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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30-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   

Nyeste László     Malatinszky Károly  

Bóta Gáspár  

 

Igazoltan maradt távol:   Barsi László   

 

Mezőkövesdi Közös Önkormányzati  Hivatal részéről: 

Dr. Kovács András aljegyző 

Balog Lászlóné irodavezető 

Vigh Henrik irodavezető 

Toma Tibor főépítész  

 

Meghívottak:  Szobonya Sándor VG Zrt vezérigazgatója 

   Berecz Lászlóné Zsóry Camping Kft ügyvezetője  

    

   

Dr. Fekete Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, tisztelettel köszönti Tállai András Urat 

a Belügyminisztérium Államtitkárát, Országgyűlési Képviselőt, aki a mai testületi ülésen 

megjelent.  

 

Testületi ülés megkezdése előtt ismerteti a választási eredményeket. Gratulál Tállai András 

megválasztott országgyűlési képviselőnek az eredményhez, és ahhoz, hogy Mezőkövesd 

történelmében ötödik ciklusát kezdi meg a Parlamentben. Azt gondolja, hogy következő 4 év is 

sikeres lesz, mint az elmúlt évek.  Kiemeli, hogy a választókerület száma megduplázódott, hiszen 

a Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei 07. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerülethez 54 település, 

103 szavazókörrel tartozik. Úgy gondolja, hogy a következő 4 évben is a választókerület 

megfelelő kezekben van. Ehhez gratulál és átadja az ajándékot.  
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Csiger Lajos  képviselő úr  a FIDESZ-KDNP frakció nevében szól. Tudják, hogy 8 évet töltött el 

polgármesterként a városban.  Az a nyolc év fontos volt a városnak, az alatt sokat dolgoztak és 

tanultak  a város érdekében.  Önkormányzati Államtitkárként átélte Magyarország átalakítását.  

Azóta sem csökkentették a kapcsolatukat, egyeztettek, figyelte az önkormányzat munkáját. A 

városban érkezett támogatások magas összege annak köszönhető, hogy az országos terepen is 

lakóhelyét és a választókerületét tekintette magáénak. Elmondja, hogy a város jobban teljesít, 

Tállai András jobban teljesít, és Magyarország is jobban teljesít. További munkájához sok sikert 

kíván.  

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester kötelességének tesz eleget, és Kézdivásárhelyről érkezett levelet 

olvas fel a választási eredménnyel kapcsolatban.  

 

Tállai András Államtitkár Úr köszöni a váratlan ünnepséget. Valóban a város életében és az ő 

életében is nagy dolog, hogy sikerült először egymás után 5. alkalommal mandátumot szereznie. 

Megköszöni a választópolgároknak, hogy rá szavaztak, a támogatóknak, akik sokat dolgoztak a 

városban a kormánypártok sikeréért. Ami az előtte álló feladatot illeti: megduplázódott az 

emberek és a települések száma, dupla nehézség. Nem lesz kis feladat megfelelni az 

elvárásoknak. Látva a gondokat, nehézségeket, egészen más, mint eddig voltak. A városban 

előttünk álló feladat adott, a város fejlesztése töretlen kell, hogy legyen a jövőben is, eddig is az 

volt. Bízik benne, hogy az önkormányzat és a kormány között gyümölcsöző, hatékony kapcsolat 

lesz. Kívánja, hogy sikerüljön a megkezdett fejlesztéseket befejezni, pl. Rendelőintézet felújítása, 

infrastrukturális fejlesztés. A ciklus legnagyobb feladata a reptér hasznosítása. Bízik benne, hogy 

munkahelyek létesülnek a városban. Még egyszer megköszöni az elért eredményt. Az országban 

2. legtöbb szavazatot kapott, ami komoly elismerése a munkának. Tanulságot is jelent az 5. 

kampány, ill. a választás. Sok újat megtudhatott a városról és saját magáról is. Pl. hogy  Ő a város 

szégyene, vagy hogy Ő a város zsarnoka. A választópolgárok ezt nem így látták. Ismételten 

megköszöni a támogatást, ígéri, hogy a következő 4 év is harcos, kemény lesz, és bízik abban, 

hogy sikeres is lesz. A város problémájával tisztában van, bízik benne, hogy 4 év múlva a 

választópolgárok ismét elfogadják, támogatják és elismerik. A képviselő-testületnek jó munkát 

kíván.  

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester megállapítja a határozatképességet. A 12 fő képviselőből jelen 

van 11 fő. Barsi László képviselő jelezte, hogy a mai testületi ülésen nem tud részt venni.  

Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Csirmaz József és Nyeste László  képviselőket. 

 

Kiosztásra került: 

 5. napirend: Civil szervezetek, alapítványok, egyesületek, egyházak támogatására kiírt 

pályázatok elbírálása 

 3/2. és a 10. napirendhez új határozati javaslat 

 „Tízparancsolat Emlékmű elhelyezése” című előterjesztés, melyet az indítványok között 

javasol megtárgyalni 

 Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntései 

 16. napirend nyílt és zárt ülésre tartozó részei külön napirendként 

 

Sürgősségi indítványt terjeszt elő nyílt ülés keretében az indítványok között: 

„EU Önerő pályázatok benyújtása- határozatok módosítása” címmel 
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Sürgősségi indítványt terjeszt elő zárt ülés keretében 24. napirendként: 

 „Az Ügyrendi és Szociális Bizottságba történő külső tag  megválasztása” címmel 

 

Javasolja, hogy a 16. napirend egy részét a testület nyílt ülésen tárgyalja meg a 11.) napirend 

után 

 

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

című sürgősségi indítvány nyílt ülésen történő megtárgyalásának  elfogadását teszi fel szavazásra.  

 

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

szavazattal a sürgősségi indítvány megtárgyalását elfogadja 

 

Dr. Fekete Zoltán  polgármester „Az Ügyrendi és Szociális Bizottságba történő külső tag 

megválasztása” című sürgősségi indítvány zárt ülésen történő megtárgyalásának elfogadását teszi 

fel szavazásra.  

 

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

szavazattal a sürgősségi indítvány megtárgyalását elfogadja 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester a meghívón szereplő napirendi pontokat teszi fel szavazásra, az 

elfogadott sürgősségi indítványok, valamint a 16. napirendi ponttal kapcsolatban a korábban 

elmondottak szerint. 

 

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 

112/2014. (IV.30.) önkormányzati határozata 

 

Napirend megállapítása  
 

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

1/2.)Az önkormányzat 2013. évi zárszámadása  

1/3.)Az önkormányzat 2013. évi egyszerűsített beszámolója  

          Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Balog Lászlóné irodavezető 

 

1/4.)Települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 35/2013. (XII.20.)  

       önkormányzati rendelet módosítása  

   Előadó:  Dr. Jakab Orsolya jegyző  

   Referens:  Vigh Henrik irodavezető  

 

1/5.)A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 4/2007. (III.1.) ÖK. számú  

       rendeletének módosítása 
Előadó:  Dr. Jakab Orsolya jegyző  

Referens:  Dr. Kovács András aljegyző  
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2.)Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának  

    módosítása  
Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Dr. Jakab Orsolya jegyző  

 

3/1.)Tájékoztató a Zsóry Camping és üdülőházak nyári üzemelésre való  

       felkészüléséről 
Előadó: Berecz Lászlóné Kft. igazgató  

 

3/2.)A Zsóry Camping Kft. 2013. évi egyszerűsített beszámolója 
Előadó: Berecz Lászlóné  Kft. igazgató 

 

4.) A tájházak felkészülése a turisztikai szezonra 
  Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester 

  Referens: Benkő Edit vagyongazdálkodási referens  

 

  5.)Civil szervezetek, alapítványok, egyesületek, egyházak támogatására kiírt 

pályázatok elbírálása  
Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Guba Viktória szervezési referens 

 

6.) A szociális nyári gyermekétkeztetés igényléséről  

Előadó:  Dr. Fekete Zoltán polgármester  

Referens:  Dr. Kovács András aljegyző  

 

7.)Pályázat visszavonása - KEOP-5.5.0/A/12-2013-0309 

 Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Vigh Henrik irodavezető 

 

          8.)„Tiszta forrásból település” emléktábla kihelyezése 

Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Vigh Henrik irodavezető 

 

9.)Utánpótlás sportközpont fejlesztés érdekében Mezőkövesd város  

              Településrendezési Terv és Helyi Építési Szabályzat módosítás véleményezési  

              szakasz ismertetése, elfogadása, lezárása   

  Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester 

  Referens: Toma Tibor főépítész  

 

10.)Állásfoglalás a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ köznevelési  

        intézményeinek alapdokumentumát érintő változtatásokkal kapcsolatban 

Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Guba Viktória szervezési referens 

 

 11.)Mezőkövesdi Média Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító  

       okiratának módosítása  
Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester 
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12.)Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR  Kulturális, Könyvtári, Turisztikai és Múzeumi 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnál törzstőke emelése és az alapító okirat 

egyéb szükséges módosításai  

Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Dr. Jakab Orsolya jegyző  

 

13.)Közbeszerzési eljárás indítása a Városi Rendelőintézet felújításához  

                kivitelező kiválasztására 

   Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Vigh Henrik irodavezető 

    Pázmándi Tamás közbeszerzési referens 

 

14.) Indítványok, javaslatok 

14/1.)Tízparancsolat Emlékmű elhelyezése  

   Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Vigh Henrik irodavezető 

 

14/2.)Sürgősségi indítvány  

 EU Önerő pályázatok benyújtása – határozatok módosítása 

     Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester 

     Referens:  Vigh Henrik irodavezető 

 

14/3.)Tájékoztató az interpellációkra adott válaszokról  

 

ZÁRT ÜLÉS 

 

15.)ÖNKORMÁNYZATI INGATLANOK HASZNOSÍTÁSA 

15/1.)Batthyány u. 13. 3/3. sz. alatti önkormányzati bérlakás bérleti szerződésének  

         közös megegyezéssel való megszüntetése  

15/2.)Illyés Gy. u. 8. 3/14. sz. alatti bérlakás hasznosítása  

15/3.)Illyés Gy. u. 8. 7-es jelzésű garázs bérletének közös  

        megegyezéssel történő megszüntetése 

15/4.)Gaál I. u. 8/1. sz. alatti bérlakás hasznosítása 
Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester  

Referens:  Benkő Edit vagyongazdálkodási referens 

 

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 KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága tagjának   

  megválasztása  
Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester  

    Referens:  Dr. Jakab Orsolya jegyző  
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 18.)Rendezvényszervező kiválasztása a TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0092  

       azonosítószámú pályázathoz 
   Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Vigh Henrik irodavezető 

 

19.)Kivitelező kiválasztása az Önkormányzat kezelésében lévő utak útburkolati  

      jeleinek felújító festési munkáira 
  Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Vigh Henrik irodavezető 

  

20.)80 méternél hosszabb zúzottköves utcák útfelújítása kivitelezőjének  

      kiválasztása 

Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Vigh Henrik irodavezető 

 

21.)80 méternél rövidebb zúzottköves utcák útfelújítása kivitelezőjének  

      kiválasztása 

Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Vigh Henrik irodavezető 

 

 22.)Rehabilitációs szakmérnök kiválasztása a „Városi Rendelőintézet felújítása  

       Mezőkövesden” c. projekthez 
   Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Vigh Henrik irodavezető 

 

 23.)Mártírok útja parkoló kialakítás kivitelezőjének kiválasztása  

   Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester 

   Referens:  Vigh Henrik irodavezető 

 

24.)Állásfoglalás a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Bayer Róbert  

      Kollégium vezetői megbízásával kapcsolatban  

   Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester 

   Referens:  Guba Viktória munkatárs  

 

25.) Ügyrendi és Szociális Bizottságba történő külső tag megválasztásáról  

Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester 

   Referens:  Dr. Kovács András aljegyző   

 

 

Felelős:  Polgármester  

Határidő:  értelem szerint  

 

 

 

Interpellációs szándékát jelezte  

Csirmaz József képviselő úr 
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Polgármesteri tájékoztató (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

 

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

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

foglaltakat teszi fel elfogadásra.  

 

 

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

szavazattal a polgármesteri tájékoztatót elfogadja  

 

 

Jelentés a 2014. március 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 

113/2014. (IV.30.) önkormányzati határozata 

 

Jelentés a 2014. március 31-ig lejárt határidejű képviselő-testületi  

döntések  végrehajtásáról 

 

 

1.) A Képviselő-testület elfogadja a 5/2014. önkormányzati rendelet, a 3322013., valamint a 

39, 43, 44, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 

75, 78, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 

107, 108, 109/2014.  önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést azzal, 

hogy ezen határozatok egyben hatályukat is vesztik. 

 

2.) A  40, 80, 84/2014. önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést azzal 

fogadja el, hogy a végrehajtást követően a polgármester ismételten adjon tájékoztatást.  

 

 Felelős:  polgármester  

 Határidő:  azonnal és folyamatos 
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1/1.)Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása (Az 

előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
 

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 

A 6 fő bizottsági tagból 5 fő vett részt a szavazásban, melyből 3 fő igen szavazatával, 2 

tartózkodás mellett a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság a rendelet-tervezetet mellékleteivel 

együtt  elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester – miután a napirendhez hozzászólás, vélemény nem hangzik el – 

így a rendelet-tervezetben foglaltakat teszi fel szavazásra.  

