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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27-én 

megtartott  ALAKULÓ üléséről. 

 

 

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

 Mezőkövesd, Mátyás király út 114.  

 

Jelen vannak: 

Dr. Fekete Zoltán polgármester  Vámos Zoltán 

Csiger Lajos     Csirmaz József 

Takács József    Malatinszky Károly  

Csirmaz Zsolt     Molnár Istvánné  

Bajzát Melinda    Nyeste László          

Jámbor Márk István    Fügedi Richárd Alex  

 

Mezőkövesdi Közös Önkormányzati  Hivatal részéről: 

Dr. Jakab Orsolya jegyző  

Dr. Kovács András aljegyző 

Balog Lászlóné irodavezető 

Vigh Henrik irodavezető 

Toma Tibor főépítész  

 

Meghívottak:  Tállai András Nemzetgazdasági Minisztérium Miniszterhelyettes  

   Parlamenti Államtitkár 

Kerékgyártó László  B-A-Z. Megyei Kormányhivatal   Mezőkövesdi 

Járási Hivatal  vezetője 

Dr. Hajdu András Járási Hivatal vezető helyettese  

Szobonya Sándor VG Zrt vezérigazgatója 

Újvárosi Lászlóné Óvodavezető  

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, meghívott vendégeket. Tájékoztatja a 

jelenlévőket, hogy Bóta Gáspár képviselő a közelmúltban váratlanul elhunyt.  Úgy gondolja 

munkássága, tevékenysége megérdemli, hogy az alakuló ülésen megemlékezzenek róla. Tudták 

hogy beteg, de eddig minden betegséget legyőzött, ám most a betegség erősebb volt. Együtt 

tervezték a jövőt, a következő éveket, de a Jóisten mást akart, örökre itt hagyott minket. Beírta 

magát Mezőkövesd történelmébe. Vasút alatt volt képviselő, ahol keze munkáját mindenki 

élvezheti. Aktív életet élt, Zsóry SE elnökség tagjaként minden sportrendezvényen részt vett. 

Munkássága, élete példakép lehet mindenki számára. Kéri hogy egy perc néma felállással  

emlékezzenek meg róla. 
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Dr. Fekete Zoltán polgármester kéri, hogy mielőtt hivatalosan megnyitja a testületi ülést, 

hallgassanak meg egy kis ünnepi műsort.  

 

Az ünnepi műsor után a testületi ülés folytatódik. 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester köszönti a megválasztott Képviselő-testület tagjait, külön 

köszönti Tállai András Miniszterhelyettest,Államtitkár urat, Országgyűlési  képviselőt, köszönti a 

díszpolgárokat, intézményvezetőket, Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőit, valamint a 

televízió nézőit.  

Megállapítja a határozatképességet, a 12 fő képviselőből mindenki jelen van. Jegyzőkönyv 

hitelesítőnek felkéri Bajzát Melinda és Csiger Lajos képviselőket. 

 

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

mivel a jelenlévők részéről módosító javaslat nem hangzik el.  

 

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

szavazattal az alábbi határozatot hozza 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

280/2014. (X.27.)  határozata 

 

Napirend megállapításáról  

 

 

1.) Tájékoztató a 2014. évi önkormányzati választások végleges eredményéről 

Előadó:  Dr. Pető József HVB elnök 

 

2.) Képviselő-testületi tagok eskütétele 

Előadó: Dr. Pető József HVB elnök 

 

3.) Polgármester eskütétele 

Előadó: Dr. Pető József HVB elnök 

 

4.) Mezőkövesd Város Polgármestere illetményének megállapítása 

Előadó: Dr. Jakab Orsolya jegyző 

 

5.) Alpolgármester választása és tiszteletdíjának megállapítása 

Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester 

 

6.) Alpolgármester eskütétele 

Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester 

 

7.) Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása 

Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester 
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8.) Mezőkövesd Város Önkormányzatának a települési képviselők juttatásáról, 

költségtérítéséről szóló 18/2004. (IV.1.) ÖK. számú rendeletének módosítása 

Előadó: Dr. Jakab Orsolya jegyző 

 

9.) Önkormányzati bizottságok tagjainak megválasztása, eskütétele 

Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester 

 

      10.)Laptopok vásárlása 
Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester 

 

ZÁRT  ÜLÉS: 

 

      11.)Önkormányzati bizottságok tagjainak megválasztása (nem képviselő tagjai) 

Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester 

 

 

 Felelős:  Polgármester  

 Határidő:  értelem szerint  

 

 

 

1.)Tájékoztató a 2014. évi önkormányzati választások végleges eredményéről 
 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester köszönti  Dr. Pető József HVB elnököt, majd felkéri, hogy tartsa 

meg tájékoztatóját.  

 

Dr. Pető József HVB elnöke ismerteti a 2014. évi önkormányzati választások végleges 

eredményét.   

 

Valamennyiük nevében kíván eredményes munkát a város töretlen fejlődése érdekében, bízva 

abban, hogy munkájukat a lakosság megelégedésére fogják végezni. Legalábbis a lakosság 

többségének megelégedésére, hiszen feltételezi, hogy eddig sem, és a jövőben sem gondolja a 

testület, hogy lehet olyan döntést hozni, ami mindenki tetszését elnyeri. Mint helyi lakos – aki 

néhány szegedi évet leszámítva – mindig ebben a városban élt és lokálpatrióta, örül minden, a 

várost gyarapító értéknek. Ilyen érték a megépült szennyvízelvezető rendszer, a művelődési-ház 

bővítés, a szabadidő park vagy épp a futball stadion. Bármilyen furcsa, hallott már negatív 

véleményt a kistemplom környéki parkról is. 

Nem akarja ezek fontosságát, szükségességét csak azzal a népi bölcsességgel igazolni, hogy a 

vantól nem kell félni, de  mégsem forgatható vissza a történelem és a haladás kereke. Sokan nem 

tudják, a stadion helyén valamikor olyan lakótelep volt, melyet szörnyűsége miatt meg kellett 

szüntetni, amit az 1920-as években a képviselő-testület meg is tett, és lett belőle vásártér, mellette 

pedig a kavicsos tó, ami úgy együtt és külön is lehangoló látvány volt. Ma pedig bárki bármit is 

mond, mégis csak a város gyöngyszeme. Reméli, hogy még több ilyen gyöngyszem lesz 

Mezőkövesden, de örülni egy négyzetméter  megújult járdának is kell, mert ezzel is az itt élők 
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gazdagodnak. Azt kívánja és egyben szeretné is, hogy ehhez a gazdagodáshoz segítsen hozzá 

bennünket a polgármester úr és a képviselő-testület. Reméli, hogy öt év múlva, mandátumuk 

lejártakor elmondhatják, hogy amit tettek jó mulatság, férfimunka volt. 

 

 

2.)Képviselő-testületi tagok eskütétele 

 
  
Dr. Pető József HVB elnök megkéri a Képviselő-testület tagjait, hogy tegyék le az esküt, 

amelynek szövegét ő előolvassa.  

 

 

Eskü szövege: „Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy 

Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is 

megtartatom; Önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat Mezőkövesd 

fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet 

javára gyakorlom.” 

 

(Meggyőződés szerint) „Isten engem úgy segéljen!” 

 

 

A Képviselő-testület tagjai letették az esküt.  

 

 

2.) Polgármester eskütétele 
 

 

Dr. Pető József HVB elnök megkéri a Polgármester Urat, hogy a Képviselő-testület előtt tegye le 

az esküt. 

 

Eskü szövege: „Én, Dr. Fekete Zoltán becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy 

Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is 

megtartatom; polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Mezőkövesd fejlődésének 

előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára 

gyakorlom.” 

 

 

(Meggyőződés szerint) „Isten engem úgy segéljen!” 

 

 
Dr. Fekete Zoltán polgármester letette az esküt.  
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4.)Mezőkövesd Város Polgármestere illetményének megállapítása 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

 

Dr. Fekete Zoltán  polgármester bejelenti személyes érintettségét és azt, hogy a napirend 

tárgyalásában, valamint a döntéshozatalban nem kíván részt venni, ezért elhagyja az üléstermet – 

jelen van 11 fő képviselő.  

 

 

 

Dr. Jakab Orsolya jegyző ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Javaslatot tesz a Polgármester 

illetményére vonatkozóan, mely szerint illetményét 523.510.- Ft/hó összegben, a költségátalány 

mértékét pedig az illetmény  15 % -ában - 78.526.- Ft/hóban - állapítsa meg a képviselő-testület  

2014. október 12. naptól. 

Mivel a jelenlévő képviselők részéről hozzászólás, vélemény nem hangzik el, így az általa 

elmondottakat teszi fel szavazásra.  

 

 

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

szavazattal, 1 fő tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozza 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

281/2014. (X.27.)  határozata 

 

a Polgármester illetményének megállapításáról 

 

 

1.) A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 71.§ (4) bekezdés d) pontja alapján Dr. Fekete Zoltán 

polgármester illetményét 2014. október 12-től 523.510.- Ft/hó bruttó összegben, 

költségtérítését az illetménye 15 %-ában, azaz 78.526.- Ft/hóban határozza meg. 

