelemen 

Kereszt köz 

Kiss István 

Klapka György 

Klementina 

Kürt 

Lajos köz 

Madách Imre 

Martinovics 

Mátyás király út 132-től 

Mihály 

Móra Ferenc 

Nagy Pál u. 2-6 

Pál 

Péter 

Salamon 

Sarló-köz 

Sándor 

Szent László tér páros 

oldala 

Tardi 

Temető  

Varga Pál 

 

III. számú védőnői körzet utcajegyzéke 

 

Akácfa 

Alkotmány 

Alma végig  

Cseresznye végig 

Cserfa 

Deák Ferenc 

Fűzfa tér 

Fűzfa 

Galagonya 
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Arany János 

Bajcsy-Zs. 

Barack 

Bartók Béla 

Berkenye köz 

Bogáncs köz 

Budai Nagy Antal 

Búzavirág 

Dr. Papp Zoltán 

Dinnye 

Diófa út 

Dózsa György 

Egressy Béni 

Eötvös végig 

Erkel Ferenc                                              

Erzsébet királyné végig 

Gesztenye 

Gróf Bethlen István 

Hársfa  

Hóvirág 

Ibolya 

Jázmin 

József Attila 

Juharfa u. 3-5 

Kisjankó Bori 

Kodály Zoltán                                                                                         

Kossuth  

Kovács köz 

Kökény köz 

Körte 

Kőrisfa 

Legelő 

Liliom 

Liszt Ferenc 

Mandula 

Martos F. 

Mátyás  

Mátyás király út 150-től a páratlan 

oldal 

Mikszáth Kálmán 

Mogyoró köz 

Muskátli 

Kőrisfa eleje 

Nagy Pál 8-tól 

Nefelejts 

Mák 

Naspolya 

Orgona köz 

Őszirózsa 

Patkó köz 

Pipacs 

Rezeda 

Ribizli 

Rozmaring 

Sárkány 

Szegfű 

Szent László tér 11 és 19 

Szemere B. 

Szőlő 

Tavasz köz 

Tulipán 

Tiszavirág 

Viola 

Vashíd 

 

IV. számú védőnői körzet utcajegyzéke 

 

Ady Endre út eleje 

Anikó  

Aranka 

Asztalos 

Ágnes 

Babits Mihály 

Balassi Bálint 

Berzsenyi Dániel 

Csokonai Mihály 

Dorottya 

Egri 

Emese 

Emma 

Erzsébet 

Eszter 

Gábor Áron 

Gárdonyi Géza 

Gizella 

Gólya 

Hadnagy 

Ildikó 

Illyés Gyula 

Jegenyesor eleje 

Jókai Mór 

Juhász Gyula 

Katalin 

Kertész 

Kosztolányi Dezső 

Kölcsei Ferenc 

Krúdy Gyula 

Magdolna 

Mária 

Mátyás király út eleje az 

ÉMÁSZ-ig 

Melinda 

Móricz Zsigmond 

Petőfi Sándor 

Radnóti Miklós 

Seregély  

Vajda János 

Váci Mihály 

Veronika út 

Vilma 

Vörösmarty Mihály 

 

Zsóry-fürdő: 

Aranyeső 

Árvácska 

Bazsarózsa 

Csipke 

Derü 

Fenyő 

Fülemüle 

Napraforgó 

Kisfa 

Nárcisz 

Olajfa 
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Bimbó 

Bodza köz 

Boglárka 

Bokréta 

Ciklámen 

Csalogány 

Csillag 

Gyöngyvirág 

Hajnal 

Harangvirág 

Labdarózsa 

Levendula 

Margaréta 

Napfürdő 

Ostoros u. 

Sarkantyú 

Szarkaláb 

Százszorszép 

Szivárvány 

Tavirózsa 

Vasvirág 

 

V. számú védőnői körzet utcajegyzéke 

 

Állomás  

Bagoly  

Batthyány  

Dohány 

Eper 

Építők 

Fecske  

Galamb  

Gém  

Gólya 

Hattyú 

Hunyadi 

Ifjúság u. végig 

Kavicsos  

Köszméte 

Lövői 

Meggy 

Mészáros Lázár  

Mindszenty József  

Pacsirta  

Rigó  

Sas  

Sirály 

Sólyom  

Sport 

Szamóca 

Széchenyi utca végig 

Varjú  

Vasút 

Veréb 

 

Egerlövő Község 

közigazgatási területe 

 

 

 

 

1/2.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása (Az 

előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
 

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 

A 6 fő Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottsági tagból 6 fő vesz részt a szavazásban, melyen 4 fő 

igen szavazatával 2 tartózkodás mellett a Képviselő-testület felé a rendelet-tervezetet annak 

mellékleteivel együtt elfogadásra ajánlja. 

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester ismerteti a rendelet-tervezetben foglaltakat, majd mivel a 

napirendhez a jelenlévő képviselők részéről módosító javaslat nem hangzik el, így azt szavazásra 

teszi fel.  

 

 

A 12 fő Képviselő-testületi tagból 11 fő vett részt a szavazásban, és 8 fő igen 

szavazattal, és 3 fő tartózkodása mellett az alábbi rendeletet alkotja 
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Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

23/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete  

 

a 4/2013. (III.07.) költségvetési rendeletének módosításáról 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és 

szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek 

feladat– és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) a), és (1) f) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 34. § (1) – (5) bekezdésében, valamint a végrehajtása tárgyában kiadott 

368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben kapott felhatalmazás alapján - a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 

véleményének kikérésével és figyelembe véve a Magyarország 2013. évi központi 

költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény rendelkezéseit, a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

A 4/2013.(III.07.) rendelet (a továbbiakban: R.) 1.§-a helyébe a következő rendelkezés 

lép: 

1.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 

 

a) Bevételi főösszegét 9.888.932 eFt 

  

b) Kiadási főösszegét 9.888.932 eFt 

  

A bevételi főösszeg az alábbi finanszírozási bevételeket 

tartalmazza: 

 

 

ca)  előző évek működési pénzmaradványa  937.940 eFt 

cb)  előző évek felhalmozási pénzmaradványa  779.990 eFt 

cc)  működési célú hitelfelvétel (forráshiány)  404.261 eFt 

cd) felhalmozási célú hitelfelvétel (forráshiány)  40.822 eFt 

ce) központi irányítószervi támogatás 1.159.519 eFt 

állapítja meg. 