 

 

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

szavazattal, 2 tartózkodás mellett  az alábbi rendeletet alkotja 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete  

 

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

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. 

évi CXCV törvény 34.§ (5) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 

véleményének kikérésével 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 10.888.233 eFt 

  

b) Kiadási főösszegét 10.888.233 eFt 

  

A bevételi főösszeg az alábbi finanszírozási bevételeket 

tartalmazza 

 

 

 

ca)  előző évek működési pénzmaradványa  938.695 eFt 

cb)  előző évek felhalmozási pénzmaradványa  779.990 eFt 

cc)  működési célú hitelfelvétel (forráshiány)  504.785 eFt 

cd) felhalmozási célú hitelfelvétel (forráshiány)  40.972 eFt 

ce) központi irányítószervi támogatás 1.148.253 eFt 

állapítja meg. 
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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 3.315 eFt hitel felvételének 

összegét.  

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)     813.350   eFt összegű céltartalékot állapít meg.  

 

4.§ 

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

 

5.§ 

 

Ez a rendelet kihirdetése napján  11.00 óra 00 perckor lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. 

december 31-től alkalmazni kell. 

 

 

 

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

             jegyző                                                                              polgármester 

 

 

 

A rendelet kihirdetésének dátuma: 

2014. április 30. 10 óra 00 perc  

 

 

Dr. Jakab Orsolya sk. 

       jegyző 
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1/2.)Az önkormányzat 2013. évi zárszámadása (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 

mellékletét képezi) 
 

 

Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság 

A 9 fő bizottsági tagból 7 fő vett részt a szavazásban, melyből 6 fő igen szavazata és 1 fő 

tartózkodása mellett az Oktatási Egészségügyi és Civil Kapcsolatok Bizottsága a rendelet-

tervezetben foglaltakat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság  

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

melyből 5 fő igen szavazatával a rendelet-tervezetet elfogadásra ajánlja a Képviselő-testület felé. 

 

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 

A 6 fő bizottsági tagból 5 fő vett részt a szavazásban, melyből 3 fő igen szavazatával, 2 

tartózkodás mellett az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló rendelet-tervezetet a 

mellékletével együtt elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Ügyrendi és Szociális Bizottság 

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

szavazatával, 2 fő tartózkodása mellett az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló 

rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

 

 

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

rendelet-tervezetet teszi fel szavazásra.  

 

 

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

szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotja 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

7/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete  

 

az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról  

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében, kapott felhatalmazás alapján, 

Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 120. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 

véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
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1.  §. 

 

A képviselő-testület a 2013. évi gazdálkodást: 

                                           

8.930.630 eFt költségvetési bevétellel 

9.087.545 eFt költségvetési kiadással 

jóváhagyja. 

2.§. 

 

Az 1.§-ban meghatározott költségvetési bevételeken belül az önkormányzat 503.935 eFt 

működési célú, és 37.657 eFt felhalmozási célú hitelt vett fel, a költségvetési hiány belső 

finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételként 918.825 eFt előző évi 

pénzmaradványt használt fel, valamint a költségvetési intézmények működésének 

finanszírozására 1.148.253 eFt-ot fordított.  

 

3.§. 

 

 

Az 1. §-ban meghatározott költségvetési kiadásokon belül eleget tett hiteltörlesztési 

kiadásainak 476.353eFt értékben, és kötvénytörlesztésre 30.678 eFt-ot fordított. 

 

4.§. 

 

 

Az 1.§-ban szereplő bevételek részletezését 1,13-31. mellékletek, a kiadások részletezését 

az 1-12, 32-33. mellékletek, a bevételek és kiadások alakulását mérlegszerűen az 1, és a 37. 

mellékletek tartalmazzák. 

 

5.§ 

 

 

A költségvetési szervek pénzmaradványát a képviselő-testület, a zárszámadási rendelet 57.  

mellékletében meghatározott mértékben állapítja meg, és felhasználását a hivatkozott 

melléklet szerint engedélyezi. 

 

6. §. 

 

 

(1) Az Államháztartásról szóló, 2011. évi  CXCV. törvény 91.§-a alapján tájékoztató 

jelleggel, a 2012. december 31-én fennálló hiteltartozás mértékét a 48. melléklet 

tartalmazza, az önkormányzat által folyósított kölcsönök állományát a 47. melléklet, az 

önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 49. melléklet, az önkormányzat 

pénzeszközváltozását  az 50. melléklet, az önkormányzat vagyonát az 58. melléklet, a 2013. 

évi állami támogatás elszámolását az 56. melléklet, a több éves kihatással járó döntéseket a 

51. melléklet, a Stabilitási törvény 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyleteket az 59. 
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melléklet, a helyi önkormányzat tulajdonába álló gazdálkodó szervezetek működéséből 

származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 60. melléklet tartalmazza.  

 

(2) Az európai uniós támogatással megvalósuló beruházásokat tájékoztató jelleggel a 38. 

melléklet, az út-híd keret felhasználását az 1. függelék, míg a Környezetvédelmi Alap 

bevételeinek felhasználását a 2.  függelék tartalmazza. 

 

 

7.§. 

 

 

Ez a rendelet kihirdetése napján 11.00 óra 00 perckor lép hatályba. 

 

 

 

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

            jegyző                                                                polgármester 

 

 

 

Kihirdetve: 

 

Mezőkövesd, 2014. április 30. 10 óra 15 perc  

 

 

 

 

Dr. Jakab Orsolya sk. 

         jegyző 
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Indoklás  

a 49. melléklethez 

 

 

2013. évben elszámolt adókedvezmények helyi iparűzési adóban 

 

 

A 2012. adóévről benyújtott adóbevallásban 2013. évben a helyi iparűzési adóról szóló 

35/2009. (XII.23.) ÖK. számú rendelet 3. §, alapján az alábbi adókedvezmények kerültek 

érvényesítésre: 

 

3. § értelmében 25 %-os mértékű adókedvezmény illeti meg azt a vállalkozót, akinek a 

tárgyévi vállalkozási szintű adóalapja az 1 millió Ft-ot nem haladja meg, melynek összege 

679 eFt. 

 

Adóelengedésre építményadóban, illetve a pótlékoknál az adófizetésre kötelezettek jövedelmi 

helyzetének figyelembevétele alapján került sor, melyek együttes összege 35 eFt.   

 

Adókedvezmények, adómentességek 2013. évben a gépjárműadóban 

 

A gépjárműadóban nyújtott adókedvezmények és adómentességek jogcímeit és mértékeit 

a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. tv. szabályozza. 

A törvény alapján mentes az adó megfizetése alól – többek között – a súlyosan 

mozgáskorlátozott személy szállítására szolgáló, a muzeális jellegű gépjármű, továbbá 

költségvetési szerv, az egyház, a társadalmi szervezet, az alapítvány tulajdonában lévő 

gépjármű. E jogcímeken megállapított mentesség összege 2013. évben 3.700 eFt. 

 

Az adókedvezmények megállapítására a törvény alapján került sor a különböző 

környezetvédelmi osztályba sorolás alapján. Ennek összege 3.266 eFt volt.  

 

Egyéb közvetett támogatás nyújtására a beszámolási időszakban nem került sor.  
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1/3.)Az önkormányzat 2013. évi egyszerűsített beszámolója (Az előterjesztés a 

jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
 

 

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 

A 6 fő bizottsági tagból .5 fő vett részt a szavazásban, melyből 3 fő igen szavazatával, 2 

tartózkodás mellett a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság a határozati javaslatban foglaltakkal 

egyetért, azt a mellékletével együtt elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester – mivel a jelenlévő képviselők részéről a napirendhez 

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

teszi fel a mellékleteivel együtt.  

 

 

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

szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza  

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

114/2014. (IV.30.) önkormányzati határozata 

 

az Önkormányzat 2013. évi egyszerűsített beszámolójáról 

 

 

1. Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. 

évi egyszerűsített beszámolóját elfogadja.  

 

2. Az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló részei: 

 az egyszerűsített mérleg (1. melléklet) 

 az egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés (2. melléklet) 

 az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás (3. melléklet) 

- az egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatás (4. melléklet) 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy gondoskodjanak a 2013. 

évi egyszerűsített költségvetési beszámoló Mezőkövesdi Újságban történő 

közzétételéről. 

 

 

Felelős:   polgármester, jegyző 

Határidő: értelem szerint, de legkésőbb 2014. június 30. 
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1/4.)Települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 35/2013. 

(XII.20.) önkormányzati rendelet módosítása (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 rendelet-tervezetet elfogadásra ajánlja a Képviselő-testület felé. 

 

Ügyrendi és Szociális Bizottság 

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

szavazatával a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezet 

módosításával egyetért, azt elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 

önkormányzati rendeletmódosítással kapcsolatos rendelet-tervezetet teszi fel szavazásra, mivel a 

napirendhez módosító javaslat nem hangzik el.  

 

 

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 

8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete  

 

a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 

35/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi 

CLXXXV. törvény 35. §-ban kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

A települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 35/2013 (XII. 20.) 

önkormányzati a rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (6) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép: 
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„A település közigazgatási területén a hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi 

közszolgáltatást  Mezőkövesd Város Önkormányzata megbízásából az NHSZ Tisza 

Nonprofit Kft. (5350 Tiszafüred, Húszöles utca 149.) (a továbbiakban: Közszolgáltató) 

végzi.” 

2. § 

 

A Rendelet 1. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„Közszolgáltató telephelye: Tisza-tavi Regionális Hulladékkezelő Központ, Tiszafüred, 

külterület 0409/11 hrsz.” 

3. § 

 

A Rendelet 9. § (4) bekezdésének b) pontja a következő mondattal egészül ki: 

 

„A hulladékgyűjtő zsák igénybevétele esetén az ingatlantulajdonos köteles tárgy év június 

30-ig minimum 13 db, a Közszolgáltató azonosító jelével ellátott 120 literes zsákot 

megvásárolni.” 

4. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 

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

      polgármester      jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetésének dátuma: 2014. április 30. 

 

 

 Dr. Jakab Orsolya sk. 

  jegyző 
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Általános indokolás 

 

 

A szolgáltató, Remondis Tisza Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. neve az 1/2014 (03. 

07.) számú taggyűlési határozat alapján NHSZ Tisza Nonprofit Kft-re változott. 

 

Mivel a Zsóry üdülőterület ingatlanjain számos tulajdonos – időleges tartózkodása miatt – 

nem gyűjtőedényt, hanem 120 literes zsákot használ a hulladék összegyűjtésére, és ennek 

beszerzésének határidejét kell meghatározni, valamint a szolgáltató névváltozás felől 

határozott, ezért szükségessé vált a rendelet módosítása. 

 

 

Részletes indokolás 

 

1. § 

 

A közszolgáltató elnevezése megváltozott. 

 

 

2. § 

 

A közszolgáltató telephelye megváltozott. 

 

 

3. § 

 

A hulladékgyűjtő zsák beszerzésének határidejét határozza meg. 

 

 

4. § 

 

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. 

 

 

1/5.)A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 4/2007. (III.1.) ÖK. számú  

rendeletének módosítása(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
 

Ügyrendi és Szociális Bizottság 

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

szavazatával a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló rendelet-tervezetet elfogadásra 

javasolja a Képviselő-testületnek.  

 

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

vélemény nem hangzik el – így a rendelet-tervezetben foglaltakat teszi fel szavazásra.  
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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 

9/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete  

 

a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 4/2007. (III.1.) ÖK.  

számú rendelet módosításáról 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 

(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26.§, valamint a 132. § (4) bekezdés 

g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1. § 

 

A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 4/2007. (III.1.) ÖK. számú rendelet (a 

továbbiakban: R.) 14. § (13) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„(13) Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt 

önkormányzati segélyre jogosult az eltemettető, ha az egy főre jutó havi jövedelem nem 

haladja meg  

a) családjában az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át,  

b) egyedül élő személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

350%-át.”  

 

2. § 

 

Az R. 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(2) Az (1) bekezdés szerinti kedvezmény csak azokat a személyeket illeti meg, akiknek  

a) kettő, vagy az ennél nagyobb létszámú családjában – a kérelem benyújtását megelőző 

hónap jövedelme alapján számított – egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi 

nyugdíjminimum 300 %-át,  

b) egyedül élő kérelmező esetén az előbbiek szerint számított egy főre eső jövedelem nem 

haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 350%-át. 

 

 

 

 

 



19 

 

3. § 

 

(1) Ez a rendelet 2014. május 1. napján lép hatályba és a hatálybalépését követő napon 

hatályát veszti. 

 

 

 

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

    polgármester            jegyző 

 

 

 

A rendelet kihirdetésének dátuma: 

2014. április 30. 