 

2.) Felkéri a jegyzőt a szükséges munkajogi intézkedések megtételére 

 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: azonnal ill. értelemszerű 

 

 

(Dr. Fekete Zoltán polgármester visszatér az ülésterembe – jelen van 12 fő képviselő)  

 

Dr. Jakab Orsolya jegyző Polgármester Úrral ismerteti a képviselő-testület által hozott döntést, 

mely szerint az illetményét 523.510.- Ft/hó bruttó összegben, költségtérítését illetménye 15 %-

ában, azaz 78.526.- Ft/hóban határozta meg.  
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5.) Alpolgármester választása és tiszteletdíjának megállapítása (Előterjesztés a 

jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
 

Vámos Zoltán  a kiküldött előterjesztés alapján bejelenti személyes érintettségét és azt, hogy a 

napirend tárgyalásában, valamint a döntéshozatalban nem kíván részt venni, ezért elhagyja az 

üléstermet – jelen van 11 fő képviselő.  

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester törvényi felhatalmazás alapján javasolja, hogy Vámos Zoltán 

Csaba Mezőkövesd, Jegenyesor 141. sz. alatti lakos önkormányzati képviselő legyen a társadalmi 

megbízatású  alpolgármester. Mivel a jelenlévő képviselők részéről hozzászólás, vélemény nem 

hangzik el, így javasolja, hogy az alpolgármester személyéről történő titkos szavazást a 

szavazógép segítségével bonyolítsák le.  

 

 

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

szavazattal, 1 fő tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozza 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

282/2014. (X.27.)  határozata 

 

Titkos szavazás szavazógép segítségével  

történő lebonyolításáról 

 

 

A Képviselő-testület az Alpolgármester megválasztásáról  történő titkos szavazást 

a szavazógép segítségével bonyolítja le. 

 

  Felelős:  Polgármester  

  Határidő:  technikai jellegű 

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester szavazásra teszi fel, hogy Vámos Zoltán Csaba Mezőkövesd, 

Jegenyesor 141. sz. alatti lakos önkormányzati képviselő legyen a társadalmi megbízatású  

alpolgármester. 

 

 

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

szavazattal, 1 fő tartózkodása mellett Vámos Zoltán képviselőt megválasztotta 

társadalmi megbízatású alpolgármesternek 
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Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

283/2014. (X.27.)  határozata 

 

az Alpolgármester megválasztásáról  

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tagjai sorából társadalmi 

megbízatású alpolgármesterré választja Vámos Zoltán Csaba települési képviselőt, 3400 

Mezőkövesd, Jegenyesor út 141. szám alatti lakost. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő: értelemszerű 

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester javasolja, hogy a társadalmi megbízatású alpolgármester 

tiszteletdíját a 2011. évi CLXXXIX. tv. 80. § (2) bekezdése szerint a társadalmi megbízatású 

polgármester tiszteletdíjának 70 %-ában 183.230.- Ft/hó bruttó összegben, költségtérítését pedig 

tiszteletdíjának 15 %-ában – 27.485.- Ft/hó - határozzák meg. 

 

 

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

szavazattal, 1 fő tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozza 
 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

284/2014. (X.27.)  határozata 

 

az Alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról  

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80.§ (2) bekezdése szerint Vámos 

Zoltán Csaba alpolgármester tiszteletdíját 2014. október 12. napjától 183.230.- Ft/hó 

bruttó összegben,  költségtérítését a tiszteletdíja 15%-ában – 27.485.- Ft/hó - határozza 

meg. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges munkajogi intézkedések 

megtételére 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő: értelemszerű 
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(Vámos Zoltán Csaba képviselő visszatér az ülésterembe- 12 fő)  

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester Vámos Zoltán Csaba képviselő urat tájékoztatja a döntésről, 

gratulál és jó munkát kíván az új alpolgármesternek.   

 

 

6.) Alpolgármester eskütétele 
 

Dr. Fekete Zoltán polgármester megkéri Vámos Zoltán Csaba alpolgármestert, hogy tegye le az 

esküt, az általa előolvasott esküszöveggel. 

Eskü szövege: „Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy 

Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is 

megtartatom; alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Mezőkövesd fejlődésének 

előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára 

gyakorlom.” 

 

(Meggyőződés szerint) „Isten engem úgy segéljen!” 

 

 

Vámos Zoltán alpolgármester letette az esküt.  

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester megadja a szót Tállai Andrásnak, aki köszönti az új képviselő-

testület tagjait.  

 

 

Tállai András miniszterhelyettes üdvözöl mindenkit, az újonnan megválasztottakat, a televízió 

nézőket, a hivatal munkatársait és az érdeklődőket. Nagy ünnep ez a városnak, hiszen a mai 

napon indul el a következő 5 éves önkormányzati ciklus, ami meghatározza a város életét. Örül, 

hogy itt lehet második alkalommal és annak is örül, hogy a város mind a háromszor a 

kormánypártok mellett a FIDESZ-KDNP mellett tette le a voksát. Azok az emberek viszik tovább 

a város ügyeit, akik eddig is tették, Szívből gratulál a polgármesternek, alpolgármesternek, 

képviselőknek, listáról bejutott képviselőknek is. Először 2002. évben választottak FIDESZ-es 

polgármestert, és most már negyedik alkalommal vezetik a várost. Más pártok számára is okoztak 

meglepetést a választási eredmények. Amit Pető József HVB elnök elmondott, az 

elgondolkodtató. A várost - az országban bárhová megy -  mindenki irigyli, hogy hogyan tudott 

ennyit fejlődni, micsoda értékkel bír, a Zsóry-fürdő, egyházi értékek, a kiépített  infrastruktúra, 

többek között az utak állapota, szennyvízcsatorna. A  város példa lehet a kisvárosok sorában az 

egész országban. Ezt megköszönték a lakosok, és azt mondták folytatni kell, folytassák együtt a 

kormány támogatásával, személye támogatásával, mert mint országgyűlési képviselő azon lesz, 

hogy a város és térsége fejlődjön, megfelelő kapcsolata legyen a kormánnyal. Fontos, hogy a 

városban a fejlődés új lendületet kell, hogy kapjon. A térségben is többet kell vállalni, a vezető 

szerepet erősíteni kell pl. oktatás, egészségügy, munkahely területén. Sokat fog találkozni a 

testület tagjaival, és lesz idő kibeszélni, hogy hogyan tovább Mezőkövesd. Megköszöni a város 

lakosságának a szavazatokat, megköszöni a támogatást, a testületnek eredményes, közös munkát 

kíván.  
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7.) Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása  

(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
 

Dr. Fekete Zoltán polgármester elmondja, hogy az önkormányzati törvény előírja, hogy az új 

képviselő-testületnek az SZMSZ-ét át kell alakítani. A bizottságok létszámát négyről csökkenteni 

szeretné kettőre. A többi változás a kiküldött anyagban szerepel. Kéri, hogy az önkormányzati 

törvényt minden képviselőnek juttassák el. Arra tesz javaslatot, hogy két bizottság segítse a 

testület működését. A jövőben Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság, valamint 

Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság működne. Az SZMSZ-t teljes egészében át fogják tekinteni 

még ebben az évben. A bizottságok 5 fő képviselőből és 4 fő külső tagból állnának össze. Az 

Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság megkapja a korábbi Ügyrendi és Szociális 

Bizottság és az Oktatási, Egészségügyi és Civil Kapcsolatok bizottság hatáskörét, feladatkörét. A 

Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság pedig a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottságon túl a 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság hatáskörét és feladatkörét is viszi tovább.  

 

 

Csirmaz József képviselő módosító javaslatként az alábbiakat sorolja fel:  

Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság feladata- és hatáskörénél a  II. f.) pontjánál tervezői költséget 

kivitelezői költségre javasolja módosítani.   

Az Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság feladat- és hatáskörénél a II. fejezet II/2. 

Jóváhagyja a.) és b.) pontjánál javasolja törölni „és  sport intézményeket”. 

 

Csiger Lajos képviselő érdeklődik, hogy a rendelet-tervezet 4. § (3) bekezdésében leírt „titkos 

szavazás lebonyolítását az Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság képviselő-testületi 

tagjaiból álló bizottság végzi, amely ekkor kiegészül a névsor szerint soron következő 1 fő 

képviselővel”.  Ezt hogyan kell értelmezni, hogy egy fővel kiegészül a bizottság? 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy a sportintézményeket semmi nem 

zárja ki, és nem javasolja törölni. Lehetőségként ott kell tartani, hiszen 5 év alatt lehet ilyen 

intézmény.   

A tervezői és kivitelezői költségek módosításánál javasolja, hogy a SZMSZ általános 

felülvizsgálatánál térjenek vissza. Csiger képviselőnek elmondja, hogy abban igaza van, hogy 

régen a bizottságnak 3 belső tagja volt, azért kellett egy fővel kiegészíteni. Ezt a felvetést is majd 

az SZMSZ felülvizsgálatánál módosítani fogják, de a titkos szavazás mindenképp benne marad. 

A mondat második felét ki lehet hagyni, hogy egy fővel meg kell emelni a bizottság létszámát 

titkos szavazás esetén.   