2.§ 

 

Az R. 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

2.§ Az 1. § a) pontjában meghatározott költségvetési bevételek tartalmazzák az 

Önkormányzat által 2012. évben megkezdett Zsóry szennyvízberuházáshoz 2013. 

évre áthúzódó 37.657eFt hitel felvétel, valamint a 2013-ban induló fejlesztésekhez 

szükséges felhalmozási egyensúly megteremtése érdekében 3.165 eFt hitel 

felvételének összegét.  
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3.§ 

 

Az R. 6.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

6. § (1) A képviselő testület a költségvetési kiadási főösszegen belül  

a)         5.608   eFt összegű általános (kockázati) tartalékot, és 

b)     526.850   eFt összegű céltartalékot állapít meg.  

 

4.§ 

 

Az R. 1.-55. számú mellékletei helyébe az e rendelet 1.-55. számú mellékletei lépnek. 

 

5.§ 

 

E rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti. 

 

 

 

 Dr. Jakab Orsolya sk.                                                                Dr. Fekete Zoltán sk. 

             jegyző                                                                                       polgármester 

 

 

 

A rendelet kihirdetésének dátuma: 

2013. szeptember 27. 

 

 

Dr. Jakab Orsolya sk. 

        jegyző 
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(Nyeste László képviselő végleg elhagyta az üléstermet, a képviselő-testület létszáma 10 főre 

csökkent)  

 

7.) Csatlakozás az „Önfenntartó Kreatív Térség” fejlesztési alprogram 

megvalósításához kapcsolódó projektek végrehajtására irányuló konzorciumi 

szerződéshez (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
 

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 

A 6 fő Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottsági tagból 6 fő vesz részt a szavazásban, melyen 5 fő 

igen szavazatával 1 tartózkodás mellett a Képviselő-testület felé azt javasolja, hogy Mészáros 

István úr, a Hangya-2010 Termelőiskola – a Vidék iskolája konzorcium elnöke kapjon meghívót 

az Ügyrendi és Szociális Bizottság 2013. szeptember 23-i ülésére, valamint a 2013. szeptember 

26-án tartandó Képviselő-testületi ülésre, hogy bővebb felvilágosítást nyújtson a szövetkezet 

korábbi működése és a konzorcium jövőbeni tervei vonatkozásában.     

 

Ügyrendi és Szociális Bizottság 

A 6 fő Ügyrendi és Szociális Bizottsági tagból 5 fő vett részt a szavazásban, és 5 fő igen 

szavazatával az alábbi módosító javaslatot fogadta el: 

 Az Ügyrendi és Szociális Bizottság tekintettel arra, hogy a Hangya-2010 Futura Nonprofit 

Kft. szakmai vezetője a bizottság ülésén egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott megjelenni, 

ezért részletes információ hiányában érvényes döntést nem hozott. 

 

 

Mészáros István Hangya 2010 Nonprofit Kft elnöke megköszöni, hogy a képviselő-testület 

napirendre tűzte az előterjesztést. Elmondja, hogy a program megvalósítása gyors intézkedést 

igényel. Összefoglalja a Hangya 2010 Nonprofit Kft lényegét. Elmondja, hogy szeretnék a 

Vidékfejlesztési Misztériumban modellezni, hogyan működik a program egy mintatérségben, 

mivel úgy lehet ajánlani másik térségnek is. A Hangya Nonprofit Kft Európa egyik legnagyobb 

holding vállalatává nőtte ki magát. 7 éve dolgoznak ezen a programon. Kiemeli, hogy a XXI.  

században ugyanúgy fellelhetők a problémák, mint a korábbi években. A szegénység jelen van a 

mindennapi életben. Vidéken legnagyobb problémaként jelentkezik, az áruk eladása, mely 

nehézséget okoz. Versenyképes termékekkel kell piaci eladóvá válni. A háztáji gazdaságokat el 

lehet indítani, de csak szervezetszerűen mehet a termelés és az értékesítés, mert nem lehet 

versenyképesnek maradni a globális piacon. Mivel a helyi terméket nem tudjuk bevinni a piacra, 

ezért a külföldi termékek vannak beépítve a közétkeztetésbe. Fontos, hogy helyi termékekkel 

lehessen ezt felváltani adott körzeten belül. Így lehet fenntartható vidékfejlesztésről beszélni. A 

programot felgyorsítja, hogy a nemzeti agrárkamarával hogyan lehet azt a feladatot megoldani, 

hogy a helyi foglakoztatást fel lehessen gyorsítani.  Komoly problémát jelent, hogy hogyan lehet 

a munkaerőpiacra a bejutást és a fennmaradást teljesíteni. Összesen 23 működő szövetkezet van 

az országban. Sajnos nem tud aktív piaci szereplővé válni sok vállalkozás. A közétkeztetést ellátó 

cégek nagy részét be lehetne zárni, hiszen sokan nem felelnek meg az élelmiszerbiztonsági 

előírásoknak. Ezért fontos az Európai Szövetkezet létrehozása, mellyel eddig még nem jártak 

sikerrel. Valamilyen szempontból megjelenik egy politikai akarat, ami nehezíti a kooperációt. 

