JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-én
megtartott üléséről.
Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal „B” ép. félemeleti tanácskozó terem
Mezőkövesd, Mátyás király út 114.

Jelen vannak:
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Csiger Lajos
Takács József
Csirmaz Zsolt
Bajzát Melinda
Jámbor Márk István

Vámos Zoltán alpolgármester
Csirmaz József
Malatinszky Károly
Molnár Istvánné
Fügedi Richárd Alex
Nyeste László

Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal részéről:
Dr. Jakab Orsolya jegyző
Dr. Kovács András aljegyző
Vigh Henrik irodavezető
Balog Lászlóné irodavezető
Toma Tibor főépítész
Guba Viktória munkatárs (érintett napirendnél)
Meghívottak:

Szobonya Sándor VG Zrt vezérigazgató
Zsigáné Mezei Mária VG Zrt főkönyvelő
Barnóczky László Élelmezési Központ vezető
Zsák Terézia Szociális és Gyermekjóléti Szolg. vezető

Dr. Fekete Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet. A 12
fő képviselőből jelen van 12 fő. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Jámbor Márk és Molnár Istvánné
képviselőket.
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy elveszítettünk egy díszpolgárt, Dr. Ladányi József
elhunyt, aki 1985-ben kapta meg a díszpolgári címet. 1980-1989. között országgyűlési képviselő
volt, valamint a BAZ. Megyei Tanács Elnöke. Temetése december 18-án lesz Miskolcon a Szent
Péter kapui temetőben. Kéri, hogy egy perc néma felállással emlékezzenek meg róla.
Kiküldésre került
 A 2, 3, és a 12. napirend anyaga kiküldésre került.
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Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsági ülésen illetve most a testületi ülés előtt kiosztásra került
az 1/4. napirendhez módosítás (szociális rendelethez).
13. indítványokon belül javasolja megtárgyalni a következő két napirendet, melyet a
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság már szintén megtárgyalt:
- „2015. január 1-től alkalmazandó inert és zöldhulladék átvételi díjak”
- „A 70. életévüket betöltött személyek egyszeri karácsonyi támogatása”
című előterjesztések.

Fügedi Richárd Alex képviselő ügyrendi hozzászólásában kérdezi, hogy bízhat-e abban, hogy
Arany János u.5.sz. alatt lévő ingatlan ügyét napirendre tűzzék. Tudomása van a hatósági
intézkedésről, hogy a tulajdonos fel van szólítva a lakóépület karbantartására.
Dr. Fekete Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy Fügedi Richárd Alex képviselő
meghatalmazást nyújtott át a hivatalnak, melyben Molnár István meghatalmazta, hogy ügyében
járjon el. Hangsúlyozza, hogy nem önkormányzati ügyről van szó, hanem hatósági ügyről. Javasolja
az Mötv., hatásköri jegyzék, és az SZMSZ tanulmányozását.
Dr. Fekete Zoltán polgármester a meghívón szereplő napirendi pontokat teszi fel szavazásra, mivel
a jelenlévők részéről több hozzászólás, vélemény nem hangzik el.
A 12 fő Képviselő-testületi tagból 12 fő vett részt a szavazásban, és 10 igen szavazattal,
2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
346/2014. (XII.17.) határozata
Napirend megállapítása
1.)ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK
1/1.) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól szóló 5/2014.
(III.27.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó:
Dr. Jakab Orsolya jegyző
Referens:
Zsák Terézia Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti
Szolgálat vezető
1/2.)A szociális étkeztetés intézményi térítési díjainak megállapításáról szóló rendelet
megalkotása
Előadó:
Dr. Jakab Orsolya jegyző
Referens: Barnóczky László Élelmezési Központ igazgató
1/3.)Az oktatási-nevelési intézményeknél alkalmazandó gyermekétkeztetési
intézményi térítési díjak, illetve étkeztetési nyersanyagnorma megállapítása
Előadó:
Dr. Jakab Orsolya jegyző
Referens: Barnóczky László Élelmezési Központ igazgató
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1/4.) A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 4/2007. (III.1.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előadó:
Dr. Jakab Orsolya jegyző
Referens: Dr. Kovács András aljegyző
2.)Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi
munkaterve
Előadó:
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens: Dr. Jakab Orsolya jegyző
3.)Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal megállapodásának módosítása
Előadó:
Dr. Jakab Orsolya jegyző
4.)Mezőkövesd Város I-es számú házi gyermekorvosi körzetre vonatkozó feladatellátási szerződés
Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens: Dr. Kovács András aljegyző
5. )Mezőkövesd 2015. évi kiadványba bekerülő kiemelt események
Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens: Lázárné Csirmaz Henriett irodavezető
6.)Megállapodás a Matyóföldi Idegenforgalmi Egyesülettel a helyi TDM szervezet
2015. évre szóló támogatásáról
Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens: Lázárné Csirmaz Henriett irodavezető
7.)A Mezőkövesdi Városgazdálkodási Zrt. támogatási kérelme a helyi közlekedés
biztosításához
Előadó:
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens
Balog Lászlóné irodavezető
8.)Önkormányzati folyószámlahitel felvétele
Előadó:
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens: Balog Lászlóné irodavezető
9.)Szent László Alapítvány támogatási kérelme
Előadó:
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens: Guba Viktória szervezési referens
10.)Mezőkövesd Város Önkormányzata és a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati
Hivatal 2014. évi ellenőrzéseinek beszámolója, valamint 2015. évi belső ellenőrzési
tervének jóváhagyása
Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens: Guba Viktória szervezési referens
11.) ÖNKORMÁNYZATI INGATLANOK HASZNOSÍTÁSA
11/1.) Mátyás király út 142. III/1. szám alatti bérlakás hasznosítása
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11/2.) Dr. Lukács Gáspár u. 1. fsz. 1. szám alatti bérlakás hasznosítása
11/3.) Illyés Gyula u. 8. 3/4. szám alatti bérlakás hasznosítása
11/4.) Mátyás király út 114. szám alatti nem lakás célú helyiség hasznosítása
(NAV iroda)
11/5.) Mátyás király út 142. I/15. szám alatti, valamint Mátyás király út 143. I/3.
szám alatti önkormányzati ingatlanok határozott idejű bérleti
szerződésének közös megegyezéssel történő megszüntetése
11/6.) Mercurius Plusz Kft. által bérelt parkolók hasznosítása
11/7.)Jezsuiták tere 1. szám alatti nem lakás céljára szolgáló ingatlan hasznosítása
(Kis templom)
11/8.)Alkotmány u. 2. szám alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára
szolgáló helyiség bérbeadására vonatkozó pályázat kiírása
11/9.)1581/4 hrsz.-ú -a Szent László tér területén található - ingatlan hasznosítása
Előadó:
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens: Benkő Edit vagyongazdálkodási referens
12.)Tájékoztató az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének,
szabályszerűségének 2011. évi ellenőrzésében érintett 62 városi önkormányzat
utóellenőrzéséről készült Állami Számvevőszéki jelentés megállapításairól
Előadó:
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens: Balog Lászlóné irodavezető
13.) Indítványok, javaslatok
13/1.) 2015. január 1-től alkalmazandó inert és zöldhulladék átvételi díjak
Előadó:
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens: Balog Lászlóné irodavezető
13/2.)A 70. életévüket betöltött személyek egyszeri karácsonyi támogatása
Előadó:
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens: Balog Lászlóné irodavezető
ZÁRT ÜLÉS
14.)Mezőkövesdi Városgazdálkodási ZRt. vezérigazgatójának és a Felügyelő Bizottság
tagjainak választása
Előadó:
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens: Dr. Jakab Orsolya jegyző
15.)Mezőkövesd Város I-es számú házi gyermekorvosi
praxisvásárlást érintő támogatási kérelem elbírálása
Előadó:
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens: Dr. Kovács András aljegyző

körzetre

vonatkozó

16.) Mártírok utca 29/1. szám alatti szociális bérlakás hasznosítása
Előadó:
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens: Benkő Edit vagyongazdálkodási referens
Felelős:
Határidő:

Polgármester
azonnal
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Interpellációs szándékát jelezte
Jámbor Márk és Fügedi Richárd képviselők írásban nyújtották be interpellációjukat.
Jámbor Márk szóbeli interpellációját is jelezte.

Polgármesteri tájékoztató (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Dr. Fekete Zoltán polgármester röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.
Mivel a napirendhez hozzászólás, vélemény nem hangzik el – így a polgármesteri tájékoztatóban
foglaltakat teszi fel szavazásra.
A 12 fő Képviselő-testületi tagból 12 fő vett részt a szavazásban, és 12 igen szavazattal
a polgármesteri tájékoztató elfogadja

1.)ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK
1/1.) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól szóló
5/2014. (III.27.) önkormányzati rendelet módosítása (Az előterjesztés a
jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Ügyrendi és Társadalmi kapcsolatok Bizottság
A 9 fő bizottsági tagból 8 fő vett részt a szavazásban, 8 fő igen szavazatával az Ügyrendi és
Társadalmi Kapcsolatok Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a rendelet-tervezetet
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
9 fő bizottsági tagból 8 fő vett részt a szavazásban, melyből 8 fő igen szavazatával Pénzügyi és
Fejlesztési Bizottság a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Fügedi Richárd Alex örömmel látja az idősek segítését, mely nagyon fontos, mert sokan maradnak
egyedül, mely depresszió meleg ágya lehet. Személyesen is járt az Idősek Otthonában, felolvasott
nekik. Az idősek érdekében fontosnak tartja a rendelet-tervezet elfogadását.
Dr. Fekete Zoltán polgármester – mivel a napirendhez több 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 12 igen szavazattal
az alábbi rendeletet alkotja

5

Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
22/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól
Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.
törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el.
1. §
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól szóló 5/2014. (III. 27.)
önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A nappali ellátást nyújtó intézmény térítési díja Mezőkövesden:

0 Ft /nap/fő

2. §
Ez a rendelet 2015. január 1. napján lép hatályba.

dr. Jakab Orsolya sk.
jegyző

dr. Fekete Zoltán sk.
polgármester

A rendelet kihirdetésének dátuma:
2014. december 18.

dr. Jakab Orsolya sk.
jegyző

1/2.)A szociális étkeztetés intézményi térítési díjainak megállapításáról szóló
rendelet megalkotása (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
9 fő bizottsági tagból 8 fő vett részt a szavazásban, melyből 8 fő igen szavazatával Pénzügyi és
Fejlesztési Bizottság a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
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Ügyrendi és Társadalmi kapcsolatok Bizottság
A 9 fő bizottsági tagból 8 fő vett részt a szavazásban, 8 fő igen szavazatával az Ügyrendi és
Társadalmi Kapcsolatok Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a szociális étkeztetés
intézményi térítési díjainak megállapításáról szóló rendelet-tervezetben foglaltakkal egyetért, azt
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Dr. Fekete Zoltán polgármester – miután a napirendhez a jelenlévő képviselők részéről hozzászólás,
vélemény nem hangzik el – így a rendelet-tervezetet teszi fel szavazásra.
A 12 fő Képviselő-testületi tagból 12 fő vett részt a szavazásban, és 12 igen szavazattal
az alábbi rendeletet alkotja

Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
23/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete
A szociális étkeztetés intézményi térítési díjainak megállapításáról
Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról
szóló 29/1993. (II.17.) Kormányrendeletben foglaltakra is figyelemmel, a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1.§
A Mezőkövesdi Városgondnokság által nyújtott szolgáltatás: étkeztetés
2.§
(1) Az étkeztetés intézményi térítési díja:
480,- Ft/fő/nap
(2) Jövedelemmel nem rendelkezők intézményi térítési díja:
0,-Ft/fő/nap
(3) Jövedelemmel rendelkezők – a szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének
figyelembe vételével - intézményi térítési díja:
a) a nyugdíjminimum 100 % -át el nem érő jövedelem esetén
0,-Ft/fő/nap
b) a nyugdíjminimum 100 % -át elérő, 150 %-át meg nem haladó jövedelem
280,-Ft/fő/nap
c) a nyugdíjminimum 150 %-át elérő, 250 %-át meg nem haladó jövedelem
380,-Ft/fő/nap
d) a nyugdíjminimum 250 % -át meghaladó jövedelem felett
480,-Ft/fő/nap
(4) A kiszállításért fizetendő térítési díj:

100,-Ft/nap
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3.§
(1) E rendelet 2015. január 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás – étkeztetés – térítési
díjáról szóló 34/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet.