 

Csirmaz József elfogadja a sporttal kapcsolatos megjegyzést, de azért nem tartja szerencsésnek, 

mert az Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság hatáskörében olyan feladatot kap, hogy 

jóváhagyja a sportintézmények SZMSZ-ét. Nem biztos, hogy lehetőség van jóváhagyni, mert a 

munkatervét is csak véleményezni kell. Javasolja, hogy akkor tegyék bele, amennyiben ilyen 

előfordul. Olyan feladatkört ruháznának a bizottságra, amely gyakorlatilag nem biztos, hogy 

megilleti.  
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Dr. Fekete Zoltán polgármester jogalkotási problémáról van szó. A Képviselő-testület SZMSZ-e 

csak arra vonatkozik, ami a hatáskörében van. A szakemberek meg tudják mondani, hogy mi 

tartozik a testület hatáskörébe, és mi nem. Nem zárhatják ki, ha 5 éven belül lesz ilyen, és csak a 

testület hatáskörébe tartozó intézményekről van szó. Nem javasolja a sportintézmények 

kihagyását. Régen így van, a lehetőség meg van, és problémát nem okozott eddig sem.  

Mivel több módosító javaslat nem hangzik el, így a rendelet-tervezetet teszi fel szavazásra azzal a 

módosítással, hogy a 4. §-nál a titkos szavazásnál „amely ekkor kiegészül a névsor szerint soron 

következő egy fő képviselővel” kerüljön törlésre.  

 

 

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

szavazattal, 3 fő tartózkodása mellett az alábbi rendeletet alkotja 
 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

15/2014. (X.28.)  önkormányzati rendelete 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti  

és Működési Szabályzatáról szóló 24/2013. (X.31.) önkormányzati  

rendelet módosításáról  

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 

d) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. 

törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 

el: 

1.§ 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 24/2013. (X.31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 

9. § (3) és (4) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

 

„(3) Az alakuló ülésen a helyi választási bizottság elnöke tájékoztatást ad a választások 

lebonyolításáról, eredményéről.  

(4) Az alakuló ülésen kell dönteni az alpolgármester megválasztásáról, valamint a 

polgármester és az alpolgármester tiszteletdíjáról. A polgármester és az alpolgármester 

esküt vagy fogadalmat tesz, és erről okmányt ír alá. Az eskü szövegét az Mötv. 1. 

melléklete tartalmazza.” 

2.§ 

 

 Az SZMSZ 13.§ m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

„m) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Mezőkövesdi Járási Hivatal 

vezetőjét,” 
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3.§ 

 

Az SZMSZ 28.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) A személyes érintettség bejelentési kötelezettség elmulasztásának kivizsgálására - 

annak ismertté válását követően 8 napon belül – ügyrendi vizsgálatot kell lefolytatni. 

A vizsgálat lefolytatása az Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság 

hatáskörébe tartozik. 

a) Az  Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság eljárása során biztosítja az 

érintett képviselő személyes meghallgatását, bizonyítékai előterjesztést, szükség 

esetén egyéb dokumentumokat kér be. 

b) Az Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság a vizsgálat eredményéről a 

képviselő-testület következő ülésén beszámol. A képviselő-testül dönt arról, hogy a 

személyesen érintett képviselő részvételével hozott határozatot fenntartja, vagy az 

előterjesztést újra megtárgyalja.” 

4.§ 

 

Az SZMSZ 31.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A titkos szavazás írásban, vagy géppel történhet. Az írásban történő titkos szavazás 

lebonyolítását az Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság képviselő-testületi 

tagjaiból álló bizottság végzi. 

 

5.§ 

 

Az SZMSZ 32.§ (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) a) A képviselő-testület határozatait külön-külön – a naptári év elejétől kezdődően 

folyamatos sorszámmal és évszámmal kell ellátni.” 

 

6.§ 

 

Az SZMSZ 34.§ (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(8) Az Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság előzetes állásfoglalása nélkül 

rendelet-tervezetet nem lehet döntésre a képviselő-testület elé terjeszteni, kivéve a 

költségvetési rendelet-módosítást, illetve amennyiben a szakbizottság az elé terjesztett 

rendelet-tervezetet önhibájából, különösen határozatképtelensége miatt nem tárgyalta 

meg.” 

7.§ 

 

Az SZMSZ 36.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A települési képviselő jogaira és kötelezettségeire a Magyarország helyi 

önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 
rendelkezései az irányadóak.” 

 

8.§ 

 

Az SZMSZ 37.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„(3) A képviselő-testület a következő állandó bizottságokat hozza létre: 

  a) Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság                         9 fő 

 c) Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság     9 fő” 

 

9.§ 

 

Az SZMSZ 37.§ (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(8) A bizottság elnökét, alelnökét és tagjainak több mint a felét a települési képviselők 

közül kell megválasztani. A polgármester, az alpolgármester, a jegyző, a Hivatal 

munkavállalója nem lehet a bizottság elnöke, alelnöke és tagja. A képviselő-testület a 

bizottságok létszámáról, összetételéről, feladatköréről, megalakulásukkor dönt. A 

bizottság az elnök helyettesítésére bizottság képviselő tagjai közül alelnököt választ.” 

 

10.§ 

 

 Az SZMSZ 38.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

     „(2) A bizottság üléseit az elnök, távollétében az alelnök hívja össze úgy, hogy az 

érdekeltek a meghívót és az előterjesztéseket legalább az ülést megelőzően három nappal 

előbb kézhez kapják. A nem képviselő bizottsági tagok számára elsődlegesen elektronikus 

formában, külön kérésre nyomtatott formában kell kézbesíteni.” 

 

11.§ 

 

Az SZMSZ 39.§ (7) és (8) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(7) A polgármester foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatos szabályokat, valamint az 

összeférhetetlenségre vonatkozó rendelkezéseket az Mötv. továbbá a hivatali 

munkavállalók közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló helyi rendelet 

határozza meg. 

 

(8) A polgármester illetményéről a képviselő-testület az alakuló ülésen dönt. A 

polgármester illetményének emelésére vonatkozó javaslatot az Ügyrendi és Társadalmi 

kapcsolatok Bizottság elnöke terjeszti a képviselő-testület elé.” 

 

12.§ 

 

Az SZMSZ 40.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített 

többséggel a polgármester általános helyettesítésére, munkájának segítésére 

alpolgármestert választ. A képviselő-testület az alpolgármestert saját tagjai közül 

választja meg, aki munkáját társadalmi megbízatásban végzi. Az alpolgármester 

megbízatására, megbízatásának megszűnésére az Mötv. rendelkezései az irányadók.” 

 

13.§ 

 

Az SZMSZ a következő 41/A §-al egészül ki: 
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A tiszteletdíj mérséklése, megvonása 

 

„(1) Az önkormányzat külön rendeletében meghatározott tiszteletdíj teljes összegű 

kifizetésének feltétele, hogy a képviselő minden képviselő-testületi ülésen részt vegyen.  

 

(2) Amennyiben a képviselő, a bizottsági elnök illetve bizottsági tag a képviselő-testületi, 

illetőleg a bizottsági üléstől közfeladat ellátása érdekében, betegség miatt vagy egyéb 

igazolt távollét miatt marad távol, a távolmaradás tényét az ülés megkezdéséig szóban 

vagy írásban kell bejelenteni a polgármesternek, illetőleg a bizottság elnökének.  

 

(3) A közfeladat ellátása, a betegség miatti, illetve az egyéb igazolt távollét idejére a 

képviselőt és a bizottsági tagot a teljes összegű tiszteletdíj illeti meg.  

 

(4) Az Mötv. 32.§ (2) bekezdés i) pontjában meghatározott kötelezettségét megszegő 

önkormányzati képviselő és a bizottsági tag amennyiben igazolatlanul nem jelenik meg a 

képviselő-testület, illetve a bizottság ülésén az adott hónapban az őt megillető 

tiszteletdíjra nem jogosult. Az Mötv. 32.§ (2) bekezdés j) pontjában meghatározott 

kötelezettségét igazolatlanul megszegő önkormányzati képviselő az adott évet követő év 

első három hónapjában nem jogosult tiszteletdíjra. Az Mötv. 32.§ (2) bekezdés k) 

pontjában meghatározott kötelezettségét igazolatlanul megszegő önkormányzati képviselő 

egy havi tiszteletdíjára az adott évet követő év első hónapjában nem jogosult. 

 

(5) A képviselő-testületi ülésen és bizottsági ülésen a megjelenést a jelenléti ív és a 

jegyzőkönyv igazolja. A képviselő-testületi ülésről való igazolatlan távolmaradás miatti 

tiszteletdíj-megvonást a polgármester, a bizottsági ülésről való távolmaradás miatti 

tiszteletdíj-megvonást a bizottsági elnök havonta írásban kezdeményezi a jegyzőnél.  

 

(6) Ha valaki az ülésről közfeladat ellátása érdekében, betegség miatt igazoltan van távol, 

ezt a jelenléti íven az ülést levezető polgármesternek/alpolgármesternek, illetve a 

bizottsági elnöknek igazolnia kell.”  

14.§ 
  

Az SZMSZ 49. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(3) A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság előzetesen köteles megtárgyalni az éves 

költségvetést tartalmazó előterjesztést és annak rendelet-tervezetét, a költségvetés 

végrehajtásáról szóló féléves és év végi beszámolókat, a költségvetés évközi módosítására 

irányuló előterjesztéseket a vonatkozó rendelet-tervezetekkel együtt, továbbá mindazon 

előterjesztéseket, amelyeknek pénzügyi kihatása van.” 