Nehéz az együttműködést megszervezni, mivel nagy a bizalmatlanság. Azért kötött 
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megállapodást a minisztériummal, ill. a kamarával. Hangsúlyozza, hogy az önkormányzatok 

nélkül nem lehet a programot megvalósítani. A helyi piacokon az önkormányzatok segítségével 

Hangya standot fognak nyitni, ahová elsősorban a helyi termékeket fogják behozni. Véleménye 

szerint a program segíti a gazdaság fehérítését. November 9-ig meg kell tartani az Európai 

Szövetkezet alakuló ülését. Először erdélyi kooperációban hoznák létre a szövetkezetet. A jogilag 

bejegyzett Európai Szövetkezet a külföldi forrásokat le tudja hívni. Kiemeli, hogy a termelés, 

értékesítés szervezetté, átláthatóvá válik a szövetkezetben, a helyi termelők nem válnak 

kiszolgáltatottá. Van egy küldetése is a szövetkezetnek. Szükség van a személyes tapasztalatokra 

is települési szinten. A működésre hoznak létre konzorciumot, ahol vállalkozások vesznek részt, 

ők program konzorciumot hoznak létre. Ezen kívül még létrejöhetnek pályázati konzorciumok is, 

amennyiben a termelés ezt igényli. Ehhez kéri a testület támogatását.  

 

Csiger Lajos lesz egy minta projekt, ebben részt vesz Mezőkövesd Önkormányzata és  gazdasági 

társaságok. Kérdése, hogy hogyan képzeli el az egyeztetéseket, milyen időközönként lesz, 

hogyan fog működni a konzorcium? Jónak tartja, hogy egymás között kössenek megállapodást? 

A működésről még nem sok ismeretünk van. 

 

Mészáros István Hangya 2010 Nonprofit Kft elnöke válaszában elmondja, hogy az egésznek a 

logikája a leader elv alapján épül fel. A konzorcium működése is - mivel nem jogi személyiség - 

egy konzorciumi megállapodással dolgozik, mindenkinek egy szavazati joga van. Próbálnak 

konszenzusra jutni, a települést menedzselni kell, 75 %- os egyetértés kell egy-egy döntéshez. 

Nincs a konzorciumnak adminisztratív "vízfeje", csak a szakmai programok vezetésére van 

stratégiai fejlesztési terve. Megvalósíthatósági tanulmányt, 1-5 éves cselekvési tervet, valamint 

éves pénzügyi tervet készítenek. Kapcsolattartó személy mindenhol a polgármester. Operatív 

szinten kellene részt venni egy megbízott munkatársnak, akit a polgármester jelöl ki. A 

programra még nincs tapasztalat, ezért kéri, hogy pénzügyi szakemberek tegyék hozzá a 

tudásukat. A térség határozza meg, hogy mekkora konzorciumot hozzanak létre. Fontos a fiatalok 

megtartása vidéken, ez is célja a szövetkezetnek. A vidékfejlesztés problémáját nem a fővárosban 

kell megoldani.  

 

Malatinszky Károly véleménye szerint szükség van a szövetkezetre, és nagyon jól indítják a 

szervezést,  de a helyi szervezés nélkül nem látja működőképesnek.  

 

Vámos Zoltán kimerítő volt a tájékoztató. Konzorciumi megállapodás végén van egy tagjegyzék. 

Kérdése, hogy Heves, Karcag, Kunhegyes mikor hozott döntést, mit döntött? 

 

Mészáros István Hangya 2010 Nonprofit Kft elnöke elmondja, hogy egyetlen település képviselő- 

testülete döntött a nem mellett, Kunhegyes, de az a település nem is kért tájékoztatót. Ettől 

függetlenül a térségi járási hivatal részt vesz a programban. Karcagon más nagyberuházásokban 

gondolkodnak, és nem vidékfejlesztésben. Sajnálná, ha kimaradna, más település jelentkezett a 

helyére. Ez a program nem arra való, hogy konfliktusokat generáljon. 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester az előzetes információja alapján szeptember 30-ig kell döntést 

hozni. Érdeklődik, hogy mi történik,  ha csak később születik döntés, és mit jelent ha valaki tag,  

vagy partner? Mi fog történni október 1-én? 
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Mészáros István Hangya 2010 Nonprofit Kft elnöke elmondja, hogy ez a program úgy indult, 

hogy Gyöngyös városban lesz először indítva. A Hevesi Polgármester tudomást szerzett róla, így 

csatlakozott. Mezőkövesdre is Gyöngyösről érkezett az információ. Két státusz van a partner és a 

tag. A partner külső, pl. gazdasági társaság, tagi döntési kompetenciával nem rendelkezik. Egy 

probléma van, ha nem lesz döntés szeptember 30-ig, akkor az Európai Szövetkezet létrehozásáról 

nem tud tárgyalni. Legkésőbb október 20-ára kész kell lenni, hogy jogerős bejegyzéssel 

rendelkezzen az operatív programok pénz felosztásánál. Hátrány nincs, de előny az, amit együtt 

meg lehet csinálni. Arra jöttek rá az elmúlt időszakban, hogy felülről nem lehet megszervezni. 5-

8 év kell ahhoz, hogy megállapodjon a kormányzattal. A Hangyának meg lesz a feladata, hogy a 

helyi szövetkezeteket megszervezze. Amennyiben a képviselő-testület nemet mond, nincs 

jogosultságuk, hogy szervezzenek. 

 

Malatinszky Károly az előterjesztésben szerepel, hogy a társulás tagjait egy konzorcium 

képviseli. Érdeklődik, hogy Mezőkövesdet is a konzorcium fogja képviselni? A címében a Vidék 

iskolájáról van szó, amiről még nem hangzott el semmi. Mi a vidék iskolájának küldetése? 

