JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 24-én
megtartott üléséről.
Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal „B” ép. félemeleti tanácskozó terem
Mezőkövesd, Mátyás király út 114.

Jelen vannak:
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Takács József
Csirmaz Zsolt
Guti Árpád
Nyeste László
Igazoltan maradt távol:

Csiger Lajos
Malatinszky Károly
Molnár Istvánné
Csirmaz József

Vámos Zoltán alpolgármester
Bóta Gáspár
Barsi László

Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal részéről:
Dr. Jakab Orsolya jegyző
Balog Lászlóné irodavezető
Vigh Henrik irodavezető
Toma Tibor főépítész
Benkő Edit vagyongazdálkodási referens (érintett napirendnél)
Meghívottak:

Dr. Hajdu András Járási Hivatal vezető helyettese
Szobonya Sándor VG Zrt vezérigazgatója

Dr. Fekete Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet. A
12 fő képviselőből jelen van 9 fő. Igazoltan maradt távol Vámos Zoltán alpolgármester, Bóta
Gáspár és Barsi László képviselő. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Csirmaz Zsolt és Guti Árpád
képviselőket.
Sürgősségi indítványt terjeszt elő nyílt ülésen
 „Mezőkövesd Város Önkormányzata 4 éves beszámolójának megjelentetése” címmel,
valamint
 „A Mezőkövesdi Kézilabda Club mikrobusz beszerzésére vonatkozó támogatási kérelme”
címmel
1

Dr. Fekete Zoltán polgármester a „Mezőkövesd Város Önkormányzata 4 éves beszámolójának
megjelentetése” című sürgősségi indítvány nyílt ülésen történő megtárgyalásának elfogadását
teszi fel szavazásra.
A 12 fő Képviselő-testületi tagból 9 fő vett részt a szavazásban, és 9 igen szavazattal
a sürgősségi indítvány megtárgyalását elfogadja

Dr. Fekete Zoltán polgármester a „A Mezőkövesdi Kézilabda Club mikrobusz beszerzésére
vonatkozó támogatási kérelme” című sürgősségi indítvány nyílt ülésen történő megtárgyalásának
elfogadását teszi fel szavazásra.
A 12 fő Képviselő-testületi tagból 9 fő vett részt a szavazásban, és 9 igen szavazattal
a sürgősségi indítvány megtárgyalását elfogadja

Dr. Fekete Zoltán polgármester a meghívón szereplő napirendi pontokat teszi fel szavazásra, az
elfogadott sürgősségi indítványokkal együtt.
A 12 fő Képviselő-testületi tagból 9 fő vett részt a szavazásban, és 9 igen szavazattal
az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
255/2014. (IX.24.) önkormányzati határozata
Napirend megállapítása
1.)„Tiszta udvar rendes ház” városszépítő program értékelése, eredményhirdetése
Előadó:
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens: Guba Viktória szervezési referens
2.) A helyi önkormányzatok 2014. évi rendkívüli támogatásra vonatkozó igény
benyújtása
Előadó:
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens: Balog Lászlóné kincstári irodavezető
3.) Mezőkövesdi Művelődési Közalapítvány alapító okiratának módosítása
Előadó:
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens: Dr. Jakab Orsolya jegyző
4.) Zsóry Camping Kft tőkeleszállításával kapcsolatos cégeljárás
Előadó:
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens: Dr. Jakab Orsolya jegyző
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5.) Mezőkövesd Város Önkormányzata Bizottságainak beszámolója 4 éves
tevékenységükről
Előadó:
bizottságok elnökei
5/2.) Mezőkövesd Város Önkormányzata 4 éves beszámolójának megjelentetése
Előadó:
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens: Guba Viktória szervezési referens
6.) Az 1956. október 23-i Forradalom és Szabadságharc 58. évfordulója
alkalmából rendezett ünnepi program költségvetése
Előadó:
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens: Guba Viktória szervezési referens
7.) József Attila u. 3. sz. alatti orvosi ügyelet épületének felújítása
Előadó:
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens: Vígh Henrik irodavezető
8.) Tájékoztató az interpellációkra adott válaszokról
9.) Mezőkövesdi Kézilabda Club mikrobusz beszerzésére vonatkozó támogatási
kérelme
Előadó:
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens: Balog Lászlóné kincstári irodavezető
9/1.)Indítványok, javaslatok
ZÁRT ÜLÉS
10.) ÖNKORMÁNYZATI INGATLANOK HASZNOSÍTÁSA
10/1.) 200/6 hrsz.-ú ingatlan 70 m2 térmértékű részének hasznosítása
10/2.) Juharfa u. 3. 3/14. szám alatti önkormányzati bérlakás hasznosítása
10/3.) Illyés Gyula u. 8. 2/2. szám alatti bérlakás hasznosítása
10/4.) Szent László tér 19. I/2. szám alatti bérlakás hasznosítása
10/5.) Mátyás király út 68. 2/2. szám alatti bérlakás hasznosítása
10/6.) Észak-magyarországi MÉH nyersanyaghasznosító Zrt. részvényeinek
értékesítése
Előadó:
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens: Benkő Edit vagyongazdálkodási referens
11.) Lakáscélú támogatási kérelem elbírálása
Előadó:
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens: Dr. Kovács András aljegyző
Felelős:
Határidő:

Polgármester
értelem szerint
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Interpellációs szándékát jelezte
Takács József képviselő

Jelentés a 2014. augusztus 31-ig lejárt határidejű képviselő-testületi döntések
végrehajtásáról (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Dr. Fekete Zoltán polgármester – miután a jelenlévők részéről módosító javaslat nem hangzik el
– a határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
A 12 fő Képviselő-testületi tagból 9 fő vett részt a szavazásban, és 9 igen szavazattal
az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
256/2014. (IX.24.) önkormányzati határozata
Jelentés a 2014. augusztus 31-ig lejárt határidejű képviselő-testületi
döntések végrehajtásáról
1.) A Képviselő-testület elfogadja a 14/2014. önkormányzati rendelet, valamint a 137, 166,
168, 169, 186, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 239, 223, 224/2014. önkormányzati
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést.
2.) A 221, 222/2014. önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést azzal
fogadja el, hogy a végrehajtást követően a polgármester ismételten adjon tájékoztatást.
Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal és folyamatos

1.)„Tiszta udvar rendes ház” városszépítő program értékelése
eredményhirdetése (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-javaslatot elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.
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Dr. Fekete Zoltán polgármester - miután a napirendhez hozzászólás, vélemény nem hangzik el –
így a határozati javaslatban foglaltakat teszi fel szavazásra.
A 12 fő Képviselő-testületi tagból 9 fő vett részt a szavazásban, és 9 igen szavazattal
az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
257/2014. (IX.24.) önkormányzati határozata
A „Tiszta udvar, rendes ház” városszépítő program értékeléséről
és eredményhirdetéséről
1.) Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a „Tiszta udvar,
rendes ház” városszépítő versenyre felállított értékelő bizottság döntésével.
A Képviselő-testület az alábbi személyeket és portákat részesíti díjazásban:
I. körzetben:

Novák Zsolt Balassi B. u. 16.
Póta László Petőfi u. 24.

II. körzetben:

Aradi Csaba Márta u. 7.
Hajdu Istvánné Irén u. 8.

III. körzetben:

Szabó Gyula Madách u. 14.
Elekné Takács Mária Madách u. 28.

IV. körzetben:

Kirnyák András Bartók B. u. 7.
Kruzsely Károly Damjanich u. 29.

V. körzetben:

Molnár László Mátyás u. 101.
Cserven Lajos Rozmaring u. 26/A

VI. körzetben:

Pap Gábor Szemere B. u. 30.
Szabó Eszter Szemere B. u. 36.

VII. körzetben:

Istókné Pap Katalin Cseresznye u. 35.
Vaskó Vasas László Cseresznye u. 62.

VIII. körzetben:

Sáth Péter Bagoly u. 42.
Demeter Jánosné Hattyú u. 1.

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére és a díjak átadására.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2014. szeptember 24.
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Dr. Fekete Zoltán polgármester megköszöni azoknak az embereknek a munkáját, akik ezt a
programot lebonyolították, és őszinte tisztelete azoknak, akik díjazásban is részesülnek.
Véleménye szerint nagyon jó kezdeményezés, és a képviselő-testület sem véletlenül fogadta el a
programot, és bízik benne, hogy ez az egész városra kihatással lesz. Szeretné, ha egyre több
tiszta, szép porta lenne, ezáltal az emberek is tisztább lelkűek lesznek. Ismerteti a határozati
javaslatban szerepelő neveket. A kitüntetettek díjazásban részesültek, melyek átadásra kerültek.
Akik nem tudtak részt venni a díjátadáson, meg fogják kapni a díjakat.