 

15.§ 

 

Az SZMSZ 1. mellékletének 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„8. Polgármester sorozatos törvénysértő tevékenysége, mulasztása miatt kereset 

benyújtása a polgármester ellen /Mötv. 70. § (1) bekezdés/,” 
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16.§ 

 

 Az SZMSZ 3. melléklete az e rendelet 1. melléklete szerint módosul.                                                                                

 

17.§ 

 

Az SZMSZ 4. melléklete az e rendelet 2. melléklete szerint módosul: 

                                                                                                                               

18.§ 

 

Az SZMSZ 7. mellékletének 26) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

  

„26) kiválasztja az Önkormányzat és intézményei által készítendő településrendezési, 

építészeti és műszaki tervek tervezőjét a mindenkori egyszerű közbeszerzési eljárás 

szolgáltatásra irányuló értékhatár 50% mértékéig. Ezen mértéktől kivételesen a mindenkori 

egyszerű közbeszerzési eljárás szolgáltatására irányuló értékhatárig eltérhet, melyről a 

Pénzügyi és Fejlesztési Bizottságot a soron következő ülésen köteles tájékoztatni.“ 

 

19.§ 

 

Az SZMSZ 3. függelékének c) pontja az alábbiak szerint módosul: 

„a) az önkormányzat 100%-os tulajdonát képező Mezőkövesdi Városgazdálkodási Zrt., 

működésének felügyeletéért,” 

20.§ 

 

(1) Ez a rendelet 2014. november 01. napján lép hatályba. 

 

(2) Hatályát veszti a Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 5/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelet 

2. és 5. melléklete. 

 

 

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

      polgármester       jegyző  

 

 

 

 

A rendelet kihirdetésének dátuma: 

2014. október 28.  

 

dr. Jakab Orsolya sk. 

         jegyző 
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1. melléklet 

 Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság  

feladat- és hatásköre 
 

I. A BIZOTTSÁG ÁLTALÁNOS FELADATAI: 

 

A bizottság - feladatkörében - előkészíti a képviselő-testület döntéseit, szervezi és 

ellenőrzi a döntések végrehajtását. 

 

II. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLTAL ÁTRUHÁZOTT 

JOGKÖRBEN  

 

 1.) DÖNT: 

 

a) az út-híd keret felhasználásáról /út, járda felújítás sorrendjéről, a közműhálózat 

fejlesztéséről/ és az erre vonatkozó kivitelezői árajánlatok elbírálásáról, 

b) dönt az önkormányzat tulajdonában álló ingatlant érintő építési munka vagy 

funkcióváltozás esetén a  tulajdonosi hozzájárulás megadásáról. 

c) önkormányzati közterületek értékesítésére irányuló kérelmek elbírálásáról bruttó 

2.000.000 Ft értékhatárig. 

d) önkormányzati tulajdonú építési telkek értékesítéséről, annak módjáról, az árverések 

idejéről, az induló licitárról, a vevők kijelöléséről, a vételár megállapításáról bruttó 2 

MFt értékhatárig; 

e) kiválasztja  az önkormányzat és intézményei által készítendő településrendezési, 

építészeti és műszaki tervek tervezőjét a mindenkori egyszerű közbeszerzési 

eljárás szolgáltatásra irányadó értékhatár 50 %-a és az értékhatár közötti – kivéve 

a Polgármesterre átruházott feladatok és hatáskörök jegyzékében szabályozott 

eseteket – várható tervezői költségeknél. Ezen munkákat a sajtóban kell 

meghirdetni- kivéve, ha a bizottság a munka jellege miatt előzetesen a meghívásos 

pályázatot ír ki,  

f)  kiválasztja a kivitelezőt a mindenkori egyszerű közbeszerzési eljárás építési 

beruházásra megállapított  értékhatár 50 %-a és az értékhatár közötti – kivéve a 

Polgármesterre átruházott feladatok és hatáskörök jegyzékében szabályozott eseteket 

– várható tervezői költségnél. 

g) kijelöli az önkormányzati tulajdonú - nem lakás célját szolgáló ingatlan vevőjét 

bruttó 3 millió forint értékhatárig, megállapítja annak vételárát, amennyiben a vevő 

munkahelyteremtő beruházást kíván megvalósítani az ingatlanon,  

h) a közút melletti ingatlanon mozgatható hó védmű, illetve műtárgy elhelyezéséről, 

fenntartásáról /1988. I. törvény 43. § (1) bekezdés/ 

i) a települési rendezési tervek figyelembe vételével osztályba sorolja a helyi közutakat, 

kialakítja a közút forgalmi rendjét, és szükség esetén módosítja /az 1988. évi I. 

törvény 34. § /2/ bekezdése, valamint a 19/l994. /V.31./ KHVM Rendelet 3. § /5/ 

bekezdése. 

j) önkormányzati tulajdonban lévő mezőgazdasági művelésű földek értékesítéséről, 

vevőinek kijelöléséről, a vételár megállapításáról bruttó 2 MFt értékhatárig, 
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k) az önkormányzati tulajdonban lévő bel- és külterületi mezőgazdasági művelésű 

földek bérbeadás útján történő hasznosításáról, a bérlő kijelöléséről, a bérleti díj 

megállapításáról, 

l) az önkormányzat részére ingyenesen vagy térítés ellenében felajánlott 

mezőgazdasági művelésű földek elfogadásáról, visszautasításáról. 

 

III. JAVASLATOT TESZ: 

 

a) szabad pénzeszközök egy évnél rövidebb időre történő értékpapírba való 

fektetésére, 

b) az önként vállalt feladatok körére, a feladatellátáshoz szükséges pénzügyi forrás 

megjelölésével, 

c) az önkormányzati költségvetési intézmények alapítására, átszervezésére, 

megszüntetésére, 

d) önkormányzati költségvetési szerv jogkörére, alaptevékenység keretében ellátandó 

feladatokra és kiegészítő vállalkozási tevékenységre, 

e) előkészíti az önkormányzat éves költségvetési koncepcióját, 

f) az egyes közbeszerzési eljárások fajtájára, 

g) az ajánlati, részvételi felhívások tartalmára, kivéve az egyszerű közbeszerzési 

eljárást, az egyszerű eljárás megindításáról, a hirdetmény tartalmáról a 

polgármester javaslatának beszerzése nélkül is jogosult dönteni. 

h) a két szakaszból álló eljárás során az ajánlattevők körére és számára, elbírálja az 

ajánlatokat és döntési javaslatot készít a Képviselő-testület részére. önkormányzati 

rendelet alkotására, annak felülvizsgálatára, 

i) közreműködik az épített környezet, a természetvédelmi, környezetvédelmi és térségi 

területrendezéssel kapcsolatos feladatok összehangolásában, 

j) közreműködik a természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos tervek, koncepciók 

kidolgozásában, 

k) állattartás szabályozására, 

l) piac működésére,  

m) fizető parkolási rend meghatározására,  

n) forgalomtechnikai terv szabályozására, 

o) az önkormányzat tulajdonában álló földúthálózat kezelésére, fenntartására. 

 

VI. VÉLEMÉNYEZI: 

a) a címzett és céltámogatások igénylését, ellenőrzi felhasználását, 

b) évente a gyermek és ifjúsági intézményekben fizetendő díjak csökkentésére, 

elengedésére és egyéb szociális alapú támogatásra felhasználható előirányzatokat, 

c) az önkormányzat gazdasági ciklusprogramját, 

d) az általános és céltartalék felhasználását, az önkormányzat költségvetésének 

módosítását, 

e) véleményezi a helyi adókról szóló önkormányzati rendeletet (alkalmazásának, 

érvényesülésének vizsgálata, hatásának elemzése, értékelése), 

f) a képviselő-testület elé kerülő valamennyi gazdasági kihatású, kötelezettséggel 

járó előterjesztést, 

g) az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámoló 

tervezeteit,  
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h) önkormányzati vagyon, vagyonrész vállalkozásba történő bevitelét, 

i) az önkormányzat éves közbeszerzési terveit és annak módosításait, 

j) szociális kérelem esetén kedvezményes lakásbérleti díj megállapítását a művészeti 

alkotás (köztéri szobor, emlékmű stb.) elhelyezését, lebontását tartalmazó 

előterjesztéseket, 

k) az önkormányzat szennyvíz és csapadékvíz hálózat bővítési terveit, 

l) az önkormányzat környezet és természetvédelemmel kapcsolatos előterjesztéseit, 

m) az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló 

helyiségek bérletére beérkezett pályázatokat, 

n) a települési környezet és köztisztaság védelme érdekében figyelemmel kíséri az e 

tevékenységet ellátó Mezőkövesdi VG Zrt. munkáját, intézkedést javasol 

fejlesztésre, köztisztaság megóvására, 

o) véleményezi a nem lakás céljára szolgáló önkormányzati helyiségek bérletére 

beérkezett pályázatokat, valamint a bruttó 3 millió Ft vételár feletti nem lakás céljára 

szolgáló ingatlan vásárlására irányuló kérelmeket, 

p) a rendezési és fejlesztési koncepciókat, programokat és terveket, 

q) a kommunális és kötelező közszolgáltatás szabályozására és díjára vonatkozó 

előterjesztéseket, 

r) az utakra, közterületekre, közlekedésre, közmű és energiaellátásra, víz és 

szennyvízelvezetésre, hulladékgazdálkodásra, településtisztaságra, helyi ipar, 

kereskedelemre, tűzvédelemre, állattartásra, földhasználatra vonatkozó 

előterjesztéseket és az ezekkel kapcsolatos pályázatok kiírását, 

s) az energia, vízellátás korlátozására vonatkozó terveket, rendelkezéseket, 

t) a hatósági feladatokat ellátó városi állatorvos kinevezésével és körzetek 

kialakításával kapcsolatos előterjesztést,  

u) az utca elnevezésekre irányuló előterjesztéseket,   

v) az önkormányzat közigazgatási területén földrajzi nevek megállapítására, 

módosítására vonatkozó előterjesztéseket (1991. évi XX. törvény 39.§ /2),  

w) Önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletével és elidegenítésével 

kapcsolatban az ideiglenes elhelyezés indokoltságát elemi csapás vagy más ok 

következtében megsemmisült ingatlannál (1993. évi LXXVIII. törvény 23.§ (4). 