 

 

dr. Jakab Orsolya sk.  

    jegyző 

 

 

INDOKOLÁS 

 

Általános indokolás 

 

A nyugellátás évenkénti rendszeres emelésének végrehajtási szabályait kormányrendelet 

szabályozza, melynek okán a nyugdíjak évről évre növekednek. Az öregségi nyugdíj 

legkisebb összegét a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 

végrehajtásáról szóló 168/1997. (X.6) Korm. rendelet állapítja meg. Ennek összege 

(28.500.-Ft) 2008. január 1. napjától nem változott.  

 

 

Részletes indokolás 

 

1. §-hoz 

 

A támogatásra jogosultak jövedelemhatárát módosítja az elmúlt időszakban bekövetkezett 

nyugdíjváltozásokra figyelemmel. 

 

2. §-hoz 

 

A támogatásra jogosultak jövedelemhatárát módosítja az elmúlt időszakban bekövetkezett 

nyugdíjváltozásokra figyelemmel. 

 

3. §-hoz 

 

A módosító rendelet hatálybalépését, valamint az alaprendelet időközben hatályát vesztő 

jogszabályhelyeit állapítja meg. 



20 

 

 

2.)Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának  

módosítása (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
 

 

Ügyrendi és Szociális Bizottság 

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

szavazatával a határozati javaslatot a mellékletével együtt elfogadásra javasolja azzal a 

kiegészítéssel, hogy „Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Társulás 

Elnökét, hogy a Társulás éves beszámolójának elfogadása után azt terjessze a Mezőkövesdi 

Önkormányzat Képviselő-testülete elé”. 

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a következő testületi 

ülésre készül egy beszámoló a Társulás 2013. évi munkájáról. A Mezőkövesdi Többcélú 

Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításával kapcsolatos határozati javaslat 

ismertetése után szavazásra teszi fel a mellékletével 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 

115/2014. (IV.30.) önkormányzati határozata 

 

A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás  

Társulási Megállapodásának módosításáról 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést 

és a következő határozatot hozza: 

 

1./ Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Társulási Megállapodás 

módosítását az előterjesztés 1. számú melléklete szerint elfogadja. 

 

2./A Képviselő-testület felhatalmazza az Polgármestert a Társulási Megállapodás 

módosításával kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 
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M E G Á L L A P O D Á S 
 

Többcélú Kistérségi Társulás létrehozásáról és működtetéséről 
Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

 

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén megye 3) pontban felsorolt települési önkormányzatai a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

(továbbiakban: Mötv.) 87. §-ában foglaltak szerint, jogi személyiséggel rendelkező 

többcélú kistérségi társulást hoz létre és működtet egyes önkormányzati közszolgáltatások 

közös ellátására. 

 

1) A Társulás neve: Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 

 

2) A Társulás székhelye: Mezőkövesd, Mátyás király u. 114. 

 

3) A Társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője, lakosságszáma (az adott évi 

költségvetési törvényben meghatározott normatív támogatásoknál figyelembe vett 

lakosságszám az irányadó). 

 

 Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testülete  

képviseli: Csendesné Farkas Edit 

  Bogács, Alkotmány u. 9.      2 073 fő 

 Borsodgeszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

képviseli: Boncsér Zoltán 

  Borsodgeszt, Fő út 56.           274 fő 

 Borsodivánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

képviseli: Bogdán József 

  Borsodivánka, Szabadság u. 12.         741 fő 

 Bükkábrány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

  képviseli: Szalai Szabolcs 

  Bükkábrány, II. András tér 1.     1 672 fő 

 Bükkzsérc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

  képviseli: Vasas Csaba 

  Bükkzsérc, Petőfi u. 4.     1 019 fő 

 Cserépfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

  képviseli: Kósik István 

  Cserépfalu, Kossuth u. 125.     1 025 fő 

 Cserépváralja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

  képviseli: Dávid Zoltán 

  Cserépváralja, Alkotmány u. 52.       444 fő 

Csincse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 képviseli: Lőrincz Imre 

  Csincse, Mátyás u. 45.          605 fő 

 Egerlövő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

  képviseli: Gordos Attila 

  Egerlövő, Dózsa Gy. u. 21.        559 fő 



22 

 

 Kács Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

  képviseli: Ostorházi István 

  Kács, Fő u. 60.          531 fő 

 Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

  képviseli: dr. Dózsa György 

  Mezőkeresztes, Dózsa Gy. u. 30.    4 033 fő 

 Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

  képviseli: dr. Fekete Zoltán 

  Mezőkövesd, Mátyás király u. 112.                      16 866 fő 

 Mezőnagymihály Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

  képviseli: Vályi László 

  Mezőnagymihály, Kossuth u. 56.    1 115 fő 

 Mezőnyárád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

  képviseli: dr. Horváth László 

  Mezőnyárád, Szent István király útja 105.   1 680 fő 

 Négyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

  képviseli: Farkas Andrásné 

  Négyes, Rákóczi u. 45.           302 fő 

 Sály Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

  képviseli: Fekete Jánosné 

  Sály, Kossuth u. 63.                                                         1 934 fő                           

 Szentistván Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

  képviseli: Koncz József 

  Szentistván, Széchenyi u. 10.     2 543 fő 

Szomolya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 képviseli: Guczi István 

  Szomolya, Szabadság tér 1.     1 631 fő 

 Tard Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

  képviseli: Gál János 

  Tard, Rózsa F. u. 1.      1 308 fő 

 Tibolddaróc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

  képviseli: Harai Istvánné 

  Tibolddaróc, Széchenyi u.1.     1 476 fő 

 Tiszabábolna Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

  képviseli: Hencz Zsolt 

  Tiszabábolna, Fő út 113.        389 fő 

 Tiszavalk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

  képviseli: Domonkos Józsefné 

  Tiszavalk, Templom út 2.       330 fő 

 Vatta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

  képviseli: Korán István 

  Vatta, Szemere B.u.20.        938 fő 

 

4) A Társulás működési területe: Borsod-Abaúj-Zemplén megye 3) pontban felsorolt 

települési önkormányzatának közigazgatási területe.  
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5) A Társulás jogállása: a többcélú kistérségi társulás jogi személy.  

 

6) A Társulás által ellátott feladat-és hatáskörök: 

a) biztosítani a Társulásban részt vevő települések összehangolt fejlesztését, a térség 

gazdasági fejlődésének előmozdítását, 

b) Személyes gondoskodás keretében: 

ba) a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. tv. 57. §. 

(1) bek. c, d, e, f, g, j és a (2) bek. a, d pontja alapján étkeztetés, házi 

segítségnyújtás, családsegítés, közösségi ellátás ( közösségi pszichiátriai 

ellátás), nappali ellátás (idősek klubja)  valamint ápolást, gondozást nyújtó 

intézmény ( idősek otthona), átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény 

(idősek gondozóháza), 

bb) Gyermekjóléti szolgálat működtetése az 1997. évi XXXI. tv. 39-40.§-a 

      alapján; 

c) Egészségügyi alapellátás keretében   

ca) védőnői szolgálat és 

cb) központi orvosi ügyelet közös szervezése; 

d) Településüzemeltetés, település-egészségügy keretében állati hulladékok 

gyűjtésének és ártalmatlanításának közös szervezése; 

e) A bűnmegelőzéssel kapcsolatos feladatok kistérségi koordinálása, szervezése, 

segítése; 

f) Közművelődési, idegenforgalmi és turisztikai tevékenység; 

g) Kistérségi sporttevékenység; 

h) Közösségi autóbusz fenntartása és üzemeltetése 

            önkormányzati közszolgáltatások ellátása a kistérségi igényekhez igazítottan,    

             hatékonyan és magas szakmai színvonalon történjen.  

7) A Társulás működésének időtartama: a tényleges működés (megalakulás) 

megkezdésétől határozatlan idő. 

 

8) A Társulás bélyegzője: Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás felirattal ellátott kör 

alakú bélyegző, középen a Magyarország címerével. 

 

9) A Társulás szervei:   Társulási Tanács 

az elnök 

az alelnök 

pénzügyi-ellenőrző bizottság 

      eseti munkabizottság 

 

10) A Társulás feladatkörébe tartozó pénzügyi, gazdálkodási, adminisztratív 

(munkaszervezeti) feladatok a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal (a 

továbbiakban: Hivatal) szervezetén belül kerülnek ellátásra a Hivatal Szervezeti- és 

Működési Szabályzatában foglaltaknak megfelelően. A Társulás ügyintézői (pénzügyi, 

gazdálkodási, adminisztratív) feladatait ellátó dolgozók köztisztviselői jogviszony 

keretében látják el feladataikat. A Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó dolgozók 

felett a munkáltatói jogokat a Hivatal Jegyzője látja el.  Az ellátandó feladatokhoz 
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igazodó foglalkoztatottak létszámát a Társulási Tanács az éves költségvetésben határozza 

meg.  

 

11) A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, mely a társult települési 

önkormányzatok polgármestereiből áll. A Társulási Tanács minden tagja egy szavazattal 

rendelkezik.  

 

12) A Társulási Tanácsot évente legalább 6 alkalommal kell összehívni. Össze kell hívni 

továbbá, ha azt legalább 3 tag az elnöknél, napirend megjelölésével írásban 

kezdeményezi.     

Össze kell hívni a Társulási Tanács ülését akkor is, ha azt az illetékes Kormányhivatal 

vezetője kezdeményezi. A kezdeményezett üléseket az indítvány kézhezvételétől 

számított 15 napon belül össze kell hívni. 

 

13) A Társulási Tanács elnöke az alakuló ülésen titkos szavazással - az önkormányzati 

választási ciklus időtartamára- a tagok sorából kerül megválasztásra. Az elnök személyére 

a Tanács bármely tagja javaslatot tehet.  

 

14) A alelnök személyére az elnök tesz javaslatot, akik - az önkormányzati választási 

ciklus időtartamára - a Tanács tagjai közül titkos szavazással, minősített többséggel 

kerülnek megválasztásra.  

 

15) A Tanács elnöke képviseli a Társulási Tanácsot és hívja össze, s vezeti a Tanács 

ülését. Az elnök és az alelnök együttes akadályoztatása esetén a Tanács ülését a korelnök 

hívja össze és vezeti. 

 

16/1) A Tanács ülése nyilvános, határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel 

hozza, kivéve az alábbi eseteket:  

a) zárt ülést tart önkormányzati hatósági ügy tárgyalásakor, valamint fegyelmi büntetés 

kiszabása esetén; 

b) zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás 

adása, annak visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő 

személyi ügy tárgyalásakor; 

c) zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt 

pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános 

tárgyalás a Társulás vagy más érintett üzleti érdekét sértené. 

 

16/2) A Tanács határozatképes, ha ülésén 11 település képviselője jelen van.   

Az érvényes döntéshez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a 

jelenlévő tagok szavazatainak felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának 

egyharmadát. 

 

16/3) Minősített többség szükséges az Mötv. 50.§-ában foglalt rendelkezésein túl: 

o A kistérség fejlesztését szolgáló – pénzügyi hozzájárulást igénylő – pályázat 

benyújtásához, az ahhoz szükséges települési hozzájárulás meghatározásához, 

o A hatáskörbe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása, illetőleg 

visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és 
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o Abban az ügyben, amit a szervezeti és működési szabályzat meghatároz. 

A minősített többséghez a Tanács ülésén jelenlévő tagok 2/3-a, de legalább annyi tag igen 

szavazata szükséges, amely eléri a társulásban részt vevő tagok szavazatának több, mint 

felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának a felét.  

 

17) A pénzügyi-ellenőrző bizottság három tagból áll. A Bizottság tagjait, illetve elnökét a 

Tanács, a tagok sorából minősített többséggel hozott szavazással választja. A bizottság 

feladata a Társulás költségvetési felügyeleti rendjének kialakítása és az ezzel kapcsolatos 

jogok gyakorlása. 

 

18) Az eseti munkabizottság öttagú. A Bizottság tagjait, illetve elnökét a Tanács a tagok 

sorából minősített többséggel hozott szavazással választja. A bizottság feladatát a tanács 

esetenként határozza meg. 

 

19) A Társulás szerveinek részletes feladatait és működésének szabályait a Társulás 

Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. 

 

20/1) Intézmény, más szervezet közös alapítása esetén az alapító jogokat a Társulási 

Tanács gyakorolja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, és a 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, valamint az államháztartás 

szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 

249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet szabályainak megfelelően.  

 

20/2) A Társulás által fenntartott intézmény: Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és 

Gyermekjóléti Szolgálat. 

 

20/3) A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa kijelöli Mezőkövesd Város 

Önkormányzatát arra, hogy a Társulás által szolgáltatott személyes gondoskodást nyújtó 

szociális, illetve gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról alkosson rendeletet. A 

rendelet tartalmazza a fizetendő térítési díjakat, melyeket Mezőkövesd Város 

Önkormányzata minden évben a hatályos jogszabálynak megfelelően köteles 

felülvizsgálni. 

                      

21) A Társulás feladataival kapcsolatban felmerült költségek finanszírozását pályázaton 

elnyert forrás, valamint a társult települési önkormányzatok biztosítják a lakosságszám 

arányában, melynek mértékét, a fizetés határidejét a Tanács évente állapítja meg.  

