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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 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  

Csirmaz Zsolt     Molnár Istvánné  

Guti Árpád     Csirmaz József   

Barsi László     Nyeste László  (később érkezik)  

 

Igazoltan maradt távol:   Malatinszky Károly  

 

Mezőkövesdi Közös Önkormányzati  Hivatal részéről: 

Dr. Jakab Orsolya jegyző  

Dr. Kovács András aljegyző 

Balog Lászlóné irodavezető 

Vigh Henrik irodavezető 

Toma Tibor főépítész  

Nagy István stratégiai referens (érintett napirendnél) 

 

Meghívottak:  Kazárné Kalber Nikolett KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft ügyvezetője 

 Szobonya Sándor VG Zrt vezérigazgatója 

 Zsák Terézia Gyermekjóléti Szolgálat vezetője  

Vereckei Csaba BAZ. Megyei rendőr dandártábornok   

Szerencsi Árpád Mezőkövesdi Rendőrkapitányság vezetője  

Dr. Tóth Béla vezető ügyész  

Dr. Ongai Péter Mezőkövesdi Rendőrkapitányság r.alezredes  

Lázárné Csirmaz Henriett TOURINFORM Iroda vezetője  

 

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

12 fő képviselőből jelen van 10 fő. Malatinszky Károly képviselő jelezte, hogy a mai testületi 

ülésen nem tud részt venni.  Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Csiger Lajos és Barsi László 

képviselőket. Tisztelettel köszönti Tállai András Urat a Belügyminisztérium Államtitkárát, 

Országgyűlési Képviselőt, majd átadja a szót. 
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Tállai András Belügyminisztérium Államtitkára, Országgyűlési Képviselő üdvözli a 

megjelenteket és köszöni Polgármester Úr meghívását. Egy örömteli hír dokumentumát hozta el. 

Elmondja, hogy a Kormány átvállalta az összes magyar önkormányzat hitelintézeti adósságát, – 

köztük Mezőkövesdét is - amelyről készült egy dokumentum. Az önkormányzati rendszer 

átalakításáról szól néhány szót. Felmérték milyen állapotban vannak az önkormányzatok, mert el 

voltak adósodva, és 2/3-át teljes működő képtelenség fenyegette. Az ország nagy többsége 

változást szeretett volna. A kormány programjában szerepelt az önkormányzati rendszer 

átalakítása. A munkát elvégezték, és 4 év alatt teljes mértékben átalakult az önkormányzati 

rendszer, hiszen a finanszírozást, a kötelezettségvállalás rendszerét átalakították. Szembe kellett 

nézni a felgyülemlett adóssággal. Az állam négy lépcsőben vállalta át az adósságot. Azoknál az 

önkormányzatoknál, akiknél nem kellett hitelátvállalást végezni, azoknak évente jár támogatás. 

Mezőkövesd vonatkozásában 3 milliárd forint értékben került kötvény kibocsátásra, melyből 1.5 

milliárd forint óvadékban lett elhelyezve. A másik 1.5 milliárd Ft-nak egy jelentős része a mai 

napig megvan. Úgy vállalta át az állam, hogy a városnál ott maradt a pénz. Új élet kezdődik a 

mezőkövesdi Önkormányzat életében. Új szabályok nem teszik lehetővé a kötvény kibocsátást, 

hitel felvételt csak kormányzati engedéllyel és csak fejlesztésre. A kormány új helyzetet teremtett 

az önkormányzatok életében. Mezőkövesden most fejeződött be a szennyvízberuházás, 

óvodafejlesztés, zajlik a Zsóry és a Rendelőintézet fejlesztése, a meglévő kórház 

továbbfejlesztése. Szintén megvalósul még ebben az évben pl: Lövői út - Széchenyi út felújítása. 

Ezt követően felolvassa a bizonyságlevelet, majd átadja Dr. Fekete Zoltán polgármester úr 

részére.  

 

  

Dr. Fekete Zoltán polgármester véleménye szerint ez a mai napon egy történelmi pillanat. 

Minden mezőkövesdi polgár nevében tisztelettel megköszöni a segítséget, melyet a Magyar 

Kormány nyújtott. Az adósságátvállalás lehetővé teszi, hogy merjünk álmodni, mely közös 

összefogással megvalósítható. Ez elengedhetetlen segítség, hogy a matyók egy modern európai 

kisvárost építsenek. Ez az aktus méltán vonul be a város történelmébe, mely Államtitkár úr és a 

Kormány segítségével történhetett meg. Kéri a Miniszterelnök Úr felé való köszönet 

tolmácsolását.  

 

Kiosztásra került: 

Sürgősségi indítványként kiküldött „EU Önerő pályázatok benyújtása” tárgyában a 

harmadik határozat javított változata 

 

Sürgősségi indítványt terjeszt elő nyílt ülésen az indítványokon belül elsőként  

 „EU Önerő pályázatok benyújtása” címmel,  

 „Népművészet Mestere díjra jelölés” címmel, valamint 

 a 6. napirend helyett az „Önkormányzati üdülők működtetése” című napirendet 

javasolja felvenni 

 

Sürgősségi indítványt terjeszt elő zárt ülés keretében 23. napirendként: 

 „7171/2 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanra vonatkozó szolgalmi jog 

bejegyzéséhez való hozzájárulás megadása” címmel 



3 

 

Javasolja, hogy a 3.) napirendi pontot a testület akkor tárgyalja meg, amikor megérkezik a 

Megyei Rendőrkapitány. 

 

 

Dr. Fekete Zoltán  polgármester az „EU Önerő pályázatok benyújtása” 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 

szavazattal a sürgősségi indítvány megtárgyalását elfogadja 

 

 

Dr. Fekete Zoltán  polgármester a „Népművészet Mestere díjra jelölés” 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 

szavazattal a sürgősségi indítvány megtárgyalását elfogadja 

 

 

Dr. Fekete Zoltán  polgármester az „Önkormányzati üdülők működtetése” 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 

szavazattal a sürgősségi indítvány megtárgyalását elfogadja 

 

 

Dr. Fekete Zoltán  polgármester a „7171/2 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanra vonatkozó 

szolgalmi jog bejegyzéshez való hozzájárulás megadása” című sürgősségi indítvány elfogadását 

teszi fel szavazásra zárt  ülés keretén belül.  