 

V. FELÜLVIZSGÁLJA: 

a) a központi költségvetéstől kapott pótelőirányzatokat, 

b) a költségvetési szervek előirányzat-változtatásról készült tájékoztatót, és ezekről 

VI. 30-ig és XII. 31-ig készített önkormányzati költségvetési rendelet módosítást - 

szükség esetén javaslatot tesz a képviselő-testületnek intézkedés megtételére, 

c) a költségvetési koncepció készítése előtt megvitatja az intézmények átfogó (4 éves) 

ellenőrzéseinek tapasztalatait. 

 

VI. KÖZREMŰKÖDIK: 

a) a költségvetés végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámolók összeállításában, 

b) az éves költségvetési javaslat kidolgozásában. A kötelezően ellátandó feladatokon 

túl javaslatot tesz az önként vállalt feladatok körére és azok mértékére, 

c) előkészíti az önkormányzat háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót 

és a következő év költségvetési koncepcióját, 
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d) kezdeményezheti az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezet készítését, 

vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, 

e) A rendkívüli események során a közellátás biztosítását célzó intézkedések 

kidolgozásában. 

f)  Közreműködik az önkormányzat beruházásainak előkészítésében 

g) kezdeményezi minden évben a költségvetési koncepció készítése előtt az 

intézményi ellenőrzések tapasztalatainak megvitatását, 

h) segíti, előkészíti az önkormányzat gazdasági programjának összeállítását, 

i) előzetesen hozzájárul a mérleg megállapításához, a nyereség felosztásához azon 

gazdasági társaságok esetében, ahol az önkormányzat érdekeltsége 20 % alatt van. 

 

VII. ELLÁTJA: 

Az ajánlatok felbontását a közbeszerzési törvényben részletezett eljárás szerint, és 

ennek során megállapítja az ajánlatok érvényességét, érvénytelenségét, illetve az 

eljárásból kizárandó ajánlattevőket. 

 

VIII. EGYÜTTMŰKÖDIK: 

      a)  A feladatkörét érintő civil szervezetekkel  

      b)  Feladatkörében a közlekedési és közbiztonsági szervekkel, 

a) A Szent László és a Jézus Szíve Katolikus Egyházközséggel a temetők fenntartásával 

kapcsolatos feladatok összehangolása érdekében, 

b) A hegyközségi szervezetekkel, igény esetén segítséget nyújt a szervezet rendeletének 

megalkotásához, 

 

IX. FIGYELEMMEL KÍSÉRI: 

a) a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, 

b) a vagyonváltozás (vagyonnövekedés, -csökkenés) alakulását, értékeli az azt 

előidéző okokat, 

c) a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség ellenőrzéseinek, vizsgálatainak tapasztalatait 

elemzi, véleményezi, 

d) A városüzemeltetéssel és ellátással kapcsolatos döntések végrehajtását, az e 

tevékenységet ellátó Mezőkövesdi VG Zrt. munkáját, 

e)  Az önkormányzat felújításait, karbantartási munkáit. 

 

X. ELLENŐRZI: 

a) a normatív költségvetési hozzájárulásoknak a költségvetési törvény előírásai 

szerinti elszámolását,  

b) az önkormányzat ellenőrzéseiben a bizottság tagjai részt vesznek, 

c) ellenőrzi a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati 

fegyelem érvényesítését. 

d) pénzügyi vonatkozásokban ellenőrzi a hivatal átadást - átvételt, 

e) vizsgálati megállapításait a képviselő-testülettel haladéktalanul közli, ha a 

képviselő-testület a vizsgálati megállapításokkal nem ért egyet, a vizsgálati 

jegyzőkönyvet az észrevételeivel együtt megküldi az Állami Számvevőszéknek. 
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2. melléklet 

 Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság 

feladat-és hatásköre 
 

I. A BIZOTTSÁG ÁLTALÁNOS FELADATAI: 

a) a bizottság - feladatkörében - előkészíti a képviselő-testület döntéseit, szervezi és 

ellenőrzi a döntések végrehajtását, 

b) ellátja a polgármester, az alpolgármester, a képviselők tekintetében a 

vagyonnyilatkozatok vizsgálatát, 

c) gyakorolja a polgármester, alpolgármester, képviselők tekintetében a 

vagyonnyilatkozat ellenőrzésével, nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat /2000. 

évi XCVI. törvény 10/A.§ (3) bekezdés/ 

d) tájékoztatja a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárás eredményéről a Képviselő-

testületet a soron következő ülésen, 

e) kivizsgálja a polgármester által előterjesztett, a képviselők összeférhetetlenségének 

megállapítására irányuló kezdeményezést és arról a következő testületi ülésen, 

legkésőbb azonban az összeférhetetlenség megállapításának kezdeményezését követő 

30 napon belül a képviselő-testület elé előterjesztést nyújt be. 

f) ellátja a titkos szavazással kapcsolatos szavazatszámláló bizottsági teendőket, 

valamint a személyes érintettség bejelentésének elmulasztásával kapcsolatos 

vizsgálati feladatokat. 

 

II. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLTAL ÁTRUHÁZOTT 

JOGKÖRBEN  

 

II/1. DÖNT: 

a) a bizottság elnöke a bizottság nevében gyakorolja a polgármester tekintetében az 

egyéb munkáltatói jogokat (szabadság engedélyezése, saját gépjármű hivatalos célra 

történő engedélyezése, hivatalos célú külföldi kiutazás engedélyezése), 

b) póttag hiányában a Választási Bizottságba új tagot választ, ha a választásig, 

népszavazásig a Képviselő-testület már nem ülésezik, 

c) a kultúra és a turisztika területén működő közhasznú szervezetek esetén az 

önkormányzat által a Kuratóriumba delegált személyekről, 

d) a maximális csoportlétszám 20%-ig való túllépésének engedélyezéséről, 

e) a bölcsődék nyitvatartási idejéről, tavaszi, nyári és téli zárva tartási rendjéről. 

f) az egészségügyi alapellátás technikai fejlesztésére rendelkezésre álló összeg pályázati 

úton történő felhasználásáról, 

g) az önkormányzat által fenntartott könyvtár feladatairól (1997.évi CXL. törvény) 

h) az nevelési intézmények körzethatárairól, 

i) Az óvodák és bölcsődék nyitva tartásának rendjéről, 

j) az óvodák és bölcsődék szünidei nyitva tartásának rendjét, idejét, 

 

II/2. JÓVÁHAGYJA: 

a) a közművelődési és sport intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatát, éves 

munkatervét, és véleményezi költségvetését (1997. évi CXL. törvény 78. § (5)) 

b) a nevelési, közművelődési és sport intézmények házirendjét, 
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c) a város kulturális és sport programját 

d) az önkormányzat által rendezett állami és nemzeti ünnepeink programját, 

e) a kulturális és sport intézmények szakembereinek 7 éves továbbképzési tervét, 

f) illetve azok módosítását.  

g) az egészségügyi intézmények éves beszámolóját 

 

III. KÖZREMŰKÖDIK : 

a) a szociálpolitikai programok kidolgozásában, 

b) az egészségügyi és egészségvédelmi programok kidolgozásában, 

c) figyelemmel kíséri a közegészségügyi és környezetvédelmi helyzet alakulását, jelzi a 

problémákat, és javaslatot tesz azok megoldására. 

 

IV. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETALKOTÁS KÖRÉBEN: 

a) javaslatot tesz önkormányzati rendelet alkotására, felülvizsgálatára, hatályon kívül 

helyezésére,  

b) előkészíti az önkormányzat SZMSZ-ére, jelképeire, kitüntetésre vonatkozó rendelet-

tervezetet,  

c) előzetesen véleményezi az önkormányzati rendelet-tervezetek jogszerűségét, a 

költségvetési rendeletek közül az éves költségvetés, valamint a zárszámadást 

megállapító rendelet-tervezeteket. 