dr. Jakab Orsolya sk.
jegyző

dr. Fekete Zoltán sk.
polgármester

Kihirdetve: 2014. december 18.
dr. Jakab Orsolya sk.
jegyző

1/3.)Az oktatási-nevelési intézményeknél alkalmazandó gyermekétkeztetési
intézményi térítési díjak, illetve étkeztetési nyersanyagnorma megállapítása (Az
előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
9 fő bizottsági tagból 8 fő vett részt a szavazásban, melyből 8 fő igen szavazatával Pénzügyi és
Fejlesztési Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
9 fő bizottsági tagból 8 fő vett részt a szavazásban, melyből 8 fő igen szavazatával Pénzügyi és
Fejlesztési Bizottság a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Ügyrendi és Társadalmi kapcsolatok Bizottság
A 9 fő bizottsági tagból 8 fő vett részt a szavazásban, 8 fő igen szavazatával az Ügyrendi és
Társadalmi Kapcsolatok Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az intézményeinél biztosított
étkezés nyersanyagnormájának megállapításáról szóló határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a
képviselő-testületnek.
A 9 fő bizottsági tagból 8 fő vett részt a szavazásban, 8 fő igen szavazatával az Ügyrendi és
Társadalmi Kapcsolatok Bizottság az oktatási-nevelési intézményeknél alkalmazandó
gyermekétkeztetési intézményi térítési díjak megállapításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadásra
ajánlja a képviselő-testületnek.
Dr. Fekete Zoltán polgármester – mivel a napirendhez módosító javaslat nem hangzik el – így
először az intézményeknél biztosított étkezés nyersanyagnormájának megállapításáról szóló
határozati javaslatot teszi fel elfogadásra.
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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
347/2014. (XII.17.) határozata
Mezőkövesd Önkormányzat intézményeinél biztosított étkezés
nyersanyagnormájának megállapításáról
1.) A képviselő-testület a gyermekétkeztetés szabályai alá nem tartozó étkezés
nyersanyagnormáját az alábbiakban határozza meg:
2015. január 1-jétől (Áfa és rezsiköltség nélkül)
Reggeli 158 Ft/nap
Ebéd 306 Ft/nap
Uzsonna
121 Ft/nap
Vacsora
243 Ft/nap
2.) Az étkezésnél a napi fizetendő térítési díjat a nyersanyagköltség általános forgalmi
adóval növelt összegével és az ételkészítés rezsi költségének felszámításával kell
meghatározni.
Felelős: érintett intézmények vezetői
Határidő: 2015. január 1.
Dr. Fekete Zoltán polgármester oktatási-nevelési intézményeknél alkalmazandó gyermekétkeztetési
intézményi térítési díjak megállapításáról szóló rendelet-tervezetben foglaltakat teszi fel szavazásra.
A 12 fő Képviselő-testületi tagból 12 fő vett részt a szavazásban, és 12 igen szavazattal
az alábbi rendeletet alkotja
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
24/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete
Az oktatási–nevelési intézményeknél alkalmazandó gyermekétkeztetési
intézményi térítési díjak megállapításáról
Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. §-ban és a 162. § (5)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatokról szóló
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2011. évi CLXXXIX. törvény 13 § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1.§
A bölcsődei gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának napi összege:
306 Ft+Áfa/fő
2.§
A napközi-otthonos óvodai gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának napi összege:
344 Ft+Áfa/fő
3.§
Az általános iskolai menzás gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának napi összege:
241 Ft+Áfa/fő
4.§
A kollégiumi étkeztetés intézményi térítési díjának napi összege:
707 Ft+Áfa/fő
5.§
A középfokú (egyéb) oktatási intézmények menzás gyermekétkeztetés térítési díjának napi
összege:
306 Ft+Áfa/fő
6.§
(1) A személyi térítési díjat az intézményvezető az intézményi térítési díj szerinti napi
összeg általános forgalmi adóval növelt összegének, az igénybe vett étkezések számának,
valamint az 1997. évi XXXI. Tv (Gyvt.) 148.§-ában megjelölt és egyéb kedvezmények
figyelembevételével állapítja meg.
(2) A személyi térítési díjat a fenntartó elengedheti, amennyiben az étkeztetést igénybe vevő
Mezőkövesdi Sportegyesületben vagy a Mezőkövesdi Kézilabda Clubban igazolt
sportolóként sportol és a mezőkövesdi Bayer Róbert Kollégiumban tartózkodási helyet
létesít, valamint mezőkövesdi középiskolában áll tanulói jogviszonyban és a sportegyesület
elnöke vagy vezetője ezt írásban javasolja.
(3) A kedvezményre jogosultságot a sportegyesület vezetője igazolja az intézmény
vezetőnek a tanév I. félévében szeptember 15-ig, a II. félévben február 15-ig.
(4) A személyi térítési díjkedvezmény megszűnik, ha a kedvezményezett megszünteti
tanulói jogviszonyát vagy sportolói tevékenységét abbahagyja vagy nem mezőkövesdi
sportegyesületbe igazol át.
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(5) A személyi térítési díjjal kapcsolatos döntést a fenntartó átruházza az intézményvezetőre.
7.§
(1) Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az oktatási–nevelési intézményeknél 2014. évben alkalmazandó
gyermekétkeztetési intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 33/2013.(XII.20.)
önkormányzati rendelet.

Dr. Jakab Orsolya sk.
jegyző

Dr. Fekete Zoltán sk.
polgármester

A rendelet kihirdetésének dátuma:
2014. december 18.

Dr. Jakab Orsolya sk.
jegyző

1/4.) A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 4/2007. (III.1.) önkormányzati
rendelet módosítása (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
9 fő bizottsági tagból 8 fő vett részt a szavazásban, melyből 8 fő igen szavazatával Pénzügyi és
Fejlesztési Bizottság a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Ügyrendi és Társadalmi kapcsolatok Bizottság
A 9 fő bizottsági tagból 8 fő vett részt a szavazásban, 8 fő igen szavazatával az Ügyrendi és
Társadalmi Kapcsolatok Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a szociális igazgatásról és
ellátásokról szóló rendelet módosításával egyetért, így javasolja a rendelet-tervezet elfogadását a
melléklettel együtt a képviselő-testületnek.
Dr. Fekete Zoltán polgármester elmondja, hogy a Mezőkövesdi Újságban részletes tájékoztatást
fognak kapni a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról.
Lényeg, amit megígértek megteszik. Céljuk, hogy minél több mezőkövesdinek próbáljon
lehetőséghez mérten segítséget nyújtani. Nyugdíj minimum 28.500 Ft, ahhoz képest emelték meg a
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tételeket, ill. határt, hogy minél nagyobb számban férhessenek hozzá a támogatásokhoz. Több
idősügyi fórumon beszélgetés során jutottak erre az elhatározásra. Nem lesz olyan nyugdíjas, idős
ember, aki valamilyen támogatást ne kapna az önkormányzattól, ill. várostól. A Zsóry belépő a
lakosság számára egy gesztus. Az önkormányzat eljutott arra a szintre, hogy ezt is megteheti.
Minden mezőkövesdi lakhellyel rendelkező állampolgár 260.- Ft-ért mehet be a Zsóryba. Ami
ingyen van, annak értéke nincs, de a 260.- Ft olyan segítség, amely jelentősnek számítható. Kéri
fogadják el a rendelet módosítását, mely szép ajándék tud lenne a mezőkövesdi polgárok számára.
A rendelet 2015. január 1-én lép hatályba.
Mivel a rendelet-módosításhoz a jelenlévő képviselők részéről módosító javaslat nem hangzik el, a
kiosztott módosításokkal együtt a rendelet-tervezetet szavazásra teszi fel.
A 12 fő Képviselő-testületi tagból 12 fő vett részt a szavazásban, és 12 igen szavazattal
az alábbi rendeletet alkotja
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
25/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló
4/2007.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, a szociális igazgatásról és ellátásokról
szóló 1993. évi III. Tv 26. §-ában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Mezőkövesd város Önkormányzatának a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 4/2007.
(III.1.) ÖK. számú rendelet (a továbbiakban: R.) 16. §-át megelőző cím helyébe a következő
rendelkezés lép:
„Az önkormányzat által saját forrásból biztosított ellátások
az öregségi teljes nyugdíjban részesülő személyek szemétszállítási díjának átvállalása„
2. §
Az R. 16. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) öregségi teljes nyugdíjban részesülő”
3. §
Az R. 16. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
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„(2) Az (1) bekezdés szerinti kedvezmény csak azt a személyt illeti meg,
a) akinek a kettő, vagy az ennél nagyobb létszámú családjában a kérelem benyújtását
megelőző hónap jövedelme alapján számított egy főre eső jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíjminimum 400 %-át,
b) akinek a kettő, vagy az ennél nagyobb létszámú családjában kizárólag 70 évet betöltött
személyek élnek, és a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelme alapján számított egy
főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 500 %-át,
c) aki egyedül él és a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelme alapján számított egy
főre eső jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
az 550%-át.
4.§
Az R. 18. § (1)-(3) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

A Zsóry Gyógy-és Strandfürdőbe belépéshez támogatás annak a korhatár előtti
ellátásban, átmeneti bányászjáradékban, szolgálati járandóságban, öregségi nyugdíjban,
rokkantsági ellátásban és időskorúak járadékában részesülő személynek állapítható meg,
akinek a családjában a kérelem benyújtását megelőző hónapban az egy főre eső
jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 550%-át.
A támogatás maximum 30 alkalommal történő belépéshez állapítható meg azzal,
hogy a belépőjegy vásárlásához fel nem használt utalványok készpénzre nem válthatóak
át.
Az önkormányzat évente tíz alkalommal - az adott naptári év december 31. napjáig –
terjedő felhasználásra a mindenkori belépőjegy összegének a 100 %-át (alkalmanként)
támogatásként biztosítja, további húsz alkalommal pedig - az adott naptári év december
31. napjáig – terjedő felhasználásra a mindenkori belépőjegy összegének a 67,5 %-át
(alkalmanként) támogatásként biztosítja az (1) bekezdésben meghatározott jogosultsági
feltételekkel rendelkező személyek részére. A tárgyévben megállapított támogatás fel
nem használt része a tárgyévet követő év január 31. napjáig külön érvényesítés nélkül
felhasználható
Az önkormányzat évente tíz alkalommal - az adott naptári év december 31. napjáig –
terjedő felhasználásra a mindenkori belépőjegy összegének 67,5 %-át (alkalmanként)
támogatásként biztosítja - az (1) bekezdésben meghatározott jogosultsági feltételekkel
rendelkező személyek kivételével - azon Mezőkövesden lakóhellyel rendelkező
személyek részére, akiknek a családjában a kérelem benyújtását megelőző hónapban az
egy főre eső jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum
550%-át. Család esetében a kérelem egy nyomtatványon is benyújtható.
A támogatást megállapító határozatnak tartalmaznia kell:
a) a belépéshez történő támogatás összegét, valamint a belépések számát,
b) a támogatás igénybevételére jogosító, az önkormányzat által előre gyártott, perforált,
szigorú
számadású „belépésre jogosító utalványt”, sorszámát, melynek megjelenési
formáját az 2. melléklet tartalmazza,
c) a kedvezményes utalvány felhasználásának időtartamát,
d) a támogatás igénybevételének egyéb feltételeiről tájékoztatást.
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5. §
Az R. az e rendelet mellékletét képező 2. melléklettel egészül ki.
6. §
(1) Ez a rendelet 2015. január 1. napján lép hatályba és a hatálybalépését követő napon
hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti az R. 16. § (3) bekezdése.

Dr. Jakab Orsolya sk.
jegyző

Dr. Fekete Zoltán sk.
polgármester

A rendelet kihirdetésének dátuma:
2014. december 18.

dr. Jakab Orsolya sk.
jegyző
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Melléklet a 25/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelethez
„2. melléklet a 4/2007. (III.1.) önkormányzati rendelethez

sorszám........................
A Zsóry Gyógy- és Strandfürdőbe
történő KEDVEZMÉNYES belépésre
jogosító

sorszám…………….
A Zsóry Gyógy- és Strandfürdőbe
történő KEDVEZMÉNYES belépésre
jogosító

UTALVÁNY

UTALVÁNY

Név:..................................................
hat.szám:.........................................
Szig. száma:.....................................
Mezőkövesd, 20................................
…....................................
polgármester aláírás

Név:..................................................
hat.szám:.........................................
Szig. száma:.....................................
Mezőkövesd, 20................................
…....................................
polgármester aláírás

Sorszám:...........................................
Érvényes:..........................................

Sorszám:...........................................
Érvényes:..........................................

Sorszám:...........................................
Érvényes:..........................................

Sorszám:...........................................
Érvényes:..........................................

Sorszám:...........................................
Érvényes:..........................................

Sorszám:...........................................
Érvényes:..........................................

Sorszám:...........................................
Érvényes:..........................................

Sorszám:...........................................
Érvényes:..........................................

Sorszám:...........................................
Érvényes:..........................................

Sorszám:...........................................
Érvényes:..........................................

Sorszám:...........................................
Érvényes:..........................................

Sorszám:...........................................
Érvényes:..........................................

Sorszám:...........................................
Érvényes:..........................................

Sorszám:...........................................
Érvényes:..........................................

Sorszám:...........................................
Érvényes:..........................................

Sorszám:...........................................
Érvényes:..........................................

Sorszám:...........................................
Érvényes:..........................................

Sorszám:...........................................
Érvényes:..........................................

Sorszám:...........................................
Érvényes:..........................................