 

 

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 pontokat teszi fel szavazásra, az 

elfogadott sürgősségi indítványokkal 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 

72/2014. (III.26.) önkormányzati határozata 

 

Napirend megállapítása  
 

 

1.) Városi Rendőrkapitányság beszámolója a Rendőrség 2013. évben végzett 

munkájáról 
   Előadó:  Szerencsi Árpád Rendőrkapitányság Vezetője  

 

2.)Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 2014. évi intézményi térítési  

díjainak megállapítása  
   Előadó:  Dr. Jakab Orsolya jegyző 

Referens:  Zsák Terézia Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és 

Gyermekjóléti Szolgálatvezetője 

 

3.) Mezőkövesd Város Önkormányzatának 2014. évi közbeszerzési terve 
Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Vígh Henrik irodavezető 

Pázmándi Tamás munkatárs 

           

4.) Beszámoló a Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. 

évi munkájáról 
Előadó:  Zsák Terézia Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és 

Gyermekjóléti Szolgálat vezetője 

 

5.) Átfogó értékelés a helyi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
Előadó:  Dr. Jakab Orsolya jegyző 

Referens:  Dr. Kovács András aljegyző 

 

6.)Sürgősségi indítvány - Önkormányzati üdülők működtetése 

  Előadó:  Dr. Fekete Zoltán polgármester  

  Referens:  Benkő Edit vagyongazdálkodási referens  

 

7.) 2014. évben az önkormányzati intézményekben tervezett állagjavítási, és 

karbantartási munkák 
Előadó:  Barnóczky László Városgondnokság vezető 

Referens:  Vigh Henrik irodavezető 

 

8.)Zsóry Zsibongó Gyermeküdülő felújítási munkái 

Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Vígh Henrik irodavezető 
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9.)Tájékoztató az UTAZÁS 2014. nemzetközi turisztikai kiállítás tapasztalatairól 

Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Lázárné Csirmaz Henriett Tourinform irodavezető  

 

10.)Tájékoztató a Város Napja, Matyó fesztivál programjairól  

Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Guba Viktória munkatárs  

Kazárné Kalber Nikolett KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft 

ügyvezetője 

 

11.)Mezőkövesdi Díjugrató Lovas Verseny megrendezése  

Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Guba Viktória munkatárs  

 

12.) Szent László tér 19. számú üzlethelyiség felújításával kapcsolatos bérbeszámítás 

Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Vígh Henrik irodavezető 

 

13.) Indítványok, javaslatok 

Sürgősségi indítványok 
 EU Önerő pályázatok benyújtása 

Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Vígh Henrik irodavezető 

 

 Népművészet mestere díjra jelölés 

Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Guba Viktória munkatárs  

 

13/1.) Tájékoztató az interpellációkra adott válaszokról  

 

ZÁRT ÜLÉS 

 

14.) ÖNKORMÁNYZATI INGATLANOK HASZNOSÍTÁSA 

14/1.) Illyés Gyula u. 8. 3/1 szám alatti önkormányzati bérlakás hasznosítása 

14/2.)Mátyás király út 68. 2/2. szám alatti bérlakás bérleti szerződésének közös   

         megegyezéssel való megszüntetése 

14/3.)Mátyás király út 142.  2/5. szám alatti  bérlakás hasznosítása 

14/4.)Szent László tér 19. szám alatti üzlethelyiség bérleti szerződésének módosítása 

Előadó:  Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens: Benkő Edit vagyongazdálkodási referens 

 

15.) Lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása 
Előadó:  Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Dr. Kovács András aljegyző 
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16.) Szemétszállítási díj támogatás ügyében hozott elutasító határozat ellen 

benyújtott fellebbezés elbírálása 
Előadó:  Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Dr. Kovács András aljegyző 

 

17.) A Mezőkövesdi Média Nonprofit Kft.  alapító okiratának módosítása, valamint 

ügyvezetőjének és felügyelő bizottsági tagjainak megbízása  
Előadó:  Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Dr. Jakab Orsolya jegyző 

 

18.)Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde intézményvezető megbízása 
Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Dr. Jakab Orsolya jegyző 

         

19.) KÖZBESZERZÉSEK 

19/1. Projektmenedzser kiválasztása a Városi Rendelőintézet felújításához 

közbeszerzési eljárás keretében  
Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Vígh Henrik irodavezető 

Pázmándi Tamás munkatárs 

 

19/2. Kivitelező kiválasztása útkarbantartási feladatok elvégzésére közbeszerzési 

eljárás keretében  
Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Vígh Henrik irodavezető 

Pázmándi Tamás munkatárs 

 

20.) Mátyás király úti járdafelújítás kivitelezőjének kiválasztása  

Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Vígh Henrik irodavezető 

 

21.) Mezőkövesd, Széchenyi út – Lövői út felújításához kapcsolódó kiegészítő 

munkák 

Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Vígh Henrik irodavezető 

 

22.)Műszaki ellenőr kiválasztása a „Városi Rendelőintézet felújítása Mezőkövesden” 

c. projekthez 

Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Vígh Henrik irodavezető 

  Nagy István stratégiai referens  

 

Sürgősségi indítvány 
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23.)7171/2 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanra vonatkozó szolgalmi jog 

bejegyzéshez való hozzájárulás megadása 

Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Vígh Henrik irodavezető 

 

 

 Felelős:  Polgármester  

 Határidő:  értelem szerint  

 

 

 

Interpellációs szándékát jelezte 

Csirmaz Zsolt képviselő, Takács József képviselő pedig írásban nyújtotta be interpellációját.  

 

 

Polgármesteri tájékoztató (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

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

napirendhez több hozzászólás, vélemény nem hangzik el -  így a polgármesteri tájékoztatóban 

foglaltakat teszi fel elfogadásra.  

 

 

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

szavazattal a polgármesteri tájékoztatót elfogadja  

 

 

 

Jelentés a 2014. február 28-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 10 fő vett részt a szavazásban, és 10 igen 

szavazattal az alábbi határozatot hozza 
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Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

73/2014. (III.26.) önkormányzati határozata 

 

Jelentés a 2014. február 28-ig lejárt határidejű képviselő-testületi  

döntések  végrehajtásáról 

 

 

1.) A Képviselő-testület elfogadja a 4/2014. önkormányzati rendelet, a 195, 197, 275, 

299/2013., valamint a 8, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 24, 30, 31, 35, 37, 38, 41, 42, 45, 66, 

67, 68, 70, 71/2014. önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést azzal, 

hogy ezen határozatok egyben hatályukat is vesztik. 

 

2.) A  39, 40, 43, 44, 46, 64/2014. önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést 

azzal fogadja el, hogy a végrehajtást követően a polgármester ismételten adjon 

tájékoztatást.  

 

 Felelős:  polgármester  

 Határidő:  azonnal és folyamatos  

 

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester mivel megérkezett a Megyei és a Városi Rendőrkapitányság 

vezetője, ezért javasolja, hogy 1.) napirendi pontként a Rendőrség beszámolóját tárgyalja meg a 

képviselő-testület, melyet szavazásra tesz fel.  

