JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-én
megtartott üléséről.
Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal „B” ép. félemeleti tanácskozó terem
Mezőkövesd, Mátyás király út 114.

Jelen vannak:
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Vámos Zoltán alpolgármester
Csirmaz Zsolt
Guti Árpád
Nyeste László
Bóta Gáspár

Csiger Lajos
Takács József
Molnár Istvánné
Csirmaz József
Malatinszky Károly
Barsi László

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

Szobonya Sándor VG Zrt vezérigazgatója

Dr. Fekete Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet. A
12 fő képviselőből jelen van 12 fő. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Csiger Lajos és Csirmaz
József képviselőket.
Kiküldésre került:
14. napirend anyaga: „Zsóry Camping területének hasznosítására benyújtott pályázatok bírálata”
című előterjesztés.
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Kiosztásra került:
 13. napirend anyaga: „Pályázat benyújtása fotovoltaikus rendszer kialakítására, és a
kivitelező kiválasztása a rendszer telepítésére közbeszerzési eljárás keretében”
 15. napirend anyaga: „Javaslat a „Mezőkövesd Közbiztonságáért” kitüntető díj
adományozására”
Sürgősségi indítványt terjeszt elő zárt ülésen 12/9. napirendként: „Illyés Gyula u. 8. 3/3-as
számú önkormányzati bérlakás hasznosítására vonatkozó pályázat kiírása.” címmel.
Dr. Fekete Zoltán polgármester az „Illyés Gyula u. 8. 3/3.sz. önkormányzati bérlakás
hasznosítására vonatkozó pályázat kiírása” című sürgősségi indítvány zárt ülésen történő
megtárgyalásának elfogadását teszi fel szavazásra.
A 12 fő Képviselő-testületi tagból 13 fő vett részt a szavazásban, és 12 igen
szavazattal a sürgősségi indítvány megtárgyalását elfogadja
Dr. Fekete Zoltán polgármester a meghívón szereplő napirendi pontokat teszi fel szavazásra, az
elfogadott sürgősségi indítvánnyal 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
225/2014. (VIII.27.) önkormányzati határozata
Napirend megállapítása
1.) A közterületek elnevezése, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló
kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló önkormányzati
rendelet megalkotása
Előadó:
Dr. Jakab Orsolya jegyző
Referens: Vigh Henrik irodavezető
2.) Tájékoztató az önkormányzat 2014. első féléves gazdálkodásáról
Előadó:
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens: Balog Lászlóné kincstári irodavezető
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3.) A felsőoktatásban résztvevő hallgatók és felsőoktatási tanulmányokat kezdő
fiatalok számára kiírandó BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához való csatlakozás
Előadó:
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens: Dr. Kovács András aljegyző
4.) Pályázat benyújtása területi együttműködést segítő program megvalósítására
Előadó:
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens: Nagy István stratégiai referens
5.) Az 1956. október 23-i Forradalom és Szabadságharc 58. évfordulójának
megünneplése
Előadó:
Molnár Istvánné bizottság elnöke
Referens: Guba Viktória munkatárs
6.) Város és Faluvédők Szövetsége XXXIII. Országos Találkozója és Konferenciája
támogatása
Előadó:
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens: Guba Viktória munkatárs
7.) Pályázat beadása testvérvárosi találkozó szervezésére
Előadó:
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens: Guba Viktória munkatárs
8.) Petrioló településsel testvérvárosi kapcsolat kialakítása
Előadó:
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens: Dr. Jakab Orsolya jegyző
9.) Kültéri fitnesz park kialakítása
Előadó:
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens: Vígh Henrik irodavezető
10.) Tájékoztató az interpellációkra adott válaszokról
11.) Indítványok, javaslatok
ZÁRT ÜLÉS
12.) ÖNKORMÁNYZATI INGATLANOK HASZNOSÍTÁSA
12/1.) 0312/11 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlása
12/2.) 0443/1 hrsz.-ú ingatlan 1124 m2 -nek hasznosítása
12/3.) Batthyány u. 13. 3/3. szám alatti önkormányzati bérlakás hasznosítása
12/4.) Szent László tér 19. szám alatti üzlethelyiség bérleti szerződésének közös
megegyezéssel történő megszüntetése
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12/5.) Illyés Gyula u. 8. fsz. 2. szám alatti önkormányzati ingatlan határozott idejű
bérleti szerződésének közös megegyezéssel történő megszüntetése
12/6.) Illyés Gyula út 8. fsz. 4. szám alatti bérlakás hasznosítására érkezett kérelem
elbírálása
12/7.) Mátyás király út 143. I/4. szám alatti bérlakás hasznosítása
12/8.) Eötvös u. 1. szám alatti ingatlan hasznosítása
12/9.)Illyés Gy.u. 8. 3/3. sz. önkormányzati bérlakás hasznosítására vonatkozó
pályázati kiírás
Előadó:
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens: Benkő Edit vagyongazdálkodási referens
13.) Pályázat benyújtása fotovoltaikus rendszer kialakítására, és a kivitelező
kiválasztása a rendszer telepítésére közbeszerzési eljárás keretében
Előadó:
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens: Vígh Henrik irodavezető
Nagy István munkatárs
14.) Zsóry Camping területének hasznosítására benyújtott pályázatok bírálata
Előadó:
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens: Vígh Henrik irodavezető
15.) Javaslat a „Mezőkövesd Közbiztonságáért” kitüntető díj adományozására
Előadó:
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens: Guba Viktória munkatárs
16.) Mezőkövesd Város Helyi Választási Bizottsága és Szavazatszámláló Bizottsági
tagok, póttagok választása
Előadó:
Dr. Jakab Orsolya jegyző
Referens: Molnárné Panyi Márta munkatárs
Felelős:
Határidő:

Polgármester
értelem szerint

Interpellációs szándékát jelezte
Molnár Istvánné és Csirmaz József képviselők

Polgármesteri tájékoztató (Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Dr. Fekete Zoltán polgármester ismerteti a polgármesteri tájékoztatóban foglaltakat. Tájékoztatja
a jelenlévőket, hogy Dr. Hajdú Jenő háziorvos augusztus 25-én elhunyt. Kéri, hogy egy perces
néma felállással emlékezzenek rá. Mivel a napirendhez hozzászólás, vélemény nem hangzik el így a polgármesteri tájékoztatóban foglaltakat teszi fel szavazásra.
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A 12 fő Képviselő-testületi tagból 12 fő vett részt a szavazásban, és 12 igen
szavazattal a polgármesteri tájékoztatót elfogadja

Jelentés a 2014. július 31-ig lejárt határidejű képviselő-testületi döntések
végrehajtásáról (Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Dr. Fekete Zoltán polgármester – miután a jelenlévők részéről módosító javaslat nem hangzik el
– a határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
A 12 fő Képviselő-testületi tagból 12 fő vett részt a szavazásban, és 12 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
226/2014. (VIII.27.) önkormányzati határozata
Jelentés a 2014. július 31-ig lejárt határidejű képviselő-testületi
döntések végrehajtásáról
1.) A Képviselő-testület elfogadja a 10, 11, 12, 13/2014. önkormányzati rendeletek,
valamint a 119, 120, 141, 145, 158, 160, 161, 163, 164, 171, 172, 173, 174, 175, 176,
180, 183, 184, 187, 188, 189, 191, 194, 195, 196, 197, 204, 206, 207, 208, 209, 210,
211/2014. önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést.
2.) A 199, 200, 201, 202, 203/2014. önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló
jelentést azzal fogadja el, hogy a végrehajtást követően a polgármester ismételten
adjon tájékoztatást.
Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal és folyamatos