Polgármesteri tájékoztató (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Dr. Fekete Zoltán polgármester röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.
Nyeste László képviselő már többször jelezte, hogy van egy városi rendezvény, amelyre a testület
összes tagja hivatalos, akkor ők is joggal várják el, hogy meghívót kapjanak az intézménytől.
Véleménye szerint korrekten teljesítik képviselői kötelezettségüket. Gépmúzeum rendezvényeire
évek óta nem kapják meg a meghívókat. Korábban azt gondolta, hogy véletlen, de az utóbbi
rendezvényre sem kaptak. Úgy érzi, hogy nem szerencsés, ha ilyen megkülönböztetés történik a
városban. Amikor kaptak meghívót, minden esetben részt is vettek a rendezvényeken.
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Városszépítő és Városvédő Egyesület szervezésében sor
került a Temetői Kőkép átadására. Véleménye szerint nem igazán hátrálhat ki a felújításból a
város.
Dr. Fekete Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy rendezvényekre a meghívót a civil
szervezetek intézik, és Ő nem fog utasítani egyetlen civil szervezetet sem, ezért a civil
szervezetnél kell ezt szóvá tenni. Kőképpel kapcsolatban elmondja, hogy az önkormányzat 150
eFt-tal segítette a Kőkép felújítását. A Városszépítő Egyesület elnök asszonya, hogy 700 eFt-tal
tartozik azoknak, akiket szóban bízott meg, de kifizetni már nem tudja. Nem hajlandó más
felelőtlensége miatt az önkormányzatot belevinni ilyen ügybe. Addig, amíg nincsenek kifizetve a
számlák, addig nem kell ünnepelni. Sajnálja, hogy az információk nem jutottak el a
képviselőkhöz, de sajnos még az egyesületi tagokhoz sem.
Guti Árpád úgy gondolja, ha az önkormányzat a civil szervezetet támogatja, akkor őket is illene
meghívni a rendezvényre. Reméli, hogy a jövőben ez nem így lesz.
Dr. Fekete Zoltán polgármester – mivel több hozzászólás, vélemény nem hangzik el – így a
polgármesteri tájékoztatóban foglaltakat teszi fel szavazásra.
A 12 fő Képviselő-testületi tagból 9 fő vett részt a szavazásban, és 9 igen szavazattal
a polgármesteri tájékoztatót elfogadja
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2.) A helyi önkormányzatok 2014. évi rendkívüli támogatásra vonatkozó igény
benyújtása (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság
A 6 fő Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottsági tagból 6 fő vett részt a szavazásban, melyen 6 fő
igen szavazatával a Képviselő-testület felé a határozati javaslatban foglaltakat elfogadásra
javasolja.
Dr. Fekete Zoltán polgármester – mivel a jelenlévő képviselők részéről módosító javaslat nem
hangzik el – így a határozati javaslatban foglaltakat teszi fel szavazásra.
A 12 fő Képviselő-testületi tagból 9 fő vett részt a szavazásban, és 9 igen szavazattal
az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
258/2014. (IX.24.) önkormányzati határozata
a helyi önkormányzatok 2014. évi rendkívüli támogatásra
vonatkozó igény benyújtásáról
Mezőkövesd város Képviselő-testülete, a Magyarország 2014. évi központi
költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 4. számú melléklete, valamint a
7/2014. (I.31) BM. rendelet alapján támogatási igényt nyújt be a helyi önkormányzatok
rendkívüli támogatásra.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. szeptember 30. a pályázat benyújtása

3.) Mezőkövesdi Művelődési Közalapítvány alapító okiratának módosítása (Az
előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Ügyrendi és Szociális Bizottság
A 7 fő bizottsági tagból 7 fő vett részt a szavazásban, 7 fő igen szavazatával az Ügyrendi és
Szociális Bizottság a Mezőkövesdi Művelődési Közalapítvány Alapító Okiratának módosításával
egyetért, a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
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Dr. Fekete Zoltán polgármester – mivel a napirendhez hozzászólás, vélemény nem hangzik el –
így a határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
A 12 fő Képviselő-testületi tagból 9 fő vett részt a szavazásban, és 9 igen szavazattal
az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
259/2014. (IX.24.) önkormányzati határozata
a Mezőkövesdi Művelődési Közalapítvány
Alapító Okiratának a módosításáról
Az alapítói jogokat gyakorló Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a Mezőkövesdi Művelődési Közalapítvány (székhelye: 3400 Mezőkövesd, Szent László
tér 24.) Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosításíja:
1./ Az Alapító Okirat preambuluma az alábbiak szerint módosul:

„A MEZŐKÖVESDI MŰVELŐDÉSI KÖZALAPÍTVÁNY
ALAPÍTÓ OKIRATA
- a módosításokkal egységes szerkezetben amely abból a célból készült, hogy az 1./ pontban megjelölt alapító jogi személyiséggel
rendelkező Közalapítványt hozzon létre az alábbiak szerint:”
2./ Az Alapító Okirat alábbi rendelkezéssel egészül ki:
„2/A. Az Alapító a Közalapítványt határozatlan időre létesíti.”
3./ Az Alapító Okirat 13./ pontja az alábbiak szerint módosul:
„Az Alapító Okirat által nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint
a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.
törvény (Civil törvény), a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a
közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet, és az
egyéb Alapítványi tárgyú jogszabályok rendelkezései az irányadóak.”
4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal összefüggő
tulajdonosi rendelkezések meghozatalára.
Felelős: polgármester.
kuratórium elnöke
Határidő: értelem szerint
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4.)Zsóry Camping Kft tőkeleszállításával
előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

kapcsolatos

cégeljárás

(Az

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság
A 6 fő Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottsági tagból 6 fő vett részt a szavazásban, melyen 4 fő
igen szavazatával 2 tartózkodás mellett a Képviselő-testület felé a határozati javaslatban
foglaltakat elfogadásra javasolja.
Ügyrendi és Szociális Bizottság
A 7 fő bizottsági tagból 7 fő vett részt a szavazásban, 7 fő igen szavazatával az Ügyrendi és
Szociális Bizottság a Zsóry Camping Kft tőkeleszállításával kapcsolatos határozati javaslatban
foglaltakkal egyetért, azt elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek.
Dr. Fekete Zoltán polgármester – mivel a napirendhez módosító javaslat a jelenlévő képviselők
nem hangzik el – így a határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
A 12 fő Képviselő-testületi tagból 9 fő vett részt a szavazásban, és 8 igen szavazattal,
1 fő tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
260/2014. (IX.24.) önkormányzati határozata
A Zsóry Camping Kft. tőkeleszállításával kapcsolatos cégeljárásról
1.) A Képviselő-testület a 249/2014. (VIII. 27.) önkormányzati határozatában az
Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő Zsóry Camping Kft. tulajdonában álló,
Mezőkövesd belterület 7174/36 és 7174/37 helyrajzi számú ingatlanoknak a Mezőkövesd
Zsóry Futball Club Kft. részére történő értékesítéséről határozott az ingatlanok
gazdaságos hasznosítása érdekében, amelynek előfeltétele az ingatlanoknak a Zsóry
Camping Kft. által az Önkormányzat részére történő átadása ajándékozás jogcímén.
2.) Minthogy az ingatlanok a Zsóry Camping Kft. törzstőkéjének részét képezték, így az
ingatlanoknak a Zsóry Camping Kft. tulajdonából való kikerülésével a társaság tőkéje
36.050.000,- Ft nem pénzbeli hozzájárulással csökkent, a törzstőke így 500.000,- Ft
maradt. Ennek megfelelően a Képviselő-testület a Zsóry Camping Kft. alapítójának
képviseletében az ajándékozáshoz kapcsolódóan alapítói határozatban rendelkezik a
Zsóry Camping Kft. törzstőkéjének leszállításáról oly módon, hogy egyúttal gondoskodik
arról, hogy a Zsóry Camping Kft. törzstőkéje elérje annak a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvényben előírt legalacsonyabb összegét.
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3.) A képviselő-testület a társaság törzstőkéjét 2.500.000,- Ft-tal megemeli, amelynek
fedezete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének általános tartaléka.
4.) A Képviselő-testület jogszabályi kötelezettségének eleget téve alapítói határozatban dönt
továbbá arról, hogy a Zsóry Camping Kft. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény rendelkezéseivel összhangban működjön tovább, alapító okirata ennek
megfelelően kerüljön módosításra.
5.) A Képviselő-testület a Zsóry Camping Kft. alapítójának képviseletében gondoskodik
arról is, hogy a Zsóry Camping Kft. teljesítse jogszabályban meghatározott
kötelezettségeit, és a tőkeleszállításról szóló döntését tartalmazó közlemény közzétételre
kerüljön a Cégközlönyben, a jogszabályi feltételek fennállása esetén az arra igényt tartó
hitelezők biztosítékot kapjanak, majd azt követően megindításra kerüljön a
változásbejegyzés iránti cégeljárás.
6.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Zsóry Camping Kft.
törzstőke-leszállítással és változásbejegyzéssel kapcsolatos alapítói határozatait aláírja.
7.) A Képviselő-testület utasítja a Zsóry Camping Kft. ügyvezetőjét, hogy intézkedjen a
törzstőke-leszállításról szóló döntést tartalmazó közlemény Cégközlönyben való
közzététele, a hitelezők biztosíték iránti igényeinek jogszabályoknak megfelelő kezelése,
valamint azt követően a változásbejegyzési eljárás megindítása iránt.
Felelős: polgármester, ügyvezető
Határidő: értelem szerint