 

 

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

szavazattal a javaslatot elfogadja, és első napirendi pontként a Mezőkövesdi 

Rendőrkapitányság beszámolóját tárgyalja meg a képviselő-testület  

 

 

 

1.) Városi Rendőrkapitányság beszámolója a Rendőrség 2013. évben végzett 

munkájáról (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 javaslat „A” alternatíváját javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra.  
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Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat a város közrend- és közbiztonságának 

helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja és megköszöni a kapitányság valamennyi dolgozójának 

munkáját. 

 

 

Szerencsi Árpád Mezőkövesdi Rendőrkapitányság vezetője  gratulál Mezőkövesd Városnak az 

ünnepélyes eseményhez, kíván az új időszakhoz sikert, egészséget. Egy évvel ezelőtt a 

rendőrségen is történelmi esemény zajlott, létszámbővítésre került sor, új osztályt hoztak létre, 

ami eddig még nem volt, pl. Vizsgálati Osztály, mely az ügyészségnek készíti elő a munkát. 

2013. évben sok változás történt, megszűnt az ügyelet, létrehozták a TIK-eket. Minden egyes 

lakossági bejelentés Miskolcra futott be. A Call-centerek bevezetése már tavaly megkezdődött. 

Csökkenés történt pl. a bűncselekmények esetében, viszont kisebb értékű lopásnál kicsi 

emelkedés látszik. Erőszakos bűncselekmény nem történt. A megépített stadion átadása, ill. 

labdarúgó mérkőzések tekintetében a rendőrségnek is tanuló idő volt az elmúlt év.  

 

 

 (Nyeste László képviselő megérkezett a képviselő-testület  létszáma 11 főre emelkedett.) 

 

 

Csiger Lajos képviselő szerint örvendetes, hogy a bűncselekmények száma csökkent az előző 

évekhez képest.  Véleménye szerint a közlekedési szabálytalanságok száma is csökkent. Kérdése, 

hogy közvetlen bíróság elé állítási lehetőség milyen könnyebbséget okoz a rendőrségnek, ez egy 

gyorsított eljárást jelent? Milyen esetekben lehet alkalmazni, csak közlekedési cselekményeknél 

vagy egyéb bűncselekményeknél is? 

 

Csirmaz József véleménye szerint a Kormány nagy erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy 

Mezőkövesd Rendőrkapitányság állománya még eredményesebb legyen, ehhez viszont az 

önkormányzat is hozzájárul a térfigyelő rendszerrel. Kérdezi, hogy az új üzemeltetési struktúra 

hozzájárul-e ahhoz, hogy a munkájuk eredményesebb legyen? Kell-e valamiben módosítani? A 

végzett munkához gratulál. 

 

Szerencsi Árpád Rendőrkapitányság vezetője válaszában elmondja, hogy a jogszabályi lehetőség 

engedélyezi a gyorsított eljárást, amivel élni kell. Véleménye szerint a leghatásosabban működő 

eszköz, 30 napon belül már ítélet születik, mely nagy visszatartó erőt jelent. 68 esetben 

kezdeményezték, ebből 34 eset ittas járművezetés volt.  Minden esetben vizsgálni kell a 

lehetőségét, hogy minél hamarabb szankcionálva legyen az elkövető. Sokat jelent a térfigyelő 

rendszer használata. Ő maga is propagálta vidéken is. Közlekedési szabálysértésben nagyon jó 

hasznát veszik, ennek alapján már intézkedésre van lehetőség. Szeretnék, ha bővülne a rendszer.  

 

Csirmaz Zsolt kérdése, hogy a beszámolóban látta, a kerékpárlopások száma hogy alakul a 

városban? Kapitány úr említette, hogy a város kegyelmi állapotban van. Véleménye szerint ez 

egy hosszan fenntartható állapot? 
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Szerencsi Árpád Rendőrkapitányság vezetője elmondja, egy napokban történt idős ember 

sérelmére elkövetett erőszakos cselekménnyel kapcsolatban, hogy az idős bácsi soha nem zárta a 

kapuját. Az ügy kivizsgálása jelenleg is folyamatban van. A kegyelmi állapotot arra érti, hogy pl. 

kisértékű lopásoknál is bizalommal van a rendőrség felé a lakosság. A rendőrség minden egyes 

bejelentésre reagál. A kerékpárok tekintetében megemlíti, hogy volt pl. egy 70 éves idős bácsi, 

aki pályafutása alatt 14.000 kerékpárt lopott el. Ezen bűncselekményekkel kapcsolatban van 

problémájuk, de azon vannak, hogy megoldják. 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester elmondja, hogy nagyon jó az önkormányzat kapcsolata a 

rendőrséggel, mind a megyei, mind a városi kapitánysággal. Mezőkövesdi közbiztonság 

érdekében, akinek össze kell fogni, az összefog. Megköszöni a Megyei Főkapitány Úr és a Városi 

Kapitány Úr segítségét,valamint eredményes munkájukat.  

Mivel a napirendhez több hozzászólás, vélemény nem hangzik el, így a határozati javaslat „A” 

alternatívájában foglaltakat teszi fel szavazásra. 

 

 

A 12 fő Képviselő-testületi tagból 11 fő vett részt a szavazásban, és 10 igen 

szavazattal, 1 nem ellenében az alábbi határozatot hozza 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

74/2014. (III.26.) önkormányzati határozata 

 

Városi Rendőrkapitányság beszámolója 

a Rendőrség 2013. évben végzett munkájáról 

 

 

A Képviselő-testület a Mezőkövesd város közrend- és közbiztonságának helyzetéről szóló 

beszámolót elfogadja és megköszöni a kapitányság valamennyi dolgozójának munkáját. 

 

 
Felelős: polgármester, városi rendőrkapitányság vezetője 

Határidő: azonnal, illetve értelem szerint 

 

 

 

2.) Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 2014. évi intézményi 

térítési díjainak megállapítása (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

 

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 

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

igen szavazatával a Képviselő-testület felé a rendelet-tervezetben foglaltakat elfogadásra 

javasolja. 
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Ügyrendi és Szociális Bizottság 

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

szavazatával a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól szóló rendelet-

tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester miután a napirendhez a jelenlévő képviselők részéről módosító 

javaslat nem hangzik el, így a rendelet-tervezet ismertetése után azt szavazásra teszi fel.  

 

 

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

szavazattal az alábbi rendeletet alkotja 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

5/2014. (III.27.) önkormányzati rendelete  

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól 

 

A Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 

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

8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.   