1.)A közterületek elnevezése, valamint az elnevezésük megváltoztatására
irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló
önkormányzati rendelet megalkotása (Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét
képezi)
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Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság
A 9 fő Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottsági tagból 7 fő vett részt a szavazásban,
melyből 5 fő igen szavazata és 2 fő tartózkodása mellett a rendelet-tervezetet elfogadásra ajánlja
a Képviselő-testület felé azzal a kiegészítéssel, hogy a költségvetésbe kerüljön bele a táblák
meghatározott formában történő elkészítésének költsége.
Ügyrendi és Szociális Bizottság
A 7 fő bizottsági tagból 7 fő vett részt a szavazásban, 7 fő igen szavazatával az Ügyrendi és
Szociális Bizottság a rendelet-tervezetben foglaltakkal egyetért, azt elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek.
Csiger Lajos képviselő javasolja meghatározni, ill. szabályt kellene megállapítani a
házszámtáblák méretére, ill. nagyságára. Véleménye szerint időt álló anyagból készüljenek, és
50 mm nagyságúak legyenek a számok.
Dr. Jakab Orsolya jegyző válaszában elmondta, nem javasolja a rendelet módosítását, mivel nem
célszerű korlátozni a lakosokat, hogy ki milyen házszámtáblát rakjon ki, aki fából akarja
készíttetni az megfelelő, aki pedig már kirakta, annak ne kelljen lecserélnie. A betűméret
tekintetében az a lényeg, hogy jól látható legyen.
Csirmaz József a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság kb. 2 éve elfogadott egy
ajánlatot, hogy milyen típusúak legyenek az utcatáblák, csak források hiányában nem került rá
sor. Javasolja a 2015. évi költségvetésben szerepeltetni. A maga részéről a bizottság korábban
elfogadott javaslatát támogatja.
Dr. Fekete Zoltán polgármester – miután a napirendhez a jelenlévő képviselők részéről több
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
14/2014. (VIII.28.) önkormányzati rendelete
a közterületek elnevezése, valamint az elnevezésük megváltoztatására
irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól
Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény. 143. § (3) bekezdésében, valamint
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (5)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
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2011. évi CLXXXIX. törvény. 13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. §
Mezőkövesd Város közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot
megállapítani, a korábban megállapított közterületnevet és házszámot megváltoztatni,
csak e rendelet szabályai szerint lehet.
2. Értelmező rendelkezések
2. §
E rendelet alkalmazásában:
1. Házszám: olyan számmal, vagy számmal és betűvel meghatározott azonosító jel,
amely az ingatlan-nyilvántartásban helyrajzi számmal jelölt ingatlanhoz tartozik,
és amely az ingatlan térbeli beazonosítását szolgálja.
2. Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló jogszabályban
megállapított fogalom-meghatározás.
3. Közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és
nyilvántartásáról szóló kormányrendelet (a továbbiakban: kormányrendelet)
szerinti fogalom-meghatározás.
3. Közterületek elnevezésének, megváltoztatásának általános szabályai
3. §
(1) Mezőkövesd Város belterületén minden közterületet el kell nevezni.
(2) A lakótelepek épületei közötti szervízutakat, gyalogutakat, továbbá a mezőgazdasági célú
és lakónépességet nem érintő dűlőutakat nem szükséges elnevezni.
(3) Az újonnan létesített közterület nevét a közterületnek a földhivatali ingatlannyilvántartásban történő bejegyzését követő egy éven belül meg kell állapítani
(4) Közterület elnevezésekor különös figyelemmel kell lenni a helyi hagyományokra, a
helytörténeti kutatásokra, a lakosság élő névhasználatára, a magyar nyelv követelményeire, az
egyszerűségre és arra, hogy a név a többi közterület nevétől írásban is, hangzásában is jól
megkülönböztethető legyen.
(5) A város közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület – ide nem értve az
egymás folytatásában lévő, de különböző helyrajzi számon szereplő utakat, utcákat – nem
lehet.
(6) Élő személyről közterületet elnevezni nem lehet.
(7) Az új elnevezéseknél betűk vagy számjegyek nem helyettesíthetik a közterületnevek
előtagját.
(8) Az idegen és a nehezen kiejthető szavakat az elnevezéseknél kerülni kell.