Sorszám:...........................................
Érvényes:..........................................
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INDOKOLÁS
ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény az önkormányzatok
által nyújtható támogatások keretszabályait tartalmazza, az ellátásokra vonatkozó részletes
szabályokat az önkormányzatok rendeleteikben állapítják meg.
Az Önkormányzat által saját forrásból biztosított ellátások közül a 62. életévet betöltött
személyek szemétszállítási díjának átvállalására irányuló kérelmek esetében a támogatásra
jogosultak köre csökkenő tendenciát mutat.
Jelen rendelet-módosítás célja többek között a jövedelemhatárok újraszabályozása oly módon,
hogy a kérelmező egy főre eső jövedelme a kettő, vagy nagyobb létszámú családok esetében az
öregségi nyugdíjminimum 400%-át (2014. évben 114.000.-Forint), a 70. életévüket betöltött
kettő, vagy nagyobb létszámú családok esetében az öregségi nyugdíjminimum 500%-át (2014.
évben 142.500.-Forint), egyedül élő kérelmezők esetében egységesen az öregségi
nyugdíjminimum 550%-át (2014. évben 156.750.-Forint) ne haladja meg.
A jelenleg hatályos szociális rendeletünk alapján a Zsóry Gyógy- és Strandfürdőbe belépéshez
támogatás annak a korhatár előtti ellátásban, átmeneti bányászjáradékban, öregségi nyugdíjban,
rokkantsági ellátásban és időskorúak járadékában részesülő személynek állapítható meg, akinek a
családjában az egy főre eső jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum ötszörösét nem
haladta meg. Jelen rendelet-módosítás másik célja, hogy a jogosultak körét ennél a támogatásnál
is szeretnénk bővíteni oly módon, hogy a jövedelemhatárt ezen ellátás esetében is módosítjuk.
RÉSZLETES INDOKOLÁS
Az 1. §-hoz
Jelen szakasz az önkormányzat által saját forrásból biztosított ellátások 62. életévét betöltött
személyek szemétszállítási díjának átvállalása címének módosítását tartalmazza.
A 2. §-hoz
A módosítást követően az öregségi teljes nyugdíjban részesülők lesznek jogosultak a
támogatásra.
A 3.§-hoz
Jelen szakasz újraszabályozza a jövedelemhatárokat.
A 4.-5. §-hoz
Jelen szakasz újraszabályozza a Zsóry Gyógy- és Strandfürdő belépéséhez biztosított támogatás
részletes szabályait.
A 6.§-hoz
Jelen szakasz a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.
16

2.)Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi
munkaterve (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
9 fő bizottsági tagból 8 fő vett részt a szavazásban, melyből 7 fő igen szavazata és 1 fő
tartózkodása mellett a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek.
Ügyrendi és Társadalmi kapcsolatok Bizottság
A 9 fő bizottsági tagból 8 fő vett részt a szavazásban, 7 fő igen szavazatával, 1 fő tartózkodása
mellett az önkormányzat 2015. évi munkatervénél alábbi módosításokat javasolja elfogadni a
képviselő-testületnek:
február hó – 3.) napirendi pont „Mezőkövesd város idegenforgalmi koncepciójának
felülvizsgálata” című napirend kerüljön át március hónapra
június hó – 3.) napirendi pontnál „Tájékoztató az egészségügyi alapellátás helyzetéről
Mezőkövesden (háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogászati ellátás és
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT) – egészüljön ki
Dr. Fekete Zoltán polgármester elmondja, hogy a munkaterv egy vázat jelent a testületi
munkához. Ezek azok, amit meg fognak tárgyalni, de ehhez képest sokkal több napirendi pont
lesz. Kértek be javaslatokat képviselőktől, bizottsági tagoktól, intézményvezetőktől. A beérkezett
javaslatok iktatásra kerültek, és amennyiben úgy alakul, és olyanok lesznek a körülmények,
akkor figyelembe fogják venni, és meg fogják tárgyalni, amennyiben a testület hatáskörébe
tartozik. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy írásban Jámbor Márk képviselőtől javaslatok
érkeztek melyek a következők:
március hónapra javasolja:
- „közterület-felügyelet beszámolója a 2014. évben végzett munkájáról”
- „Munkaügyi kirendeltség beszámolója a 2014. évben végzett munkájáról. Beszámoló
2010 – 2014. IV. negyedév közötti éves munkanélküliségi, foglalkoztatási helyzetéről,
reáljövedelmi viszonyairól, kitérve külön a közszférára, külön a versenyszférára, a
minimálbérből, valamint a létminimumon és az alatt élők számára”
- „Mezőkövesdi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság éves beszámolója 2014. évben
végzett munkájáról”
- „Beszámoló a 2014. évi közmunkaprogramról”
A beadott javaslatokhoz elmondja, és felhívja a figyelmet, hogy Hivatásos Önkormányzati
Tűzoltóság már nincs. Kéri tanulmányozza a jogszabályokat, ugyanis nem tartozik beszámolási
kötelezettséggel az önkormányzathoz, mert a Katasztrófavédelemhez tartozik. A közterületfelügyelet beszámolójával kapcsolatban egyetért, de nem ebben a hónapban, amelyet javasolt a
képviselő, együtt kerül sor a rendőrség és a polgárőrség beszámolójával. Munkaügyi kirendeltség
beszámolójával kapcsolatban elmondja, hogy az Mötv., és a hatásköri jegyzék szabályozza, hogy
a járási hivatalhoz tartozik, és nem tartozik beszámolási kötelezettséggel az önkormányzatnak.
Statisztikai hivatalos évkönyvbe meg lehet nézni, a hivatalt erre nem fogja kényszeríteni, hogy
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ilyen kutatásokat végezzen. A közmunkaprogramról tájékoztató helyett fontosabbnak tartja a
2015. évi tervet. Információi szerint március – áprilistól indulnak újra a közmunkaprogramok,
melyről tájékoztató fog elhangzani. A testületnek egyéb teendője nincs, amikor látja, mennyi
pénzt kapnak, és mennyi embernek tudnak közmunkaprogramon keresztül feladatot adni. A
polgármesteri tájékoztatóban is van szó a közmunkaprogramról, és nemcsak a
közmeghallgatáson. Munkáltatójuk nem a képviselő-testület.
Jámbor Márk István képviselő ügyrendi hozzászólásában kéri, hogy az általa javasolt
napirendeket egyenként szavaztassa meg a Polgármester a Képviselő-testülettel.
Dr. Fekete Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a „Beszámoló a 2014. évi
közmunkaprogramról” című napirend kerüljön felvételre a Képviselő-testület 2015. évi
munkatervébe március hónapban.
A 12 fő Képviselő-testületi tagból 12 fő vett részt a szavazásban, és 4 igen
szavazattal, 5 nem ellenében, és 3 tartózkodás mellett a képviselő-testület nem
támogatja a napirend megtárgyalását
Dr. Fekete Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a „Mezőkövesdi Hivatásos Önkormányzati
Tűzoltóság éves beszámolója 2014. évben végzett munkájáról” című napirend kerüljön felvételre
a Képviselő-testület 2015. évi munkatervébe március hónapra.
A 12 fő Képviselő-testületi tagból 12 fő vett részt a szavazásban, és 2 igen
szavazattal, 8 nem ellenében, és 2 tartózkodás mellett a képviselő-testület nem
támogatja a napirend megtárgyalását
Dr. Fekete Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a „Munkaügyi kirendeltség beszámolója a
2014. évben végzett munkájáról. Beszámoló 2010 – 2014. IV. negyedév közötti éves
munkanélküliségi, foglalkoztatási helyzetéről, reáljövedelmi viszonyairól, kitérve külön a
közszférára, külön a versenyszférára, a minimálbérből, valamint a létminimumon és az alatt élők
számára”című napirend kerüljön felvételre a Képviselő-testület 2015. évi munkatervébe március
hónapban.
A 12 fő Képviselő-testületi tagból 12 fő vett részt a szavazásban, és 2 igen
szavazattal, 8 nem ellenében, és 2 tartózkodás mellett a képviselő-testület nem
támogatja a napirend megtárgyalását
Dr. Fekete Zoltán polgármester – mivel több módosító javaslat nem hangzik el – így a határozati
javaslatot a mellékelt munkatervvel együtt teszi fel szavazásra március hónapra.
A 12 fő Képviselő-testületi tagból 12 fő vett részt a szavazásban, és 9 igen
szavazattal, 3 nem ellenében az alábbi határozatot hozza
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Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
348/2014. (XII.17.) határozata
Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2015. évi munkatervére

A Képviselő-testület a mellékletben foglaltak szerint fogadja el 2015. évi munkatervét.
Felkéri a polgármestert, hogy a munkatervben meghatározott feladatok végrehajtására
tegyen intézkedést, és a munkatervbe folyamatosan vegye fel mindazokat a
napirendeket, amelyek megtárgyalása időközben válik aktuálissá.
A Képviselő-testület felkéri a bizottságok elnökeit, hogy a munkatervhez igazodva
készítsék el saját munkaprogramjaikat legkésőbb 2015. január 31-ig.

Felelős:
Határidő:

polgármester
2015. január 31, illetve folyamatos 2015. december 31-ig
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MEZŐKÖVESD VÁROS
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MUNKATERVE
2015. ÉV
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2015. január 28. (szerda)
1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat)
Előadó :
polgármester
Referens:
kincstári irodavezető
2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési
megállapodás felülvizsgálata
Előadó :
polgármester
Referens:
jegyző
3. Támogatási szerződés megkötése a Mezőkövesdi Civil Szövetség Egyesülettel
Előadó:
polgármester
Referens:
szervezési referens
4. Civil szervezetek, egyházak támogatására pályázat kiírása
Előadó :
polgármester
Referens:
szervezési referens
5. Az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc évfordulójának mezőkövesdi megemlékezései

Előadó :
Referens:

polgármester
szervezési referens

6. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás-támogatás igénylése

Előadó:
Referens:

polgármester
irodavezető

7. Önkormányzati ingatlanok hasznosítása
7.1. Tájékoztató a Mezőkövesdi Városgondnokság terembérleti szerződéseiről
Előadó :
intézményvezető
Referens:
vagyongazdálkodási referens
7.2 Tájékoztató a „reptér-projekt” állásáról, aktuális kérdéseiről
Előadó :
polgármester
Referens:
vagyongazdálkodási referens
8. Indítványok, javaslatok

2015. február 25. (szerda)
1.1. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előadó :
polgármester
Referens:
kincstári irodavezető
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1.2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése
Előadó :
polgármester
Referens:
kincstári irodavezető
2. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat beszámolója az Önkormányzattól átvállalt
szociális feladatok 2014. évi végrehajtásáról és az ellátási szerződés felülvizsgálata
Előadó :
polgármester
Referens:
aljegyző
3. Mezőkövesd város idegenforgalmi koncepciójának felülvizsgálata
Előadó :
polgármester
Referens:
szervezési referens
4. Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója a 2014. évi
tevékenységéről
Előadó :
polgármester
Referens:
jegyző, irodavezetők, kirendeltség-vezetők
5. Mezőkövesd város zöldfelület szabályozásáról szóló koncepciójának felülvizsgálata
Előadó :
polgármester
Referens:
városfejlesztési irodavezető
6. Járda és útfelújítási program elfogadása
Előadó :
polgármester
Referens:
városfejlesztési irodavezető
7. Önkormányzati ingatlanok hasznosítása
Előadó :
polgármester
Referens:
vagyongazdálkodási referens
8. Támogatási kérelem a Matyó Húsvét rendezvényre
Előadó :
polgármester
Referens:
szervezési referens
9. Indítványok, javaslatok

2015. március 25. (szerda)
1.) Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 2015. évi intézményi térítési
díjainak megállapítása
Előadó:
jegyző
Referens:
Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti
Szolgálat vezető
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2.) Városi Rendőrkapitányság Beszámolója a Rendőrség 2014. évben végzett
munkájáról
Előadó:
Rendőrkapitányság Vezetője
Referens:
Városfejlesztési irodavezető
3.) Tájékoztató a Mezőkövesdi Polgárőr Egyesület tevékenységéről
Előadó:
elnök
Referens:
Városfejlesztési irodavezető
4.) Beszámoló a Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2014. évi munkájáról
Előadó:
Szolgálat vezető
Referens:
aljegyző
5.) Átfogó értékelés a helyi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előadó :
jegyző
Referens:
aljegyző
6.) Az Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása
Előadó :
polgármester
Referens:
közbeszerzési referens
7.) Az ÉRV tájékoztatója a következő évek ivóvíz rekonstrukciós programjáról és az
ivóvíz közszolgáltatás eddigi tapasztalatairól, az üzemeltetés elkövetkezendő
feladatairól
Előadó :
polgármester
Referens:
Városfejlesztési irodavezető
8.) 2014. évi víziközmű rekonstrukciós terv elfogadása
Előadó:
polgármester
Referens:
Városfejlesztési irodavezető
9.) Javaslat Mezőkövesd 5 éves gazdasági programjára, fejlesztési tervére
Előadó :
polgármester
Referens:
jegyző
10.) Önkormányzati ingatlanok hasznosítása
Előadó :
polgármester
Referens:
vagyongazdálkodási referens
11.) Indítványok, javaslatok
ZÁRT ÜLÉS
12.) Lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása
Előadó :
polgármester
Referens:
aljegyző
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13.) Járda és útkarbantartás kivitelezőjének kiválasztása
Előadó :
polgármester
Referens:
városfejlesztési irodavezető

2015. április 29. (szerda)
1/1.)Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása
1/2.) Az önkormányzat 2014. évi zárszámadása
1/3.) Az önkormányzat 2014. évi egyszerűsített beszámolója
Előadó :
polgármester
Referens:
irodavezető
2. A tájházak felkészülése a turisztikai szezonra
Előadó :
polgármester
Referens:
vagyongazdálkodási referens
3. A Matyó Népművészeti és Háziipari Szövetkezet dokumentációs anyagának
feldolgozása
Előadó :
polgármester
Referens:
szervezési referens
4. Civil szervezetek, alapítványok, egyesületek, egyházak támogatására kiírt pályázatok
elbírálása
Előadó :
polgármester
Referens:
szervezési referens
5. Intézmények nyári karbantartási munkáinak meghatározása
Előadó :
polgármester
Referens:
városfejlesztési irodavezető
6. Önkormányzati ingatlanok hasznosítása
Előadó :
polgármester
Referens:
vagyongazdálkodási referens
7. Tájékoztató az Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzésének eredményéről
Előadó :
polgármester
Referens:
jegyző
8. Indítványok, javaslatok
ZÁRT ÜLÉS
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9.) Kivitelező kiválasztása az Önkormányzat kezelésében lévő utak útburkolati
jeleinek festési munkáira.
Előadó :
polgármester
Referens:
Városfejlesztési irodavezető
2015. május 27. (szerda)
1./1.) Tájékoztató a Mezőkövesdi VG. Rt. Zsóry Gyógy- és Strandfürdő nyári
üzemelésre való felkészüléséről
Előadó :
VG. ZRt vezérigazgató
Referens:
Városfejlesztési irodavezető
1./2.) Beszámoló a VG. ZRt. 2014. évi mérlegéről és a 2015. évi tervekről
Előadó :
VG. ZRt vezérigazgató
Referens:
Városfejlesztési irodavezető
1./3.) Média Nonprofit Kft beszámolója a 2014. évi szakmai és gazdálkodási
tevékenységéről és a 2015. évi tervekről
Előadó:
KFT igazgató
Referens:
Kincstári irodavezető
1/4. Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft. beszámolója a 2014. évi mérlegéről
és a 2015. évi tervekről
Előadó:
Kft. igazgató
Referens:
Kincstári irodavezető
2. A Városi Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde tagóvodáiban 2015/2016. nevelési
évben indítható csoportok számának meghatározása
Előadó :
intézményvezető
Referens:
szervezési referens
3.) Önkormányzati ingatlanok hasznosítása
Előadó :
polgármester
Referens:
vagyongazdálkodási referens
4. Indítványok, javaslatok
ZÁRT ÜLÉS
5.) Kivitelező kiválasztása önkormányzati intézmények nyári karbantartási
munkáira
Előadó:
városgondnokság vezető
Referens:
Városfejlesztési irodavezető
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7.) Kitüntető díjak adományozása:
„Abkarovits Jenő” és „Dr. Papp Zoltán” díjak
„Dr. Szűcs Géza” díj
„Mezőkövesd Város Köztisztviselője” díj
Előadó :
Ügyrendi és Társadalmi kapcsolatok Bizottság elnöke
Referens:
szervezési referens