 

22) Az a társult település, aki vállalt pénzügyi kötelezettségét határidőre nem teljesíti, 

jelen megállapodás aláírásával elfogadja, hogy saját pénzforgalmi szolgáltatójának, a 

beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó hozzájárulást, felhatalmazó nyilatkozatot ad, 

amely alapján a Társulás beszedési megbízást nyújthat be a pénzforgalmi szolgáltatóhoz. 

 

23) A Társulás gazdálkodására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és 

annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, valamint az 

államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének 

sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet vonatkozó szabályait kell 

alkalmazni. 
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24) A Társulás szolgáltatásait külön megállapodás alapján a társult önkormányzatokkal 

azonos feltételek szerint a társulás tagjain kívüli önkormányzat is igénybe veheti. 

 

25) A Társulás működéséről a Társulás elnöke évente a gazdálkodási beszámolóval egy 

időben beszámol a Társulási Tanács ülésén. 

 

26) A Társulás működésével kapcsolatos ellenőrzési, adatszolgáltatási, beszámolási 

feladatok ellátásáról a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik. 

 

  27) Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodást a Mötv. 88.§ (2) bekezdése 

alapján módosíthatják. 

 

  28) Felek megállapodnak abban is, hogy jelen megállapodással létrehozott Többcélú 

Kistérségi Társulásból kiválni csak a naptári év utolsó napjával lehet. A kiválásról 

legalább hat hónappal korábban, minősített többséggel kell dönteni. Erről a társulási 

tanácsot értesíteni kell. A Társulásból való kizárásra a Mötv. 89.§ (3) bekezdése alapján 

kerülhet sor. 

 

29) A Többcélú Kistérségi Társulás saját vagyonnal rendelkezhet, amelyet a Társulás 

vagyonleltára tartalmaz, melynek szaporulata a Társulást illeti meg. A társulás 

megszűnése, a társulásból történő kiválás, kizárás esetén – eltérő megállapodás 

hiányában – a társulás vagyonát a társulás azon tagjának kell visszaadni, amelyik azt a 

társulás rendelkezésére bocsátotta. Egyebekben a közös tulajdonra vonatkozó 

rendelkezéseket kell alkalmazni. 

A társulásból történő kiválás esetén a vagyontárgy társulási tag részére történő kiadását a 

társulási megállapodásban meghatározott időtartamra, de legfeljebb öt évre el lehet 

halasztani, ha annak természetben történő kiadása veszélyeztetné a társulás további 

működését. Ebben az esetben a kivált tagot – a társulással kötött szerződés alapján – 

használati díj illeti meg. 

 

30) A Társulás a vitás ügyeket elsősorban tárgyalás útján rendezi. A felmerülő vitás 

kérdésekben az illetékes közigazgatási és munkaügyi bíróság dönt. 

 

31) Ezen megállapodás az érintett települési önkormányzatok képviselő-testületeinek a 

megállapodás megkötésére irányuló határozatával 2014. január 01. napján lép hatályba. 

 

 

Mezőkövesd, 2014. év április hó 14. nap 

 

 

 

A Képviselő-testületek a Megállapodás módosítását az alábbi határozatokkal fogadták el: 
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TELEPÜLÉS HATÁROZAT SZÁMA 

BOGÁCS  

BORSODGESZT  

BORSODIVÁNKA  

BÜKKÁBRÁNY  

BÜKKZSÉRC  

CSERÉPFALU  

CSERÉPVÁRALJA  

CSINCSE  

EGERLÖVŐ  

KÁCS  

MEZŐKERESZTES  

MEZŐKÖVESD  

MEZŐNAGYMIHÁLY  

MEZŐNYÁRÁD  

NÉGYES  

SÁLY  

SZENTISTVÁN  

SZOMOLYA  

TARD  

TIBOLDDARÓC  

TISZABÁBOLNA  

TISZAVALK  

VATTA  
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TELEPÜLÉS MEGNEVEZÉSE POLGÁRMESTER NEVE 

Bogács Község Önkormányzata Csendesné Farkas Edit 

Borsodgeszt Község Önkormányzata Boncsér Zoltán 

Borsodivánka Község Önkormányzata Bogdán József 

Bükkábrány Község Önkormányzata Szalai Szabolcs 

Bükkzsérc Község Önkormányzata Vasas Csaba 

Cserépfalu Község Önkormányzata Kósik István 

Cserépváralja Község Önkormányzata Dávid Zoltán 

Csincse Község Önkormányzata Lőrincz Imre 

Egerlövő Község Önkormányzata Gordos Attila 

Kács Község Önkormányzata Ostorházi István 

Mezőkeresztes Város Önkormányzata Dr. Dózsa György 

Mezőkövesd Város Önkormányzata Dr. Fekete Zoltán 

Mezőnagymihály Község Önkormányzata Vályi László 

Mezőnyárád Község Önkormányzata Dr. Horváth László 

Négyes Község Önkormányzata Farkas Andrásné 

Sály Község Önkormányzata Fekete Jánosné 

Szentistván Község Önkormányzata Koncz József 

Szomolya Község Önkormányzata Guczi István 

Tard Község Önkormányzata Gál János 

Tibolddaróc Község Önkormányzata Harai Istvánné 

Tiszabábolna Község Önkormányzata Hencz Zsolt 

Tiszavalk Község Önkormányzata Domonkos Józsefné 

Vatta Község Önkormányzata Korán István 
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1. számú függelék 

 

 

Alaptevékenységi besorolás: 

Államháztartási szakágazat: 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási 

tevékenysége 

 

 

A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás alaptevékenységének kormányzati funkciók 

szerinti besorolása:  

 

kor.funk.  

megnevezés__________________________________________________________ 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 

tevékenysége 

041231   Rövid időtartamú közfoglalkoztatás  

041233   Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

066020   Város-, község gazdálkodási egyéb szolgáltatások 

072112   Háziorvosi ügyelet 

081045   Szabadidősport- (rekreációs sport) tevékenység és támogatása 

082042   Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

082044   Könyvtári szolgáltatások 

082091   Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

082092   Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 

101143   Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása 

102021   Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása 

102030   Idősek, demens betegek nappali ellátása 

104042   Gyermekjóléti szolgáltatások 

107052   Házi segítségnyújtás 

107054   Családsegítés 
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3/1.)Tájékoztató a Zsóry Camping és üdülőházak nyári üzemelésre való  

felkészüléséről (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
 

 

Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság 

A 9 fő bizottsági tagból 7 fő vett részt a szavazásban, melyből 7 fő igen szavazatával  az Oktatási 

Egészségügyi és Civil Kapcsolatok Bizottsága a határozati javaslat „A” alternatívájában 

foglaltakat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester – miután a napirendhez hozzászólás, vélemény nem hangzik el – 

így a határozati javaslat ismertetése után 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 

116/2014. (IV.30.) önkormányzati határozata 

 
a Zsóry Camping és Üdülőházak 

nyári üzemelésre való felkészüléséről 

  

 

A Képviselő-testület a Zsóry Camping és Üdülőházak nyári üzemelésre való 

felkészüléséről szóló tájékoztatóját elfogadja. 

 

 

Felelős: Kft ügyvezető 

Határidő: azonnal, illetve értelem szerint 

 

 

 

3/2.)A Zsóry Camping Kft. 2013. évi egyszerűsített beszámolója(Az előterjesztés 

a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
 

Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság 

A 9 fő bizottsági tagból 7 fő vett részt a szavazásban, melyből 7 fő igen szavazatával az Oktatási 

Egészségügyi és Civil Kapcsolatok Bizottsága a határozati javaslatban foglaltakat elfogadásra 

javasolja a Képviselő-testületnek. 
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Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 

A 6 fő bizottsági tagból 5 fő vett részt a szavazásban, melyből 5 fő igen szavazatával a Pénzügyi 

és Közbeszerzési Bizottság a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, azt elfogadásra 

javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester – miután a jelenlévő képviselők részéről módosító javaslat nem 

hangzik el – így a határozati javaslat ismertetése után 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 

117/2014. (IV.30.) önkormányzati határozata 

 

A Zsóry Camping Kft 2013. évi egyszerűsített beszámolója 

 

 

 

Mezőkövesd Város Képviselő-testülete a Zsóry Camping Kft. 2013. évi mérlegéről 

készült beszámolóját elfogadja. 

 

Felelős: polgármester, Zsóry Camping Kft. igazgatója 

Határidő: azonnal, ill. folyamatos 

 

 

4.) A tájházak felkészülése a turisztikai szezonra (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 

mellékletét képezi) 

 
 

 

Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság 

A 9 fő bizottsági tagból 7 fő vett részt a szavazásban, melyből 7 fő igen szavazatával az Oktatási 

Egészségügyi és Civil Kapcsolatok Bizottsága a határozati javaslatban foglaltakat elfogadásra 

javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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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Guti Árpád képviselő elmondja, hogy az Anna közi tájház környezete és udvara minősíthetetlen 

állapotban van.  

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester felkéri Vigh Henrik irodavezetőt, hogy a tájház környékének 

rendbetételére azonnal intézkedjen. Köszönetét fejezi ki a tájházakat üzemeltetőknek, hogy az év 

minden napján rendelkezésre állnak, és megvalósítják, amit az önkormányzat kér.  

 

Mivel több hozzászólás, vélemény nem hangzik el, így 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 

118/2014. (IV.30.) önkormányzati határozata 

 

„Tájházak felkészülése a turisztikai szezonra” 
 

 

A Képviselő-testület jóváhagyja a „Tájházak felkészülése a turisztikai szezonra” c. 

előterjesztést, és elfogadja a látogathatóság biztosításáról, valamint a marketing 

tevékenységről szóló tájékoztatókat. 

 

 

Felelős: polgármester 

        Határidő: értelem szerint 

 

 

 

5.)Civil szervezetek, alapítványok, egyesületek, egyházak támogatására kiírt 

pályázatok elbírálása (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

 

Az előterjesztést az AD-HOC Bizottság tárgyalta, és javaslata az előterjesztés mellékletét képezi. 

 

Csirmaz Zsolt  a Foltvarró Clubnak 100.000.- Ft támogatást javasolja megítélni, hiszen mindig 

szerveznek valamilyen eseményt.   

 

 

Dr. Fekete Zoltán  polgármester a javaslatra reagálva elmondja, hogy amennyiben olyan 

rendezvényt szerveznek, akkor számíthatnak egyéb pénzre. A Foltvarró Club a KÖZKINCS-TÁR 

Nonprofit Kft keretén belül végzi a tevékenységét  és nem civil szervezetként. Infrastruktúrát az 

önkormányzat biztosítja számukra pl. világítás, fűtés, telefon stb. Tavalyi év gyakorlatát 
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folytatják, amennyiben közlekedési nehézség támad, akkor megtalálják a lehetőséget, hogy 

kedvezményesebb módon tudjanak eljutni a céljukhoz. Azok a támogatások, amit ki lehetne 

mutatni értékben,  azok itt nem szerepelnek.  Minden civil szervezetnél el lehetne mondani, hogy 

hasznos dolgot csinál, de a pénzügyi lehetőségek zártak. Mivel a napirendhez több módosító 

javaslat nem hangzik el, így az Ad-hoc Bizottság javaslatát, -  mely kiosztásra került -  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 

119/2014. (IV.30.) önkormányzati határozata 

 

A civil szervezetek, alapítványok, egyházak támogatására kiírt 

pályázatok elbírálásáról 

 

  

1.) Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. évre a civil 

szervezetek, alapítványok, egyházak támogatására kiírt pályázatokat a mellékelt (1., 2. 

melléklet)  tartalommal hagyja jóvá. 

 

2.) A Képviselő-testület hozzájárul a költségvetési rendelet Városi rendezvényekre 

biztosított keretösszegből 3.381.000 Ft-ot átcsoportosításához a civil szervezetek 

működésének támogatására. 

 

3.)  Kéri a költségvetési rendeleten a módosítás átvezetését.  

 

4.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésnek megfelelően a 

szervezetekkel a támogatási szerződést kösse meg. 

 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal, ill. értelem szerint 
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CIVIL SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK, EGYESÜLETEK TÁMOGATÁSI KÉRELME 2014. 

 

1. sz. melléklet 

 

Kód-

szám 

 

 

Kérelmező 

2013. évi 

támogatás 

 

2014. évi támogatás 

 

Jóváha-

gyott 

Kért Megjelölt   cél 

 

Javasolt  Jóváha- 

gyott 

1 Kabócák és 

Manócskák 

Közhasznú 

Egyesület 

100.000 350.000 Heti 6 állandó foglalkozás tartása: Modern Női Fonó,Baba-masszázs,Mazsola 

muzsika,Maszatoló klub, Torna anyukáknak és kismamáknak,Baba-mama klub. 

Táncházak és játszóházak szervezése. Családok napja,elsősegély-nyújtó 

tanfolyamok ismételt szervezése a nagy sikerre való tekintettel.Egyen pólók 

készítése.”Így tedd rá!” néptánc-népijáték foglalkozások indítása.Ehhez eszközök 

beszerzése,továbbképzéseken való részvétel.Szabadtéri játékok,kézműves 

foglalkozásokhoz eszközök,alapanyagok beszerzése.Részt vettek Budapesten a 

Családünnep programon,ahol reklámozták a várost és a Zsóry  fürdőt. 