(9) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként nyíló új szakasz külön elnevezési
eljárás nélkül a már elnevezett közterület nevét veszi fel (meghosszabbítás).
(10) Az utca városrendezés, beépítés vagy más módon történő megszűnésével – külön döntés
nélkül – az utca neve megszűnik.
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(11) A közterületnév megváltoztatására a közterület elnevezésére vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni.
4. A közterületek elnevezésének, megváltoztatásának eljárási szabályai
4. §
(1) A közterületek nevének megállapítása és megváltoztatása Mezőkövesd Város
Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik.
(2) A közterületnév megállapítását vagy megváltoztatását kezdeményezheti:
a) a polgármester,
b) a Képviselő-testület állandó bizottsága,
c) a helyi önkormányzat képviselője,
d) az érintett közterületen lakóhellyel rendelkező nagykorú állampolgárok
többsége,
e) magasabb szintű jogszabály előírása.
(3) A javaslatokat a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság, valamint az Ügyrendi és
Szociális Bizottság, és a vonatkozó kormányrendeletben meghatározottak szerint a
Földrajzinév-bizottság véleményezi.
(4) A javaslatokról lakossági fórum is tartható.
(5) A Jegyző köteles a közterület nevének megállapításáról, vagy megváltoztatásáról szóló
képviselő-testületi határozatot a helyben szokásos módon közzétenni.
(6) A Jegyző gondoskodik továbbá az alábbiakban felsorolt szerveknek a közterület
elnevezéséről történő értesítéséről:
a) az érintett ingatlantulajdonosok (hirdetmény útján),
b) a települési lakcímnyilvántartó,
c) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Mezőkövesdi Járási Hivatala,
d) a Magyar Posta Zrt. Mezőkövesdi Postahivatala,
e) a Rendőrkapitányság,
f) a területileg illetékes tűzvédelmi hatóság,
g) a Mentőállomás,
h) az illetékes közműszolgáltatók.
5. Közterületnév-jegyzék
5. §
(1) Mezőkövesd Város közterületi neveiről jegyzéket kell vezetni. A Közterületnév-jegyzék
vezetéséről a Jegyző köteles gondoskodni.
(2) A közterületnév-jegyzék közhitelű nyilvántartás, amely tartalmazza:
a) a közterületnév elő- és utótagját,
b) a közterület helyrajzi számát,
c) új elnevezés esetében az elnevezés időpontját,
d) új elnevezés esetében az elnevezést megállapító szerv nevét és határozatának számát.
(3) A közterületnév-jegyzék nyilvános, abba bárki betekinthet.
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6. Közterületnév táblák elhelyezésének szabályai
6. §
(1)
A közterület nevét a tájékozódást jól segítő közterületnév táblákon kell feltüntetni.
(2) A névtábla kihelyezése, karbantartása és pótlása az önkormányzat feladata, kivéve a
magánutak esetén.
(3) A közterületnév táblát a közterület mindkét oldalán, a közterület elején és végén, valamint
az utcakereszteződésnél minden sarokingatlanon el kell helyezni.
(4) A névtáblákat a saroktelek kerítésén, ennek hiányában a saroképületen, vagy külön
tartószerkezeten kell elhelyezni. Növényzetre közterületnév tábla nem helyezhető el.
(5) A névtábla kihelyezésével érintett ingatlan tulajdonosa vagy használója a névtábla
kihelyezését és az ezzel kapcsolatos munka elvégzését tűrni köteles. Amennyiben a tábla
elhelyezésével az ingatlanon kár keletkezik, azt a kihelyezésért felelős szerv köteles
megtéríteni.
(6) A megváltozott utcanevek tábláit a tájékozódás zavartalansága érdekében a
megváltoztatástól számított egy évig eredeti helyükön kell hagyni, és piros színű, átlós
áthúzással kell ellátni. Az új névtáblát az áthúzott régi tábla közelében kell felszerelni.
A régi névtáblát egy év múltán az elhelyezésre kötelezett távolítja el.
(7) Amennyiben a közterületnév táblát ellopják, az megsérül, vagy ideiglenes levétele
szükséges, ezt az ingatlan tulajdonosa köteles írásban jelezni a Jegyzőnek.
7. Házszám megállapítására, megváltoztatására, házszámot jelző táblára
vonatkozó szabályok
7. §
(1) A névvel ellátott közterületeken a beépített ingatlanokat házszámmal kell ellátni. Egy
adott közterületen több ingatlan azonos házszámmal nem jelölhető. Ha egy ingatlan több
közterülettel is érintkezik, a házszámot csak egy közterületre lehet megállapítani.
(2) Az út, utca, köz, sétány (a továbbiakban együtt: utca) házszámozása a városközponttól
kezdődően sugarasan kifelé haladva növekszik, az utca bal oldala páros, a jobb oldala páratlan
számozást kap.