Mennyire kompetens, hogy nem iskolarendszerben lesz a képzés? 

 

(Molnár Istvánné képviselő elhagyta az üléstermet, képviselő-testület létszáma 9 főre 

csökkent)  

 

 

Csiger Lajos tagok között szakképző iskolák szerepelnek, Kérdése, hogy  rájuk is az vonatkozik, 

mint az önkormányzatra, vagy egy gazdasági szervezetre, hogy egy szavazati joggal 

rendelkeznek? A városban is van  egy szakképző iskola, akkor ők is részt vehetnek? 

 

Mészáros István Hangya 2010 Nonprofit Kft elnöke elmondja, hogy a konzorcium maga a 

testület, a Hangya Szövetkezet képviseli, amire felhatalmazást ad a képviselő-testület. A Hangya 

Szövetkezet konzultál a tagokkal. A szakképző iskola nem egy felnőttképzési intézmény, segít az 

álláskeresőknek visszakerülni a munka világába. 20 % oktatás, 80% gyakorlat. A képzésnek 60 

iskola adja a képzési alapját, van tangazdaságuk. Amennyiben Mezőkövesd térségében össze 

tudnak hozni egy olyan hallgatói létszámot, akkor konkrét termék előállítására képeznék ki őket. 

A termelőiskolának az a lényege, hogy felkészítse az embereket a termelésre. A Hangya 

Szövetkezet a saját értékesítési láncán belül értékesíti a termékeket. Fenntartóvá szeretné tenni a 

hálózatot. 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester javaslata, hogy a Képviselő-testület nyilvánítsa ki a szándékát, 

hogy csatlakozni kíván a konzorciumhoz, de a konzorciumi szerződés aláírására akkor kerüljön 

sor, amikor minden konzorciumi tag ismer minden feltételt. Kérdése, hogy van-e erre lehetőség, 

ill. milyen hátrány éri ezáltal a várost? Anyagi elkötelezettség vállalását meg kell fontolni, hiszen  

1 MFt a  tagdíj. 

 

 

Mészáros István Hangya 2010 Nonprofit Kft elnöke válaszában elmondja, hogy a program 

rugalmas. Egyetért a javaslattal, mivel erre a témára nem volt idő felkészülni. Készséggel áll a 

bizottságok rendelkezésére.  Kéri, hogy a képviselő-testület szabjon egy határidőt. 
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Dr. Fekete Zoltán polgármester a módosított határozati javaslatot teszi fel szavazásra, mely 

szerint a Képviselő-testület kinyilvánítja azon szándékát, hogy az Önkormányzat csatlakozzon az 

„Önfenntartó Kreatív Térség” fejlesztési alprogram megvalósításához, valamint a konzorciumi 

megállapodás aláírása előtt további konzultációt tart fontosnak, melyet a soron következő 

Képviselő-testületi ülésig le kell folytatni. 

 

 

(Molnár Istvánné képviselő visszatért az ülésterembe, képviselő-testület létszáma 10 főre 

emelkedett)   
 

 

A 12 fő Képviselő-testületi tagból 10 fő vett részt a szavazásban, és 9 fő igen 

szavazattal, és 1 fő szavazata  mellett az alábbi határozatot hozza  

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

231/2013. (IX.26.) önkormányzati határozata 

 

Csatlakozás az “Önfenntartó Kreatív Térség” fejlesztési alprogram  

megvalósításához kapcsolódó projektek végrehajtására irányuló  

konzorciumi szerződéshez 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, 

hogy az Önkormányzat csatlakozzon az „Önfenntartó Kreatív Térség” fejlesztési 

alprogram megvalósításához. 

 

A Képviselő-testület a konzorciumi megállapodás aláírása előtt további konzultációt tart 

fontosnak, melyet a soron következő Képviselő-testületi ülésig le kell folytatni. 

 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: polgármester 

 

 

 

4.)Tájékoztató a Járási Hivatal I. féléves működésének tapasztalatairól (Az 

előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
Ügyrendi és Szociális Bizottság 

A 6 fő Ügyrendi és Szociális Bizottsági tagból 5 fő vett részt a szavazásban, és 4 fő igen 

szavazatával és 1 fő tartózkodása mellett a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a 

Képviselő-testületnek.  
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Kerékgyártó László Járási Hivatal vezetője röviden összefoglalva ismerteti az eddig elvégzett  

faladatokat. Kiemeli, hogy az önkormányzattól átkerült munkavállalók jól felkészültek voltak. 

Akinek nem volt képzettségük, OKJ-s képzésben vettek részt. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a 

Hatósági Osztályon 8 hónap alatt 4 fellebbezés történt, melyből mindet jóváhagyta a II. fok. Az 

elmúlt hónapok tapasztalata az, hogy kissé láthatatlan a munkájuk, mivel nincsenek panaszok. 

Jövőre való tekintettel, szeretné, ha járási építésügy is lenne.  A kormányablakok jövőre indulnak, 

céljuk, hogy az ügyfelek egy helyben tudják intézni az ügyeiket. Két helyen lesz kormányablak, a 

Földhivatalnál és az Okmányirodánál.  

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester megköszöni a Járási Hivatallal folytatott közös munkát. A munka 

sikeres volt, példaértékűen működik a járás és a város együttműködése. Mivel a napirendhez több 

hozzászólás, vélemény nem hangzik el, így a határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 

 

 

A 12 fő Képviselő-testületi tagból 10 fő vett részt a szavazásban, és 9 fő igen 

szavazattal, és 1 fő tartózkodása  mellett az alábbi határozatot hozza  

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

232/2013. (IX.26.) önkormányzati határozata 

 

A Mezőkövesdi Járási Hivatal I. féléves működésének  

tapasztalatairól 

 

 

A Képviselő-testület a Mezőkövesdi Járási Hivatal tájékoztatóját elfogadja és további jó 

munkát kíván a hivatal minden dolgozójának. 