2015. június 24. (szerda)
1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előadó :
polgármester
Referens:
kincstári irodavezető
2. Inert- és zöld hulladék feldolgozási lehetőségek Mezőkövesden
Előadó :
VG. ZRt. vezérigazgató
Referens:
városfejlesztési irodavezető
3. Tájékoztató az egészségügyi alapellátás helyzetéről Mezőkövesden (háziorvosi, házi
gyermekorvosi, fogászati ellátás)
Előadó :
háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogászati kollegiális vezetők
Referens:
Hatósági és Szociális iroda munkatársa
4. Önkormányzati ingatlanok hasznosítása
4.1. Az önkormányzat tulajdonában lévő külterületi földek hasznosításának tervei
Előadó :
polgármester
Referens:
vagyongazdálkodási referens
5. Indítványok, javaslatok
ZÁRT ÜLÉS
6. Lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása
Előadó :
polgármester
Referens:
aljegyző
7. „Mezőkövesd Város Díszpolgára” kitüntető cím és „Mezőkövesd Városért” kitüntetés
adományozása
Előadó :
Ügyrendi és Társadalmi kapcsolatok Bizottság elnöke
Referens:
szervezési referens
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2015. augusztus 26. (szerda)
1. BURSA HUNGARICA ösztöndíj pályázati rendszerhez csatlakozás
Előadó :
polgármester
Referens:
aljegyző
2. Közmeghallgatás napirendjének elfogadása
Előadó :
polgármester
Referens:
jegyző
3. Tájékoztató a Mezőkövesdi Értéktár Bizottság tevékenységéről
Előadó :
bizottság elnöke
Referens:
szervezési referens
4. Önkormányzati ingatlanok hasznosítása
Előadó :
polgármester
Referens:
vagyongazdálkodási referens
5. Indítványok, javaslatok
5.1 Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság tájékoztatója az Október 23-ai
ünnepség programjáról
Előadó :
bizottság elnöke
Referens:
szervezési referens
ZÁRT ÜLÉS
6. „Mezőkövesd Közbiztonságáért” kitüntető díj odaítélése
Előadó :
Ügyrendi és Társadalmi kapcsolatok Bizottság elnöke
Referens:
szervezési referens

2015. szeptember 30. (szerda)
1.„Tiszta udvar rendes ház” városszépítő program értékelése, eredményhirdetése
Előadó :
polgármester
Referens:
szervezési referens
2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előadó :
polgármester
Referens:
kincstári irodavezető
3. Tájékoztató a piac működéséről, további fejlesztési lehetőségeiről
Előadó :
VG. ZRt. vezérigazgató
Referens:
Városfejlesztési irodavezető
27

4. Önkormányzati ingatlanok hasznosítása
Előadó :
polgármester
Referens:
vagyongazdálkodási referens
5. Indítványok, javaslatok
ZÁRT ÜLÉS
6. Lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása
Előadó :
polgármester
Referens:
aljegyző

2015. október 28. (szerda)
1. Tájékoztató az önkormányzat által támogatott civil szervezetek munkájáról és a
következő évekre vonatkozó terveikről
Előadó :
polgármester
Referens:
szervezési referens
2. Megállapodás a Matyóföldi Idegenforgalmi Egyesülettel a helyi TDM szervezet 2016.
évre szóló támogatásáról
Előadó :
KÖZKINCS-TÁR Kulturális, Könyvtári, Turisztikai és
Múzeumi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője
Referens:
szervezési referens
3. Mezőkövesd Város közművelődési koncepciójának felülvizsgálata
Előadó :
KÖZKINCS-TÁR Kulturális, Könyvtári, Turisztikai és
Múzeumi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője
Referens:
szervezési referens
4. Önkormányzati ingatlanok hasznosítása
Előadó :
polgármester
Referens:
vagyongazdálkodási referens
5. Indítványok, javaslatok

2015. november 25. (szerda)
1.) Helyi adórendeletek módosítása
Előadó : jegyző
Referens: kincstári irodavezető
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2.)Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előadó :
polgármester
Referens:
kincstári irodavezető
3.)A városi piac és vásár fenntartásának, használatának és rendjének
szabályozásáról szóló 39/2005. (XII.01.) ÖK. sz. rendeletének módosítása
Előadó :
jegyző
Referens:
Városfejlesztési irodavezető
4.) Kéményseprő-ipari közszolgáltatási helyi igénybevételének szabályozásáról szóló
34/1998. (XI.26.) ÖK. sz. rendeletének módosítása
Előadó :
jegyző
Referens:
Városfejlesztési irodavezető
5.)A fizető parkolási rendszerről szóló 46/2004. (XI.02.) ÖK. számú rendelet
módosítása
Előadó :
jegyző
Referens:
Városfejlesztési irodavezető
6.) 2016. január 1-től alkalmazható INERT és zöld hulladék díjak
Előadó :
VG Zrt vezérigazgató
Referens:
Városfejlesztési irodavezető
7.) Matyó Rózsa Ünnepe megrendezése
Előadó:
polgármester
Referens:
szervezési referens
8.) Mezőkövesd 2016. évi kiadványába bekerülő kiemelt események
Előadó:
KÖZKINCS-TÁR Kulturális, Könyvtári, Turisztikai és
Múzeumi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője
Referens: szervezési referens
9.)Tájékoztató a Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi
tevékenységéről
Előadó :
elnök
Referens:
személyügyi ügyintéző

Önkormányzat

egy

éves

10.) Önkormányzati ingatlanok hasznosítása
Előadó :
polgármester
Referens:
vagyongazdálkodási referens
11.) Indítványok, javaslatok
ZÁRT ÜLÉS
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12.)Lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása
Előadó :
polgármester
Referens:
aljegyző
13.)”Az „Év Embere” kitüntető díj odaítélése
Előadó :
Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság elnöke
Referens:
szervezési referens

2015. december 16. (szerda)
1.1. Önkormányzat intézményeinél biztosított gyermekétkeztetési térítési díjak
megállapítása 2016. évre
Előadó:
jegyző
Referens: Városgondnokság vezetője
1.2. A szociális étkeztetés 2016. évi intézményi térítési díjainak megállapítása
Előadó:
jegyző
Referens: Városgondnokság vezetője
2.) Helyi adóbevételekről szóló tájékoztató
Előadó: jegyző
Referens:
kincstári irodavezető
3.) Beszámoló a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás éves munkájáról
Előadó:
polgármester
Referens:
Kistérségi ügyintéző
4.) Az Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása
Előadó: jegyző
Referens:
kincstári irodavezető
5.) Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve
Előadó: polgármester
Referens:
jegyző
6. Önkormányzati ingatlanok hasznosítása
Előadó :
polgármester
Referens:
vagyongazdálkodási referens
7. Indítványok, javaslatok
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VÁROSPOLITIKAI FÓRUMOK, ÉVFORDULÓK TERVE
1. Közmeghallgatás: 2015. november 19. (csütörtök) 17.00 óra
2. Állami és nemzeti ünnepeink programja
Március 15.
Augusztus 20.
Október 23.
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3.)Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal megállapodásának módosítása
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Ügyrendi és Társadalmi kapcsolatok Bizottság
A 9 fő bizottsági tagból 8 fő vett részt a szavazásban, 8 fő igen szavazatával az Ügyrendi és
Társadalmi Kapcsolatok Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatban
foglaltakkal egyetért, azt elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Dr. Fekete Zoltán polgármester röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat, majd
tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a megállapodás módosítása vissza fog kerülni a képviselőtestület elé. Mezőkövesd Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozik, Egerlövő, Borsodivánka,
Négyes, Tiszavalk, Tiszabábolna, Tard és Szomolya település. Mivel a jelenlévők részéről
hozzászólás, vélemény nem hangzik el – így a határozati javaslatban foglaltakat teszi fel
szavazásra.
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
349/2014. (XII.17.) határozata
Mezőkövesdi közös Önkormányzati Hivatal megállapodásának
módosításával kapcsolatos tájékoztatásról
1.) A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és a tájékoztatást elfogadja.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a megállapodás
módosításának előkészítésével kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
Határidő:

Polgármester, Jegyző
2015. január 31.

4.)Mezőkövesd Város I-es számú házi gyermekorvosi körzetre vonatkozó
feladat-ellátási szerződés (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
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Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
9 fő bizottsági tagból 8 fő vett részt a szavazásban, melyből 8 fő igen szavazatával Pénzügyi és
Fejlesztési Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Ügyrendi és Társadalmi kapcsolatok Bizottság
A 9 fő bizottsági tagból 8 fő vett részt a szavazásban, 8 fő igen szavazatával az Ügyrendi és
Társadalmi Kapcsolatok Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a Mezőkövesd Város I-es sz.
házi gyermekorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződéssel kapcsolatos határozati
javaslatot a melléklettel együtt javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra.

Fügedi Richárd Alex sajnálattal veszi tudomásul, hogy Dr. Papp János házi gyermekorvos
távozik, hisz még neki is ő volt a gyermekorvosa. A képviselő-testület megköszönhetné az
áldozatos munkáját, az új orvost pedig köszönti.
Dr. Fekete Zoltán polgármester véleménye szerint nagyon nehéz új háziorvost találni, de Dr.
Papp János hosszú hónapok után megtalálta utódját. Személyesen is jó barátja Dr. Papp János,
aki több mint 40 évig lelkiismeretesen végezte a munkáját. Amit tehettek már megtették,
„Mezőkövesd Városért” kitüntetésben részesítették. Tisztában van vele, hogy ez csak jelkép, az a
munka, amit végzett a városban példaértékű, és példa lehet az utónemzedék számára is. Bízik
benne, hogy sokáig itt lehet a városban, talál magának munkát, jó egészséget kíván neki, és a
képviselő-testület nevében mondja, hogy sokáig legyen közöttük erőben, egészségben. Kéri, hogy
utódja kövesse elődjének példáját. Mivel a jelenlévő képviselők részéről további hozzászólás,
vélemény nem hangzik el, így a határozati javaslatban foglaltakat teszi fel szavazásra a mellékelt
feladat ellátási szerződéssel együtt.
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
350/2014. (XII.17.) határozata
Mezőkövesd Város I-es számú házi gyermekorvosi körzetre
vonatkozó feladat-ellátási szerződésről
1.) A Képviselő-testület hozzájárul Dr. Papp János házi gyermekorvos és Mezőkövesd Város
Önkormányzata között 1993. február 01-én kötött feladat-ellátási szerződés közös
megegyezéssel történő megszüntetéséhez 2015. január 31. napjával.
2.) A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy Mezőkövesd Város Önkormányzata és Dr.
Nyéki Gabriella csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos az előterjesztés mellékletéhez
csatolt feladat-ellátási szerződést kössön 2015. február 1-jei hatályba lépéssel.
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3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert Mezőkövesd Város I-es számú házi
gyermekorvosi körzetre vonatkozó (3400 Mezőkövesd, Deák F. u. 1.) feladat-ellátási
szerződés aláírására.
4.) A Képviselő-testület megköszöni Dr. Papp János házi gyermekorvosnak a több évtizedes
munkáját.
Felelős: polgármester
Határidő: értelem szerint