     

1. § 

 

(1) A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Mezőkövesdi Kistérségi 

Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat intézménye által nyújtott szolgáltatások:  

a) tartós elhelyezést nyújtó intézmény, 

b) átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény, 

c) felnőtt korúak részére nappali ellátást nyújtó intézmény,  

d) házi segítségnyújtás. 

 

(2) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni 

 

2. § 

 

A tartós elhelyezést nyújtó intézménybe egy gondozási nap térítési díja 2.745- Ft/nap/fő, havi 

térítési díja 82.350- Ft/hó/fő 

3. § 

 

Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézményben egy gondozási nap térítési díja 2.614-Ft/nap/fő, 

havi térítési díja 78.420.-Ft/hó/fő 

 

4. § 
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A nappali ellátást nyújtó intézmény térítési díja Mezőkövesden:                          300.- Ft / 

nap/fő 

5. § 

 

A házi segítségnyújtás intézményi térítési óra díja: 0 Ft/óra 

 

6. § 

 

 (1) Ez a rendelet 2014. április 1. napján lép hatályba.  

(2) Hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól szóló 

6/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet. 

 

 

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

 jegyző                                polgármester                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

A rendelet kihirdetésének dátuma: 

2014.  március 27.  

 

 

     dr. Jakab Orsolya sk.  

             jegyző                             

 

 

 

3.) Mezőkövesd Város Önkormányzatának 2014. évi közbeszerzési tervének 

elfogadása (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

 

 

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 

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

igen szavazatával a Képviselő-testület felé a határozati javaslatban foglaltakat elfogadásra 

javasolja. 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester mivel a napirendhez hozzászólás, vélemény nem hangzik el, így 

az előterjesztés mellékletét képező 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: 
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Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

75/2014. (III.27.) önkormányzati határozata   

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 2014. évi közbeszerzési terve 

 

A közbeszerzés tárgya és 

mennyisége 
Típusa 

Becsült nettó 

érték (Ft) 

Irányadó eljárásrend/ 

Tervezett eljárási típus 

Az eljárás 

megindításának, 

illetve a közbeszerzés 

megvalósításának 

tervezett időpontja 

A szerződés 

teljesítésének 

várható időpontja 

vagy a szerződés 

időtartama 

CPV kód 

Előzetes 

tájékoztató 

közzététele 

Városi Rendelőintézet 

korszerűsítése – 

projektmenedzser 

(ÉMOP-4.1.1/B-12-2013-0001) 

szolgáltatás 9.347.147 

hirdetmény nélküli 

nemzeti  

(Kbt. 122/A. §) 

2014. 02. 2014. 12. 

79411000-8 

71248000-8 

79421000-1 

79412000-5 

72224000-1 

nem 

Útburkolati munkák Mezőkövesd 

Város belterületén 
építés 20.000.000 

hirdetmény nélküli 

nemzeti  

(Kbt. 122/A. §) 

2014. 02. 2014. 10. 45233142-6  nem 

Útfelújítási munkák Mezőkövesd 

Város belterületén 
építés 25.000.000 

hirdetmény nélküli 

nemzeti  

(Kbt. 122/A. §) 

2014. 04. 2014. 10. 45233200-1 nem 

Városi Rendelőintézet 

korszerűsítése – kivitelezés 

(ÉMOP-4.1.1/B-12-2013-0001) 

építés 388.025.009 nyílt nemzeti 2014. 04. 2014. 12. 45215100-8 nem 

Városi Rendelőintézet 

korszerűsítése – eszközbeszerzés 

(ÉMOP-4.1.1/B-12-2013-0001) 

árubeszerzés 123.685.989 nyílt közösségi 2014. 04. 2014. 12. 
33190000-8 

30200000-1 
nem 

Hadnagy úti sportcentrum építése 

II. ütem 
építés 45.000.000 

hirdetmény nélküli 

nemzeti  

(Kbt. 122/A. §) 

2014. 04. 2014. 12. 45212000-6 nem 



14 

 

Mező Ferenc Tagiskola futópálya 

építése 
építés 20.078.740 

hirdetmény nélküli 

nemzeti  

(Kbt. 122/A. §) 

2014. 05. 2014. 08. 45235200-5 nem 

A Mező Ferenc Tagiskola 

energetika korszerűsítése 

(KEOP-5.5.0/A/12-2013-0095) 

építés 76.236.814 

hirdetmény nélküli 

nemzeti  

(Kbt. 122/A. §) 

2014. 05. 2014. 08. 45200000-9 nem 

A Dohány úti Tagóvoda 

energetika korszerűsítése 

(KEOP-5.5.0/A/12-2013-0113) 

építés 33.673.538 

hirdetmény nélküli 

nemzeti  

(Kbt. 122/A. §) 

2014. 05. 2014. 08. 45200000-9 nem 

A Móra Ferenc úti Tagóvoda 

energetika korszerűsítése 

(KEOP-5.5.0/A/12-2013-0118) 

építés 41.477.391 

hirdetmény nélküli 

nemzeti  

(Kbt. 122/A. §) 

2014. 05. 2014. 08. 45200000-9 nem 

 

 

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervét jóváhagyja, és hozzájárul a városi honlapon történő közzétételhez. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

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

            jegyző                 polgármester 

 

 

Kiadmány hiteléül:  
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4.) Beszámoló a Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 

2013. évi munkájáról (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

 

Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság 

A 9 fő bizottsági tagból 7 fő vett részt a szavazásban, melyből 5 fő igen és 2 fő nem szavazatával 

az Oktatási Egészségügyi és Civil Kapcsolatok Bizottsága a határozati javaslatban foglaltakat 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Ügyrendi és Szociális Bizottság 

A 6 fő Ügyrendi és Szociális Bizottsági tagból 4 fő vett részt a szavazásban, és 3 fő igen 

szavazatával, 1 fő tartózkodása mellett a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, azt 

elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat a Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti 

Szolgálat 2013. évi munkájáról szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

 

Zsák Terézia Gyermekjóléti Szolgálat Vezetője köszönetét fejezi ki a fenntartónak, hogy a 

szolgáltatás, ill. a szakellátás biztosítását tűzte ki célul. Igény mutatkozik arra, hogy minél jobb 

minőségű szolgáltatást kapjanak. Az idősek házának a felújítása nagy örömükre szolgált. Egyre 

speciálisabb problémák vetődnek fel szociális területen, ezért bízik benne, hogy jogász 

szakembert is tudnak foglalkoztatni az intézményben. 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester elmondja, hogy az Idősek Otthona (Bogácsi úti és a volt 

szülőotthon) vonatkozásában pályázat került beadásra. Bízik benne, hogy sikerül felújítani, hogy 

minél színvonalasabb ellátásban részesüljenek a mezőkövesdi és vidéki idős emberek. Mivel több 

hozzászólás, vélemény nem hangzik el, így a határozati javaslat ismertetése után azt szavazásra 

teszi fel.  