 

 

Felelős: polgármester ill. hivatalvezető 

Határidő: azonnal, illetve értelem szerint 

 

 

 

2.) A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló 2013. 

évi kiegészítő támogatásra vonatkozó igény benyújtása (Az előterjesztés a 

jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

 
Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 

A 6 fő Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottsági tagból 6 fő vesz részt a szavazásban, melyen 6 fő 

igen szavazatával a Képviselő-testület felé a határozati javaslatot elfogadásra ajánlja. 
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Dr. Fekete Zoltán polgármester – miután a napirendhez a jelenlévő képviselők részéről 

hozzászólás, vélemény nem hangzik el – így a határozati javaslatban foglaltakat 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 

233/2013. (IX.26.) önkormányzati határozata 

 

a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló  

2013. évi kiegészítő támogatásra vonatkozó igény benyújtásáról 

 

 

Mezőkövesd város Képviselő-testülete, a Magyarország 2013. évi központi 

költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 4. számú melléklete, valamint a 39/2013. 

(VII.31.) BM rendelet alapján támogatási igényt nyújt be a helyi önkormányzatok 

működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásra. 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2013. szeptember 30. a pályázat benyújtása 

 

 

 

3.) Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde alapító okirata (Az előterjesztés a 

jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság 

A 9 fő bizottsági tagból 8 fő vett részt a szavazásban, 8 fő igen szavazatával az Oktatási 

Egészségügyi és Civil Kapcsolatok Bizottsága a határozatot, mellékleteivel együtt elfogadásra 

javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Ügyrendi és Szociális Bizottság 

A 6 fő Ügyrendi és Szociális Bizottsági tagból 5 fő vett részt a szavazásban, és 5 fő igen 

szavazatával a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, azt elfogadásra javasolja a Képviselő-

testületnek.  

 

 

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

határozati javaslatot a mellékelt módosított alapító okirattal együtt  teszi fel szavazásra.  
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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 

234/2013. (IX.26.) önkormányzati határozata 

 

a Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról 

 

 

 

 

A Képviselő-testület a Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde alapító okiratát az alábbiak szerint 

módosítja.  

 

1. Az intézmény alapító okiratában: 

 

a. Az óvodai felvehető maximális gyermeklétszám 540 főről 600 főre, az óvodai 

férőhelyek száma: 435 főről 485 főre változik.  

b. Az alapító okirat egyéb rendelkezései változatlanul hatályban maradnak. 

 

2. A módosított alapító okirat a bejegyzés napján válik hatályossá. 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a módosítással és a bejelentéssel 

összefüggő intézkedések megtételére. 

 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerűen és azonnal 
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ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

 

 

A Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde Mezőkövesd Város Önkormányzat által 2013. 02.27. napján 

kiadott, 52/2013/II.27/ számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az 

alábbiak szerint módosítja: 

 

1. Az alapító okirat 24) pontja a „Felvehető maximális gyerekszám” az alábbiak szerint 

módosul: 

 

 Óvodai nevelés: 600 fő (férőhelyek száma: 485 fő) 

 

Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.  

 

 

ZÁRADÉK 

 

 

Az alapító okiratot módosító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép 

hatályba. 

 

Az alapító okiratot módosító okiratot Mezőkövesd Város Önkormányzat képviselő-testülete 

234/2013 (IX.26) számú határozatával hagyta jóvá. 
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ALAPÍTÓ OKIRAT 

      Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

 

 

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

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

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

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

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

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

 

1. A költségvetési szerv megnevezése: 

2. Törzsszáma: 

3. OM azonosító: 

 

Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde 

686750 

028507 

 

4. A költségvetési szerv székhelye: 

 

5. A költségvetési szerv telephelyei: 

Tagintézmények megnevezése, 

címe: 

3400 Mezőkövesd, László Károly u. 1.  

 

 

 

 Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde 

Egri úti Tagóvodája 

3400 Mezőkövesd, Egri u. 3. 

 Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde 

Dohány úti Tagóvodája 

3400 Mezőkövesd, Dohány u. 1. 

 Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde 

Móra Ferenc úti Tagóvodája 

3400 Mezőkövesd, Móra Ferenc u. 2. 

 Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde 

Deák Ferenc úti Bölcsődéje 

3400 Mezőkövesd, Deák Ferenc u. 1. 

 

6. Az intézmény beolvadt jogelődje: 

 

 

 

7. Beolvadás dátuma: 

 

8. Közfeladata: 

 

 

 

 

9. Alaptevékenysége: 

 

Városi Bölcsőde 

3400 Mezőkövesd, Deák Ferenc út 7. 

Törzskönyvi azonosító:686761 

 

2009.07.01 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

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

Óvodai ellátás, illetve óvodai nevelés és bölcsődei 

ellátás 
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       Óvodai feladatok:               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Bölcsődei feladatok: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Államháztartási szakágazati 

besorolása: 

 

11. TEÁOR: 

 

 

Három éves kortól az iskolába járáshoz szükséges 

fejlettség eléréséig – ha a jogszabály másképp nem 

rendelkezik – legfeljebb hét éves koráig a 

gyermekek nevelése, iskolai életmódra felkészítő 

csoportos foglalkoztatása, napközi otthon jellegű 

ellátása, napi többszöri étkeztetéssel, foglalkozási 

időn túli felügyelettel, pihentetéssel, 

tehetséggondozás, képességfejlesztés. 