 

IV. ELŐKÉSZÍTI: 

a) az országgyűlési, települési képviselők, nemzetiségi önkormányzat, polgármester 

választása alkalmával, a szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztását, 

b) a helyi népszavazás kiírását és a népi kezdeményezés tárgyalásáról való döntést, 

c) az önkormányzat hatáskörébe tartozó választásokat, 

 

V. VÉLEMÉNYEZÉSI JOGOT GYAKOROL: 

 az Alkotmánybíróságnál történő eljárás kezdeményezésére, 

a) az önkormányzati intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatának tervezetéről,  

b) a rendőrkapitány kinevezése előtt.  

c) véleményezi az önkormányzat együttműködési megállapodásait, nemzetközi, 

testvérvárosi kapcsolatait, 

d) testületi hatáskörben tartozó vállalkozási szerződés-tervezeteket 

 

VI. ELŐZETESEN VÉLEMÉNYEZI : 

a) a vezetői megbízatásra vonatkozóan a pályázatok kiírását, 

b) azt, hogy a vezetői pályázatok a kiírásnak megfelelnek-e, 

c) a közbeszerzésekkel kapcsolatos valamennyi előterjesztést, 

d) a nem lakás céljára szolgáló önkormányzati helyiségek pályázati feltételeinek 

meghatározását, a beérkezett pályázatokat, 

e) az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló 

helyiségek bérletére vonatkozó pályázati kiírást, 

f) pályázat kiírása nélkül nem lakás céljára szolgáló önkormányzati helyiség 

bérbeadását, 

g) nem lakás céljára szolgáló önkormányzati ingatlan helyiség alkalmi célra történő 

használatba adását, 
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h) valamennyi önkormányzati bérlakásra beérkezett pályázatot függetlenül a kiutalás 

módjától, 

i) szociális kérelem esetén kedvezményes lakásbérleti díj megállapítását,  

j) a rendőrkapitány beszámolóját a tűzvédelmi, a közlekedésrendészeti és közbiztonsági 

tevékenységről, 

k) előzetesen véleményezi alapítványhoz, egyesülethez való önkormányzati 

csatlakozást, 

l) az önkormányzat idegenforgalmi fejlesztését szolgáló koncepcióját, 

m) a feladatkörébe tartozó intézmények beszámolóját. 

n) A közbeszerzési rendelet értelmében az egészségügyi, jellegű pályázatokat. 

 

Oktatási, egészségügyi kulturális feladatai körében: 

a) Az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási, egészségügyi, közművelődési, 

közgyűjteményi és sport intézmények vezetői állásaira beérkező pályázatokat, 

b) A művészeti alkotások elhelyezését, áthelyezését, lebontását kezdeményező 

előterjesztéseket, (1991. évi XX. törvény 109. § (1)-(3) bekezdései) 

c) A városban lévő múzeumok működésével, fenntartásával kapcsolatos - tájékoztató 

jellegű - a lakosság kulturális, művészeti, hagyományőrző kezdeményezéseinek 

támogatására irányuló előterjesztéseket, 

d) az önkormányzat közoktatás fejlesztését szolgáló és ifjúságot érintő, idegenforgalmi, 

valamint közművelődési, művészeti, sport, kulturális koncepciójának 

kidolgozásában, 

e) Együttműködik az illetékességi területén tevékenykedő testneveléssel és sporttal 

foglalkozó szervezetekkel,  

f) Javaslatot tesz helyi könyvkiadás támogatására, 

g) Feladatkörében közreműködik a helyi rendezvények szervezésében (matyóföld estek, 

helyi könyvhét, művészeti- és egyéb rendezvények),  

h) Közreműködik a városban tartott rendezvények összehangolásában,  

i)  A kulturális, turisztikai feladatok összehangolása, fejlesztése érdekében 

együttműködik a város idegenforgalmi irodáival, civil szervezeteivel, vállalkozóival, 

j) Az önkormányzat által fenntartott közművelődési, művészeti intézmények 

elnevezését (1991. évi XX. törvény 119. §.) 

k) Az óvodai beiratkozást követően tanévenként véleményezi az egyes óvodákban 

indítható óvodai csoportok számát, 

l) Nevelési évenként véleményezi az óvodapedagógusok heti kötelező óraszámáról 

szóló előterjesztést, 

m)  A feladatkörébe tartozó intézmények beszámolóját, 

n) Az Önkormányzat éves költségvetési rendeletének jóváhagyását megelőzően az 

intézmények költségvetési igényeit, 

o) A nevelési intézmények pedagógiai programját, 

p) Az önkormányzat által fenntartott feladatkörébe tartozó intézmények elnevezését  

q) Rangsort készít és beterjeszti az „Abkarovits Jenő” díj, a „Dr.Papp Zoltán” díj,  „Dr. 

Szűcs Géza” díj és az „Év Embere” kitüntető cím adományozásáról szóló 

javaslatokat a Képviselő-testület elé.  
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VII. JAVASLATOT TESZ: 

a) lakossági fórumok rendezésére, 

b) az önkormányzati képviselő-testület éves munkatervének előkészítésére,  

c) - a polgármester vonatkozásában - a testületnek a munkáltatói joggal összefüggő 

döntéseire (kivéve a II. pont), 

d) az önkormányzati intézmény alapítására, átszervezésére, megszüntetésére, 

e) rangsort készít és beterjeszti a „Mezőkövesd Város Díszpolgára” kitüntető cím, a 

„Mezőkövesd Városért” kitüntetés és a „Mezőkövesd Város Köztisztviselője” 

kitüntető díj és a Mezőkövesd Közbiztonságáért Díj adományozásáról szóló 

előterjesztést a Képviselő-testület elé, 

f) A helyi bírósági ülnök személyére 

g) önkormányzati rendelet alkotására, felülvizsgálatára, önkormányzati felhatalmazás 

alapján rendelet-tervezet előkészítésére: 

ga) a szociállis ellátásról és szociális igazgatásról, 

gb) a bölcsödei, óvodai, napközi térítési díjak megállapítására, általános iskolai 

étkezési és középiskolai étkezési térítési díjak megállapítására, 

gc) lakáscélú szociális támogatásra 

gd) önkormányzati egészségügyi és szociális intézmények alapítására, 

átszervezésére, megszüntetésére, ellátási, szolgáltatási körzeteire; 

h) közreműködik a feladatkörét érintő előterjesztések készítésében; 

i) együttműködik a városban működő karitatív szervekkel 

j) figyelemmel kíséri a hajléktalanok intézményének működését,  

k) a feladatkörébe tartozó önkormányzati rendelet alkotására, felülvizsgálatára, 

önkormányzati felhatalmazás alapján rendelet-tervezet előkészítésére 

l) önkormányzati egészségügyi intézmények alapítására, átszervezésére, 

megszüntetésére, ellátási, szolgáltatási körzeteire; 

m) közreműködik a feladatkörét érintő előterjesztések készítésében; 

n) rangsorolja a céltámogatással megvalósuló egészségügyi gép-műszer beszerzést a 

költségvetésben jóváhagyott kereten belül az illetékes szakterületek vezetőinek 

bevonásával; 

o) a matyó népművészet fejlesztési programjainak támogatására. 

 

VIII. JÓVÁHAGYJA: 
a) az Önkormányzat működtetésében lévő Intézmények szervezeti és működési 

szabályzatát; 

b) a város turisztikai programját. 

 

IX. ELLENŐRZI: 

a) a testületi határozatok végrehajtását 

b) Önkormányzati felkérés alapján – feladatkörében – részt vesz az önkormányzati 

intézményeknél elrendelt ellenőrzésekben.  

 

X. EGYÜTTMŰKÖDIK: 

a) A turisztikai feladatok összehangolása, fejlesztése érdekében együttműködik a város 

idegenforgalmi irodáival, civil szervezeteivel, vállalkozóival. 

b) Önkormányzati felkérés alapján feladatkörében részt vesz az önkormányzati 

intézményeknél elrendelt ellenőrzésekben. 
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INDOKOLÁS 

 

Általános indokolás 

 

Az Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvényben (a továbbiakban Mötv.) foglalt felhatalmazás alapján a képviselő-

testület működésének részletes szabályait Szervezeti és Működési Szabályzatban állapítja 

meg. 

A Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezéseinek jogszabályváltozásból adódó 

felülvizsgálata elengedhetetlen ahhoz, hogy a magasabb szintű jogszabályokban rögzített 

szabályozási előírásoknak való megfelelés szempontja érvényesüljön, illetve a 

választásokat követően a képviselő-testület bizottságai tekintetében történő változások 

indokolták a módosítást. 

 

Részletes indokolás 

Az 1. §-hoz 

 

A választási eljárásról szóló 2014. évi XXXVI. törvény 206. §-a értelmében a választás 

eredményét megállapító választási bizottság a választás eredményének jogerőssé válását 

követő három napon belül átadja a megbízólevelet a megválasztott képviselőnek. A 

választási bizottság e hatáskörét a választási bizottság elnökére átruházhatja. Tehát nem az 

alakuló ülésen történik a megbízólevelek átadása a polgármester, valamint a települési 

képviselők részére. Az Mötv. 63. §-a szerint a polgármester megválasztását követően 

esküt tesz a képviselő-testület előtt és erről okmányt ír alá.  

 

A 2. §-hoz 

 

A meghívottakra vonatkozó szabályok tekintetében Járási Népegészségügyi Intézet 

vezetője helyett javaslom a Járási Hivatalvezető meghívását a testületi ülésre. 

 

A 3. §-hoz 

 

Az új bizottsági struktúrának megfelelő elnevezés kerül átvezetésre. 

 

A 4. §-hoz 

 

Az új bizottsági struktúrának megfelelő elnevezés kerül átvezetésre. 

 

Az 5. §-hoz 

 

Magasabb szintű jogszabály állapítja meg a határozat formai követelményeit. 

 

A 6.§-hoz 

 

Az új bizottsági struktúrának megfelelő elnevezés kerül átvezetésre. 
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A 7.§-hoz 

 

A módosítást az Mötv. 144. § (4) bekezdésének hatályba lépése indokolja. 