(3) Terek esetén a házszámozás 1-től kezdődően folyamatos, az óramutató járásával
megegyező irányú.
(4) A (2) bekezdéstől eltérően, a csak egyik oldalán beépíthető utcák házszámozása 1-től
kezdődően folyamatos.
(5) A (2) – (4) bekezdés rendelkezései a rendelet hatálybalépésekor már meglévő közterületek
házszámozását nem érintik.
(6) Az ingatlanok számozására arab számokat kell használni. Kiegészítő jelzésként a számok
alátöréseként arab számok vagy a latin ábécé nagybetűi alkalmazhatók.
a) Ha a közterületen az ingatlanok számozása már megtörtént és az ingatlanon újabb lakások
létesülnek, akkor a meglévő házszám arab számokkal történő alátörésével kell az új
házszámokat megállapítani.
b) Ha a közterületen az ingatlanok számozása már megtörtént, de telekmegosztás révén új
ingatlan ékelődik be, akkor a meglévő házszámot változatlanul hagyva, a latin ábécé
nagybetűivel történő alátöréssel kell az új házszámokat megállapítani.
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(7) Ha a társasház olyan ingatlanon létesül, ahol az ingatlanok számozása már megtörtént, az
ingatlan eredeti házszámából kiindulva, lépcsőházanként kell megállapítani a házszámot, a
latin ábécé nagybetűivel történő alátöréssel.
(8) Ha a társasház olyan ingatlanon létesül, ahol az ingatlanok számozása még nem történt
meg, a házszámot lépcsőházanként kell megállapítani.
(9) Társasházaknál az ajtószámot emeletenként 1-gyel kezdődően, emeletszint megjelöléssel
kell megállapítani (I/1., II/1. stb).
(10) Egy teleknek több házszámot adni nem lehet.
8. §
(1) A már megállapított házszámok megváltoztatására csak indokolt esetekben, olyan
rendezetlen állapotok megszüntetése érdekében kerülhet sor, amely az ingatlanok azonosítását
akadályozza. Ilyen esetnek minősül, ha:
a) az ingatlan házszáma a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban nem szerepel, vagy csak
helyrajzi számmal meghatározott,
b) több ingatlan azonos utcanév és azonos házszámmal szerepel a földhivatali ingatlannyilvántartásban,
c) az ingatlan utca házsorában elfoglalt egyedi számszaki megjelölése nem a kialakult
növekvő számsorban található,
d) ingatlan megosztására, vagy ingatlanok egyesítésére került sor.
(2) Ha a közterületen több ingatlan azonos házszámmal rendelkezik, vagy az ingatlanok
számozása hibás, akkor a közterületet vagy annak egy részét a legkisebb érdeksérelemmel járó
módon kell átszámozni.
(3) Ha a társasház vagy az abban lévő lakások számozása hibás, vagy a beazonosítás
körülményes, a társasház lakásait a legkisebb érdeksérelemmel járó módon kell átszámozni.
8. Házszámot, helyrajzi számot jelző tábla elhelyezésére vonatkozó szabályok
9. §
(1) A házszámot jelző táblát (a továbbiakban: házszámtábla) az ingatlan közterület felőli
bejáratánál jól látható módon kell elhelyezni. Amennyiben az ingatlan nem az utcanév táblán
megjelölt közterület felől nyílik, a házszámot jelző táblát a házszámozás alapjául fekvő
közterület felőli oldalon is ki kell helyezni.
(2) Amennyiben az ingatlan más módon egyértelműen nem azonosítható, vagy házszámmal
nem rendelkezik, a közterületről jól látható táblán kell a helyrajzi számával megjelölni.
(3) Előkertes beépítési mód esetén, amennyiben a közterületről a házszám nem lenne
olvasható, a házszámtáblát a kerítésen a bejárat mellett, kerítés hiányában a telek közterületi
határvonalán jól láthatóan kell elhelyezni.
9. Házszám megállapítására vonatkozó eljárási szabályok
10. §
(1) A házszámokat az önkormányzat jegyzője határozatban állapítja meg, melyet az érintett
ingatlannal rendelkezni jogosultakon túl továbbítani kell a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal Mezőkövesdi Járási Hivatala felé is.
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(2) A házszámtábla, és a helyrajzi számot jelölő tábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükség
szerint cseréjéről és pótlásáról az ingatlan tulajdonosa saját költségén köteles gondoskodni.
(3) A házszám megváltoztatására irányuló eljárás hivatalból, vagy annak a személynek a
kérelmére indul, akinek a házszám változtatásához jogos érdeke fűződik.
(4) A házszámozási eljárásra egyebekben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
10. Záró rendelkezések
11. §
(1) Ez a rendelet 2014. szeptember 01. napján lép hatályba.
(2) Ez a rendelet a hatálybalépést megelőző szabályok alapján megállapított közterület
elnevezések és házszámok érvényességét nem érinti.