100.000 100.000 

2 Mezőgazda-

sági 

Gépmúze-

umért 

Közhasznú 

Alapítvány  

420.000 1.000.000 350 m2-es területen új kiállító épület tervezése,létrehozása.(Meglévő  forrás:az 

Alapítvány 2millió, Hajdú R. János szintén 2millió forinttal járul hozzá a 

költségekhez) 

420.000 420.000 

3 Gondosko-

dás 

Alapítvány 

50.000 100.000 Szociális tevékenység:családsegítés, fogyatékos emberek 

gondozása,ápolása,képesség fejlesztése. Add a kezed Lakóotthon működésének 

biztosítása.Kirándulás szervezése az otthon lakóinak Berekfürdőre. 

50.000 50.000 

4 Mezőköves-

di  Város-

szépítő és 

Városvédő 

Egyesület  

50.000 250.000 Országos Konferencia szervezése júliusban. Környezetvédelmi programok 

szervezése. Csendes megemlékezés.Szomolyai úti Kőkép, játszóterek 

környékének hulladékmentesítése, fásítása.Város napja-segítség.Temetői kőkép 

befejezése,átadása. 

- - 

5 Matyó 

Kertbarát 

Egyesület  

175.000 550.000 Matyó Húsvétra „reklámnyúl” felújítása. II.Virágkiállítás,V.Matyó Pálinkamustra 

és Pogácsasütő verseny,IV.Lábatlan Tyúk Főzőverseny,II.Gyümölcs-zöldség-

virág kiállítás  szervezése. Városi Adventi koszorú elkészítése. 

175.000 175.000 

6 Mezőkövesd

i Amatőr 

Színjátszó 

Kör 

Egyesület 

440.000 500.000 Színházi  produkciók létrehozása: Indul a bakterház,A látszat csal,Tangó,Adventi 

Ünnepi műsor,Szilveszteri Kabaré színre vitele,Benedek Elek Mese- és 

Prózamondó verseny szervezése. Részvétel a Nyíregyházi Országos 

Improvizációs Fesztiválon,az Amatőr Színházak Országos Minősítő 

Fesztiválján.Előadások a Gondoskodás Alapítvány lakóotthonának és az Idősek 

otthona lakóinak.Részvétel a városi rendezvényeken.(szervezés,fellépés) 

450.000 450.000 
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7 Egészség 

Klub 

Közhasznú 

Egyesület 

 

250.000 400.000 Köztisztviselők külön kérésére egészségmegőrző,javító program.Mozgáskultúrák 

megszerettetése a fiatalabb korosztállyal is.Csikung,jóga,gyógytorna oktatása.  

Lakosság számára gyógynövény túrák szervezése(Bükk,Mátra) Heti                

rendszerességel tartanak tréningeket.Családi Egészségnapok az               

Egészségtanodában c. program folytatása.Előadói díjak.  Autóbusz  költség támogatása. 

200.000 200.000 

8 Takács 

István 

Kulturális 

Alapítvány 

100.000 650.000 A művész életútját, munkásságát bemutató 

kiadványok,ismertetőanyagok,katalógusok megjelentetése, melyek segítséget 

nyújtanak az állandó kiállításhoz a látogatók számára. 

100.000 100.000 

9  

Matyóföldi 

Foltvarró 

Klub 

50.000 180.000 Ki mit tud varrni farmerből? Országos páklyázati kiállítás szervezése. Kis Jankó 

B. emlékház udvarán kézműves foglalkozások tartása Húsvétkor.Föld napja-

iskolások részére foglalkozások tartása.Varrjunk együtt gyerekek!-gyermeknapi 

kézműves program szervezése.15 éves a Foltvarró Klub ünneplése,fényképalbum 

összeállítása.Nyílt nap tartása.Foltvarró Alkotó Napok országos rendezvény 

szervezése.(60fő résztvevő)Adventi előkészületek  a Foltvarrókkal 130 fő 

részvételével. 

50.000 50.000 

10 Matyó 

Nagymama 

Klub 

Egyesület 

140.000 200.000 14.”Halló, még itt vagyok” B.A.Z. Megyei Nyugdíjas Klubok Kult. 

Találkozójának megszervezése, Életet az éveknek 25. éves születésnapjának 

megünneplése.Ki mit tud szervezése a mezőkövesdi nyugdíjas klubok számára. 

150.000 150.000 

11 Mezőköves-

di Polgárőr-

ség Egy.  

1.000.000 1.500.000 Rendezvények biztosítása, járőrözés, figyelőszolgálat. 1.000.000 1.000.000 

12 Közalkalma

zottak és 

Köztisztvise

lők 

Nyugdíjas 

Klubja 

50.000 50.000 Közalk. és köztisztv. nyugdíjasainak összefogása,számukra havonta kulturális 

programok szervezése.Részvétel Révfülöpön a Nyugdíjasok Országos 

Találkozóján,szakmai eszmecsere céljából. 

50.000 50.000 

13 Szent József 

Kolping 

Család 

Egyesület 

 

63.000 80.000 Gépésztalálkozó vendégeinek elszállásolása.Találkozó szervezése civil 

szervezetek  számára(Máltai, polgári körök).Kirándulások szervezése. Részvétel a 

Kolping Családok Őszi találkozóján és a Mártaverebély-Szentkúti 

búcsún.Útiköltség.Ismeretterjesztő előadások szervezése meghívott 

előadókkal.Mikulás ünnepség,vendéglátás szervezése a két plébánia 

ministránsainak.”Szent Család”  események szervezése az adventi időszakban. 

65.000 65.000 

14 B-A-Z 

megyei 

Holocén 

Természetv

20.000 20.000 Általános iskolák környezetvédelmi munkájának segítése.”Jeles Napok” 

megünneplésének megszervezése.36. Dél-Borsodi Madarak és Fák Napi 

Találkozó megszervezése.Föld napi  „Képek Herman Ottó életéből” rajzpályázat 

meghirdetése(H.O. halálának 100.évfordulója),a beérkezett anyagokból kiállítás 

20.000 20.000 
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édelmi 

Egyesület 

Mezőkövesd

i Csoportja 

szervezése.Díjazások. 

15 Mozgássérü

ltek 

Mezőkövesd

i Egyesülete 

 

105.000 440.000 Sclerosis multiplex és Heine medine Regionális Konferencia megszervezése. 63 

fogyatékos gyermek részére gyermeknap és mikulás  szervezése.Hetente  

klubfoglalkozások,tornák, kirándulások szervezése.Útiköltség, 

resziköltség.ParaSzuperSztár megrendezése első alkalommal.Programok  

szervezése a fogyatékossággal élők számára. 

105.000 105.000 

16 Mezőkövesd

i Színészeti 

Egyesület 

 

325.000 500.000 Darabok bemutatása: Kaajev-A.N.György: Bolond vasárnap(2 felv. zenés  

vígjáték),H.Sachs:A fonóház,Ha meghal a férj, Tabi L.:Doktor úr, én hülye 

vagyok(vásári komédiák),Feydeau:A balek. Verses-zenés műsorok városi 

rendezvényekre. „Székely-Magyar Színház Barátság” c. találkozó megszervezése 

a Matyó Expo idején.Színjátszó táborokon, fesztiválokon részvétel 

(Erdőszentgyörgy 2 alkalommal,Kiskövesd).Fellépés Csíkfalván.5 napos 

nemzetközi tábor szervezése Ómassán.  

335.000 335.000 

17 

 

Mezőköves-

di Civil 

Szövetség 

 

50.000 500.000 Informácós iroda működtetése,szervezetek segítése. 1%-os hirdetések,beszámolók 

megjelentetése.Civil Kerekasztal beszélgetések szervezése.Részvétel 

konferenciákon.VIII.Civil forgatag megszervezése.VII.Civilek hete 

megszervezése,vezetői tréningek szervezése.Kapcsolattartás a Nyilas Misi 

Alapítvánnyal,a Magyar Marketing Szövetség Nonprofit  és Humánmarketing 

klubjával. 

50.000 50.000 

18 Lungo 

Drom 

Mezőkövesd

i Szervezete 

105.000 250.000 Érdekvédelmi,oktatási és kulturális feladatok ellátása. Kisebbségi Önkormányzati 

képviselők képzése,felkészítése feladataik hatékonyabb ellátására. 
105.000 105.000 

19 Matyó 

Népművé-

szeti 

Egyesület 

 

Néptánc: 

4.200.000 

Kézműves

ség: 

300.000 

 

 

Összesen: 

4.500.000 

Néptánc: 

5.000.000 

 

Kézműves

ség: 

800.000 

 

 

 

Összesen: 

5.800.000 

 

Matyó Néptáncegyüttes,Matyó Népi Együttes,Kujtorgó Néptáncegyüttes,Borsóka 

Hímzőkör,Kézműves Kör,Mérték Kör fenntartása,fejlesztési,szakmai 

programjának megvalósítása.. Rendezvények,kiállítások,kézműves foglalkozások 

szervezése.Zenekari díjak,szakmai közreműködők, művészeti vezetők,oktatók  

díjai.Anyagköltség  új matyó viseletekhez. Útiköltség.Külföldi vendégszereplés 

(Törökország-Bursa).Kézműves tábor oktatói díj anyagköltséggel.Százrózsás 

hímzőkiállítás,Táncpajta kamara kiállítás szervezése.Mesterség bemutatók, 

kiállítrások utazási költsége. Matyóföldi Folklórfesztivál szervezése és 

lebonyolítása.Működési költségek. 

 

Néptánc: 

4.700.000 

Kézműves

ség: 

300.000 

 

 

Összesen: 

5.000.000 

Néptánc: 

4.700.000 

Kézművessé

g: 

300.000 

 

 

 

Összesen: 

5.000.000 
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20 Mezőkövesd

i Fúvós és 

Majorette 

Együttesért 

Alapítvány 

1.600.000 3.127.500 Mazsorett csoport részére új fellépő ruha,egyenpólók készítése.Új hangszer  

vásárlása (oboa),hangszerek karbantartása,felújítása,új repertoár összeállításához 

kották vásárlása. Hazai és külföldi meghívások 

útiköltsége.Meghívások:Orsz.Mazsorett feszt. Debrecen, Kiskőrös,Dormánd 

Falunap,Tiszavasvári Fúvószenekari Fesztivál,Petriolo Nemzetközi Fúvós és 

Mazs. Fesztivál(Olaszország). Alapítványi működési költségek, 

szervezés,adminisztráció, csoportvezetés, irányítás.  

1.800.000 1.800.000 

21 Szent 

László 

Kórus 

Egyesület  

200.000 600.000 20 éves fennállás alkalmából nagyszabású koncert  előkészületeire.A 20 éves 

jubileumra 30 db nyári fellépőruha beszerzése. Az ápr. 27-i  Dícsérjétek  az Urat 

kórustalálkozó szervezésének, valamint  jubileumi  20. karácsonyi koncertet 

követően fogadás költségeire.  Próbákhoz és a fellépésekhez szükséges 

hangszerek,technikai eszközök,zenei alapok,kották  beszerzése.Részvétel 

kórustalálkozókon,meghívásos fellépéseken.Útiköltség. 

275.000 275.000 

22 Szent 

László 

Alapítvány 

600.000 800.000 A Simogató kéz fogyatékkal élő gyermekeinek és a hittanos gyerekeknek  táborok 

szervezése.(Sirok,Berekfürdő)Kirándulás a Debreceni Állatkertbe.Utazási 

költség,belépők,szállás költségeire. 

500.000 500.000 

23 M.kövesdi 

Nyugdíja-

sokért 

Közhasznú 

Alapítvány 

350.000 350.000 A nem szervezett körben élő nyugdíjasok számára programok szervezése. 

Támogatás nyújtása a rászorulóknak tartós élelmiszer, stb. formájában. 
350.000 350.000 

24 Hoórvölgye 

Horgászegy

esület 

53.000 150.000 Rendőr Triatlon megszervezése , valamint  a rendezvényre  szánt 

díjak,kupák,érmek,oklevelek,tárgyi ajándékok költségeire. 
50.000 50.000 

25 Mezőkövesd 

és Környéke  

Lak-nak 

Egészségéért 

Alapítvány 

Nem kért. 200.000 Projektor,kivetítővászon beszerzése. Továbbképzések, életmód-programokkal 

kapcsolatos tanácsadások szervezése.Védőnői szolgálat segítése,tanácsadás. 
- - 

26 Bűnmegelőz

ési és 

Vagyonvéd. 

Alapítvány 

Nem kért. 511.162 Tárgyi eszközök beszerzése a rendőri munka 

eredményességének,hatékonyságának növelése,a lakosság biztonságérzetének 

javítása érdekében.(kamerák,fényképezőgép,memória 

kártyák,számítógép,monitor) 

250.000 250.000 

27 Z 0-3 

Postgalamb 

Egyesület 

33.000 33.000 Sportversenyzés postagalambokkal. 33.000 33.000 

28 Matyóföldi 

Íjász 

Egyesület 

Nem kért. 220.000 Lőtér karbantartása,fűnyíró gép beszerzése. Lehetőség biztosítása az íjászat 

kipróbálárára. 
150.000 150.000 
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29 Z-30 

Postagalam

b Egyesület 

33.000 33.000 Sportversenyzés postagalambokkal.Igény szerint városi eseményeken részvétel. 33.000 33.000 

30 Mezőköves-

di Triatlon 

Egyesület 

200.000 700.000 Sport triatlon és duatlon sportágban versenyeztetés,képzés, utánpótlás nevelés, 

versenyszervezés.Kerékpárok szinten tartási kiadásai, sportorvosi vizsgálatok 

költségei.Utazási költségek. 