 

A 8.§-hoz 

 

A képviselő-testület hatékonyabb bizottsági struktúrát alakít ki.  

 

9.§-10.§-hoz 

 

A módosítást az alelnök megválasztására vonatkozó felhatalmazás indokolja. 

 

A 11.§-hoz 

 

A módosítást az Mötv. 144. § (4) bekezdésének hatályba lépése indokolja, továbbá az új 

bizottsági struktúrának megfelelő elnevezés is átvezetésre kerül. 

 

A 12.§-hoz 

 

A módosítást az Mötv. 144. § (4) bekezdésének hatályba lépése indokolja. 

  

A 13.§-hoz 

 

A módosítást az Mötv-ben foglalt rendelkezés indokolja, amely szerint a tiszteletdíj 

mérséklésére és megvonására a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott 

rendelkezések az irányadók.  

 

A 14.§-hoz 

 

Az új bizottsági struktúrának megfelelő elnevezés kerül átvezetésre. 

 

A 15.§-hoz 

 

Jogszabályi hivatkozás pontosítására kerül sor. 

 

16-17.§-hoz 

 

Az új bizottsági struktúrának megfelelően kerül megállapításra az adott bizottság feladat-

és hatásköre. 

A 18.§-hoz 

 

Az új bizottsági struktúrának megfelelő elnevezés kerül átvezetésre. 

 

A 19.§-hoz 

 

A módosítás a Mezőkövesdi Városfejlesztési Kft. megszűnése és a Zsóry Camping Kft. 

tulajdonosváltozása miatt szükséges.  
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20. §-hoz 

 

Egyrészt a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik, másrészt a bizottsági struktúra és 

feladatkörök változása miatt szükségessé vált az alaprendelet két mellékletét hatályon 

kívül helyezni. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény alapján a rendeletet előkészítő jegyző 

előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható 

következményeit. 

 

Az SZMSZ előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők: 

 

I. A végrehajtás feltételei 

A rendelet végrehajtásának feltételei a jelenlegi hatályos szabályozásra való tekintettel 

biztosítottak. 

 

 II. A társadalmi hatások összefoglalása 

 

1.Elsődleges, célzott hatások 

A tervezetben foglalt önkormányzati rendelet a hazai vonatkozó előírásoknak megfelelő, 

terminológiájában és tartalmában a hazai jogszabályi környezethez igazodó. 

Mindemellett kiemelt célja az önkormányzat elvárt működésének biztosítása. 

 

III. Társadalmi költségek 

 

a) A háztartások pénzügyi terhei 

Az előterjesztés a háztartások pénzügyi helyzetét érinti.  

 

b) Hatékonysági és versenyképességi költségek 

Az előterjesztésnek nincsenek társadalmi költségei, csak társadalmi hasznai, mivel 

eredményeképpen az önkormányzat működése stabilizálódhat, ésszerűsödhet, forrásai 

bővülhetnek, melyek révén a közszolgáltatások színvonala javulhat, a település 

lakosságának komfortérzete növekedhet. 

 

c) Az előterjesztés adminisztratív terhei 

Az előterjesztés adminisztratív tehernövekedést nem, inkább csökkenést eredményez a 

bizottságok és a bizottsági tagok számának csökkentésével. 

 

IV. Költségvetési hatások 

Az előterjesztésben foglalt tervezet az önkormányzat költségvetésének kiadási oldalát 

csökkenti. 
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V. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 

A rendelet megalkotását szükségessé teszik az Mötv. előírásai, melynek elmaradása, 

törvényességi mulasztásnak számít, ami törvényességi felügyeleti intézkedést vonhat 

maga után. 

 

VI. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek 

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 

rendelkezésre állnak.  

 

 

 

8.) Mezőkövesd Város Önkormányzatának a települési képviselők juttatásáról, 

költségtérítéséről szóló 18/2004. (IV.1.) ÖK. számú rendeletének módosítása 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

 

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

hozzászólás, vélemény nem hangzik el – így a rendelet-tervezetben foglaltakat teszi fel 

szavazásra.  

 

 

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

szavazattal, 1 fő tartózkodása mellett az alábbi rendeletet alkotja 
 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

16/2014. (X.28.)  önkormányzati rendelete 

 

a települési képviselők juttatásáról, költségtérítéséről szóló 18/2004. (IV.1.)  

ÖK számú rendeletének módosításáról 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában 

kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

1. § 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának a települési képviselők juttatásáról, 

költségtérítéséről szóló 18/2004. (IV.1.) ÖK számú rendeletének (a továbbiakban: Ör.) 2. 

§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„(1) A Képviselő-testület tagját, a bizottságok elnökeit és a bizottságok tagjait a 

képviselő-testületi, illetve a bizottsági ülésen való, jelenléti ív aláírásával igazolt 

részvételéért havi tiszteletdíj illeti meg. 
 (2) A Képviselő-testületi tagok, a bizottsági elnökök és bizottsági tagok havi tiszteletdíja az 

alábbiak szerint kerül meghatározásra:  
 

a) Képviselő-testületi tagságért    75.000 Ft/hó;  

b) Bizottsági tagságért     30.000 Ft/hó;  

c) Bizottsági elnöki tisztségért     20.000 Ft/hó; 

d) Bizottsági alelnöki tisztségért   10.000 Ft/hó 

 

(3) A képviselőnek a képviselő-testület képviseletében vagy a képviselő-testület, továbbá a 

polgármester megbízásából végzett tevékenységével összefüggő költségtérítésére a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (3) 

bekezdésében foglalt rendelkezése az irányadó.”  

 

2. § 

 

Az Ör. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A tiszteletdíj mérséklésére és megvonására a Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott 

rendelkezések az irányadók.” 

3. § 

 

Az Ör. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) A távolmaradás miatti tiszteletdíj-megvonást a tárgyhót követő kifizetéseknél kell 

figyelembe venni.  

(2) A tiszteletdíj kifizetése havonta utólag történik.  

(3) E rendeletben megállapított költségtérítések, tiszteletdíjak és természetbeni juttatások 

kifizetésére minden hónap 5-én kerül sor.” 

4. § 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. 

október 12. napjától kell alkalmazni. 

(2) Hatályát veszti az Ör.  

a) 5. §-ának első mondata, 

b) 6. §-a. 

 

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

      polgármester      jegyző  

 

A rendelet kihirdetésének dátuma: 

2014. október 28.  

 

dr. Jakab Orsolya sk. 

       jegyző 
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INDOKOLÁS 

 

Általános indokolás 

 

2014. október 12. napján hatályba léptek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény polgármester, alpolgármester és önkormányzati képviselők 

díjazására vonatkozó szabályai, ezzel egyidejűleg hatályát veszítette a polgármesteri 

tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról 

szóló 1994. évi LXIV. törvény, amely a jelenleg hatályos 18/2004. (IV. 1.) önkormányzati 

rendelet felülvizsgálatát indokolja. 

 

Részletes indokolás 

 

1. §-hoz 

E szakasz határozza meg részletesen a képviselői, bizottsági tagsági és a bizottsági elnöki 

feladatok ellátásáért járó tiszteletdíjakat. 

 

2. §-hoz 

Az Mötv. 33. §-a alapján az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában kell 

rendelkezni a kötelezettségszegést elkövető képviselők (bizottsági tagok) tiszteletdíjának 

megvonásáról. E szakasz ezt a hivatkozást tartalmazza. 

 

3. §-hoz 

E jogszabályhely állapítja meg a pénzügytechnikai rendelkezéseket. 

 

4. §-hoz 

Egyrészt a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik oly módon, hogy a hatálybalépéssel a 

módosítás beépül az alaprendeletbe, míg a rendelet-módosítás, mint önálló rendelet a 

hatálybalépést követő napon hatályát veszti, másrészt az alaprendelet áttekintése során 

tapasztalt magasabb szintű jogszabállyal való párhuzamosságot szünteti meg egyes 

szakaszok hatályon kívül helyezésével.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

10.)  Önkormányzati bizottságok tagjainak megválasztása (Előterjesztés a 

jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
 

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

vélemény nem hangzik el, így szavazásra teszi fel, hogy személyekről történő szavazást  titkosan, 

a szavazógép segítségével bonyolítsák le.  

 

 

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

szavazattal az alábbi határozatot hozza  
 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

285/2014. (X.27.)  határozata 

 

Titkos szavazásról  

 

 

A Képviselő-testület az önkormányzati bizottságok tagjainak megválasztásáról szóló 

szavazást titkosan, a szavazógép segítségével bonyolítja le.  

 

 

Felelős:  Polgármester  

Határidő:  azonnal  

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester az Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság tagjait 

egyenként teszi fel szavazásra. Képviselő-testület tagjai közül Bajzát Melinda képviselőt 

javasolja az Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság tagjának megválasztani.  

 

 

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

szavazattal Bajzát Melinda képviselőt az Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok 

Bizottság tagjának megválasztotta  
 

Dr. Fekete Zoltán polgármester Csiger Lajos képviselőt javasolja az Ügyrendi és Társadalmi 

Kapcsolatok Bizottság tagjának megválasztani. Miután más vélemény nem hangzik el, felteszi 

szavazásra. 

 

 

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

szavazattal Csiger Lajos képviselőt az Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok 

Bizottság tagjának megválasztotta  
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Dr. Fekete Zoltán polgármester Jámbor Márk István képviselőt javasolja az Ügyrendi és 

Társadalmi Kapcsolatok Bizottság tagjának megválasztani. Miután más vélemény nem hangzik 

el, felteszi szavazásra. 