 

Kiegészítő tevékenységként:  

Művészeti, sport, nyelv és egyéb az életkori 

sajátosságokhoz igazodó foglalkozások, 

tanfolyamok szervezése, az óvoda esélyteremtést, 

hátrány-kompenzálást célul kitűző, képesség 

kibontakoztató integrációs nevelést, oktatás valósít 

meg, a hátrányos és halmozottan hátrányos 

gyermekek tekintetében, 

A többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos 

nevelési igényű gyermekek nevelése cigány 

kulturális óvodai nevelés 

 

Bölcsődei ellátás keretében biztosítja a családban 

nevelkedő gyermekek napközbeni ellátását, 

szakszerű gondozását és nevelését a gyermek 3 éves 

korának betöltéséig, ill. annak a nevelési évnek a 

végéig, amelyben a gyermek a 3. életévét betölti. 

 

Orvosi szakvélemény alapján biztosítja továbbá: 

az óvodai nevelésre még nem érett gyermekek 

gondozását és nevelését, a gyermek 4. életévének 

betöltését követő augusztus 31. napjáig. 

 

A fogyatékkal élő gyermekek napközbeni ellátását, 

a gyermek 6. életéve betöltését követő augusztus 

31-ig.  

Kiegészítő tevékenységként térítés ellenében 

Gyermekhotel működtetése, mely az 

alaptevékenységet segíti elő.  

 

 

851020 Óvodai nevelés 

 

 

8510   Iskolai előkészítő oktatás 

8520   Alapfokú oktatás 

8891   Gyermekek napközbeni ellátása 
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12. Alaptevékenységek államháztartási 

szakfeladatrend szerinti besorolása: 

 

                                      851011 

 

 

 

 

 

 

 

                                      851012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

                                                851000  

 

 

 

 

                                                889101 

 

                                                562912 

 

                                                562917 

 

                                                890441 

 

 

 

 

 

Óvodai nevelés, ellátás  
A gyermek hároméves korától a tankötelezettség 

kezdetéig tartó, a teljes óvodai életet átívelő 

foglalkozásokat és a gyermek napközbeni 

ellátásával összefüggő feladatokat is magában 

foglaló óvodai nevelési tevékenység 

megszervezése.  

 

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelése, ellátása  
Kizárólag a sajátos nevelési gyermekek óvodai 

ellátásával összefüggő speciális eszközökkel, 

foglalkozásokkal történő ellátása. 

Szakértői vélemény alapján ellátja: 

a megismerő funkciók vagy a viselkedés 

fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége miatt 

sajátos nevelési igényű gyermekeket, 

a megismerő funkciók vagy a viselkedés 

fejlődésének súlyos rendellenessége miatt sajátos 

nevelési igényű gyermekeket, folyamatos 

figyelemmel kisérés alá helyezett gyermekeket 

 

Ezen belül az alábbi fogyatékossági típusok 

ellátását végzi: 

beszédfogyatékos / akadályozott beszédfejlődésű 

enyhe fokban látássérült, hallássérült – nagyot halló 

enyhe mentális retardáció 

 

Óvodai nevelés intézményeinek,     

programjainak komplex támogatása 

Infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódó 

bevételek, kiadások. 

 

Bölcsődei ellátás  

 

Óvodai intézményi étkeztetés  

 

Munkahelyi étkeztetés 

 

Rövid-időtartamú közfoglalkoztatás  
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                                                890442 

 

 

 

13. Alapfeladatának jogszabály szerinti 

megnevezése: 

 

 

14. Illetékessége, működési köre: 

 

 

 

 

 

 

15. Vállalkozási tevékenység 

 

 

16. Irányító szerv neve, székhelye: 

 

 

 

17. Alapító neve és székhelye: 

 

 

18. Fenntartó neve és székhelye: 

 

 

19. Gazdálkodási besorolása: 

 

 

 

 

 

20. Az intézmény jogállása: 

 

21. Vezetőjének megbízási rendje: 

 

 

 

 

 

 

22. Foglalkoztatottjaira vonatkozó 

foglalkoztatási jogviszonyok 

megjelölése: 

Foglakoztatást helyettesítő támogatásra 

jogosultak hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatása 

 

Óvodai nevelés a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény alapján, valamint bölcsődei 

ellátás 

 

-az óvodai ellátás vonatkozásában: 

Mezőkövesd közigazgatási területe 

-a bölcsőde ellátás vonatkozásában: 

Mezőkövesd közigazgatás területe 

és az alapító okirat 1.sz. mellékletében felsorolt 

települések közigazgatási területe 

 

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem 

folytathat. 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112. 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112. 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112. 

 

Önállóan működő költségvetési szerv. 

Az intézmény pénzügyi gazdálkodási feladatait 

Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal (3400 

Mezőkövesd, Mátyás király út 112.) mint önállóan 

működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el. 

 

Önálló jogi személy 

 

Az intézmény egyszemélyi felelős vezetőjét 

nyilvános pályázat útján Mezőkövesd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény figyelembevételével nevezi ki, 

határozott időre.  

 

Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény alapján közalkalmazott 
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23. Az intézmény típusa: 

 

24. Felvehető maximális 

gyermeklétszám: 

 

25. A feladatellátást szolgáló vagyon: 

 

 

 

 

Többcélú intézmény 

 

Óvodai nevelés: 600 fő (férőhelyek száma: 485 fő) 

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

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat tulajdonában 

lévő épület, a vagyonleltár alapján nyilvántartott 

tárgyi eszközök és egyéb készletek. 

  

  

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

kerülnek az alábbi önkormányzati tulajdonú ingatlanok:  
 

Ingatlan címe:     hrsz: 

3400-Mezőkövesd, Egri u. 3.   515/6  

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

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

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

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

 

27. A vagyon feletti rendelkezés joga: 

 

A fenti vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogokat Mezőkövesd Város Önkormányzata gyakorolja. 

Az intézmény vezetője köteles ezen alapító okiratban meghatározott alaptevékenység ellátása 

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

elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni.  