200.000 200.000 

31 Easydance 

Táncsport 

Egyesület 

(Egri a 

közp. de a 

csop-ok itt 

működnek!) 

Nem kért. 300.000 70 fő gyermek táncoktatása,részvétel versenyeken.Új fellépőruhák,táncos 

kellékek,útiköltség.  

 

- - 

32 LÓERŐ 

Sportegye-

sület 

50.000 250.000 Mezőkövesdi Díjugrató Verseny szervezése és lebonyolítása.(A Megyei 

Bajnokság részeként.) Iskolai lovasoktatás bevezetése, lóval kapcsolatos sportok 

megismertetése. 

50.000 50.000 

33 Úszással 

Mezőkövesd 

Egészséges 

Ifjúságáért 

Alapítvány 

315.000 500.000 Teknőc-Mikulás Kupa Nemzetközi Népszerűsítő Úszóverseny megszervezése. 

Hátrányos helyzetű csoportok oktatása.Létszámbővítés. Részvétel 

megyei,regionális,országos és külföldi versenyeken.Útiköltség,szállás,nevezési 

költségek.Helyi kisközösségek  erősítése,részvétel a káros szenvedélyek 

kialakulásának megelőzésében. 

315.000 315.000 

 

34 Zsóry SE 

Női Labda-

rugó  Szako. 

400.000 300.000 Bajnokságon, tornákon való részvétel. 300.000 300.000 

35 Zsóry SE 

Sakk 

Szakoszt. 

550.000 870.000 Nemzetközi bajnokságon,ill. Megyei bajnokságon való részvétel.Ifjúság nevelés. 

Nemzetközi Sakk Matyó Kupa megrendezése. 
600.000 600.000 

36 M.kövesd 

Zsóry SE 

Úszó 

Szakosztály 

500.000 800.000 XIV.Matyó Pünkösd Kupa és XV. Zsóry Kupa 

megszervezése.Versenyeztetés,nevezési díjak,utazás,szállás.Edzőtábor 

szervezése. 

500.000 500.000 

37 Mezőkövesd 

Zsóry SE 

Ökölvívó 

Szakosztály 

550.000 550.000 Országos Matyó Kupa megrendezése.Felszerelés vásárlása. 

Részvétel:Serdülő Országos Bajnokság,Junior Országos Bajnokság,Ifjúsági 

Magyar Bajnokság,Felnőtt Magyar Bajnokság, valamint kisebb 1,2,4 napos 

versenyek. 

550.000 550.000 

 Összesen: 13.427.000 23.614.662  14.381.000 14.381.000 
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TÁRSADALMI SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK,EGYÉNI ÉS TÁRSAS 

VÁLLALKOZÁSOK ÁLTAL KÖZMŰVELŐDÉSI MEGÁLLAPODÁS ÚTJÁN 

MEGVALÓSÍTHATÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDEZVÉNYEKRE BENYÚJTOTT 

PÁLYÁZATOK 2014. ÉVRE 

     2. sz. melléklet   
 

 

Sor-

szám 
Szervezet neve 2013. évre kapott 

támogatás  

2014. kért 

támogatás  

2014. Ad-Hoc 

bizottság javaslata / 

döntés 

1 Szent László 

Gimnázium és 

Közgazdasági 

Szakközépiskola, 

Széchenyi István 

Katolikus Szakképző 

Iskola, általános 

iskolák és óvodák 

Március 15-i 

műsor  

180.000 Ft 

Március 15-i 

műsor  

300.000 Ft 

8/2014. (I.29.) 

önkormányzati 

határozat 

300.000 Ft 

2 Matyóföldi 

Idegenforgalmi 

Egyesület 

Matyó Húsvét 

500.000 Ft  

Matyó Húsvét 

500.000 Ft 

39/2014. (II.26.) 

önkormányzati 

határozat 

500.000 Ft 

3 Mezőkövesdi 

KÖZKINCS-TÁR 

Nonprofit Kft. 

 

 Város napja, 

Matyó Expo és 

fesztivál,  

valamint Jazz est  

4.880.000 Ft 

 Város napja, 

Matyó  fesztivál 

4.980.000 Ft 

82/2014. (III.26.)  

önkormányzati 

határozata 

 4.980.000 Ft 

4 Mezőkövesdi 

KÖZKINCS-TÁR 

Nonprofit Kft. 

Augusztus 20-i 

ünnepség 

2.000.000 Ft 

Augusztus 20-i 

ünnepség 

2.160.000 Ft  

40/2014. (II.26) 

önkormányzati  

határozata 

          2.160.000 

5 Mezőgazdasági 

Gépmúzeum 

Közhasznú 

Alapítvány 

 

MezőgazdaságiGé

pésztalálkozó 

650.000 Ft 

 

Mezőgazdasági 

Gépésztalálkozó 

1.880.000 Ft 

 

 

6 Matyó Népművészeti 

Egyesület 

Matyóföldi 

Folklórfesztivál 

2.650.000 

Matyóföldi 

folklórfesztivál 

3.500.000 

 

7 Matyó Rózsa Gálája - Matyó Rózsa 

Gálája 

1.550.000 

 

 
Összesen: 10.860.000 14.870.000  
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6.) A szociális nyári gyermekétkeztetés igényléséről (Az előterjesztés a 

jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

 

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 

A 6 fő bizottsági tagból 5 fő vett részt a szavazásban, melyből 4 fő igen szavazatával, 1 fő 

tartózkodása mellett a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság a határozati javaslatban foglaltakat 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

Ügyrendi és Szociális Bizottság 

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

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

testületnek. 

 

Takács József elmondta, hogy sok rászoruló gyerek van, aki megérdemli, de nem ért vele egyet, 

hogy évről-évre emelik a rászorulók számát, de nem érnek el vele semmit. Véleménye szerint a  

szülők életvitelében semmi változás nincs. Nincs kötelességtudata a gyerekével szemben.  

 

Guti Árpád  tartalmaz némi igazságot Takács képviselő hozzászólása, de a gyerekeket ne 

büntessék a szülők nemtörődömsége miatt. Véleménye szerint támogatandó, amit a város a 

gyerekek érdekében megtesz.   

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester egyetért azzal, hogy a szülői felelősség is terítékre kell, hogy 

kerüljön. Nem azok kapják meg, akik eddig, nem alanyi jogon járó juttatás. A Gyermekjóléti 

Szolgálat adja a névsort. A gyerekeket étkeztetjük, és a szülői felelősséget pedig vizsgálni kell. 

Mivel több 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 10 igen 

szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza   

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

120/2014. (IV.30.) önkormányzati határozata 

 

A szociális nyári gyermekétkeztetés igényléséről 
 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. évben is részt kíván 

venni a szociális nyári gyermekétkeztetési programban, ezért támogatási kérelmet nyújt be 

a szociális nyári gyermekétkeztetés biztosításához 5.478.000.-Ft összegben. 

 

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

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
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7.)Pályázat visszavonása - KEOP-5.5.0/A/12-2013-0309 (Az előterjesztés a 

jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 

A 6 fő bizottsági tagból 5 fő vett részt a szavazásban, melyből 5 fő igen szavazatával a Pénzügyi 

és Közbeszerzési Bizottság a határozati javaslatban  foglaltakkal egyetért azt  elfogadásra ajánlja 

a Képviselő-testületnek. 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester mivel a jelenlévők részéről módosító javaslat nem hangzik el, így 

a határozati javaslat ismertetése után 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 

121/2014. (IV.30.) önkormányzati határozata 

 

Pályázat visszavonása - KEOP-5.5.0/A/12-2013-0309 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be 2013. február 13-án a KEOP-

2012-5.5.0/A kódjelű „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos 

átalakítása” című pályázati kiírásra. A pályázatot a Közreműködő Szervezet 2013. 

március 19-én a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0309  azonosítószámon befogadta. A 

Közreműködő Szervezet 2014. március 11-én kelt levelében értesítette az 

Önkormányzatot, hogy a pályázat támogatást nyert.  

 

A pályázat tárgyát képező oktatási intézmény a Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus 

Szakképző Iskola pályázatot nyújtott be 2014.01.16-án a KEOP-2012-4-10-0/E kódjelű 

„Egyházi jogi személyek épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 

hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” című pályázati kiírásra. A 

pályázatot a Közreműködő Szervezet 2014.01.17-én a KEOP-4.10.0/E/12-2014-0088 

azonosítószámon befogadta és 2014.03.17-én támogatásban részesítette. 

 

A Mezőkövesd Város Önkormányzata a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0309 

azonosítószámú pályázatát visszavonja, tekintettel arra, hogy az intézmény a KEOP-

4.10.0/E/12-2014-0088 azonosítószámú szintén nyertes pályázatot kívánja 

megvalósítani. 

A Képviselő–testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0309 

azonosító számú pályázat visszavonásával kapcsolatban szükséges nyilatkozatokat 

megtegye, a pályázatot visszavonja. 

 

 Felelős: polgármester 

 Határidő: azonnal, illetve értelem szerint 
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8.)„Tiszta forrásból település” emléktábla kihelyezése (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. 

 

Ügyrendi és Szociális Bizottság 

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

szavazatával egyetért a „Tiszta forrásból település” emléktábla kihelyezésével, ezért a határozati 

javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek.  

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy olyan aktív hanganyag 

gyűjteményt kapott, amelyen Mezőkövesdről fellelhető dalok, mesék vannak. A gyűjteményt  

átadtak felhasználásra a Zeneiskolának, de kereskedelmi forgalomba nem hozható.  

Mivel a napirendhez 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 11 igen 

szavazattal az alábbi határozatot hozza   

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

122/2014. (IV.30.) önkormányzati határozata 

 

a „Tiszta forrásból település” emléktábla kihelyezéséről 

 

1. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő Szent László 

tér 8. szám alatt található Matyó Múzeum, Mátyás király út felé eső homlokzatára 

kerüljön elhelyezésre a Magyar Művészeti Akadémia Néprajzi és Népművészeti Tagozata 

és a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont 

Zenetudományi Intézete által odaítélt „Tiszta forrásból település” emléktábla. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a tábla elhelyezésével és az ingatlan 

használójának tájékoztatásával kapcsolatos intézkedések megtételére. 

 

Felelős:     polgármester 

Határidő: értelem szerint 
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9.)Utánpótlás sportközpont fejlesztés érdekében Mezőkövesd város     

Településrendezési Terv és Helyi Építési Szabályzat módosítás         

véleményezési szakasz ismertetése, elfogadása, lezárása (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. 

 

 

Guti Árpád képviselő érdeklődik, hogy kinek a kezelésében van a pálya, mert rendbe kellene 

tenni, mivel igen sok pénz ráfordításra került.  A pálya nincs megfelelően karbantartva, hosszú 

távon ez nem megengedhető. Nagyobb figyelmet kell fordítani, hogy őrizzék meg az állagát. A 

pálya mellett mezőgazdasági terület van, a pályán viszont igen alacsony a kerítés, és a labdák 

általában a mezőgazdasági területre kerülnek. A kerítés magasítására megoldást kell találni.  

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy megérkezett a pályakarbantartó 

brigád, aki rendezni fogja a területet. Egyébként a pályát folyamatosan 4-5 csapat használja.  Az 

illetékesek megérkeztek a felújítás elkezdődött. A Zsóry Kft kezelésében van.  Mivel a jelenlévők 

részéről több hozzászólás, vélemény nem hangzik el – így 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 

123/2014. (IV.30.) önkormányzati határozata 

 

Utánpótlás sportközpont fejlesztése érdekében Mezőkövesd Város 

Településrendezési Terv és Helyi Építési Szabályzat módosítás 

véleményezési szakasz ismertetése, elfogadása, lezárása 

 

 

A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta, és döntött a Mezőkövesd Város 

Településrendezési Terv és Helyi Építési Szabályzat módosítás véleményezett 

munkarészeinek javításáról, kiegészítéséről, pontosításáról és a véleményezési szakasz 

lezárásáról. 
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A képviselő testület az utánpótlás sportközpont területére vonatkozó településszerkezeti 

eszközök módosításával kapcsolatos eljárásban beérkezett észrevételekkel kapcsolatban a 

következő döntéseket hozza:  

 

1. Az utánpótlás sportközpont területére eső utat az önkormányzat nem kívánja 

megvalósítani, mivel az út kialakítása gátolná a meglévő sportközpont fejlesztését. 

 

2. A településrendezési eszközök módosítására készült dokumentációt ki kell egészíteni a 

sportközpont megközelítésére szolgáló út megfelelőségét igazoló közlekedési alátámasztó 

munkarészekkel. 