5.) Mezőkövesd Város Önkormányzata Bizottságainak beszámolója 4 éves
tevékenységükről (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 négy éves beszámolóról szóló előterjesztést
megtárgyalta, és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság
A 6 fő Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottsági tagból 6 fő vett részt a szavazásban, melyen 6 fő
igen szavazatával a Képviselő-testület felé a határozati javaslatban foglaltakat elfogadásra
javasolja.
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság
A 9 fő Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottsági tagból 6 fő vett részt a szavazásban,
melyen 6 fő igen szavazatával a Képviselő-testület felé a határozati javaslatban foglaltakat
elfogadásra javasolja.
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Ügyrendi és Szociális Bizottság
A 7 fő bizottsági tagból 7 fő vett részt a szavazásban, 7 fő igen szavazatával az Ügyrendi és
Szociális Bizottság a négy éves beszámolóról szóló előterjesztést megtárgyalta, és a határozati
javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Dr. Fekete Zoltán polgármester – mivel a napirendhez hozzászólás, vélemény nem hangzik el –
így a határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
A 12 fő Képviselő-testületi tagból 9 fő vett részt a szavazásban, és 9 igen szavazattal
az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
261/2014. (IX.24.) önkormányzati határozata
Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testület
állandó bizottságainak négy éves tevékenységéről
szóló beszámolója
Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Bizottságok
négy éves beszámolóját és elfogadja azt. Megköszöni a bizottsági tagok aktív
szerepvállalását a testületi munka előkészítésében.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal és értelem szerint

5/2.) Sürgősségi indítvány:
 Mezőkövesd Város Önkormányzata 4 éves beszámolójának
megjelentetése (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Az előterjesztést bizottság nem tárgyalta.
Dr. Fekete Zoltán polgármester röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Miután a
napirendhez a jelenlévő képviselők részéről hozzászólás, vélemény nem hangzik el – így a
határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
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A 12 fő Képviselő-testületi tagból 9 fő vett részt a szavazásban, és 9 igen szavazattal
az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
262/2014. (IX.24.) önkormányzati határozata
Mezőkövesd Város Önkormányzata 4 éves beszámolójának
megjelentetéséről
1.) Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékelt tartalom szerint
elfogadja Mezőkövesd Város Önkormányzatának 2010-2014-es beszámolóját, valamint
egyetért annak a Mezőkövesdi Újság mellékleteként való megjelentetésével.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2014. szeptember 24.

6.) Az 1956. október 23-i Forradalom és Szabadságharc 58. évfordulója
alkalmából rendezett ünnepi program költségvetése (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 foglaltakkal egyetért, az
ünnepi események lebonyolítására 150 eFt támogatást javasol biztosítani az általános tartalék
keret terhére. Az ünnepi szónok személyének kiválasztását a Képviselő-testületre bízza.
Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság
A 6 fő Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottsági tagból 6 fő vett részt a szavazásban, melyen 6 fő
igen szavazatával a Képviselő-testület felé a határozati javaslatban foglaltakat elfogadásra
javasolja.

Csiger Lajos képviselő ünnepi szónok személyére javasolja
felkérni.