1. melléklet a 350/2014.(XII.17.) határozathoz

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről Mezőkövesd Város Önkormányzata (képviseli: dr. Fekete Zoltán
polgármester, székhely: 3400 Mezőkövesd, Mátyás király u. 112.) – továbbiakban:
Önkormányzat,
másrészről Nyéki-MED Kft. (képviseli: Dr. Nyéki Gabriella, székhely: 3530 Miskolc, Geró J. u.
4. cégjegyzékszám: …....................), mint Egészségügyi Szolgáltató (továbbiakban:
Egészségügyi Szolgáltató) között a Mezőkövesd Város Önkormányzatának 22/2002. (VI.27.)
ÖK. számú rendeletében meghatározott Mezőkövesd, I-es számú házi gyermekorvosi körzet
(3400 Mezőkövesd, Deák F. u. 1. sz.) házi gyermekorvosi feladatainak működtetésére az alábbi
feltételekkel:
1.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az Egészségügyi Szolgáltató az Önkormányzat
kötelező feladatát képező egészségügyi alapellátás körébe tartozó I-es számú körzet házi
gyermekorvosi szolgáltatását 2015. február 1. napjától a 3400 Mezőkövesd, Deák F. u. 1. szám
alatti rendelőben biztosítja területi ellátási kötelezettséggel.
A tevékenységet végző orvos: Dr. Nyéki Gabriella (orvosi nyilvántartási/működési nyilvántartási
száma: 55473,)
2.) Egészségügyi Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy működési területén, folyamatos
házi gyermekorvosi ellátást nyújt a hozzá bejelentkezett biztosítottak részére, a háziorvosi, házi
gyermekorvosi, fogorvosi tevékenységéről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendelet 4. §-ában
meghatározottak, valamint a szakmai szabályok szerint. Köteles továbbá ellátni
a
4/2000.
(II.25.) EüM. Rendelet 3. § (3) bekezdésében foglalt feladatokat is.
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3.) Egészségügyi Szolgáltató nyilatkozik, hogy a tevékenységet végző orvos az önálló orvosi
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben foglalt működtetési joggal rendelkezik. Szerződő
felek rögzítik, hogy a hivatkozott jogszabály alapján a háziorvos önálló orvosi tevékenységet
akadályoztatásának jogszabályban meghatározott eseteit kivéve – csak személyesen folytathat az
önkormányzat által meghatározott házi gyermekorvosi körzetben, a
működtetési
jogot
engedélyező határozat jogerőre emelkedésétől.
4.) Önkormányzat kiköti és Egészségügyi Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a feladat-ellátási
szerződésben meghatározott orvosi tevékenységet – a helyettesítés esetét kivéve – kizárólag
személyesen folytathatja.
5.) Szerződő felek rögzítik, hogy az Egészségügyi Szolgáltató gondoskodik a házi gyermekorvosi
szolgálat ellátása érdekében – a vonatkozó jogszabályokban előírtaknak megfelelően egészségügyi szakalkalmazottak foglalkoztatásáról, akiknek a munkáját a házi gyermekorvos
irányítja.
6.) Az Egészségügyi Szolgáltató tevékenységet végző orvosának akadályoztatása esetén a vállalt
feladat ellátásáról helyettes útján köteles gondoskodni. A helyettesítést csak olyan orvos láthatja
el, aki megfelel a működtetési jog megszerzéséhez és a háziorvosi tevékenység gyakorlásához
szükséges személyi feltételeknek. A területi ellátási kötelezettséggel működő házi gyermekorvos
indokolt esetben a helyettesítést abban a rendelőben is elláthatja, ahol egyébként a tevékenységét
végzi. Az indokolt eset fennállásáról a helyettesítő háziorvos kezdeményezésére a járási
népegészségügyi intézet dönt. Az Egészségügyi Szolgáltató a szak-, illetve kisegítő személyzet
akadályoztatása esetén azok helyettesítéséről is köteles gondoskodni. Az Egészségügyi
Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a helyettesítéssel kapcsolatos kötelezettségekből eredő minden
felelősségért helytállni tartozik, illetve ő gondoskodik távolléte esetén a helyettesítő orvos
díjazásáról is.
7.) A háziorvosi tevékenység minőségbiztosítása a tevékenységet végző orvos feladata.
8.) Szerződő felek rögzítik, hogy a házi gyermekorvos személyes és folyamatos orvosi ellátást
nyújt az egészségi állapot megőrzése, a betegségek megelőzése és gyógyítása céljából. A
háziorvos rendelési időben a betegeket – sürgős ellátást igénylő eset kivételével – az érkezés
igazolt sorrendjében fogadja. A házi gyermekorvos a rendelési ideje egy részében előre
programozható betegellátás keretében előjegyzés alapján végzi a betegek szűrését, gondozását és
ellátást.
9.) Egészségügyi Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a folyamatos ellátás keretében
háziorvos hetente legkevesebb 15 órát, de munkanapokon naponta legkevesebb 2 órát rendel.
10.) Az egészségügyi alapellátás köréből a házi gyermekorvosi ellátás területi ellátási
kötelezettsége – Mezőkövesd Város Önkormányzatának a háziorvosi körzetek meghatározásáról
szóló 22/2002.(VI.27.) ÖK. számú rendelete 3. számú mellékletében foglaltak szerint – az I-es
számú házi gyermekorvosi körzetnek megfelelően kerül ellátásra.
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A rendelés időtartama:

hétfő, szerda, péntek:

8.00 – 11.00 óra

kedd:

14.00 – 17.00 óra

csütörtök:

14.00 – 17.00 óra

Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy a rendelési idő kezdete előtt 30 perccel az asszisztencia
jelen van a rendelőben és gondoskodik a váróterem nyitva tartásáról. Az Önkormányzat a
rendelési idő betartását ellenőrizheti. A rendelési idő betartásának ismételt megszegése jelen
szerződés felbontására adhat okot.
11.) Az egészségügyi alapellátás keretében működő központi háziorvosi ügyelet ellátása
vállalkozói formában történik Mezőkövesd Városban.
12.) Az Egészségügyi Szolgáltató gondoskodik a feladatellátáshoz szükséges tárgyi és személyi
feltételekről. A tevékenységét a saját maga által biztosított orvosi rendelőben,
a
saját
tulajdonában lévő berendezésekkel, eszközökkel végzi, a tevékenység ellátásához szükséges
eszközök pótlásáról maga köteles gondoskodni.
13.) Szerződő felek jelen szerződést határozatlan időre kötik azzal, hogy a szerződést mindkét fél
jogosult külön indokolás mellett 6 hónapos felmondási idővel írásban felmondani.
14.) Az Önkormányzat a feladat-ellátási szerződést – indoklással – felmondja,
a.) ha a háziorvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás
ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre
vonatkozó előírásokat,
b.) a háziorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely
okból elveszíti.
15.) A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a háziorvost ért kár esetén a települési önkormányzat
kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe kell venni a
háziorvosi szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott éves összeget.
16.) Az Önkormányzat a házi gyermekorvosi ellátást nyújtó Egészségügyi Szolgáltató közvetlen
egészségbiztosítási finanszírozásához hozzájárul. E szerződés alapján az Egészségügyi
Szolgáltató az Egészségbiztosítási Pénztárral finanszírozási szerződést köt.
17.) Az Egészségügyi Szolgáltató kötelezi magát, hogy késedelem nélkül bejelenti az
Önkormányzatnak, ha a körzet fenntartása és folyamatos működtetése bármilyen okból veszélybe
kerül.
18.) Az Egészségügyi Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a vállalkozói jogviszonyával
összefüggően bekövetkezett mindennemű változást az erre vonatkozó jognyilatkozat megtételétől
számított 3 (három) munkanapon belül az Önkormányzatnak írásban bejelenti, és kezdeményezi a
szerződés módosítását.
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19.) Az Önkormányzat jelen szerződést jogosult azonnali hatállyal felmondani, ha az
Egészségügyi Szolgáltató jelen szerződésben meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget,
továbbá, ha az Egészségügyi Szolgáltató a háziorvosi tevékenység folytatására vonatkozó
jogszabályokban meghatározott személyi és alkalmassági feltételeknek nem felel meg.
20.) Jelen szerződés – feltéve, hogy az Egészségügyi Szolgáltató a finanszírozóval a
finanszírozási szerződést megkötötte – 2015. február 1-jén lép hatályba. Ezen időponttól az
Egészségügyi Szolgáltatót megilletik és terhelik mindazok a jogok és kötelezettségek, amelyek a
finanszírozásról szóló jogszabályok alapján a működtetőre hárulnak.
21.) Szerződő felek megállapodnak, hogy a szerződés módosítására bármelyik fél az indok
közlésével írásban tehet kezdeményezést, amely alapján az egyeztetést 30 napon belül
lefolytatják.
22.) Szerződő felek a jelen szerződést akkor is módosíthatják, ha a szerződés teljesítése során a
jelen szerződés megkötésekor előre nem látott körülmények következnek be (jogszabályváltozás
stb.). Erről a felek kötelesek egymást tájékoztatni, és megkísérelni a szerződés közös
megegyezéssel történő módosítását.
23.) A tevékenységet végző orvos a feladat-ellátási szerződésből eredő feladatokat tudása és a
szakma előírásai szerint, betegei érdekében köteles végezni.
24.) A felek kölcsönösen törekednek arra, hogy a jelen szerződésből eredő esetleges vitás
kérdéseket közös megegyezéssel és elsősorban peren kívül rendezzék. Megegyezés hiányában a
vitás kérdések eldöntésére a felek kikötik a Mezőkövesdi Járásbíróság illetékességét.
25.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az egyéb vonatkozó
jogszabályok rendelkezései az irányadók.
25.) Jelen szerződés mellékletét képezi a házi gyermekorvosi körzet utcajegyzéke.
Szerződő felek ezen feladat-ellátási szerződést, mint akaratukkal és nyilatkozataikkal mindenben
megegyezőt elolvasás és értelmezés után írták alá.

Mezőkövesd, 2014. december …..

…...............................................................

…...............................................................

Mezőkövesd Város Önkormányzata
képviseletében
dr. Fekete Zoltán polgármester

Nyéki-MED Kft.
Egészségügyi szolgáltató képviseletében:
Dr. Nyéki Gabriella
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Dr. Nyéki Gabriella
körzet
Rendelő címe: 3400 Mezőkövesd, Deák F. u. 1.

Albert u.

István u.

Kelemen u.

Béla u.

József u.

dr. Lukács G. u.

Dala József u.

Klapka Gy. u.

Mihály u.

Gaál I. u.

Lajos köz

Sarló köz

Harsányi K. u.

Martinovics u.

Tardi u.

János u.

Péter u.

Klementina

Károly u.

Sándor u.

Bajcsy Zs. u.

Kereszt köz

Alkotmány u.

Szent L. tér

Madách I. u.

Berkenye köz

Dózsa Gy. u.

Móra F. u.

Búzavirág u.

Erzsébet királyné út a
pataktól

Salamon u.

Gesztenye u.

Hóvirág u.

Varga P. u.

Erkel F. u.

Kodály Z. u.

Temető u.

Jázmin u.

Cseresznye út a pataktól

Bartók B. u.

Legelő u.

Mandula u.

Bogáncs köz

Liszt F. u.

Muskátli u.

Galagonya u.

Mátyás u.

Rozmaring u.

Egressy B. u.

Pipacs u.

Szegfű u.

Ibolya u.

Sárkány u.

Tiszavirág u.

Körte u.

Tulipán u.

Deák F. u.

Liliom u.

Viola u.

Antal u.

Mák u.

Ádám u.

Bogácsi u.
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Nefelejcs u.

Damjanich u.

Nagy P. u.

Ferenc u.

Trafóház

Gyula u.

Őszirózsa u.

Imre u.

Tavasz köz

Kiss I. u.

Mátyás király u. 138-tól végig

Dávid u.

Alma u. 19-től végig és 22-től
végig

gr. Zichy J. u.

5. )Mezőkövesd 2015. évi kiadványba bekerülő kiemelt események (Az
előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Ügyrendi és Társadalmi kapcsolatok Bizottság
A 9 fő bizottsági tagból 8 fő vett részt a szavazásban, 8 fő igen szavazatával az Ügyrendi és
Társadalmi Kapcsolatok Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot az
alábbi kiegészítéssel javasolja elfogadni a képviselő-testületnek.
„Jézus Szíve ünnep – körmenet és búcsú, valamint az I. Matyó Világtalálkozó
megrendezésében rejlő közös időpontját vizsgálja meg a hivatal.„
Dr. Fekete Zoltán polgármester elmondja, hogy az előterjesztésben a kiemelt események vannak
leírva, de nem ennyi lesz a városban. Nem tartja szerencsésnek, hogy önkormányzati és egyházi
rendezvényt összevonjanak. Világi rendezvényt egyházi rendezvénnyel összehozni nem
szerencsés. Minden meghívóban szerepelni fog, hogy vasárnap a búcsú megrendezésre kerül.
Szeretnének nagyobb rendezvényt lebonyolítani a hét végén, de minden anyagban szerepelni fog,
hogy a búcsú előtte van. A kiállítással kapcsolatban amennyiben konkrét információ lesz, akkor
arról a képviselő-testületet értesíteni fogják.
Csiger Lajos képviselő elmondja, hogy a bizottságnak azért volt az a javaslata, hogy ha valaki
távolról érkezik, legyen lehetősége, tudjon róla, de természetesen elfogadja Polgármester Úr által
elmondottakat.
Dr. Fekete Zoltán polgármester – mivel a napirendhez több hozzászólás, vélemény nem hangzik
el – így a határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
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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
351/2014. (XII.17.) határozata
A Mezőkövesd 2015. évi kiadványba bekerülő kiemelt eseményekről

1./ A Képviselő-testület egyetért a Mezőkövesd 2015. évi turisztikai kiadványban
megjelentetni kívánt városi rendezvények tervezett tematikájával és időpontjaival, az
alábbiak szerint:
I.17. Matyó Rózsa Ünnepe
IV.5-6. Matyó Húsvét
VI.14. Jézus Szíve ünnep – körmenet és búcsú
VI.20. Múzeumok Éjszakája
VI.15-21.I.Matyó Világtalálkozó
VII.4-5. Zsóry-Fesztivál
VII.31-VIII.2. Matyóföldi Folklórfesztivál
IX.5. XVII. Országos Mezőgazdasági Gépésztalálkozó
IX.19. Tour de Mezőkövesd és Életmódváltó Hetek
IX.19-20. Kulturális Örökség Napjai