 

3. Az Állami Főépítész véleményét ismertető levél 2.1.2-2.1.7 pontjaiban ismertetett 

formai jellegű észrevételeknek megfelelően javítani kell a településrendezési eszközök 

módosítására vonatkozó dokumentációt.  

 

A Képviselő-testület a tervezett kiegészítésekkel, javításokkal, indoklással egyetért, ezzel 

együtt a tervdokumentáció véglegesítést elfogadja.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a véleményezési szakasz 

lezárását követően a településrendezési eszköz tervezetét, az eljárás során beérkezett 

valamennyi vélemény és a véleményezési szakaszban keletkezett egyéb dokumentum egy 

példányát, továbbá azok másolati példányát elektronikus adathordozón küldje meg végső 

szakmai véleményezésre az állami főépítésznek.  

 

 

Felelős: polgármester, főépítész 

    Határidő: értelem szerint 
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10.)Állásfoglalás a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ köznevelési  

intézményeinek alapdokumentumát érintő változtatásokkal  kapcsolatban 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
 

 

Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság 

A 9 fő bizottsági tagból 7 fő vett részt a szavazásban, melyből 7 fő igen szavazatával  az Oktatási 

Egészségügyi és Civil Kapcsolatok Bizottsága nem tartja indokoltnak a jelenlegi iskola 

névváltoztatását, a határozati javaslatban foglaltakat ezért nem javasolja elfogadásra a Képviselő-

testületnek. 

 

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

vélemény nem hangzik el – így az ülés előtt kiosztott határozati javaslatban foglaltakat teszi fel 

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

szavazattal az alábbi határozatot hozza 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

124/2014. (IV.30.) önkormányzati határozata 

 

Állásfoglalás a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

köznevelési intézményeinek alapdokumentumát érintő 

változtatásokkal kapcsolatban 

                                                                       

                                                                                                                                                                 

1.) A Képviselő-testület a Mezőkövesdi Szent László Gimnázium és Közgazdasági 

Szakközépiskola esetében: 

 

Az OKJ számok és elnevezések változásainak átvezetésével kapcsolatban az alábbiak 

szerint egyetért: 

Régi: Logisztikai ügyintéző OKJ 5434502; Ügyviteli titkár OKJ 5434601 

Új, helyes: Logisztikai ügyintéző OKJ 5434501; Ügyviteli titkár OKJ 5434602 

 

Az SNI tanulók ellátásával kapcsolatban a változtatások átvezetésével az alábbiak 

szerint egyetért: 

6.1.1.3. és 6.1.2.3. pontokban a pontos megfogalmazás: sajátos nevelési igényű 

tanulók integrált nevelése-oktatása  (mozgásszervi, érzékszervi, autizmus 

spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődési zavar). 

 

2.) A Képviselő-testület nem tartja indokoltnak a székhely iskola jelenlegi nevének 

megváltoztatását, azonban az Alapfokú Művészeti Iskola esetében javasolja a Bárdos 

Lajos név felvételét.  

 

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

 

Felelős:  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

11.)Mezőkövesdi Média Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító  

okiratának módosítása (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
 

Ügyrendi és Szociális Bizottság 

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

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

testületnek.  
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Dr. Fekete Zoltán polgármester – miután 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 

125/2014. (IV.30.) önkormányzati határozata 

 

 

Mezőkövesdi Média Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  

Alapító Okiratának módosításáról 

 

 

Az alapítói jogokat gyakorló Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete a Mezőkövesdi Média Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 

3400 Mezőkövesd, Szent László tér 17.áűáűáű cégjegyzékszáma: Cg. 05-09-017756) 

Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosításíja:   

 

1./ Az Alapító az Alapító Okirat VI. pontját az alábbi rendelkezésekkel egészíti ki:  

 

„A társaság által végzett közfeladatok teljesítését a következő jogszabályhelyek írják 

elő: 

 

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

13. § (1) bekezdés 7. pontja,  

- a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint 

egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi 

XX. törvény 121. § a)-b) pontjai, 

- a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 73.§ (2) bekezdése, 76. § (1) 

bekezdése, (2) bekezdésének b)-f), illetve h) pontjai, valamint a 85. § a), és e)-

g) pontjai, 

- a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 5. § (1) 

bekezdése.” 

 

2./ Az Alapító az Alapító Okirat XIII. pontját az alábbi rendelkezésekkel egészíti ki:   

„Nem lehet vezető tisztségviselő (ügyvezető) az a személy, aki korábban olyan 

közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző 

két évben legalább egy évig -, 
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a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és 

vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette 

ki, 

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű 

adóhiányt tárt fel, 

c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás 

intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot 

szabott ki, 

d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről 

szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte. 

az ilyen közhasznú szervezet megszűnésétől számított három évig.” 

 

 

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal összefüggő 

tulajdonosi rendelkezések meghozatalára. 

 

 

Felelős:   polgármester. 

       ügyvezető 

 

Határidő: értelem szerint 

 

 

 

 

12.)A Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Kulturális, Könyvtári, Turisztikai és 

Múzeumi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnál törzstőke emelése és az 

alapító okirat egyéb szükséges módosításai (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 

mellékletét képezi) 
 

 

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 

A 6 fő Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság Bizottsági tagból 6 fő vett részt a szavazásban, és 6  

fő igen szavazatával a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 

Közkincs-tár Nonprofit Kft továbbműködését a Ptk. rendelkezéseivel összhangban folytassa.  

A 6 fő Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottsági tagból 6  fő vett részt a szavazásban, és 6  fő igen 

szavazatával a Közkincs-tár Nonprofit Kft törzstőkéjének emeléséről szóló határozati javaslatot 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

A 6 fő Pénzügyi és Közbeszerzési  Bizottsági tagból 6  fő vett részt a szavazásban, és 6  fő igen 

szavazatával a Közkincs-tár Nonprofit Kft Alapító Okiratának módosításáról szóló határozati 

javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

 

Ügyrendi és Szociális Bizottság 

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

szavazatával a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 

Közkincs-tár Nonprofit Kft továbbműködését a Ptk. rendelkezéseivel összhangban folytassa.  
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A 6 fő Ügyrendi és Szociális Bizottsági tagból 6  fő vett részt a szavazásban, és 6  fő igen 

szavazatával a Közkincs-tár Nonprofit Kft törzstőkéjének emeléséről szóló határozati javaslatot 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

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

szavazatával a Közkincs-tár Nonprofit Kft Alapító Okiratának módosításáról szóló határozati 

javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, hogy a Közkincs-tár 

Nonprofit Kft továbbműködését a Ptk. rendelkezéseivel összhangban folytassa.  

 

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 

126/2014. (IV.30.) önkormányzati határozata 

 

a Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Kulturális, Könyvtári, Turisztikai  

és Múzeumi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság továbbműködésére  

vonatkozó  szabályok meghatározásáról 

 

  

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő 

átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. tv.  12. § (1) 

bekezdésében foglalt törvényi rendelkezésekre figyelemmel 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testülete akként határoz, hogy a 

Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Kulturális, Könyvtári, Turisztikai és Múzeumi 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3400 Mezőkövesd, Szent László 

tér 24., cégjegyzékszáma: Cg. 05-09-016634, a továbbiakban úgyis, mint Társaság) 

továbbműködését a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

rendelkezéseivel összhangban folytatja. 
 

A Képviselő-testület megbízza a Társaság ügyvezetését azzal, hogy ezen döntés 

cégbírósághoz történő bejelentéséről gondoskodjon.    
 

 

Felelős: Polgármester 

              Ügyvezetők 

Határidő: Értelem szerint 

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a Közkincs-tár Nonprofit Kft törzstőkéjének 

emeléséről szóló határozati javaslatot, mivel a napirendhez módosító javaslat nem hangzik el.  
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A 12 fő Képviselő-testületi tagból 11 fő vett részt a szavazásban, és 11 igen 

szavazattal az alábbi határozatot hozza 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

127/2014. (IV.30.) önkormányzati határozata 

 

a Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Kulturális, Könyvtári, Turisztikai  

és Múzeumi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  

törzstőkéjének emeléséről   
 

 

1./ Mezőkövesd Város Önkormányzat Alapító a Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR 

Kulturális, Könyvtári, Turisztikai és Múzeumi Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság (székhelye: 3400 Mezőkövesd, Szent László tér 24., cégjegyzékszáma: Cg. 05-

09-016634, a továbbiakban úgyis, mint Társaság) törzstőkéjét 500.000,- Ft /azaz 

ötszázezer/ Ft-ról 2.500.000,- /azaz kettőmillió-ötszázegyezer/ Ft pénzbeli hozzájárulás 

szolgáltatásával 3.000.000,- /azaz hárommillió/ Ft-ra emeli fel. 

 

A Társaság törzstőke emelés utáni törzstőkéje 3.000.000,- /azaz hárommillió / Ft 

amely teljes egészében pénzbeli hozzájárulásból áll.      
 

Az Alapító a törzstőke emeléséhez szükséges 2.500.000,- /azaz kettőmillió-ötszáz/ Ft-os 

pénzbeli hozzájárulást a társaság OTP BANK Nyrt-nél vezetett 11734107-20119399 

számlájára történő befizetéssel teljesíti legkésőbb 2014. év május hó 10. napjáig.     
 

2./ Az Alapító a törzstőke emelésre tekintettel a Társaság Alapító Okiratát az 

alábbiak szerint módosítja:  
 

Az Alapító Okirat 7.) pontjának alább idézett rendelkezései:  

 

„A társaság törzstőkéje 500.000,- Ft azaz ötszázezer forint pénzbeli hozzájárulás.” 

 

a következő rendelkezések lépnek:  

 

„A társaság törzstőkéje 3.000.000,- Ft azaz hárommillió forint pénzbeli 

hozzájárulás.” 

 

Az Alapító Okirat 8.) pontjának alább idézett rendelkezése:  

 

„Mezőkövesd Város Önkormányzat alapító törzsbetétje 500.000,- Ft pénzbeli 

hozzájárulás.” 

 

helyébe a következő rendelkezések lépnek:  
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„Mezőkövesd Város Önkormányzat alapító törzsbetétje 3.000.000,- Ft azaz 

hárommillió forint pénzbeli hozzájárulás” 

 

3./ A Képviselő-testület a törzstőke emelés fedezetét Mezőkövesd Város Önkormányzata 

2014. évi költségvetésének 34. számú melléklet 3.7.1. pontjában szereplő felhalmozási 

célú céltartalék hitelkamatok változása tartalék terhére biztosítja.   

  

4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal összefüggő 

tulajdonosi rendelkezések meghozatalára és a törzstőke emelés végrehajtására.  

 

 

Felelős: Polgármester 

              Ügyvezetők 

 

Határidő: Értelem szerint 

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester szavazásra teszi fel Közkincs-tár Nonprofit Kft Alapító 

Okiratának módosításáról szóló határozati javaslatot. 

 

 

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 

128/2014. (IV.30.) önkormányzati határozata 

 

a Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Kulturális, Könyvtári, Turisztikai és  

Múzeumi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító  

Okiratának módosításairól  

 

 

1./ Mezőkövesd Város Önkormányzat Alapító a Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR 

Kulturális, Könyvtári, Turisztikai és Múzeumi Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság (székhelye: 3400 Mezőkövesd, Szent László tér 24., cégjegyzékszáma: Cg. 05-

09-016634, a továbbiakban úgyis, mint Társaság) Alapító Okiratát az alábbiak szerint 

módosítja:  
 

Az Alapító okirat 10.) pontjának alább idézett rendelkezése:  
A tagot a társaságnak a Gt. 4. § (3) bekezdése szerinti gazdasági tevékenységéből 

származó nyereség nem osztható fel, az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja. 

 

helyébe a következő rendelkezés lép:  

A társaság gazdasági tevékenységéből származó nyeresége nem osztható fel, 

az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja. 
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Az Alapító Okirat 11.) pontjának alább idézett rendelkezése: 
„Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazon kérdések, amelyeket a Gt. 

a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.” 

 

helyébe a következő rendelkezés  lép:  

„Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazon kérdések, amelyeket 

a Ptk. a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.” 
 

Az Alapító okirat 11.) pontjának alább idézett rendelkezése:  

„A társaságnál a taggyűlési hatáskörbe tartozó kérdésekben az alapító dönt és erről 

a vezető tisztségviselőket írásban köteles értesíteni. Az Áht. 95/A. § (7) bekezdése 

alapján a vezető tisztségviselő az alapító képviseletében eljáró személy szakmai 

irányítása mellett, utasításai szerint, a közfeladatról, illetve a közszolgáltatás 

ellátásáról való gondoskodás követelményét figyelembe véve köteles eljárni. 

Ebben a körben a vezető tisztségviselő hatáskörét az alapító elvonhatja, 

korlátozhatja.” 

 

helyébe a következő rendelkezés  lép:  

„A társaságnál a taggyűlési hatáskörbe tartozó kérdésekben az alapító dönt és 

erről a vezető tisztségviselőket írásban köteles értesíteni. A vezető 

tisztségviselő az alapító képviseletében eljáró személy szakmai irányítása 

mellett, utasításai szerint, a közfeladatról, illetve a közszolgáltatás ellátásáról 

való gondoskodás követelményét figyelembe véve köteles eljárni. Ebben a 

körben a vezető tisztségviselő hatáskörét az alapító elvonhatja, 

korlátozhatja.” 
 