Hajdu Ráfis János díszpolgárt
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Dr. Fekete Zoltán polgármester az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot teszi fel
szavazásra azzal, hogy ünnepi szónoknak Hajdu Ráfis János díszpolgárt kérik fel.
A 12 fő Képviselő-testületi tagból 9 fő vett részt a szavazásban, és 9 igen szavazattal
az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
263/2014. (IX.24.) önkormányzati határozata
Az 1956. október 23-i Forradalom és Szabadságharc 58. évfordulója
alkalmából rendezett ünnepi program költségvetéséről
1.) Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1956-os Forradalom és
Szabadságharc 58. évfordulójának tiszteletére rendezendő
ünnepi program
költségvetéséről szóló előterjesztést megtárgyalta és a mellékelt költségvetési terv szerint
elfogadja.
2.) Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 58. évfordulójának mezőkövesdi,
önkormányzati ünnepi eseményeinek lebonyolítására 150.000 Ft anyagi hátteret biztosít
az Általános tartalék keret terhére, melyet a Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit
Kft. részére utal át.
3.) Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ünnepi szónoknak Hajdú
Ráfis János személyét javasolja felkérni.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2014. október 22.
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Az 1956. október 23-i Forradalom és Szabadságharc 58. évfordulójának
megünneplése
Mezőkövesd, 2014. október 22. (szerda)
Rendezvényterv

13:00 – 14:00 Ünnepi műsor a Közösségi Házban


Himnusz



Ünnepi köszöntő beszéd



Ünnepi műsor (A Mezőkövesdi Szent László Gimnázium és Közgazdasági
Szakközépiskola tanulóinak előadásában) A Szent László Gimnázium és Közgazdasági
Szakközépiskola tanulói a színpadi produkció által megemlékeznek az 1956. október 23-i
Forradalom és Szabadságharc eseményeiről.
Szózat

14:15 - 14:30 Térzene az 1956-os emlékműnél a Pro Urbe díjas Mezőkövesdi Fúvószenekar
közreműködésével
14:30 - 15:00 Koszorúzás az 1956-os emlékműnél
Költségvetés
- kellékek

40.000 Ft

- szereplők vendégül látása

10.000 Ft

- marketing költségek (plakát, meghívó, hirdetés…)
Összesen:

100.000 Ft
150.000 Ft
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7.) József Attila u. 3. sz. alatti orvosi ügyelet épületének felújítása (Az
előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság
A 6 fő Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottsági tagból 6 fő vett részt a szavazásban, melyen 6 fő
igen szavazatával azt javasolja, hogy még legalább 2 árajánlatot mellékeljen a bérlő a Képviselőtestületi ülés napjáig.
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság
A 9 fő Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottsági tagból 6 fő vett részt a szavazásban,
melyen 6 fő igen szavazatával a határozati javaslatban foglaltakat elfogadásra javasolja azzal,
hogy még legalább 2 árajánlatot mellékeljen a bérlő a Képviselő-testületi ülés napjáig.
Nyeste László amennyiben megnézik az árajánlatokat, akkor az irrealitás irányában vannak. Van
egy ilyen, hogy jó gazda gondosságával próbálják a bérlőket rávenni, hogy költséghatékonyabb
megoldást kerítsenek. Nem mindegy, hogy milyen költségvetést adnak be.
Takács József a javaslatot úgy lehetne kivédeni, ha nem a bérlőre bíznák az árajánlatkérést,
hanem az önkormányzat kérné be.
Dr. Fekete Zoltán polgármester aki aláírja, az vállalja a felelősséget. Nincs lehetőség, hogy külön
önkormányzati apparátus ilyeneket ellenőrizzen. Nem szeretné, hogy a köztisztviselő járkáljon,
fel kell-e újítani az épület, vagy nem. Valamilyen technikát ki kell találni, ha anyagköltségek
vannak, az ellenőrizhető. A munkadíjban lehetnek eltérések.
Mivel több hozzászólás nem hangzik el, így a határozati javaslatban foglaltakat teszi fel
szavazásra.
A 12 fő Képviselő-testületi tagból 9 fő vett részt a szavazásban, és 9 igen szavazattal
az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
264/2014. (IX.24.) önkormányzati határozata
a József Attila út 3. sz. alatti orvosi ügyelet épületének
felújítási munkáiról
1./ A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta, a bérbe adott Mezőkövesd, József
Attila út 3. sz. alatti ingatlanban a bérlő által végzendő értéknövelő beruházással –fűtési
rendszer és vizeshelyiség részleges felújításával– egyetért.
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2./ A Képviselő-testület a benyújtott költségvetés szerinti műszaki tartalmat indokoltnak
tartja, annak költségvetését elfogadja. Javasolja, hogy a költségvetés szerinti bruttó
576.995 Ft bérleti díjba történő beszámítását a Kistérségi Társulás jóváhagyja a
következők szerint: Bérlő 8 hónapon keresztül a 70.000 Ft/hó bérleti díjat nem fizeti meg,
a 9. hónapban a bérleti díj a fennmaradó 16.995 Ft-tal csökken. A Képviselő-testület
hozzájárul, hogy a Kistérségi Társulás is a bérleti díjban érvényesítse a fentiek szerinti
bérbeszámítást.
3./ Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az írásbeli megállapodás aláírására.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