 

Záradék: 

 

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

egyidejűleg Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde 52/2013/II.27/. számú, 2013.02.27. napján kelt 

egységes szerkezetű okirata hatályát veszti. 

 

Az alapító okiratot Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 234 /2013. (IX.26.) 

önkormányzati határozatával hagyta jóvá. 

 

 

Mezőkövesd, 2013. szeptember 12. 

 

dr. Fekete Zoltán 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

alapító szerv képviseletében 
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    Az alapító okirat 1.sz. melléklete 

 

Bogács 

Borsodgeszt 

Borsodivánka 

Bükkábrány 

Bükkzsérc 

Cserépfalu 

Cserépváralja 

Csincse 

Egerlövő 

Kács 

Mezőkeresztes 

Mezőnagymihály 

Mezőnyárád 

Négyes 

Sály 

Szentistván 

Szomolya 

Tard 

Tibolddaróc 

Vatta  

 

 

 

 

 

5.) Tájékoztató a VG Zrt I. féléves gazdálkodásáról (Az előterjesztés a 

jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
 

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 

A 6 fő Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottsági tagból 5 fő vesz részt a szavazásban, melyen 3 fő 

igen szavazatával 2 tartózkodás mellett a Képviselő-testület felé a határozati javaslat „A” 

variációját elfogadásra ajánlja. 

 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság 

A 9 fő Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottsági tagból 7 fő vett részt a szavazásban, 

melyen 6 fő igen szavazatával és 1 fő tartózkodása mellett a Képviselő-testület felé a határozati 

javaslat „A” variációját ajánlja elfogadásra.  

 

Ügyrendi és Szociális Bizottság 

A 6 fő Ügyrendi és Szociális Bizottsági tagból 4 fő vett részt a szavazásban, és 4 fő igen 

szavazatával a határozati javaslat „A” alternatíváját elfogadásra javasolja a  Képviselő-

testületnek.  
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(Csirmaz József képviselő elhagyja az üléstermet, a képviselő-testület létszáma 9 főre 

csökkent)  
 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester – mivel a napirendhez a jelenlévők részéről hozzászólás, 

vélemény nem hangzik el – így az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot teszi fel 

szavazásra.  

 

 

A 12 fő Képviselő-testületi tagból 9 fő vett részt a szavazásban, és 7 fő igen 

szavazattal, és 2 fő tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozza  

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

235/2013. (IX.26.) önkormányzati határozata 

 

 

Tájékoztató a Mezőkövesdi VG Zrt I. féléves gazdálkodásáról 

 

 

A Képviselő-testület elfogadja a Mezőkövesdi VG Zrt I. féléves gazdálkodásáról szóló 

tájékoztatót. 

 

 

Felelős: vezérigazgató 

Határidő: azonnal, illetve értelem szerint 

 
 

 

6.) Közmeghallgatás napirendjének elfogadása (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 

mellékletét képezi) 

 

 
Ügyrendi és Szociális Bizottság 

A 6 fő Ügyrendi és Szociális Bizottsági tagból 4 fő vett részt a szavazásban, és 4 fő igen 

szavazatával a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, azt elfogadásra javasolja a Képviselő-

testületnek. 

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester – mivel a napirendhez a jelenlévők részéről módosító javaslat 

nem hangzik el – így a határozati javaslatban foglaltakat  teszi fel szavazásra.  

 

A 12 fő Képviselő-testületi tagból 9 fő vett részt a szavazásban, és 9 fő igen 

szavazatával az alábbi határozatot hozza 
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Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

236/2013. (IX.26.) önkormányzati határozata 

 

Közmeghallgatás napirendjének meghatározása 

 

 

NAPIREND: 

 

1.) Tájékoztató az Önkormányzat 2013. évben végzett munkájáról és a további 

tervekről. 

       Előadó:  Dr. Fekete Zoltán polgármester 

 

2.)  Lakossági indítványok, vélemények, javaslatok 

 

 Helye: Közösségi Ház (Mezőkövesd, Szent László tér 24.) 

 

      Ideje: 2013. november 14. (csütörtök) 17.00 óra 

 

 

A közmeghallgatásról a lakosságot a Mezőkövesdi Újságon és a Mezőkövesdi Televízión 

keresztül értesíteni kell. 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerű  

  

 

 

8.) A Mezőkövesdi Kézilabda Club támogatási kérelme (Az előterjesztés a 

jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
  

Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság 

A 9 fő bizottsági tagból 8 fő vett részt a szavazásban, 8 fő igen szavazatával az Oktatási 

Egészségügyi és Civil Kapcsolatok Bizottsága a határozatban foglaltakat elfogadásra javasolja a 

Képviselő-testületnek. 

 

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 

A 6 fő Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottsági tagból 6 fő vesz részt a szavazásban, melyen 6 fő 

igen szavazatával a Képviselő-testület felé a határozati javaslatot elfogadásra ajánlja azzal, hogy 

a 2013/2014. évben az NB-I-es bajnokságban történő szereplést további 10.000.000 Ft összeggel 

támogassa, melynek fedezetét Mezőkövesd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének 34. 
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számú mellékletében szereplő felhalmozási célú céltartalék, 3.7.8. közvilágítás korszerűsítése 

előirányzatának átcsoportosításával biztosítja. 

 

 

(Csirmaz József képviselő visszatért az ülésterembe, a képviselő-testület létszáma 10 főre 

emelkedett)  
 

 

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 10 fő igen 

szavazatával az alábbi határozatot hozza 
 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

237/2013. (IX.26.) önkormányzati határozata 

 
A Mezőkövesdi Kézilabda Club támogatási kérelme 

 

 

A Képviselő-testület megtárgyalta a Mezőkövesdi Kézilabda Club támogatási kérelmét. 