Az Alapító okirat 11.) pontjának alább idézett rendelkezése:  

Az Áht. 95/A. § (8) bekezdése alapján - a megválasztással, illetve kinevezéssel 

kapcsolatos ügyek kivételével - az alapítói döntésre vonatkozó előterjesztést az 

alapító a Felügyelő Bizottság tagjainak, valamint az ügyvezetőnek küldi meg. A 

véleményezésre jogosultak 8 napon belül kötelesek véleményüket írásban 

közvetlenül az alapítónak megküldeni. A felügyelő bizottság a véleményezési 

jogot ülésen kívül gyakorolja.” 

 

helyébe a következő rendelkezés  lép:  

„Az alapító - a megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével 

- az alapítói döntésre vonatkozó előterjesztést az alapító a Felügyelő Bizottság 

tagjainak, valamint az ügyvezetőnek küldi meg. A véleményezésre jogosultak 8 

napon belül kötelesek véleményüket írásban közvetlenül az alapítónak 

megküldeni. A felügyelő bizottság a véleményezési jogot ülésen kívül gyakorolja.” 

 

Az Alapító Okirat 11/A.) pontja az alábbi rendelkezésekkel  egészül ki:   
 

„A társaság által végzett közfeladatok teljesítését Mezőkövesd Város önkormányzatának 

8/2004. (IV.01.) Ök számú rendeletén kívül a következő jogszabályhelyek írják elő: 
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Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 

(1) bekezdés 7. és 15. pontjai,  

 

a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes 

centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. 

törvény 121. § a)-b) pontjai, 

 

a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 

szóló 1997. évi CXL. törvény 73.§ (2) bekezdése, 76. §, 84. § valamint 85. § -ai, 

 

a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. 

évi XXVI. tv. 21. § a)-c) pontjai, 

 

a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 5. § (1) 

bekezdése.” 

 

Az Alapító Okirat 14.) pontjának alábbi rendelkezése:  

„A Felügyelő Bizottság tagjai kijelentik, hogy velük szemben a Gt-ben, 

valamint más jogszabályokban előírt kizáró okok nem állnak fenn.” 

 

az Alapító Okiratból mellőzésre kerül.  

 

Az Alapító Okirat az alábbi 14/B.) ponttal egészül ki:  
 

14/B.) Az összeférhetetlenség:  
„Nem lehet vezető tisztségviselő (ügyvezető) az, akit bűncselekmény elkövetése 

miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez 

fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. 

 

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit 

valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az 

ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem 

lehet. 

 

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető 

tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől 

 

Nem lehet vezető tisztségviselő az a személy, aki korábban olyan közhasznú 

szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben 

legalább egy évig -, 

 

1. amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és 

vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 

 

2. amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt 

tárt fel, 
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3. amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést 

alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 

 

4. amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről 

szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte. 

az ilyen közhasznú szervezet megszűnésétől számított három évig. 

 

Nem lehet a felügyelőbizottság elnöke vagy tagja olyan személy, akivel szemben a 

vezető tisztségviselőre vonatkozó kizáró ok áll fenn. 

Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a 

személy, aki 

a) az Alapító képviselője, az alapító döntéshozó szervének a tagja, 

b) a Társaságnál e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére 

irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, 

c) aki a Társaság cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által 

megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a 

Társaság által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban 

foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve 

d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.” 

 

Az Alapító Okirat 16.) pontjának alább idézett rendelkezése:  
„A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a gazdasági 

társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, a társaságnak és tagjainak az ott nem 

szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló 

1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.” 

 

helyébe a következő rendelkezés  lép:  

„Az alapító rögzíti, hogy a jelen alapító okirat által nem szabályozott 

kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), a 

civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. 

törvény (Civil tv.), valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az 

irányadóak.” 
 

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

tulajdonosi rendelkezések meghozatalára 

 

Felelős: Polgármester 

              Ügyvezetők 

Határidő: Értelem szerint 
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13.)Közbeszerzési eljárás indítása a Városi Rendelőintézet felújításához  

kivitelező kiválasztására (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

 

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 

6 fő bizottsági tagból 6 fő vett részt a szavazásban, melyből 6 fő igen szavazatával a Pénzügyi és 

Közbeszerzési Bizottság a határozati javaslatot a  mellékleteivel együtt elfogadásra javasolja a 

Képviselő-testületnek. 

Ügyrendi és Szociális Bizottság 

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

szavazatával a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, azt mellékleteivel együtt elfogadásra 

javasolja a képviselő-testületnek.  

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester – miután a jelenlévők részéről hozzászólás, vélemény nem 

hangzik el – így a határozati javaslatot a mellékleteivel együtt 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 

129/2014. (IV.30.) önkormányzati határozata 

 

közbeszerzési eljárás indítása a Városi Rendelőintézet  

felújításához kivitelező kiválasztására 

 

 

 

A Képviselő-testület a Városi Rendelőintézet felújítására vonatkozó projekt (ÉMOP-

4.1.1/B-12-2013-0001) kivitelezési munkálataihoz kapcsolódó, mellékelt ajánlattételi 

felhívást elfogadja, hozzájárul a Közbeszerzési Értesítőben történő megjelentetéshez. 

 

 

 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:   Polgármester 
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14/1.)Tízparancsolat Emlékmű elhelyezése (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 

mellékletét képezi) 
 

 

Ügyrendi és Szociális Bizottság 

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

szavazatával  úgy döntött, hogy amennyiben az emlékmű művészeti alkotásnak minősül, akkor 

1991. évi XX. tv. 109 §. (2) bek. alapján a szükséges szakvéleményt be kell szerezni, és csak ezt 

követően javasolja a döntés meghozatalát a Képviselő-testület részéről.  

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester tájékoztatja a jelenlévőket a műalkotás fogalmáról, mely szerint 

egy anyagi tárgyat akkor nevezzük műalkotásnak, ha a művészeti világ intézményes kereteiben 

annak tekintik. Azt gondolja, hogy a tízparancsolat több ezeréves szövegének táblán való 

megjelentetése ezt a definíciót  nem meríti ki annál is inkább, mert nem szobrászművész, de  nem 

is művész készíti, ezt a táblát egy falon is el lehet helyezni. A Templom melletti 1 m2 -es területre 

esett a választás, mert sétány mellett van, sokan sétálnak a Kavicsos-tó és Szabadidőpark 

területén, és úgy gondolta az Egyházközség, hogy általános érvényű normaszöveget közterületen 

elhelyezik, amely  senkit nem sért. Az önkormányzatnak anyagi költséget nem jelent, csak 1 m2 

es területre adjuk a hozzájáruló nyilatkozatot. Szeretné az Egyházközség, ha 2-3 héten belül meg 

is valósulna, hiszen felajánlásokból az anyagi háttér biztosítva van ehhez.  

 

Mivel több hozzászólás, vélemény nem hangzik el, így a határozati javaslat ismertetése után 

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 

130/2014. (IV.30.) önkormányzati határozata 

 

Tízparancsolat Emlékmű elhelyezése 

 

 

A Képviselő-testület a „Tízparancsolat Emlékmű elhelyezésével” kapcsolatos 

előterjesztést megtárgyalta és hozzájárul a „Tízparancsolat Emlékmű” kihelyezéséhez a 

Kavicsos-tavi Szabadidőparkba a melléklet szerinti területre. 

 

Felkéri a Polgármestert, hogy az Emlékmű elhelyezésével kapcsolatos tulajdonosi 

hozzájárulás aláírására.   

 

 

 Felelős:  Polgármester  

 Határidő:  azonnal  
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14/2.)Sürgősségi indítvány: 

 EU Önerő pályázatok benyújtása- határozatok módosítása (Az 

előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

Az előterjesztést bizottság nem tárgyalta. 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester tájékoztatásképpen elmondja, hogy a testületi határozatokban a 

Magyar Államkincstár kért pontosításokat, más értelemben a határozatok  nem módosultak.  

 

Mivel módosító javaslat a jelenlévő képviselők részéről nem hangzik el, így az 

„Épületenergetikai fejlesztés a mezőkövesdi Mező Ferenc Tagiskolában - KEOP-5.5.0/A/12-

2013-0095” 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 

131/2014. (IV.30.) 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 

Elnyert támogatás: 91.990.981.- Ft 91.990.981.- Ft 

Saját forrás 16.233.702.- Ft 16.233.702.- Ft 

ebből EU Önerő alapból igényelt 

támogatás: 
8.928.536.- Ft 8.928.536.- Ft 
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A Képviselő-testület vállalja, hogy a pályázat megvalósításához szükséges önerő összegét 

az Önkormányzat a 2014 évi költségvetésében elkülöníti, s azt kizárólag a projekt 

megvalósítás céljára használja fel. Sikertelen pályázat esetén a projekt megvalósításához 

szükséges teljes 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 az „Épületenergetikai fejlesztés a mezőkövesdi V. sz. 

Tagóvodában - KEOP-5.5.0/A/12-2013-0095” 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 

132/2014. (IV.30.) 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.) 

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 
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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 7.539.129.- Ft 7.539.129.- Ft 

ebből EU Önerő alapból igényelt 

támogatás: 
4.146.521.- Ft 4.146.521.- Ft 

 

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

az Önkormányzat a 2014 évi költségvetésében elkülöníti, s azt kizárólag a projekt 

megvalósítás céljára használja fel. Sikertelen pályázat esetén a projekt megvalósításához 

szükséges teljes 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 az „Épületenergetikai fejlesztés a mezőkövesdi VI. sz. 

Tagóvodában - KEOP-5.5.0/A/12-2013-0095” 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 

133/2014. (IV.30.) 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.) 
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A tervezett fejlesztés pontos megnevezése: Épületenergetikai fejlesztés a mezőkövesdi 

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

A támogatási szerződés 4.1.1 pontja alapján a támogatott fejlesztés összköltsége: 

bruttó 61.210.686.- Ft  

A támogatási szerződés 4.2 pontja alapján a támogatott fejlesztés elszámolható 

összköltsége: bruttó 60.813.082.- Ft  

Pénzügyi ütemezés: 

 

 2014 – támogatott fejlesztés: 60.813.082 Ft (illetve 61.210.686.- Ft, amennyiben a 

projektelemekre vonatkozó eljárások lebonyolítása után az összköltség meghaladja 

a támogatott részt) 

Pénzügyi forrásainak összetétele és azok éves ütemezése: 

 

 2014. év Összesen 

Beruházási költség 61.210.686. -Ft 61.210.686. -Ft 

Elszámolható beruházási költség 60.813.082.- Ft 60.813.082.- Ft 

Elnyert támogatás: 51.691.120.- Ft 51.691.120.- Ft 

Beruházás saját forrása 9.519.566. -Ft 9.519.566. -Ft 

Elszámolható költség saját 

forrása 
9.121.962.- Ft 9.121.962.- Ft 

ebből EU Önerő alapból igényelt 

támogatás (az Elszámolható 

beruházási költséghez tartozó 

önerő 55%-a) 

5.017.079.- Ft 5.017.079.- Ft 

 

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

az Önkormányzat a 2014 évi költségvetésében elkülöníti, s azt kizárólag a projekt 

megvalósítás céljára használja fel. Sikertelen pályázat esetén a projekt megvalósításához 

szükséges teljes önerőt az önkormányzat a pályázatban vállaltaknak megfelelően 

biztosítja, beleértve a pályázatban nem elszámolható költségeket is. 

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 

 

 

Tájékoztató a Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről(Az 

előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság  1 db 

 Oktatási Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság  1 db 
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Csirmaz József  a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság elnöke ismertette az átruházott 

hatáskörben meghozott döntést.  

 

 

14/3.)Tájékoztató az interpellációkra adott válaszokról (Az előterjesztés a 

jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
Csirmaz Zsolt és Takács József az interpellációjukra adott választ  elfogadják. 

 

 

 

SZÓBELI    INTERPELLÁCIÓ  

 

---CSIRMAZ   JÓZSEF  képviselő  interpellációjában elmondja, hogy a Gaál I.u.13. sz. melletti 

autóbusz parkoló és személygépkocsi parkoló elkészült. Parkoló környékén kialakultak a 

virágágyások. Szeretné a körzetében a virágágyásokat tovább bővíteni pl. a Madách u. 25-27. sz. 

területen, (volt olajkút) ,  a  Damjanich út - Kereszt köz  kereszteződésében, valamint az  Éva u. 

2. sz. virágágyással növekedne. 

 

A Varga Pál úton lévő Malom melletti területet zúzott kővel kéri feltölteni.  

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy egyszerűbb lenne a dolog, ha 

Képviselő Úr a virágosítással kapcsolatban  a VG Zrt-vel venné fel a kapcsolatot. A Malom 

melletti terület zúzott kővel történő leszórása meg fog oldódni.  

 

 

 

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  

 

 

 

 Csirmaz József  Nyeste László  

 települési képviselő  települési képviselő 