Sürgősségi indítvány:
 A Mezőkövesdi Kézilabda Club mikrobusz beszerzésére vonatkozó
támogatási kérelme (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Az előterjesztést bizottság nem tárgyalta.
Dr. Fekete Zoltán polgármester röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Elmondja, hogy
a Mezőkövesdi Kézilabda Club is fontos a városnak, és fontos, hogy megfelelő közlekedési
eszközök legyenek a tulajdonukba. Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy a határozati javaslatot
támogassák.
A 12 fő Képviselő-testületi tagból 9 fő vett részt a szavazásban, és 9 igen szavazattal
az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
265/2014. (IX.24.) önkormányzati határozata
a Mezőkövesdi Kézilabda Club mikrobusz beszerzésének
támogatásáról
1. A Képviselő-testület támogatja a Mezőkövesdi Kézilabda Club, 2 db 9 személyes
mikrobusz vásárlását, és a beszerzéshez szükséges 30 %-os önerőt (maximum 5,5
millió Ft-ot) az Önkormányzat felhalmozási céltartalékának a 3.7.1. pontjában
hitelkamatok változására betervezett önerő átcsoportosításával biztosítja.
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2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. szeptember 30.

Tájékoztató az interpellációkra adott válaszokról (Az előterjesztés a
jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Csirmaz József és Molnár Istvánné képviselők az interpellációjukra adott választ elfogadják.

Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntése (Az előterjesztés a jegyzőkönyv
mellékletét képezi)


Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság 1 db határozat

SZÓBELI INTERPELLÁCIÓ

---TAKÁCS JÓZSEF képviselő a Honvéd út - József Attila út csatlakozásnál csapadékvíz
elvezető rendszer kiépítését kéri megvalósítani mindaddig, míg az aszfaltozás nem kezdődik meg.
A Fűzfa teret sokan összetévesztik a Fűzfa utcával, ezért kéri az utcatábla kihelyezését.
Dr. Fekete Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy a csapadékvíz elvezető rendszer
kiépítésével kapcsolatban Képviselő Úr keresse meg a Városgazdálkodási Zrt-t, mivel ők a
kivitelezők, és nem az önkormányzat. Kéri Szobonya Sándor VG Zrt vezérigazgatóját, hogy az
ÉRV Zrt kivitelezésében történő munkát oldják meg.
Felkéri Vigh Henrik irodavezetőt, hogy a Fűzfa térre helyezzék ki az utcatáblát.
Végezetül elmondja, hogy 2010. - 2014. közötti időszak hivatalos és ütemezett testület ülései
közül ez volt az utolsó. Újabb pályázati lehetőségek nyílnak meg, ezért előfordul, hogy az
önkormányzati választásig rendkívüli ülést kell összehívni. Megköszöni a képviselőknek az
elmúlt 4 év munkáját, azoknak akik a munkát elősegítették a testületi munkában. Méltón lehet
büszke mindenki, hogy ennek a testületnek a tagja volt.
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Kívánja, hogy a terveiket valósítsák meg, és kéri, hogy a város töretlen fejlődését segítsék elő.
Ezt követően az ajándék átadására kerül sor. Mindenkinek köszöni a 4 évet, további jó
egészséget, töretlen munkakedvet kíván.
A Képviselő-testület a 2011. évi Mötv. 46.§ (2) bekezdése alapján zárt ülés keretében folytatja
tovább a tanácskozást.

K.m.f.
Dr. Fekete Zoltán
polgármester

Dr. Jakab Orsolya
jegyző
Jegyzőkönyv hitelesítő

Csirmaz Zsolt
települési képviselő

Guti Árpád
települési képviselő
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