 

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

szavazattal, 1 nem ellenében, és 2 fő tartózkodása mellett az alábbi határozatot 

hozza  

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

76/2014. (III.26.) önkormányzati határozata 

 

Beszámoló a Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 

 2013. évi munkájáról 

 

 

A Mezőkövesd Város Képviselő-testülete a Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és 

Gyermekjóléti Szolgálat éves beszámolójával kapcsolatban az alábbi határozatot hozza: 
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A Mezőkövesd Város Képviselő-testülete a Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és 

Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évről szóló beszámolóját megtárgyalta és azt elfogadja. 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

5.) Átfogó értékelés a helyi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról (Az 

előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság 

A 9 fő bizottsági tagból 8 fő vett részt a szavazásban, melyből 6 fő igen és 2 fő nem szavazatával 

az Oktatási Egészségügyi és Civil Kapcsolatok Bizottsága a határozati javaslatban foglaltakat 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Ügyrendi és Szociális Bizottság 

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

szavazatával a helyi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelést megtárgyalta és 

azt elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.  

 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat a helyi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 

szóló 2013. évi átfogó értékelést tartalmazó előterjesztést megtárgyalta és elfogadta. 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester miután a napirendhez a jelenlévő képviselők részéről módosító 

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

 

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

szavazattal, 1 nem ellenében, és 2 fő tartózkodása mellett az alábbi határozatot 

hozza  

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

77/2014. (III.26.) önkormányzati határozata 

 

Átfogó értékelés a helyi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi gyermekvédelmi 

feladatok ellátásáról szóló 2013. évi átfogó értékelést tartalmazó előterjesztést 

megtárgyalta és az értékelést elfogadta.  

 

Felelős: Jegyző 

Határidő: azonnal  
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Sürgősségi indítvány: 

6.) Önkormányzati üdülők működtetése (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 

mellékletét képezi) 
 

 

Az előterjesztést bizottság nem tárgyalta. 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Miután a 

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

javaslatban foglaltakat teszi fel szavazásra.  

 

A 12 fő Képviselő-testületi tagból 11 fő vett részt a szavazásban, és 9 igen 

szavazattal,  2 fő tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozza  

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

78/2014. (III.26.) önkormányzati határozata 

 

Önkormányzati üdülők működtetéséről 

 

 

1./A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és úgy döntött, hogy a Zsóry fürdőn 

található Cserjés köz 8. szám alatti 6854/2, és a 6855/5 hrsz.-ú, illetve a Bimbó út 2-4. 

szám alatti 6860/4 hrsz.-ú önkormányzati üdülő működtetését, 2014. március 1. napjától a 

Városgondnokság veszi át. 

 

2./A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal összefüggő szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

3./A Képviselő-testület felkéri a Városgondnokság vezetőjét, hogy a működtetési 

feladatokat a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatába vezesse át. 

 

Felelős: polgármester, intézményvezető 

Határidő: értelem szerint 

 

 

7.) 2014. évben az önkormányzati intézményekben tervezett állagjavítási, és 

karbantartási munkák (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság 

A 9 fő Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottsági tagból 5 fő vett részt a szavazásban, 

melyből 5 fő igen szavazatával a határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testület 

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

nem hangzik el – így a határozati javaslat ismertetése után 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 

79/2014. (III.26.) önkormányzati határozata 

 

a 2014. évben az önkormányzati intézményekben  

tervezett állagjavítási és karbantartási munkákról 
 

 

 

1. A Képviselő-testület 2014. évben az önkormányzati intézményekben szükséges 

állagjavítási és karbantartási munkákat a határozat melléklete szerint elfogadja. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Városgondnokság vezetőjét a munkák 

kivitelezésére irányuló pályázati eljárás megindítására, és teljes körű lebonyolítására. 
 

 

Felelős: Városgondnokság vezető 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

1. számú melléklet 

 

 Bayer Róbert Kollégium épülete 
 

◦ Kijelölt lakószobák, közös használatú helyiségek, folyosók festése. 

◦ Konyha és kapcsolódó kijelölt helyiségeknek, valamint társintézményekben lévő 

tálaló, melegítő konyhák tisztasági festése. 
 

 Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola 
 

◦ Az intézmény által kijelölt osztálytermeinek, szaktantermeinek, illetve vizes 

helységeinek, öltözőinek festése. 

 

 Bárdos Lajos Tagiskola 
 

◦ Kijelölt tantermek, folyosók, közös helyiségek festése. 
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 Mező Ferenc Tagiskola 
 

◦ Energetikai felújítás van tervezve. 

◦ Kijelölt tantermek, közös helyiségek festése. 

◦ Vizesblokkok felújítása, egészségügyi festése. 
 

 Zeneiskola 
 

◦ Az intézmény kijelölt tantermeinek, közös helységeinek festése. 

◦ Vizesblokkok egészségügyi festése. 

◦ Az udvar rendezése. 
 

 Szent Imre Tagiskola 
 

◦ Ebédlő-konyha tisztasági meszelése. 
 

 László Károly úti Tagóvoda 
 

◦ Közös helyiségek, vizesblokkok, konyha tisztasági meszelése. 
 

 Egri úti Tagóvoda 
 

◦ Az intézmény épülete 2013-ban felújításra és bővítésre került, így nem tervezünk 

nyári karbantartási munkát. 
 

 Móra Ferenc úti Tagóvoda 
 

◦ Energetika felújítás van tervezve 

◦ 4 vizesblokk felújítása 
 

 Dohány úti Tagóvoda 
 

◦ Energetika felújítás van tervezve. 
 

 Városi Bölcsőde 
 

◦ Az intézmény épülete 2012-ben felújításra és bővítésre került így nem tervezünk nyári 

karbantartási munkát. 

 

 

 

8.)Zsóry Zsibongó Gyermeküdülő felújítási munkái (Az előterjesztés a 

jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

 

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság  

A 6 fő Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottsági tagból 4 fő vesz részt a szavazásban, melyen 3 fő 

igen szavazatával 1 tartózkodás mellett a Képviselő-testület felé a határozati javaslatban 

foglaltakat elfogadásra javasolja. 
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Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság 

A 9 fő Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottsági tagból 5 fő vett részt a szavazásban, 

melyből 5 fő igen szavazatával a határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testület 

felé. 