 

A Képviselő-testület a 2013/2014. évben az NB-I-es bajnokságban történő szereplést 

további 10.000.000 Ft összeggel támogatja, melynek fedezetét Mezőkövesd Város 

Önkormányzata 2013. évi költségvetésének 34. számú mellékletében szereplő 

felhalmozási célú céltartalék, 3.7.8. közvilágítás korszerűsítése előirányzatának 

átcsoportosításával biztosítja.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

 

9.) Szennyvízcsatorna hálózat építést követő útburkolat-helyreállítás (Az 

előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 

A 6 fő Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottsági tagból 6 fő vesz részt a szavazásban, melyen 6 fő 

igen szavazatával a Képviselő-testület felé a határozati javaslatot elfogadásra ajánlja. 
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Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság 

A 9 fő Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottsági tagból 7 fő vett részt a szavazásban, 

melyen 7 fő igen szavazatával a Képviselő-testület felé a határozati javaslatot elfogadásra ajánlja. 

 

 

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

határozati javaslatban foglaltakat 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 

238/2013. (IX.26.) önkormányzati határozata 

 

szennyvízcsatorna-építést követő útburkolat-helyreállításról 

 

 

1. A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta, és egyetért az alábbi utcákra 

vonatkozó útburkolat-helyreállítási munkák elvégzésével: 

 

Utcanév Becsült költség (nettó Ft) 

Margit utca 2.000.000 

Bogáncs köz 1.100.000 

Rezeda köz 1.200.000 

Platán köz 1.600.000 

Jolán utca 4.100.000 

 

2. A beruházás megvalósításához szükséges fedezetet a Mezőkövesdi Víziközmű Társulat 

által átadott pénzösszeg biztosítja. 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az 1. pontban megjelölt munkákra 

vonatkozó ajánlatok bekérésére. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 
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10.) Az 1956. október 23-i Forradalom és Szabadságharc 57. évfordulója 

alkalmából rendezett ünnepi program költségvetése (Az előterjesztés a 

jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság 

A 9 fő bizottsági tagból 8 fő vett részt a szavazásban, 8 fő igen szavazatával az Oktatási 

Egészségügyi és Civil Kapcsolatok Bizottsága a határozatban foglaltakat elfogadásra javasolja a 

Képviselő-testületnek. 

 

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 

A 6 fő Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottsági tagból 5 fő vesz részt a szavazásban, melyen 5 fő 

igen szavazatával a Képviselő-testület felé a határozati javaslatot elfogadásra ajánlja azzal, hogy 

az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 57. évfordulójának mezőkövesdi, önkormányzati 

ünnepi eseményeinek lebonyolítására 150.000 Ft anyagi hátteret biztosítson az Általános tartalék 

keret terhére, és azt a Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft részére utalja át. 

 

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

határozati javaslatot teszi fel szavazásra azzal a kiegészítéssel, hogy az ünnepi események 

lebonyolítására az önkormányzat 150.000.- Ft anyagi hátteret biztosít a KÖZKINCS-TÁR 

Nonprofit Kft részére.  

 

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 

239/2013. (IX.26.) önkormányzati határozata 

 

Az 1956. október 23-i Forradalom és Szabadságharc 57. évfordulója 

alkalmából rendezett ünnepi program költségvetéséről 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1956-os Forradalom és 

Szabadságharc 57. évfordulójának tiszteletére rendezendő ünnepi program 

költségvetéséről szóló előterjesztést megtárgyalta és a mellékelt költségvetési terv szerint 

elfogadja.  

 

Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 57. évfordulójának mezőkövesdi, 

önkormányzati ünnepi eseményeinek lebonyolítására 150.000.- Ft anyagi hátteret biztosít 

az Általános tartalék keret terhére, melyet a Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit 

Kft-t részére utal át.  

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  2013. október 23. 
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Az 1956. október 23-i Forradalom és Szabadságharc 

 57. évfordulójának megünneplése 

Mezőkövesd, 2013. október 23. (szerda) 

Rendezvényterv 

15.15 Térzene az 1956-os emlékműnél a Pro Urbe díjas Mezőkövesdi Fúvószenekar 

közreműködésével 

15:30 Koszorúzás az 1956-os emlékműnél 

16.00  Ünnepi műsor a Közösségi Házban 

 Himnusz 

 Demeter Ervin Kormánymegbízott Úr ünnepi köszöntő beszéde 

 Ünnepi műsor (A Mezőkövesdi Szent László Gimnázium és Közgazdasági 

Szakközépiskola tanulóinak előadásában) A  Szent László Gimnázium és Közgazdasági 

Szakközépiskola  tanulói a színpadi produkció által megemlékeznek az 1956. október 23-i 

Forradalom és Szabadságharc eseményeiről.  

 Szózat 

Költségvetés 

 - kellékek            40.000 Ft 

 - szereplők vendégül látása                        10.000  Ft 

         - marketing költségek (plakát, meghívó, hirdetés…)     100.000  Ft 

         Összesen                                                                                                    150.000  Ft 
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Tájékoztató a Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (Az 

előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
  Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság 1 db 

 

 

10/1.) Tájékoztató az interpellációkra adott válaszokról (Az előterjesztés a 

jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
Guti Árpád, Molnár Istvánné és Takács József képviselők az interpellációjukra adott választ 

elfogadják.  

 

 

 

 

A Képviselő-testület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 46. 

§. (2) bekezdése alapján zárt ülés keretében folytatja tovább a tanácskozást, melyről külön 

jegyzőkönyv készül. 

 

 

K.m.f.  

 

 

 

 Dr. Jakab Orsolya      Dr. Fekete Zoltán  

  jegyző          polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

 

 

           Malatinszky Károly  Guti Árpád  

           települési képviselő  települési képviselő  

 