Felelős: Polgármester
Határidő: folyamatos
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6.)Megállapodás a Matyóföldi Idegenforgalmi Egyesülettel a helyi TDM
szervezet 2015. évre szóló támogatásáról (Az előterjesztés a jegyzőkönyv
mellékletét képezi)
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
9 fő bizottsági tagból 8 fő vett részt a szavazásban, melyből 8 fő igen szavazatával Pénzügyi és
Fejlesztési Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Ügyrendi és Társadalmi kapcsolatok Bizottság
A 9 fő bizottsági tagból 8 fő vett részt a szavazásban, 8 fő igen szavazatával az Ügyrendi és
Társadalmi Kapcsolatok Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a Matyóföldi Idegenforgalmi
Egyesülettel a helyi TDM szervezet 2015. évi támogatásáról szóló határozati javaslatot a
mellékelt feladat-ellátási megállapodással együtt elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Dr. Fekete Zoltán polgármester az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot a feladatellátási megállapodással együtt teszi fel szavazásra, mivel a napirendhez 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
352/2014. (XII.17.) határozata
Megállapodás a Matyóföldi Idegenforgalmi Egyesülettel a helyi TDM
szervezet 2015. évre szóló támogatásáról
1./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Matyóföldi Idegenforgalmi Egyesület
szervezze a város – 2015. évben megrendezésre kerülő – „Utazás 2015.” kiállításon való
részvételét és elkészíttesse a városi kiadványt, továbbá a Zsóry-fürdő kiadványát. Az
Egyesület a kiadvány tartalmáról, a kiállításon való megjelenés és az online marketing
részleteiről előzetes egyeztetésre köteles az Önkormányzat illetékes munkatársával.
2./ A feladatok ellátására az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében 2,3 millió Ft
kiadást tervez be a „Helyi TDM szervezet támogatása” címen.
3./ Az Önkormányzat, - mint egyszemélyi tulajdonos - a Mezőkövesdi VG Zrt. számára
javasolja, hogy 2015. évi költségvetésébe 1,5 millió Ft kiadást tervezzen be a „Helyi
TDM szervezet támogatása” címen.
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4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a mellékelt Feladat Ellátási
Megállapodás aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Polgármester
Határidő: folyamatos

Feladat Ellátási Megállapodás 2015.

mely köttetett egyrészről Mezőkövesd Város Önkormányzata (képviseli: Dr. Fekete Zoltán,
polgármester) és
a Matyóföldi Idegenforgalmi Egyesület (képviseli Kazárné Kalber Nikolett, elnök) között
az alábbi feltételekkel:
Jelen együttműködési megállapodás az Önkormányzat és a Matyóföldi Idegenforgalmi
Egyesület - helyi TDM szervezet (továbbiakban TDM szervezet) közti kapcsolatot
szabályozza.
Érvényessége 2015. január 1-től 2015. december 31-ig tart.
Az Önkormányzat turisztikai feladatai közül átadja a TDM szervezet számára az alábbiakat:
1.) turisztikai marketing tervezése és megvalósítása:
 városi kiadvány tartalmi szerkesztése, grafikai tervezése, nyomdai
kivitelezése
 Utazás kiállítás megjelenés tervezése, koordinálása, lebonyolítása,
 turisztikai célú hirdetések;
2.) turisztikai információs rendszer működtetése és fejlesztése: kültéri tájékoztató eszközök
aktualizálása, újak kivitelezése (táblák, iránymutatók, térképek), városi honlap turisztikai
tartalmának frissítésével kapcsolatos szolgáltatás a Mezőkövesdi Média Nonprofit Kft
számára;
3.) turisztikai információ szolgáltatás szakmai irányítása és koordinációja, melyet az
Önkormányzat, a Közkincs-tár Nonprofit Kft. és a TDM szervezet egy 3 oldalú
megállapodásban rögzített;
4.) mindezen feladatok mellé a döntési kompetenciákat is átadja a helyi TDM szervezet
számára;
Az Önkormányzat a fent megjelölt feladatok ellátására a 2015. évi költségvetésében 2,3
millió Ft-ot különít el a TDM szervezet számára,
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A TDM szervezet vállalja az alábbi feladatok ellátását:

Városi kiadvány készítése az alábbi paraméterekkel:
21x21 cm négyzet alakú forma, hajtogatható mappába gerinctűzve,
16 o. + borító,
4 szín nyomás,
10.000 példány
- Utazás 2015. kiállítási megjelenés lebonyolítása (Mezőkövesd+Zsóry közös 16m2
stand)
- a városi honlap „Mezőkövesd” (turizmus) és „Programok” menüjének folyamatos
frissítése, tartalom-menedzsmentje
-

Mezőkövesd, …………………………..

………………………………………………….
Dr. Fekete Zoltán, polgármester
Mezőkövesd város Önkormányzata
részéről

……………………………………………
Kazárné Kalber Nikolett, elnök
Matyóföldi Idegenforgalmi Egyesület
részéről

Ellenjegyezte:
………………………………………………….
Dr. Jakab Orsolya
jegyző

……………………………………………
Balogh Lászlóné
irodavezető
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Feladat Ellátási Megállapodás 2015.

mely köttetett egyrészről Mezőkövesdi VG Zrt. (képviseli: Szobonya Sándor, vezérigazgató) és
a Matyóföldi Idegenforgalmi Egyesület (képviseli Kazárné Kalber Nikolett, elnök) között
az alábbi feltételekkel:
Jelen együttműködési megállapodás a Mezőkövesdi VG Zrt. (továbbiakban VG Zrt.) és a
Matyóföldi Idegenforgalmi Egyesület - helyi TDM szervezet (továbbiakban TDM szervezet)
közti kapcsolatot szabályozza.
Érvényessége 2015. január 1-től 2015. december 31-ig tart.
A VG Zrt. a Zsóry-fürdő jelenleg meglévő turisztikai marketing feladatai közül átadja a
TDM szervezet számára az alábbiakat:
- Zsóry-fürdő kiadványának tartalmi szerkesztése, grafikai tervezése, nyomdai
kivitelezése
- Utazás 2015. kiállítás megjelenés tervezése, koordinálása, lebonyolítása
(Mezőkövesd - Zsóry közös standon)
A VG Zrt. a fent megjelölt feladatok ellátására a 2015. évi költségvetésében 1,5 millió Ft-ot
különít el a TDM szervezet számára, továbbá vállalja az Utazás kiállítás építésekor és
bontásakor a kisméretű berendezési tárgyak és kiadványok kiállítás helyszínre és
hazaszállítását.
A TDM szervezet vállalja az alábbi feladatok ellátását a fent nevezett összeg átadásának
fejében:
- Zsóry kiadvány készítése az alábbi paraméterekkel:
21x29,5 cm A4 formátum,
12 oldal (8 o. + 4 o. borító),
4 szín nyomás,
10.000 példány
- Utazás 2015. kiállítási megjelenés lebonyolítása (Mezőkövesd+Zsóry közös 16m2
stand)

Mezőkövesd, …………………………..
………………………………………………….
Szobonya Sándor, vezérigazgató
Mezőkövesdi VG Zrt.
részéről

……………………………………………
Kazárné Kalber Nikolett, elnök
Matyóföldi Idegenforgalmi Egyesület
részéről
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7.)A Mezőkövesdi Városgazdálkodási Zrt. támogatási kérelme a helyi
közlekedés biztosításához (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
9 fő bizottsági tagból 8 fő vett részt a szavazásban, melyből 7 fő igen szavazata és 1 fő
tartózkodása mellett a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek.
Fügedi Richárd Alex képviselő elmondja, hogy két bizottsági ülésen sem kapott rá választ,
mennyi bevétel származott a jegyek árusításából.
Szobonya Sándor VG Zrt vezérigazgatója elmondja, hogy diák- nyugdíjas bérletből 2013. évben
23 MFt, vonaljegyek árusításából 3.7 MFt, teljes árú jegyek eladásából 1 MFt bevétel keletkezett.
Dr. Fekete Zoltán polgármester – miután a napirendhez több hozzászólás, vélemény nem hangzik
el – így a határozati javaslatot 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 határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
353/2014. (XII.17.) határozata
a Mezőkövesdi Városgazdálkodási Zrt. részére, a helyi közlekedés
biztosításához nyújtandó támogatásról
1. A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta, és engedélyezi a Mezőkövesdi
Városgazdálkodási Zrt. részére a helyi személyszállítási feladatok ellátására az 1.650
eFt támogatás nyújtását.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat 2014. évi
költségvetési rendeletében rendelkezésre álló általános tartalék keret előirányzatából
1.650 eFt fedezet átcsoportosításáról gondoskodjon.

Felelős:
polgármester,
Határidő: értelem szerint
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8.)Önkormányzati folyószámlahitel felvétele (Az előterjesztés a jegyzőkönyv
mellékletét képezi)
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
9 fő bizottsági tagból 8 fő vett részt a szavazásban, melyből 6 fő igen 1 fő nem szavazata és 1 fő
tartózkodása mellett a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek.
Jámbor Márk István képviselő érdeklődik, hogy új helyi adók
díjemelést tervez-e az önkormányzat?

elfogadása várható-e, ill.

Dr. Fekete Zoltán polgármester válaszában elmondja, bizonyára elkerülte a figyelmét, hogy
november hónapban döntött a képviselő-testület arról, hogy új adónemet nem tervez bevezetni.
Mivel több hozzászólás, vélemény nem hangzik el, így az előterjesztés mellékletét képező
határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
A 12 fő Képviselő-testületi tagból 12 fő vett részt a szavazásban, és 9 igen
szavazattal, 2 nem ellenében, és 1 fő tartózkodása mellett az alábbi határozatot
hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
354/2014. (XII.17.) határozata
önkormányzati folyószámlahitel felvételére

Mezőkövesd Város Képviselő-testülete egyetért a rövidlejáratú működési
folyószámlahitel felvételével, és az alábbi kötelezettségvállalásokat teszi:

célú

1. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a
kért hitelt és járulékait a futamidő alatt – a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat
megelőzően – a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja.
2. Az Önkormányzat által kért hitel összege 200.000 eFt, melyet 2015. január 3-án kíván
igénybe venni és 2015. december 20-ig visszafizeti. Az Önkormányzat a kért hitel
visszafizetésének biztosítékaként az Önkormányzat költségvetési bevételeit (az állami
támogatásnak szabadon felhasználható részét, a helyi adóbevételeket, az
önkormányzatot megillető gépjárműadó bevétel összegét, stb.) ajánlja fel, melyet
ütemezett törlesztéssel fizet vissza a folyószámlahitel szabályai szerint, de legkésőbb:
 2015. szeptember 30-án :
 2015. december 20-án:

100.000.000 Ft-ot,
100.000.000 Ft-ot.
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3. A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy az Önkormányzat kötelezettségvállalása
megfelel a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. §
(3) bekezdésében foglaltaknak.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a hitelszerződés aláírására.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Polgármester

9.)Szent László Alapítvány támogatási kérelme (Az előterjesztés a jegyzőkönyv
mellékletét képezi)
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
9 fő bizottsági tagból 8 fő vett részt a szavazásban, melyből 8 fő igen szavazatával a Pénzügyi és
Fejlesztési Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek azzal a
módosítással, hogy amennyiben nem gyűlik össze a 200.000 Ft az Önkormányzat egészítse ki.
Ügyrendi és Társadalmi kapcsolatok Bizottság
A 9 fő bizottsági tagból 8 fő vett részt a szavazásban, 8 fő igen szavazatával az Ügyrendi és
Társadalmi Kapcsolatok Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és Illés Dávid Speciális Olimpia
2015. évi nyári játékain való részvételére irányuló támogatási kérelmét javasolja a képviselőtestületnek elfogadásra, ill. 100.000.- Ft támogatás megadását javasolja az általános tartalék keret
terhére.
Dr. Fekete Zoltán polgármester – mivel a napirendhez módosító javaslat nem hangzik el – így a
határozati javaslatot teszi fel szavazásra azzal, hogy min.100 eFt-tal támogassa a képviselőtestület.
A 12 fő Képviselő-testületi tagból 12 fő vett részt a szavazásban, és 12 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozza
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Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
355/2014. (XII.17.) határozata
A Szent László Alapítvány támogatási kérelméről
1.) A Képviselő-testület támogatja a Szent László Alapítvány Illés Dávid Speciális Olimpia
2015. évi nyári játékain való részvételére irányuló támogatási kérelmét.
A támogatást min. 100.000 Ft összegben az önkormányzat 2014. évi költségvetésében az
általános tartalék terhére biztosítja, melyet a Szent László Alapítvány számlaszámára utal
át.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

10.)Mezőkövesd Város Önkormányzata és a Mezőkövesdi Közös
Önkormányzati Hivatal 2014. évi ellenőrzéseinek beszámolója, valamint 2015.
évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása (Az előterjesztés a jegyzőkönyv
mellékletét képezi)
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
9 fő bizottsági tagból 8 fő vett részt a szavazásban, melyből 7 fő igen szavazata és 1 fő
tartózkodása mellett a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság a 2014. évi ellenőrzések beszámolójáról
szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Fügedi Richárd Alex képviselő megkérdezi, hogy mely szervezetek adták be határidőn túl és
hiányosan az elszámolásukat?
Dr. Jakab Orsolya jegyző válaszában elmondja, hogy 2014. április 24-én készült el a belső ellenőr
által a jelentés. Még abban a hónapban elkészítették az intézkedési tervet, és elmondja, hogy
valamennyi szervezet teljesítette és pótolta augusztus 31-ig a hiányosságot. Belső ellenőrzés
összegző jelentésében példaértékűnek minősítette az önkormányzat tevékenységét. Leírta, hogy a
jó gyakorlatot kövessék a társ önkormányzatok is.
Dr. Fekete Zoltán polgármester a támogatás feltétele az, hogy az egyesület az előző évi
támogatással elszámol-e vagy nem. Amennyiben nem, akkor támogatásra nem jogosult. A
szervezetek az elszámolási és beszámolási kötelezettségüknek eleget tettek.
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Mivel több hozzászólás, vélemény nem hangzik el, így Mezőkövesd Város Önkormányzata és a
Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi ellenőrzéseinek beszámolójáról szóló
határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
A 12 fő Képviselő-testületi tagból 12 fő vett részt a szavazásban, és 10 igen
szavazattal, 2 fő tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozza

Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
356/2014. (XII.17.) határozata

Mezőkövesd Város Önkormányzata és a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati
Hivatal 2014. évi ellenőrzéseinek beszámolójáról

A Képviselő-testület az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja Mezőkövesd Város
Önkormányzata és a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi ellenőrzési
beszámolóját.
Felelős:
Határidő:

polgármester
értelemszerűen
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1. melléklet
Mezőkövesd Város Önkormányzata és a
Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal
2014. évi ellenőrzéseinek
BESZÁMOLÓJA
Ellenőrzött szervezet
Mezőkövesd Város
Önkormányzata

Ellenőrzést végző
szervezet
Vasas Lajosné
független belső
ellenőr

Ellenőrzés tárgya

Megállapítás

Intézkedés

Civil szervezetek,
alapítványok, egyesületek,
egyházak részére 2013.
évben nyújtott
önkormányzati támogatások
elszámolásának vizsgálata

Több szervezet határidőn
túl vagy/és hiányosan adta
be elszámolását. Az
szervezetek hiányos
dokumentációjának
pótlásáról gondoskodni
kell, az elszámoló
szervezetek tájékoztatása
szükséges a jövőbeni
hibák elkerülése végett.
Gondoskodni kell az
önkormányzati tulajdonú
vállalkozások
ellenőrzéséről a
támogatási összeg
felhasználása és a feladat
ellátás teljesítése
vonatkozásában.
A Mezőkövesd Város
Önkormányzatánál
működtetett jó gyakorlatot
kell előírni a társ
önkormányzatok részére
is.