 

 

(Csiger Lajos képviselő elhagyja az üléstermet, a képviselő-testület létszáma 10 főre csökken) 

 

 

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 9 igen 

szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza  

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

80/2014. (III.26.) önkormányzati határozata 

 

a Zsóry Zsibongó Gyermeküdülő felújítási munkáiról 

 

 

1./ Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta, a bérleménybe adott „Zsóry 

Zsibongó Gyermeküdülő” épületeken, a bérlő által végzendő értéknövelő beruházással –  

vízvezeték és elektromos rendszer felújításával  – egyetért.  

 

2./ Képviselő-testület a benyújtott költségvetés szerinti műszaki tartalmat indokoltnak 

tartja, annak költségvetését elfogadja. A költségvetés szerinti nettó 3.047.746 Ft bérleti 

díjba történő beszámítását jóváhagyja.  

 

3./ Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az írásbeli megállapodás aláírására. 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

9.)Tájékoztató az UTAZÁS 2014. nemzetközi turisztikai kiállítás 

tapasztalatairól (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

 

(Csiger Lajos képviselő visszatért az ülésterembe, a képviselő-testület létszáma 11 főre 

emelkedett)  
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Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság 

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

Egészségügyi és Civil Kapcsolatok Bizottsága a határozati javaslatban foglaltakat elfogadásra 

javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

 

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

nem hangzik el – így a határozati javaslat ismertetése után 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 

81/2014. (III.26.) önkormányzati határozata 

 

az Utazás 2014. nemzetközi turisztikai kiállításon való  

megjelenés tapasztalatairól 
 

 

 

A Képviselő-testület az Utazás 2014. kiállításon való megjelenéssel kapcsolatos 

tájékoztatót elfogadja. 

 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

 

 

10.)Tájékoztató a Város Napja, Matyó fesztivál programjairól (Az előterjesztés 

a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

 

Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság 

A 9 fő bizottsági tagból 8 fő vett részt a szavazásban, melyből 6 fő igen szavazatával és 2 fő 

tartózkodása mellett az Oktatási Egészségügyi és Civil Kapcsolatok Bizottsága a határozati 

javaslatban foglaltakat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság  

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

igen szavazatával a Képviselő-testület felé a határozati javaslatban foglaltakat elfogadásra 

javasolja azzal a kiegészítéssel, hogy a Program tervben szombaton 7-11 óra között 
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horgászverseny kerüljön megrendezésre, a program megszervezésére pedig a Hoórvölgye 

Horgász Egyesületet kérik fel.  

 

Molnár Istvánné képviselő tájékoztatja a jelenlévőket, hogy változást történt, mert a Matyó 

EXPO programja nem a Sportcsarnokban kerül megrendezés. A Sportcsarnok csak esős időjárás 

esetén lesz kijelölve.  

 

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

határozati javaslat ismertetése után az eredeti változatban szavazásra teszi fel.  

 

 

A 12 fő Képviselő-testületi tagból 11 fő vett részt a szavazásban, és 10 igen 

szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza  

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

82/2014. (III.26.) önkormányzati határozata 

 

a Város napja, Matyó  fesztivál programjairól 

 

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

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

4.980.000 Ft-ot a Társadalmi szervezetek támogatása című pályázat terhére. 

 

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

rendezvény megszervezésével és lebonyolításával. 

 

Felelős: Kazárné Kalber Nikolett ügyvezető 

Határidő: értelem szerint. 
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Város Napja, Matyó fesztivál 

2014. június 21-22. 

Program terv 

 

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

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

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

műsorokat egyéb programelemekkel is szeretnénk kiegészíteni, mint például, kézműves 

játszóház, mezőgazdasági gépbemutató. Ebben az évben a legnagyobb változás, hogy a 

sportcsarnokban nem lesz expo, csak a kinti területen lesznek árusok, ezáltal a színpadi 

programoknak lesz esőhelyszíne, ami az elmúlt éveket figyelembe véve igencsak 

szükséges. A főzőverseny a tavalyi évhez hasonlóan vasárnap kerülne megrendezésre.  

   

 

Szombat 

 

7.00  Zenés ébresztő a Fúvószenekar közreműködésében     

10.00 Város napi program a Közösségi házban 

 

16.30  Gyermekműsor  

17.35  Mezőkövesdi Hangstúdió Egyesület   

18.15 Divatbemutató  

19.00   Humorista 

20.00 Sztár vendég   (egyeztetés alatt)  

 

A fenti programok közé még bekerülnek a Múzeumok éjszakájának programjai a Matyó 

Múzeum, a Gépmúzeum és a Városi Galéria esetében is. 

      

Vasárnap 

 

10.00  Főzőverseny megnyitó 

 

11.00  Ayala humorista műsora  

12.00  Jó ebédhez szól a nóta Kisforrás népzenei együttes  

13.30  Matyó Nagymama klub  

14.30 Ayala humorista 

15.00  Hagyományőrző csoportok  

16.00  Eredményhirdetés  

17.00 Technikai pakolás 

18.00 Technika beállás 

19.00 Elő zenekar 

20.00 Bikini élő koncert  

22.00 Tűzijáték   
 
A rendezvény költsége részletesen az alábbiak szerint alakul. 
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Programok Költségek 

Gyermekműsor 130.000 Ft 

Humorista (szombat) 270.000 Ft 

Tűzijáték (vasárnap)  500.000 Ft 

Műsorvezető 2 napra,  Ayala humorista 205.000 Ft 

Bikini koncert (vasárnap)  1.130.000 Ft 

Ft Ft  Főzőverseny zsűrije (vasárnap) 220.000 Ft 

Kisforrás Népzenei Együttes  (vasárnap)  25.000 Ft 

Sztár vendég (szombat) 400.000 Ft 

Programok összköltsége 2.880.000 Ft 

  

Marketing Költségek 

Plakát, meghívó, újsághirdetések, szórólapok, postaköltségek 350.000 Ft 

Marketing összköltsége 350.000 Ft 

  

Étkezés Költségek 

Protokoll vendégek étkezése a helyszínen, városnapi fogadás (testvérvárosi 

delegációk) 

350.000 Ft 

Étkezés összköltsége 350.000 Ft 

  

Egyéb eszközök szolgáltatások  Költségek 

Hangosítás, színpadfedés, fénytechnika  500.000 Ft 

Egészségügyi biztosítás (Mentő) 80.000 Ft 

Mobil WC 100.000 Ft 

Egyéb felmerülő költségek (hosszabbító, elosztó, áramkiépítés, plakátoláshoz 

furnér lemez, terelőszalag, műanyag evőeszközök, oklevelekhez papír, 

főzőverseny díjai stb) 

200.000 Ft 

Őrzés – védelem  250.000 Ft 

Szállítási költségek 50.000 Ft 

Artisjus jogdíjak 130.000 Ft 

Hűtőkocsi 50.000 Ft 

Eljárási díjak rendezvénytartási engedélyhez  40.000 Ft 

Eszközök, szolgáltatások összköltsége 1400.000 Ft 

Összesen: Programok,  Marketing, Étkezés, Egyéb eszközök 

szolgáltatások 

4.980.000 Ft 
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11.) Mezőkövesdi Díjugrató Lovas Verseny megrendezése (Az előterjesztés a 

jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

 

Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság 

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

Egészségügyi és Civil Kapcsolatok Bizottsága a határozati javaslatban foglaltakat elfogadásra 

javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság  

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

igen szavazatával a Képviselő-testület felé a határozati javaslatban foglaltakat elfogadásra 

javasolja. 