dr. Fekete Zoltán sk.
polgármester

dr. Jakab Orsolya sk.
jegyző

A rendelet kihirdetésének dátuma:
2014. augusztus 28.
dr. Jakab Orsolya sk.
jegyző

2.) Tájékoztató az önkormányzat 2014. első féléves gazdálkodásáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság
A 6 fő Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottsági tagból 5 fő vett részt a szavazásban, melyen 3 fő
igen szavazatával 2 tartózkodás mellett a Képviselő-testület felé a határozati javaslatban
foglaltakat annak mellékleteivel együtt elfogadásra javasolja.
Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság
A 8 fő bizottsági tagból 8 fő vett részt a szavazásban, melyből 7 fő igen és 1 fő nem szavazatával
az Oktatási Egészségügyi és Civil Kapcsolatok Bizottsága a határozati-javaslatot elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek.
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Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság
A 9 fő Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottsági tagból 6 fő vett részt a szavazásban,
melyből 5 fő igen szavazata és 1 fő tartózkodása mellett a határozati javaslatot elfogadásra ajánlja
a Képviselő-testület felé.
Ügyrendi és Szociális Bizottság
A 7 fő bizottsági tagból 7 fő vett részt a szavazásban, 5 fő igen szavazatával, 2 tartózkodás
mellett az Ügyrendi és Szociális Bizottság az önkormányzat 2014. I. féléves gazdálkodásával
kapcsolatos határozati javaslatot a mellékleteivel együtt elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Dr. Fekete Zoltán polgármester – miután a napirendhez módosító javaslat nem hangzik el – így a
határozati javaslatot a mellékleteivel együtt szavazásra teszi fel.
A 12 fő Képviselő-testületi tagból 12 fő vett részt a szavazásban, és 10 fő igen
szavazatával, 2 fő tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozza

Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
227/2014. (VIII.27.) önkormányzati határozata
az önkormányzat 2014. I. féléves gazdálkodásáról

Mezőkövesd Város Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkodásáról
készült tájékoztatót elfogadja.

Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester
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Indoklás
a 49. sz. melléklethez
2014. I. félévben elszámolt adókedvezmények helyi iparűzési adóban
A 2013. adóévről benyújtott adóbevallásban 2014. évben a helyi iparűzési adóról szóló 35/2009.
(XII.23.) ÖK. számú rendelet 3. §, alapján az alábbi adókedvezmények kerültek érvényesítésre:
3. § értelmében 25 %-os mértékű adókedvezmény illeti meg azt a vállalkozót, akinek a tárgyévi
vállalkozási szintű adóalapja az 1 millió Ft-ot nem haladja meg, melynek összege a
beszámolási időszakban 618 eFt.

Adókedvezmények, adómentességek 2014. évben a gépjárműadóban
A gépjárműadóban nyújtott adókedvezmények és adómentességek jogcímeit és mértékeit a
gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. tv. szabályozza.
A törvény alapján mentes az adó megfizetése alól – többek között – a súlyosan
mozgáskorlátozott személy szállítására szolgáló, muzeális jellegű gépjármű, továbbá
költségvetési szerv, az egyház, a társadalmi szervezet, az alapítvány tulajdonában lévő
gépjármű. E jogcímeken megállapított mentesség összege 2014. I. félévben 3.513 eFt.
Az adókedvezmények megállapítására a törvény alapján került sor
környezetvédelmi osztályba sorolás alapján. Ennek összege 2.982 eFt volt.

a

különböző

3.) A felsőoktatásban résztvevő hallgatók és felsőoktatási tanulmányokat
kezdő fiatalok számára kiírandó BURSA HUNGARICA Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához való csatlakozás
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság
A 6 fő Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottsági tagból 5 fő vett részt a szavazásban, melyen 5 fő
igen szavazatával a Képviselő-testület felé a határozati javaslat „A” változatát elfogadásra
javasolja.
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Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság
A 8 fő bizottsági tagból 8 fő vett részt a szavazásban, melyből 8 fő igen szavazatával az Oktatási
Egészségügyi és Civil Kapcsolatok Bizottsága a határozati javaslatban foglaltakat elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek.
Ügyrendi és Szociális Bizottság
A 7 fő bizottsági tagból 7 fő vett részt a szavazásban, 7 fő igen szavazatával az Ügyrendi és
Szociális Bizottság a határozati javaslat „A” alternatívájában foglaltakkal egyetért, javasolja a
képviselő-testületnek a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához történő
csatlakozást.
Dr. Fekete Zoltán polgármester – mivel a jelenlévő képviselők részéről hozzászólás, vélemény
nem hangzik el, így a bizottságok által javasolt határozati javaslat „A” alternatívájában
foglaltakat teszi fel szavazásra.
A 12 fő Képviselő-testületi tagból 12 fő vett részt a szavazásban, és 12 fő igen
szavazatával az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
228/2014. (VIII.27.) önkormányzati határozata
A felsőoktatásban résztvevő hallgatók és felsőoktatási tanulmányokat
kezdő fiatalok számára kiírandó BURSA HUNGARICA
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2015. évi fordulójához való csatlakozás
A Képviselő-testület megtárgyalta a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók,
illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához történő
csatlakozásról szóló előterjesztést.
Mezőkövesd Város Önkormányzata - a felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási
tanulmányokat kezdő mezőkövesdi állandó lakos hátrányos helyzetű, szociálisan
rászoruló fiatalok szociális helyzetének javítása érdekében – csatlakozni kíván a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához, ezzel
egyidejűleg elfogadja az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat.
Mezőkövesd Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása,
elbírálása és folyósítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben
foglaltaknak megfelelően jár el. A 2015. évi pályázati fordulóhoz szükséges pénzügyi
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fedezetet az önkormányzat a 2015. évi költségvetésében biztosítani fogja.
Felkéri a Képviselő-testület a Polgármestert a Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer 2015.
évi fordulójához történő csatlakozással kapcsolatos további intézkedések megtételére és a
szükséges nyilatkozat aláírására.
Felelős:
Határidő:

Polgármester
azonnal, illetve értelem szerint

4.)Pályázat
benyújtása
területi
együttműködést
segítő
megvalósítására (Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

program

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság
A 6 fő Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottsági tagból 5 fő vett részt a szavazásban, melyen 5 fő
igen szavazatával a Képviselő-testület felé a határozati javaslatban foglaltakat elfogadásra
javasolja.
Dr. Fekete Zoltán polgármester – mivel hozzászólás, vélemény nem hangzik el – így a határozati
javaslat ismertetése után azt szavazásra teszi fel.
A 12 fő Képviselő-testületi tagból 12 fő vett részt a szavazásban, és 12 fő igen
szavazatával az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
229/2014. (VIII.27.) önkormányzati határozata
Pályázat benyújtása területi együttműködést segítő
program megvalósítására
Mezőkövesd Város Önkormányzatának képviselő-testülete támogatja pályázat benyújtását
az ÁROP-1.A.3 („Területi együttműködést segítő programok kialakítása az
önkormányzatoknál a konvergencia régiókban”) pályázati konstrukción belül.
A Képviselő-testület vállalja, hogy sikeres pályázat esetén a pályázati kiírás szerinti
fenntartási feltételeknek eleget tesz.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásával
kapcsolatos intézkedéseket megtegye, a benyújtáshoz szükséges dokumentumokat,
együttműködési megállapodásokat aláírja, illetve a pályázatot benyújtsa.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, illetve értelem szerint
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5.) Az 1956. október 23-i Forradalom és Szabadságharc 58. évfordulójának
megünneplése (Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság
A 8 fő bizottsági tagból 8 fő vett részt a szavazásban, melyből 8 fő igen szavazatával az Oktatási
Egészségügyi és Civil Kapcsolatok Bizottsága a határozati javaslatban foglaltakat elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek. Az ünnepi szónok személyéről történő döntést a képviselőtestületre bízza.
Dr. Fekete Zoltán polgármester mivel a jelenlévő képviselők részéről módosító javaslat nem
hangzik el, így a határozati javaslatot teszi fel szavazásra azzal, hogy az ünnepi szónok
személyéről szeptember hónapban fog dönteni a képviselő-testület.
A 12 fő Képviselő-testületi tagból 12 fő vett részt a szavazásban, és 12 fő igen
szavazatával az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
230/2014. (VIII.27.) önkormányzati határozata
Az 1956. október 23-i Forradalom és Szabadságharc 58.
évfordulójának megünnepléséről