 

 

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

szavazattal Jámbor Márk István képviselőt az Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok 

Bizottság tagjának megválasztotta  
 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester Malatinszky Károly képviselőt javasolja az Ügyrendi és 

Társadalmi Kapcsolatok Bizottság tagjának megválasztani. Miután más vélemény nem hangzik 

el, felteszi szavazásra. 

 

 

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

szavazattal Malatinszky Károly képviselőt az Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok 

Bizottság tagjának megválasztotta  
 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester Molnár Istvánné képviselőt javasolja az Ügyrendi és Társadalmi 

Kapcsolatok Bizottság tagjának megválasztani. Miután más vélemény nem hangzik el, felteszi 

szavazásra. 

 

 

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

szavazattal Molnár Istvánné képviselőt az Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok 

Bizottság tagjának megválasztotta  
 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester Csiger Lajos képviselőt javasolja az Ügyrendi és Társadalmi 

Kapcsolatok Bizottság elnökének megválasztani. Miután más vélemény nem hangzik el, felteszi 

szavazásra. 

 

 

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

szavazattal Csiger Lajos képviselőt az Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok 

Bizottság elnökének megválasztotta  
 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester Csirmaz József képviselőt javasolja a Pénzügyi és Fejlesztési  

Bizottság tagjának megválasztani. Miután más vélemény nem hangzik el, felteszi szavazásra. 

 

 

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

szavazattal Csirmaz József képviselőt a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság tagjának 

megválasztotta  
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Dr. Fekete Zoltán polgármester Csirmaz Zsolt képviselőt javasolja a Pénzügyi és Fejlesztési  

Bizottság tagjának megválasztani. Miután más vélemény nem hangzik el, felteszi szavazásra. 

 

 

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

szavazattal Csirmaz Zsolt képviselőt a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság tagjának 

megválasztotta  
 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester Fügedi Richárd  képviselőt javasolja a Pénzügyi és Fejlesztési  

Bizottság tagjának megválasztani. Miután más vélemény nem hangzik el, felteszi szavazásra. 

 

 

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

szavazattal Fügedi Richárd képviselőt a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság tagjának 

megválasztotta  
 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester Nyeste László képviselőt javasolja a Pénzügyi és Fejlesztési  

Bizottság tagjának megválasztani. Miután más vélemény nem hangzik el, felteszi szavazásra. 

 

 

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

szavazattal Nyeste László képviselőt a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság tagjának 

megválasztotta  
 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester Takács József képviselőt javasolja a Pénzügyi és Fejlesztési  

Bizottság tagjának megválasztani. Miután más vélemény nem hangzik el, felteszi szavazásra. 

 

 

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

szavazattal Takács József képviselőt a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság tagjának 

megválasztotta  
 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester Takács József képviselőt javasolja a Pénzügyi és Fejlesztési  

Bizottság elnökének megválasztani. Miután más vélemény nem hangzik el, felteszi szavazásra. 

 

 

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

szavazattal Takács József képviselőt a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság elnökének 

megválasztotta, és az alábbi határozatot hozza   
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Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

286/2014. (X.27.)  határozata 

 

Önkormányzati bizottságok tagjainak megválasztásáról 

 

 

A Képviselő-testület az alábbi személyeket választja az önkormányzati bizottságok 

tagjainak: 
 

Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság  

 

Képviselő tagja: Csiger Lajos elnök Mezőkövesd, Juhász Gy.u.2.  

                           Bajzát Melinda Mezőkövesd, Legelő u. 5.  

                           Jámbor Márk István Mezőkövesd, Fecske u. 7. 

                           Malatinszky Károly Róbert Mezőkövesd, Sólyom u. 6.  

                           Molnár István Albertné Mezőkövesd, Móra F.u.11. 3/3. 

 

 

Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság  

 

Képviselő tagja: Takács József elnök Mezőkövesd, Kossuth u. 31.  

                           Csirmaz József Mezőkövesd, Gergely u. 4.  

                            Csirmaz László Zsolt Mezőkövesd, Mátyás u. 78.  

                           Fügedi Richárd Alex Mezőkövesd, Bajcsy Zs.u.56.  

                           Nyeste László Mezőkövesd, István u. 13.  

                              

Felelős: polgármester  

Határidő: azonnal 

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester a bizottságok nem képviselő tagjainak megválasztására zárt 

ülésen kerül sor, mivel az egyik javasolt személy jelezte írásban, hogy zárt ülést szeretne.  

 

 

10.)Laptopok vásárlása (Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
 

Dr. Fekete Zoltán polgármester elmondja, hogy pár évvel ezelőtt úgy döntöttek, hogy a 

képviselő-testület tagjai cd-n kapják meg a szükséges anyagokat, mivel a papír nagyon drága, 

ahhoz viszont cd-t olvasót is tartalmazó laptopokat kell biztosítani. Az önkormányzat a testület 

által meghatározott keretösszeg erejéig laptopokat vásárol, melynek felét az önkormányzat 

kifizeti, a másik felét 12 havi egyenlő részletben kifizeti a képviselő, illetve a vezető 

köztisztviselő. Megkérdezi, hogy kívánja-e a testület igénybe venni a laptop vásárlást? Lehetőség 

van drágább gépek vásárlására is, de az önkormányzat csak a keretösszeg feléig állja a költséget, 

a többit az érintetteknek kell fizetnie.  
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Jámbor Márk István  nem kíván élni a laptop vásárlással, a saját önrészét a helyismereti 

gyűjteménynek ajánlja fel.  

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester elmondja, hogy erre lehetősége van, a saját pénzével azt csinál 

amit akar, de ez eszközbeszerzés. 

 

Csiger Lajos  javasolja, hogy emailen is juttassanak el anyagokat. Nagyon sok anyagról van szó. 

Adjunk lehetőséget arra, hogy ha valaki nem él a vásárlással, 5 éven belül minden év végén, de 5 

év alatt egyszer élhessen.  

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester kizáró körülmény nincs, megfelelő mennyiségre kértek ajánlatot. 

Egy fontos, hogy 5 év alatt egyszer lehet vásárolni. 

 

Csirmaz Zsolt képviselő egyetért a javaslattal, de véleménye szerint a költségek változni fognak, 

ha nem kerül megvásárlásra az ajánlatban kért laptop mennyiség.   

 

Nyeste László véleménye szerint problémát jelent, hogy központilag nincs feltelepítve a 

vírusvédelem. Ezekre szükség van, védelmi szintet biztosítani kell a gépekre. Kéri, hogy 

központilag legyen rátelepítve a vírusvédelem.  

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester egyetért Nyeste László képviselő javaslatával. Felhívja a 

figyelmet, hogy akkor minden gépre meg kell vásárolni a szoftvereket, de akkor nem ennyibe fog 

kerülni, hanem sokkal többe. Véleménye szerint megfontolandó, de kérnek rá ajánlatot és majd 

visszatérnek rá.  Mivel több módosító javaslat nem hangzik el, a határozati javaslat 1.) pontja 

helyébe az alábbiakat javasolja.    

„A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a polgármester, az önkormányzati képviselők, a jegyző, 

aljegyző, irodavezetők részére az önkormányzati feladatok megfelelő módon történő ellátásához 

laptopokat biztosít legfeljebb bruttó 192.000.- Ft/laptop beszerzési áron, melynek 50 %-át az 

önkormányzat támogatja. A laptop beszerzését a képviselők megbízatásuk időtartama alatt 

egyszer vehetik igénybe.”   

 

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

szavazattal, 1 fő tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozza   
 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

287/2014. (X.27.)  határozata 

 

laptopok vásárlásáról 

 

 

1.) A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a polgármester, az önkormányzati képviselők, 

a jegyző, aljegyző, irodavezetők részére az önkormányzati feladatok megfelelő módon 

történő ellátásához laptopokat biztosít legfeljebb bruttó 192.000.- Ft/laptop beszerzési 
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áron, melynek 50 %-át az önkormányzat támogatja. A laptop beszerzését a képviselők 

megbízatásuk időtartama alatt egyszer vehetik igénybe.   

 

2.) A Képviselő-testület a támogatás fedezetét az Önkormányzat 2014. évi 

költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja, illetve értelemszerűen az adott 

év költségvetésében el kell különíteni. 

 

3.) A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a laptopok árának 1. pontban foglalt 

összeget meghaladó részét az érintettek egyénileg – választás szerint egy összegben, 

vagy egy év alatt egyenlő havi részletekben - befizetik az önkormányzat számlájára. 

Az összeg megfizetésével a laptop az érintett személy tulajdonába kerül. 

 

4.) A Képviselő-testület felhatalmazza Mezőkövesd város Polgármesterét, hogy a 

laptopokkal kapcsolatban kösse meg a beszerzésre vonatkozó Szerződést. 

 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

A Képviselő-testület a 2011. évi Mötv. 46.§ (2) bekezdése alapján zárt ülés keretében folytatja 

tovább a tanácskozást. 

 

 

K.m.f.  

 

 

 Dr. Jakab Orsolya  Dr. Fekete Zoltán  

  jegyző             polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

 

 

       Bajzát Melinda             Csiger Lajos   

       települési képviselő          települési képviselő  