 

 

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 11 fő vett részt a szavazásban, és 11 igen 

szavazattal az alábbi határozatot hozza  

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

83/2014. (III.26.) önkormányzati határozata 

 

A Mezőkövesdi Díjugrató Lovas Verseny megrendezéséről 

 

1.) A Képviselő-testület támogatja a 2014-as Mezőkövesdi Díjugrató Lovas Verseny 

megszervezését,  engedélyezi a Zsóry Camping előtti gyepes terület, valamint a Camping 

hátsó részén található terület  és a büfé használatát. Az Önkormányzat közmunka-

programjában részt vevő 6 fő közmunkás segítségével segítséget nyújt abban, hogy a gyep 

a verseny napján alkalmas legyen a versenyzők és a közönség számára, biztosítja a 

technikai felszerelések elhelyezését, az akadályok verseny alatti helyreállítását, valamint a 

rendezvény végén a helyszín rendezését, a rendezvényhez szükséges hangtechnikát, a 

verseny biztonságosságát elősegítő kordonokat,  valamint 2 db sátrat  a Lóerő 

Sportegyesület (3400, Mezőkövesd, Pacsirta u. 4.) számára. 

 

2.)   A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő: folyamatos  
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12.) Szent László tér 19. számú üzlethelyiség felújításával kapcsolatos 

bérbeszámítás (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
 

 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság 

A 9 fő Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottsági tagból 5 fő vett részt a szavazásban, 

melyből 5 fő igen szavazatával a határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testület 

felé. 

 

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság  

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

igen szavazatával a Képviselő-testület felé a határozati javaslatban foglaltakat elfogadásra 

javasolja. 

 

 

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

hangzik el , így a határozati javaslatban foglaltakat 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 

84/2014. (III.26.) önkormányzati határozata 

 

a Szent László tér 19. számú üzlethelyiség felújításával  

kapcsolatos bérbeszámítás  

 

 

1./ Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta, a bérleménybe adott Szent László tér 

19. szám alatti üzlethelyiségben, a bérlő által végzendő értéknövelő beruházással –  

vízvezeték, fűtés és elektromos rendszer, valamint a burkolatok felújításával  – egyetért.  

 

 

2./ Képviselő-testület a benyújtott költségvetés szerinti műszaki tartalmat indokoltnak 

tartja, annak költségvetését elfogadja. A költségvetés szerinti bruttó 510.883 Ft 6 havi 

bérleti díjba történő beszámítását jóváhagyja azzal, hogy a 7. havi bérleti díjból bérlő még 

18.883.- Ft levonására jogosult. 

 

3./ Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az írásbeli megállapodás aláírására. 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
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13.) Indítványok, javaslatok 

Sürgősségi indítvány   

 EU Önerő pályázatok benyújtása (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 

mellékletét képezi) 
 

 

Az előterjesztést bizottság nem tárgyalta.  

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester mivel a napirendhez hozzászólás, vélemény nem hangzik el, így a 

Mező Ferenc Tagiskola épületenergetikai fejlesztésével kapcsolatos határozati javaslat 

ismertetése után 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 

85/2014. (III.26.) önkormányzati határozata 

 

EU Önerő pályázat benyújtása - KEOP-5.5.0/A/12-2013-0095 

 

A Mezőkövesd Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a „6/2014 (I.31) BM 

rendelet a helyi önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját 

forrás kiegészítéséhez nyújtható támogatásról” alapján „Épületenergetikai fejlesztés a 

mezőkövesdi Mező Ferenc Tagiskolában” című és „KEOP-5.5.0/A/12-2013-0095” 

azonosító számú projekt EU Önerő alapból történő támogatás elnyerésére. 

A pályázó megnevezése: Mezőkövesd Város Önkormányzata (3400 Mezőkövesd, 

Mátyás király u. 112.) 

A tervezett fejlesztés pontos megnevezése: Épületenergetikai fejlesztés a mezőkövesdi 

Mező Ferenc Tagiskolában - KEOP-5.5.0/A/12-2013-0095 

A támogatási szerződés alapján a támogatott fejlesztés összköltsége: bruttó 

108.224.683.- Ft  

Pénzügyi ütemezés: 

 

 2014: 108.224.683.- Ft 

Pénzügyi forrásainak összetétele és azok éves ütemezése: 

 2014. év Összesen 

Elszámolható Beruházási költség 108.224.683.- Ft 108.224.683.- Ft 
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Elnyert támogatás: 91.990.981.- Ft 91.990.981.- Ft 

Saját forrás 7.305.166.- Ft 7.305.166.- Ft 

EU Önerő alapból igényelt 

támogatás: 
8.928.536.- Ft 8.928.536.- Ft 

 

A Képviselő-testület vállalja, hogy a pályázat megvalósításához szükséges önerő összegét 

2014 évi költségvetésében elkülöníti, s azt kizárólag a projekt megvalósítás céljára 

használja fel. Sikertelen pályázat esetén a szükséges önerőt az önkormányzat a 

pályázatban vállaltaknak megfelelően biztosítja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásával 

kapcsolatos intézkedéseket megtegye, a benyújtáshoz szükséges dokumentumokat aláírja, 

illetve a pályázatot benyújtsa. 

 

 Felelős: polgármester 

 Határidő: azonnal, illetve értelem szerint 

 

 

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester mivel a napirendhez hozzászólás, vélemény nem hangzik el, így 

az V. sz. Tagóvoda épületenergetikai fejlesztésével kapcsolatos határozati javaslat ismertetése 

után 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 

86/2014. (III.26.) önkormányzati határozata 

 

EU Önerő pályázat benyújtása - KEOP-5.5.0/A/12-2013-0113 

 

A Mezőkövesd Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a „6/2014 (I.31) BM 

rendelet a helyi önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját 

forrás kiegészítéséhez nyújtható támogatásról” alapján „Épületenergetikai fejlesztés a 

mezőkövesdi V. sz. Tagóvoda” című és „KEOP-5.5.0/A/12-2013-0113” azonosító számú 

projekt EU Önerő alapból történő támogatás elnyerésére. 