A belső ellenőri jelentés
alapján intézkedési terv
készült. A hiányosságok
pótlásra kerültek.
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Dr. Fekete Zoltán polgármester Mezőkövesd Város Önkormányzata és a Mezőkövesdi Közös
Önkormányzati Hivatal 2015. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról szóló határozati
javaslatot teszi fel szavazásra.
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
357/2014. (XII.17.) határozata

Mezőkövesd Város Önkormányzata és a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati
Hivatal 2015. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról

A Képviselő-testület a 2. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja Mezőkövesd Város
Önkormányzata és a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi belső
ellenőrzési tervét.
Felelős:
Határidő:

polgármester
értelemszerűen
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2. melléklet
Mezőkövesd Város Önkormányzata és a
Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal
2015. évi
BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

Az ellenőrzés
Az ellenőrzött szerv
megnevezése

Ellenőrzendő
időszak

Mezőkövesdi Óvoda
és Bölcsőde

2014. év

Mezőkövesdi
KÖZKINCS-TÁR
Nonprofit Kft.

2014. év

Mezőkövesdi Média
Nonprofit Kft.

2014. év

Mezőkövesdi
Művelődési
Közalapítvány

2014. év

tárgya

célja

Szabályszerűségi és A szervezet
pénzügyi ellenőrzés gazdálkodása megfelel-e
a jogszabályi
előírásoknak és a helyi
szabályozásnak.
Szabályszerűségi és A szervezet
pénzügyi ellenőrzés gazdálkodása megfelel-e
a jogszabályi
előírásoknak és a helyi
szabályozásnak.
Szabályszerűségi és A szervezet
pénzügyi ellenőrzés gazdálkodása megfelel-e
a jogszabályi
előírásoknak és a helyi
szabályozásnak.
Szabályszerűségi és A szervezet
pénzügyi ellenőrzés gazdálkodása megfelel-e
a jogszabályi
előírásoknak és a helyi
szabályozásnak.

módszere

Az ellenőrzés Az
kapacitásellenőrzés
szükséglete
ütemezése

Szúrópróba-szerű
ellenőrzés

5 nap

2015.
II.
negyedév

Tételes ellenőrzés

15 nap

2015.
II.
negyedév

Szúrópróba-szerű
ellenőrzés

5 nap

2015.
II.
negyedév

Tételes ellenőrzés

15 nap

2015.
II.
negyedév
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11.) ÖNKORMÁNYZATI INGATLANOK HASZNOSÍTÁSA
11/1.) Mátyás király út 142. III/1. szám alatti bérlakás hasznosítása (Az
előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Ügyrendi és Társadalmi kapcsolatok Bizottság
A 9 fő bizottsági tagból 8 fő vett részt a szavazásban, 8 fő igen szavazatával az Ügyrendi és
Társadalmi Kapcsolatok Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az önkormányzati bérlakás
lakásbérleti jogviszonyát Farkas Józsefné részére javasolja 2015. január 1-től 2015. december 31ig meghosszabbítani a képviselő-testületnek változatlan feltételekkel.
Dr. Fekete Zoltán polgármester – mivel a napirendhez hozzászólás, vélemény nem hangzik el –
így a határozati javaslatban foglaltakat teszi fel szavazásra.
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
358/2014. (XII.17.) határozata
Mátyás király út 142. III/1. szám alatti bérlakás hasznosításáról
A Képviselő-testület a Mezőkövesd, Mátyás király út 142. III/1. szám alatti 34 m2
alapterületű komfortos bérlakás lakásbérleti jogviszonyát Farkas Józsefné Mezőkövesd,
Mátyás király út 142. III/1. szám alatti lakos részére 2015. január 1-től 2015. december
31-ig változatlan feltételekkel meghosszabbítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal összefüggő szükséges
intézkedések megtételére.

Felelős: polgármester
Határidő: értelem szerint
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11/2.) Dr. Lukács Gáspár u. 1. fsz. 1. szám alatti bérlakás hasznosítása (Az
előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Ügyrendi és Társadalmi kapcsolatok Bizottság
A 9 fő bizottsági tagból 8 fő vett részt a szavazásban, 8 fő igen szavazatával az Ügyrendi és
Társadalmi Kapcsolatok Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az önkormányzati bérlakás
lakásbérleti jogviszonyát Marián Miklósné részére javasolja 2015. január 1-től 2015. december
31-ig meghosszabbítani a képviselő-testületnek változatlan feltételekkel.
Dr. Fekete Zoltán polgármester – mivel a napirendhez módosító javaslat nem hangzik el – így a
határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
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
359/2014. (XII.17.) határozata
Dr. Lukács Gáspár u. 1. fsz. 1. szám alatti bérlakás hasznosításáról
A Képviselő-testület a Mezőkövesd, Dr. Lukács Gáspár u. 1. fsz.1 szám alatti 33 m2
alapterületű komfortos bérlakás lakásbérleti jogviszonyát Marián Miklósné Mezőkövesd,
Dr. Lukács Gáspár u. 1. fsz. 1. szám alatti lakos részére 2015. január 1-től 2015. december
31-ig terjedő időtartamra változatlan feltételekkel meghosszabbítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal összefüggő szükséges
intézkedések megtételére.

Felelős: polgármester
Határidő: értelem szerint

11/3.) Illyés Gyula u. 8. 3/4. szám alatti bérlakás hasznosítása (Az előterjesztés a
jegyzőkönyv mellékletét képezi)
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Ügyrendi és Társadalmi kapcsolatok Bizottság
A 9 fő bizottsági tagból 8 fő vett részt a szavazásban, 8 fő igen szavazatával az Ügyrendi és
Társadalmi Kapcsolatok Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az önkormányzati bérlakás
lakásbérleti jogviszonyát Tankó László és Tankóné Hágel Beáta részére javasolja 2015. január 1től 2015. december 31-ig meghosszabbítani a képviselő-testületnek változatlan feltételekkel.
Dr. Fekete Zoltán polgármester – mivel a napirendhez módosító javaslat nem hangzik el – így a
határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
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
360/2014. (XII.17.) határozata
Illyés Gyula u. 8. 3/4. szám alatti bérlakás hasznosításáról
A Képviselő-testület a Mezőkövesd, Illyés Gyula u. 8. 3/4. szám alatti 56 m2 alapterületű
komfortos bérlakás lakásbérleti jogviszonyát Tankó László és Tankóné Hágel Beáta
Mezőkövesd, Illyés Gyula u. 8. 3/4. szám alatti lakosok részére 2015. január 1-től 2015.
december 31-ig változatlan feltételekkel meghosszabbítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal összefüggő szükséges
intézkedések megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: értelem szerint

11/4.) Mátyás király út 114. szám alatti nem lakás célú helyiség hasznosítása
(NAV iroda) (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Ügyrendi és Társadalmi kapcsolatok Bizottság
A 9 fő bizottsági tagból 8 fő vett részt a szavazásban, 8 fő igen szavazatával az Ügyrendi és
Társadalmi Kapcsolatok Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a nem lakáscélú ingatlan
bérleti jogviszonyát a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális adó
Főigazgatósága részére javasolja 2015. január 1-től 2016. december 31-ig meghosszabbítani a
képviselő-testületnek változatlan feltételekkel.
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Dr. Fekete Zoltán polgármester – mivel a napirendhez módosító javaslat nem hangzik el – így a
határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
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
361/2014. (XII.17.) határozata
Mátyás király út 114. szám alatti nem lakás célú helyiség
hasznosítása (NAV iroda)
A Képviselő-testület a Mezőkövesd, Mátyás király út 114. szám 1523 hrsz.-ú 62,79 m2
alapterületű nem lakás célú ingatlan bérleti jogviszonyát a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága (3530 Miskolc, Kandia u. 12-14.,
képviseli: Szalayné Ostorházi Mária főigazgató) részére 2015. január1-től 2016. december
31-ig változatlan feltételekkel meghosszabbítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal összefüggő szükséges
intézkedések megtételére.

Felelős: polgármester
Határidő: értelem szerint

11/5.) Mátyás király út 142. I/15. szám alatti, valamint Mátyás király út143.I/3.
szám alatti önkormányzati ingatlanok határozott idejű bérleti szerződésének
közös megegyezéssel történő megszüntetése (Az előterjesztés a jegyzőkönyv
mellékletét képezi)
Ügyrendi és Társadalmi kapcsolatok Bizottság
A 9 fő bizottsági tagból 8 fő vett részt a szavazásban, 8 fő igen szavazatával az Ügyrendi és
Társadalmi Kapcsolatok Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatban
foglaltakkal egyetért, azt elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Dr. Fekete Zoltán polgármester – mivel a napirendhez hozzászólás, vélemény nem hangzik el –
így a határozati javaslatban foglaltakat teszi fel szavazásra.
56

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
362/2014. (XII.17.) határozata
Mátyás király út 142. I/15. sz. alatti, valamint Mátyás király út 143. I/3. sz. alatti
önkormányzati ingatlanok határozott idejű bérleti szerződésének közös
megegyezéssel történő megszüntetéséről
A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és úgy döntött, hogy az Önkormányzat
és a Mezőkövesd Zsóry Sportegyesület között a Mezőkövesd, Mátyás király út 142. I/15.
szám alatti 4709/A/3 hrsz.-ú, illetve a Mezőkövesd, Mátyás király út 143. I/3. szám alatti
2592/7/A/15 hrsz.-ú önkormányzati bérlakások vonatkozásában határozott időre
megkötött bérleti szerződéseket 2014. december 31. napjával közös megegyezéssel
megszünteti.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal összefüggő szükséges
intézkedések megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: értelem szerint

11/6.) Mercurius Plusz Kft. által bérelt parkolók hasznosítása (Az előterjesztés
a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Ügyrendi és Társadalmi kapcsolatok Bizottság
A 9 fő bizottsági tagból 8 fő vett részt a szavazásban, 8 fő igen szavazatával az Ügyrendi és
Társadalmi Kapcsolatok Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a kerékpárút megnevezésű
ingatlan részen kialakított zárt parkoló bérleti jogviszonyát a Mercurius Plusz Kft részére 5 év
határozott időtartamra 2015. január 1-től 2020. december 31-ig javasolja meghosszabbítani a
képviselő-testületnek.
Dr. Fekete Zoltán polgármester elmondja, hogy az előterjesztésben, és határozati javaslatban
adminisztrációs hiba folytán elírás történt az ingatlan határozott időtartam meghatározásánál.
Javasolja a 2020. december 31. időpontot 2019. december 31. időpontban elfogadni. Mivel más
módosítás nem hangzik el, így a határozati javaslatot az általa elmondott módosítással együtt
teszi fel szavazásra.
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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
363/2014. (XII.17.) határozata
Mercurius Plusz Kft. által bérelt parkolók hasznosításáról
A Képviselő-testület a Mezőkövesd, 7174/16 hrsz.-ú kerékpárút megnevezésű ingatlan 10
x12 m -es részén kialakított zárt parkoló bérleti jogviszonyát a Mercurius Plusz Kft.
(képviseli: Komáromi Olga ügyvezető igazgató, Mezőkövesd, Napfürdő u. 1.) részére 5
év határozott időtartamra 2015. január 1-től 2019. december 31-ig meghosszabbítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal összefüggő szükséges
intézkedések megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: értelem szerint

11/7.)Jezsuiták tere 1. szám alatti nem lakás céljára szolgáló ingatlan
hasznosítása (Kis templom) (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Ügyrendi és Társadalmi kapcsolatok Bizottság
A 9 fő bizottsági tagból 8 fő vett részt a szavazásban, 8 fő igen szavazatával az Ügyrendi és
Társadalmi Kapcsolatok Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslat „A”
alternatívájában foglaltakat javasolja a képviselő-testületnek elfogadni. (nem lakás céljára
szolgáló helyiség ingyenes használati szerződését nem javasolja meghosszabbítani.)
Jámbor Márk István elmondja, hogy a kistemplom annak idején közös adakozásból épült fel,
ezért kérdése, hogy milyen hasznosítását tervezik a jövőben?
Dr. Fekete Zoltán polgármester elmondja, hogy 1923-ban épült a kistemplom, 2001-től nem
templomként üzemel. Az önkormányzatnak lett ajándékozva, meg lett szüntetve a jelkép is,
ajándékozási szerződésben szociális és kulturális célokra ajándékozták a városnak. Elkészültek
különböző tervek is. A lényeg, hogy a bérlemény bérleti jogviszonyát ne hosszabbítsák meg a
bérlő számára, mert azt követően kerülhet sor a hasznosítására. Akkor is jobb kezekben van, ha
bérlőt nem tesz bele az önkormányzat.
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Jámbor Márk István egyetért a válasszal, de kíváncsi, hogy a tervekben mik szerepelnek?
Dr. Fekete Zoltán polgármester elmondja, hogy a napirend, amit most tárgyalnak nem erről szól.
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat „A” alternatívájában foglaltakat.
A 12 fő Képviselő-testületi tagból 12 fő vett részt a szavazásban, és 11 igen
szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza

Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
364/2014. (XII.17.) határozata
Jezsuiták tere 1. szám alatti nem lakás célú ingatlan hasznosításáról
(Kis templom)
A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és a Mezőkövesd, Jezsuiták tere 1.
szám alatti 5394 hrsz.-ú 2936 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiség (Kis
templom) ingyenes használati szerződését nem kívánja Lukács Tamás (3325 Noszvaj,
Szomolyai út 4. szám) részére meghosszabbítani.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal összefüggő szükséges
intézkedések megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: értelem szerint

11/8.)Alkotmány u. 2. szám alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára
szolgáló helyiség bérbeadására vonatkozó pályázat kiírása (Az előterjesztés a
jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Ügyrendi és Társadalmi kapcsolatok Bizottság
A 9 fő bizottsági tagból 8 fő vett részt a szavazásban, 8 fő igen szavazatával az Ügyrendi és
Társadalmi Kapcsolatok Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot a
mellékelt pályázati felhívással együtt elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal a
kiegészítéssel, hogy a pályázati felhíváshoz készítsenek rövid leírást, alaprajzot és
térképmásolatot csatoljanak mellé.
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Dr. Fekete Zoltán polgármester – mivel a napirendhez hozzászólás, vélemény nem hangzik el –
így a határozati javaslatban foglaltakat teszi fel szavazásra.
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
365/2014. (XII.17.) határozata
Alkotmány u. 2. szám alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára
szolgáló helyiség bérbeadására vonatkozó pályázat kiírásáról

A Képviselő-testület a Mezőkövesd, Alkotmány u. 2. szám alatti 674 m2 hasznos
alapterületű kivett műhely megnevezésű ingatlan, valamint a hozzá tartozó 223 m2
alapterületű udvar bérbeadására a mellékelt tartalommal pályázatot ír ki.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal összefüggő szükséges
intézkedések megtételére.

Felelős: polgármester
Határidő: értelem szerint

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Mezőkövesd Város Önkormányzata pályázat útján történő bérbeadásra hirdeti meg a
Mezőkövesd, Alkotmány út 2. szám alatti ingatlant, meleg-konyhás vendéglátóipari
egység (étterem) működtetésére.
Pályázat típusa: nyílt egyfordulós, zárt borítékos.
A pályázat beérkezésének határideje: ……………………….(2015. január 29.
(csütörtök) 17.00 óra)
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Pályázat benyújtásának helye: Mezőkövesd, Mátyás király út 112. Polgármesteri
Titkárság, a polgármester nevére címezve.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat beérkezését soron követő Képviselőtestületi ülés
Pályázók köre: Magyarországon bejegyzett gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók.
A pályázat elbírálásának szempontja: a legmagasabb összegű bérleti díj megajánlása.
Pályázati feltételek:
- határozatlan időtartamú szerződés 90 napos felmondási idővel,
- a pályázó tegyen ajánlatot a bérleti díjra, amely díj nem lehet kevesebb, mint 400.000
Ft/hó,
- 3 havi bérleti díjnak megfelelő kaució előre történő megfizetésének vállalása,
- a pályázati ajánlat érvényességének feltétele, hogy a pályázó a kaució 10 %-ának
megfelelő összeget pályázati díj (400.000 Ft bérleti díj esetén 120.000 Ft) - mely
egyben ajánlati biztosítékként is szolgál - történő megfizetését vállalja, mely összeg
nyertes pályázat esetén beszámítható a kaució összegébe, a többi pályázó esetében a
pályázati eljárás lezárását követő 15 napon belül visszafizetésre kerül pályázó részére,
- pályázónak az Önkormányzattal szemben bármilyen jogcímen való tartozása
(köztartozás/egyéb tartozás) nem áll fenn,
- pályázó csatolja a működtetésre vonatkozó, valamint a helyiség átalakítására,
felújítására vonatkozó elképzeléseit,
Ingatlan alapadatai:
Helye: Mezőkövesd, Alkotmány u. 2.
Alapterülete: 674 m2, udvar 223 m2
Közművesítettsége: összközműves
Az ingatlanon elvégzett értéknövelő beruházás a bérleti díjba beszámítható.
Az ingatlan 2015. január 15-től megtekinthető (időpont kérhető: Vígh Henrik
Városfejlesztési
és
Városüzemeltetési
Irodavezetőnél, Mezőkövesdi
Közös
Önkormányzati Hivatal „B”épület földszint, Tel: 06/49-511-515)
Pályázathoz csatolni kell:
A pályázó nyilatkozatát arról, hogy:
 Köztartozása nincs
 Nem áll csőd-, felszámolási-, végelszámolási eljárás alatt
 Gazdasági társaság pályázó esetén 3 napnál nem régebbi eredeti cégkivonat
 Gazdálkodó szervezet esetén a nemzeti vagyonról szóló törvény 3.§ (1) bekezdés
b) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül
 Nyilatkozat arról, hogy a pályázati feltéteteket elfogadja.
A pályázatot kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot (pályázatokat) indoklás nélkül
eredménytelennek minősítse.
Dr. Fekete Zoltán
polgármester
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11/9.)1581/4 hrsz.-ú -a Szent László tér területén található - ingatlan
hasznosítása (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Ügyrendi és Társadalmi kapcsolatok Bizottság
A 9 fő bizottsági tagból 8 fő vett részt a szavazásban, 8 fő igen szavazatával az Ügyrendi és
Társadalmi Kapcsolatok Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatban
foglaltakat elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. (nem javasolja az ingatlan értékesítését)
Dr. Fekete Zoltán polgármester – mivel a napirendhez hozzászólás, vélemény nem hangzik el –
így a határozati javaslatban foglaltakat teszi fel szavazásra.
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
366/2014. (XII.17.) határozata
1581/4 hrsz.-ú ingatlan hasznosításáról
A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és úgy döntött, hogy a Mezőkövesd
1581/4 hrsz.-ú kivett garázs, udvar megnevezésű 51 m2 térmértékű ingatlan
értékesítéséhez nem járul hozzá.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal összefüggő szükséges
intézkedések megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: értelem szerint

12.)Tájékoztató az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének,
szabályszerűségének 2011. évi ellenőrzésében érintett 62 városi önkormányzat
utóellenőrzéséről készült Állami Számvevőszéki jelentés megállapításairól (Az
előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
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Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
9 fő bizottsági tagból 8 fő vett részt a szavazásban, melyből 7 fő igen szavazata és 1 fő
tartózkodása mellett a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek.
Csiger Lajos felhívja a figyelmet a sajtóanyagra, hogy 6 település közül Mezőkövesden találtak a
legkevesebb hiányosságot, és akik teljesítettek, azok is mi vagyunk. A hivatal a feladatot jól
végezte el.
Dr. Fekete Zoltán polgármester a sajtó anyagban található BAZ. megyei település, Mezőkövesd
intézkedési tervben hét feladatot írtak elő, végrehajtott 6, részben teljesült 1. Be kell mutatni,
hogy 3 éven keresztül, hogy fogjuk az adósságszolgálatunkat teljesíteni. Mezőkövesd
megszabadult az adósságállományától, nem tudjuk bemutatni, hiszen nincs adósságunk. A
részben egy teljesült ezért történt. Mivel a napirendhez több hozzászólás, vélemény nem hangzik
el, így a határozati javaslatban foglaltakat teszi fel szavazásra.
A 12 fő Képviselő-testületi tagból 12 fő vett részt a szavazásban, és 10 igen
szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
367/2014. (XII.17.) határozata
az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályszerűségének
2011. évi ellenőrzésében érintett 62 városi önkormányzat utóellenőrzéséről
készült Állami Számvevőszéki jelentés megállapításairól
1. A Képviselő-testület a Mezőkövesd Város Önkormányzatának pénzügyi gazdálkodási
helyzetének, szabályszerűségének 2011. évi ellenőrzésének utóellenőrzéséről készült
Állami Számvevőszéki jelentés megállapításait tudomásul vette.
2. Az Állami Számvevőszék Elnökének levelében megfogalmazott javaslatokra az alábbiak
szerint reagál:
a.) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalása megszűnt, ezért
okafogyottá vált az a javaslat, hogy az Önkormányzat saját bevételeinek és az
adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségének
bemutatását, illetve három évre kitekintően a kötelezettségek teljes körére szóló
finanszírozási tervet és a források megjelölését félévenként bemutassa a
képviselő-testületnek.
b.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az intézkedési terv
végrehajtásáról, és annak az önkormányzat pénzügyi egyensúlyra gyakorolt
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hatásáról a 2014. évi gazdálkodásról készült beszámoló során adjon
tájékoztatást.
c.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az Önkormányzat működési
jövedelemtermelő képességére vonatkozóan, készíttessen számításokat a 2013.
év végi, illetve a 2014. év végi pénzügyi adatok ismeretében. Az Önkormányzat
2013. és 2014. évi bevételeiről és kiadásairól, valamint adósságszolgálatáról a
CLF módszer szerint készített kimutatás alapján, amennyiben az szükségessé
válik, készítsen intézkedési tervet a működési költségvetés egyensúlyának
megteremtése érdekében.
3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az Állami Számvevőszék Elnökét
tájékoztassa a határozati javaslatban foglaltakról.
Határidő: az Állami Számvevőszék Elnökének tájékoztatása azonnal,
a határozat 2. b.) –c.) pontja 2015. április 30.
Felelős: polgármester

13/1.) 2015. január 1-től alkalmazandó inert és zöldhulladék átvételi (Az
előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
9 fő bizottsági tagból 8 fő vett részt a szavazásban, melyből 7 fő igen szavazata és 1 fő
tartózkodása mellett a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek.
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 12 fő vett részt a szavazásban, és 10 igen
szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza
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Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
368/2014. (XII.17.) határozata
2015. január 1-től alkalmazható inert és zöldhulladék átvételi díjakról
1.) Mezőkövesd Város Képviselő-testülete a Mezőkövesdi VG Zrt. inert és zöldhulladék
átvételi díjára vonatkozó előterjesztését elfogadja.
2.) A Mezőkövesdi VG Zrt által kezelt hulladék lerakó telepen kizárólag mezőkövesdi
ingatlannal rendelkező magánszemélytől és vállalkozástól származó hulladék
átvételére van lehetőség.
3.) 2015. január 1-től az alábbi díjak alkalmazhatóak:
Megnevezés
Lakosság
(csak mezőkövesdi ingatlannal
rendelkező természetes személy
részére)
Vállalkozás (csak mezőkövesdi
ingatlan tulajdonnal rendelkező jogi
személy, jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet részére)

Építési bontási hulladék
(Ft/tonna)
nettó
bruttó
8.118
10.310

10.000

12.700

Zöldhulladék
(Ft/tonna)
nettó
bruttó
5.500
6.985

10.500

13.335

4.) Mezőkövesd Város Képviselő-testülete a 295/2014 (XI. 26.) önkormányzati
határozatot jelen határozatával visszavonja.
Felelős:
Határidő:

polgármester, VG Zrt. vezérigazgató
2015. január 1.

13/2.) A 70. életévüket betöltött személyek egyszeri karácsonyi támogatása (Az
előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
9 fő bizottsági tagból 8 fő vett részt a szavazásban, melyből 8 fő igen szavazatával Pénzügyi és
Fejlesztési Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
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Fügedi Richárd Alex természetesen támogatja az ötletet, de érdeklődik, hogy hogyan lesz
kiosztva, kik osztják ki, és reméli nem propaganda célra használják fel.
Dr. Fekete Zoltán polgármester nem magából kell kiindulnia Képviselő Úrnak, a hivatal
alkalmazottjai vesznek ebben részt,a hivatal köztisztviselői fogják kiosztani. Kéri maradjon meg
a tárgyilagosságnál. Mivel a napirendhez a jelenlévő képviselők részéről módosító javaslat nem
hangzik el, így a határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
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
369/2014. (XII.17.) határozata
a 70. életévüket betöltött személyek egyszeri karácsonyi
támogatásáról
1.) Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkövesden
lakóhellyel rendelkező 70. életévüket 2014. december 31. napjáig betöltötteknek,
személyenként 1.000 Ft értékben, eseti természetbeni szociális juttatásként, egyszeri
karácsonyi támogatást engedélyez összesen 2.228.000 Ft összegben. Az utalványok
beszerzéséhez szükséges forrást az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséből – az
általános tartalék terhére – biztosítja.
2.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős:
Határidő:

polgármester
2014. december 23.

SZÓBEL INTERPELLÁCIÓ

---JÁMBOR MÁRK ISTVÁN képviselő interpellációjában elmondja, hogy régóta húzódó
probléma a csapadékvíz elvezetésének kérdése. Érdeklődik, hogy a jövő évben konkrétan mely
utakat fogja érinteni ezeknek a rendezése.
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Dr. Fekete Zoltán polgármester elmondja, hogy 15 napon belül meg fogja kapni a választ, arra
viszont nem, hogy mely utakat érinti. Megfelelő előkészítés során a képviselő-testület
napirendként fogja elfogadni a városfejlesztési feladatokat, ezen belül a csapadékvíz
elvezetésének kiépítését.

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
Jámbor Márk
települési képviselő

Molnár Istvánné
települési képviselő
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