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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12-én  

megtartott  rendkívüli üléséről. 

 

 

Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati  Hivatal „A” épület fsz.13. tanácskozó terem 

 Mezőkövesd, Mátyás király út 112.  

 

Jelen vannak: 

Dr. Fekete Zoltán polgármester    

Vámos Zoltán alpolgármester Takács József  

Csirmaz Zsolt     Molnár Istvánné  

Guti Árpád     Csirmaz József   

Malatinszky Károly   Barsi László 

 

Igazoltan maradt távol:  Csiger Lajos   

    Nyeste László   

 

 

Mezőkövesdi Közös Önkormányzati  Hivatal részéről 

Dr. Jakab Orsolya jegyző  

Vigh Henrik irodavezető 

 

 

 

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

A 12 fő képviselőből jelen van 10 fő. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Malatinszky Károly 

és Molnár Istvánné képviselőket. Meghívón szereplő napirendi pontok kiegészítését javasolja 

a kiosztásra került sürgősségi indítvánnyal – „Pályázat benyújtása a 4/2014. (I.31.) BM 

rendelet alapján” címmel. 

Mivel a napirendhez a jelenlévő képviselők részéről hozzászólás, vélemény nem hangzik el, 

így a sürgősségi indítvány „Pályázat benyújtása a 4/2014. (I.31.) BM rendelet alapján” című 

napirend elfogadását teszi fel szavazásra.  

 

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

szavazattal a sürgősségi indítvány megtárgyalását elfogadja 

 

 

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

szavazásra, az elfogadott kiegészítéssel együtt. 

 

 

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

szavazattal az alábbi határozatot hozza 
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Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

29/2014. (II.12) önkormányzati határozata 

 

Napirend megállapítása  

 

1.) Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás-támogatás igénylése  

Előadó:  Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Vigh Henrik irodavezető  

 

Sürgősségi indítvány  

 Pályázat benyújtása a 4/2014 (I.31) BM Rendelet alapján 

Előadó:  Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Nagy István stratégiai referens  

 

Felelős:  Polgármester  

 Határidő:  értelem szerint  

 

 

1.) Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás-támogatás igénylése (Az 

előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

Az előterjesztést bizottság nem tárgyalta. 

 

Vigh Henrik irodavezető röviden ismerteti a BM rendeletben foglaltakat, valamint az 

előterjesztést.  

 

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 igen 

szavazattal az alábbi határozatot hozza 
 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

30/2014. (II.12) önkormányzati határozata 
 

a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás-támogatás igényléséről 

 

A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta, és döntött, hogy a lakossági víz- és 

csatornaszolgáltatás ráfordításának csökkentésére támogatási kérelmet kíván 

benyújtani. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a 8/2014. (I. 31.) BM rendelet 

alapján benyújtandó támogatási igényhez szükséges mellékletek, nyilatkozatok 

aláírására. 

 

Felelős:    polgármester 

Határidő: azonnal 
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Sürgősségi indítvány  

 Pályázat benyújtása a 4/2014 (I.31) BM Rendelet alapján (Az 

előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
 

Az előterjesztést bizottság nem tárgyalta.  
 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Elmondja, hogy a 

Mező Ferenc Tagiskola udvarán pályázatból meg tudják építeni a futópályát. A Szent László 

Gimnáziumnál is meg fogják valósítani, de ott már meg van a kialakított pálya. 

Hangsúlyozza, hogy nemcsak általános iskolások használhatják, hanem minden sportoló 

igénybe veheti.  

 

Malatinszky Károly képviselő érdeklődik, hogy a kerítés meg lesz-e erősítve?  

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy a kerítés nem oldja meg a 

problémát, hogy ne menjenek be kívülállók. A kerítés nem kerül megerősítésre.  

 

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 10 igen 

szavazattal az alábbi határozatot hozza 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

31/2014. (II.12) önkormányzati határozata 

 

„Sportudvar létrehozása a mezőkövesdi Mező Ferenc Tagiskolában” 

tárgyú pályázat benyújtásáról 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata „az egyes önkormányzati feladatokhoz 

kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól” szóló 

4/2014 (I.31) BM rendelet alapján a „Sportudvar létrehozása a mezőkövesdi Mező 

Ferenc Tagiskolában” tárgyú projekt megvalósítását támogatja. 

A projekt megvalósításának tervezett bekerülési költsége bruttó 26.555.687 Ft (a 

beruházás költsége: 25.555.687. Ft, az elnyerni kívánt 20 MFt-os támogatás 5%-a - 

közfoglalkoztatás céljára: 1 MFt), melyből az Önkormányzat 20 % önerőt biztosít.  

A program keretében vállalt határozott idejű közfoglalkoztatásra - a pályázati kiírás 

értelmében - Önkormányzatunk elkülöníti a beruházáshoz tartozó támogatás értékének 

5%-át, azaz bruttó 1.000.000 Ft-ot. 

Az Önkormányzat sikeres pályázat esetén a szükséges önerő összegét bruttó 6.555.687 

Ft-ot, Mezőkövesd város Önkormányzat 2014 évi költségvetésének terhére biztosítja.  

A pályázat forrásösszetétele: 
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Támogatás   bruttó  20 MFt 

Önerő   bruttó  6.555.687 Ft 

Összesen   bruttó  26.555.687 Ft 

 

A Képviselő-testület vállalja, illetve nyilatkozza, hogy: 

- A szükséges saját forrást biztosítja. 

- a 4/2014 (I.31) BM rendeletben rögzített célok tekintetében az európai unió 

által társfinanszírozott pályázati rendszer keretében támogatásban nem 

részesült 

- a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától 

számított 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően - a működtetésre 

vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával - hasznosítja, a feladat ellátási 

helyet nem szünteti meg és nem adja át az intézmény fenntartói jogát nem 

állami fenntartó részére, kivéve, ha – települési önkormányzati rendeleten 

kívüli – jogszabályváltozásból adódóan változik az intézmény fenntartója 

-  építéssel járó beruházás esetén a beruházás megvalósítása során a támogatási 

összeg legalább 5%-ának mértékéig határozott idejű közfoglalkoztatottakat 

alkalmaz, a közfoglalkoztatottak tervezett alkalmazásáról a területileg 

illetékes munkaügyi központ kirendeltségével egyeztetett. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához tartozó 

szükséges nyilatkozatok megtételére, az igényelt támogatáshoz tartozó önerő 

vállalására és a pályázat benyújtására. 
  

Felelős: polgármester 

 Határidő: azonnal, illetve értelem szerint 

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester mivel több napirendi pont nem lévén, megköszöni a 

megjelenést, és az ülést berekesztette. 

 

 

 

K.m.f.  

 

 

 Dr. Jakab Orsolya       Dr. Fekete Zoltán  

  jegyző           polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

 

 Malatinszky Károly       Molnár Istvánné  

 települési képviselő       települési képviselő  