A pályázó megnevezése: Mezőkövesd Város Önkormányzata (3400 Mezőkövesd, 

Mátyás király u. 112.) 
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A tervezett fejlesztés pontos megnevezése: Épületenergetikai fejlesztés a mezőkövesdi 

V. sz. Tagóvoda - KEOP-5.5.0/A/12-2013-0113 

A támogatási szerződés alapján a támogatott fejlesztés összköltsége: bruttó 

50.260.858.- Ft  

Pénzügyi ütemezés: 

 2014: 50.260.858.- Ft 

 

Pénzügyi forrásainak összetétele és azok éves ütemezése: 

 2014. év Összesen 

Elszámolható Beruházási költség 50.260.858.- Ft 50.260.858.- Ft 

Elnyert támogatás: 42.721.729.- Ft 42.721.729.- Ft 

Saját forrás 3.392.608.- Ft 3.392.608.- Ft 

EU Önerő alapból igényelt 

támogatás: 
4.146.521.- Ft 4.146.521.- Ft 

 

A Képviselő-testület vállalja, hogy a pályázat megvalósításához szükséges önerő összegét 

2014 évi költségvetésében elkülöníti, s azt kizárólag a projekt megvalósítás céljára 

használja fel. Sikertelen pályázat esetén a szükséges önerőt az önkormányzat a 

pályázatban vállaltaknak megfelelően biztosítja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásával 

kapcsolatos intézkedéseket megtegye, a benyújtáshoz szükséges dokumentumokat aláírja, 

illetve a pályázatot benyújtsa. 

 

 Felelős: polgármester 

 Határidő: azonnal, illetve értelem szerint 

 

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester mivel a napirendhez hozzászólás, vélemény nem hangzik el, így 

az VI. sz. Tagóvoda épületenergetikai fejlesztésével kapcsolatos határozati javaslat ismertetése 

után azt szavazásra teszi fel.  

 

 

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

szavazattal az alábbi határozatot hozza  
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Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

87/2014. (III.26.) önkormányzati határozata 

 

EU Önerő pályázat benyújtása - KEOP-5.5.0/A/12-2013-0118 

 

A Mezőkövesd Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a „6/2014 (I.31) BM 

rendelet a helyi önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját 

forrás kiegészítéséhez nyújtható támogatásról” alapján „Épületenergetikai fejlesztés a 

mezőkövesdi VI. sz. Tagóvodában” című és „KEOP-5.5.0/A/12-2013-0118” azonosító 

számú projekt EU Önerő alapból történő támogatás elnyerésére. 

A pályázó megnevezése: Mezőkövesd Város Önkormányzata (3400 Mezőkövesd, 

Mátyás király u. 112.) 

A tervezett fejlesztés pontos megnevezése: Épületenergetikai fejlesztés a mezőkövesdi 

VI. sz. Tagóvodában - KEOP-5.5.0/A/12-2013-0118 

A támogatási szerződés alapján a támogatott fejlesztés összköltsége: bruttó 

60.813.082.- Ft  

Pénzügyi ütemezés: 

 

 2014: 60.813.082.- Ft 

Pénzügyi forrásainak összetétele és azok éves ütemezése: 

 2014. év Összesen 

Elszámolható Beruházási költség 60.813.082.- Ft 60.813.082.- Ft 

Elnyert támogatás: 51.691.120.- Ft 51.691.120.- Ft 

Saját forrás 4.104.883.- Ft 4.104.883.- Ft 

EU Önerő alapból igényelt 

támogatás: 
5.017.079.- Ft 5.017.079.- Ft 

 

A Képviselő-testület vállalja, hogy a pályázat megvalósításához szükséges önerő összegét 

2014 évi költségvetésében elkülöníti, s azt kizárólag a projekt megvalósítás céljára 

használja fel. Sikertelen pályázat esetén a szükséges önerőt az önkormányzat a 

pályázatban vállaltaknak megfelelően biztosítja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásával 

kapcsolatos intézkedéseket megtegye, a benyújtáshoz szükséges dokumentumokat aláírja, 

illetve a pályázatot benyújtsa. 

 

 Felelős: polgármester 

 Határidő: azonnal, illetve értelem szerint 

 



31 

 

Sürgősségi indítvány: 

 Népművészet Mestere díjra jelölés (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 

mellékletét képezi) 

 
 

 

Az előterjesztést bizottság nem tárgyalta .  

 

 

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 11 fő vett részt a szavazásban, és 10 igen 

szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza  

 

 

 

 
Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

88/2014. (III.26.) önkormányzati határozata 

 

 

Népművészet Mestere díjra jelölés 

 

 

1.) Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a Népművészet Mestere-

díjra 2014. évben  

Zeleiné Pap Bernadett 

hímző népi iparművészt, csipkekészítőt 

 

(lakcím: Mezőkövesd, Eötvös u. 19. szám) terjeszti fel. 

 

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2014. március 31. 
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13/1.) Tájékoztató az interpellációkra adott válaszokról (Az előterjesztés a 

jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

Csiger Lajos, Csirmaz József és Takács József képviselők az interpellációjukra adott választ 

elfogadják. 

 

 

 

SZÓBELI    INTERPELLÁCIÓ  

 

 

--- CSIRMAZ ZSOLT képviselő elmondja, hogy a Nagy Pál úti lakók aláírást gyűjtöttek egy 

fűzfa kivágása ügyében. A fának sok gallya kiszáradt, szélben az autókra került a lombja, ezért 

maga részéről is javasolja a fa kivágását.  

 

Berkenye közben fák kerültek kivágásra, mivel a szennyvízberuházás miatt felvonulási 

területként volt nyilvántartva.  Javasolja a fák pótlását.  

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester  felkéri Vigh Henrik irodavezetőt az interpelláció kivizsgálására 

és megválaszolására. A Berkenye közben kivágott fák problémáját orvosolni fogják.  

 

 

(Nyeste László és Barsi Zoltán képviselők végleg elhagyják az ülést, a képviselő-testület létszám 

a 9 főre csökken.) 

 

 

A  képviselő- testület a 2011. évi Mötv. 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  

 

 

 

 Barsi László  Csiger Lajos 

 települési képviselő  települési képviselő 