Mezőkövesd Város Képviselő-testülete az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 58.
évfordulójának mezőkövesdi, önkormányzati ünnepi eseményei megtervezésével,
előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatban a Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR
Nonprofit Kft-t, az ünnepi műsor színpadra állításával pedig a Mezőkövesdi Szent László
Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolát javasolja megbízni.
A Képviselő-testület az ünnepi műsor megrendezésére, valamint annak előkészületeire
vonatkozó költségekről a szeptemberi ülésen fog dönteni.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármester Urat a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2014. október 23.
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6.) Város és Faluvédők Szövetsége XXXIII. Országos Találkozója és
Konferenciája támogatása (Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság
A 6 fő Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottsági tagból 5 fő vett részt a szavazásban, melyen 5 fő
igen szavazatával a Képviselő-testület felé a határozati javaslatban foglaltakat elfogadásra
javasolja.
Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság
A 8 fő bizottsági tagból 8 fő vett részt a szavazásban, melyből 8 fő igen szavazatával az Oktatási
Egészségügyi és Civil Kapcsolatok Bizottsága a határozati javaslatban foglaltakat elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek.
Dr. Fekete Zoltán polgármester – mivel a napirendhez a jelenlévő képviselők részéről módosító
javaslat nem hangzik el – így a határozati javaslat ismertetése után szavazásra teszi fel.
A 12 fő Képviselő-testületi tagból 12 fő vett részt a szavazásban, és 12 fő igen
szavazatával az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
231/2014. (VIII.27.) önkormányzati határozata
A Város és Faluvédők Szövetsége XXXIII. Országos Találkozója
és Konferenciája támogatásáról
1.) A Képviselő-testület a Mezőkövesdi Városszépítő és Városvédő Egyesületet által
szervezett
Város és Faluvédők Szövetsége XXXIII. Országos Találkozója és
Konferenciája rendezvényhez szükséges támogatást 673.000 Ft összegben biztosítja,
379.000 Ft-ot az önkormányzat 2014. évi költségvetésében a civil szervezetek
rendezvények lebonyolítására biztosított keret, 294.000 Ft-ot az Általános tartalék keret
terhére.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
17

Város és Faluvédők Szövetsége XXXIII. Országos Találkozója és
Konferenciája
költségvetése
Kiadások:
Kiadás:

Költség:

Polgármesteri fogadás

300.000 Ft

Az Országos Szövetség vezetőinek,
választmányi tagjainak, a konferencia
előadóinak és szekcióvezetőinek szállása és
étkezése

485.000 Ft

Kávégép bérlése

49.185 Ft

Kirándulás buszköltsége

40.320 Ft

Molinó

50.800 Ft

Kirándulás költsége

26.000 Ft

Előadók, szekcióvezetők utazási költsége

35.000 Ft

Zenekar díja

125.000 Ft

Sofőr díja

15.000 Ft

Összesen:

1.126.305 Ft

Ebből:
Az Egyesület által rendezett összeg:

452.999 Ft

Támogatásként kért összeg:

673.306 Ft
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7.) Pályázat beadása testvérvárosi találkozó szervezésére (Előterjesztés a
jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság
A 6 fő Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottsági tagból 6 fő vett részt a szavazásban, melyen 6 fő
igen szavazatával a Képviselő-testület felé a határozati javaslatban foglaltakat elfogadásra
javasolja.
Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság
A 8 fő bizottsági tagból 8 fő vett részt a szavazásban, melyből 8 fő igen szavazatával az Oktatási
Egészségügyi és Civil Kapcsolatok Bizottsága a határozati javaslatban foglaltakat elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek.
Dr. Fekete Zoltán polgármester – mivel a napirendhez a jelenlévő képviselők részéről módosító
javaslat nem hangzik el – így a határozati javaslat ismertetése után szavazásra teszi fel.
A 12 fő Képviselő-testületi tagból 12 fő vett részt a szavazásban, és 12 fő igen
szavazatával az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
232/2014. (VIII.27.) önkormányzati határozata
Pályázat beadása testvérvárosi találkozó szervezéséről

1.) Mezőkövesd Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani az Európa a
polgárokért program 2014-2020, Demokratikus szerepvállalás és polgári
részvétel - Testvérváros-program pályázati kiírás keretében.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához
szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2014. szeptember 1.
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8.) Petrioló településsel testvérvárosi kapcsolat kialakítása (Előterjesztés a
jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Oktatási, Egészségügyi és Civil kapcsolatok Bizottság
A 8 fő bizottsági tagból 8 fő vett részt a szavazásban, melyből 8 fő igen szavazatával az Oktatási
Egészségügyi és Civil Kapcsolatok Bizottsága a határozati javaslatban foglaltakat elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek.
Dr. Fekete Zoltán polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Petrioló településsel évtizedes
kapcsolat van. Ezt a civil kezdeményezést felkarolják, hivatalossá teszik az olasz vezetés
kérésére, és dokumentumban rögzítik a kapcsolatot. Kéri, hogy támogassák a kezdeményezést,
és a határozati javaslatot, így Mezőkövesd város az Olaszországi várossal testvér települési
kapcsolatot létesíthet. Mivel a napirendhez módosító javaslat nem hangzik el, így a határozati
javaslatot a mellékelt megállapodással együtt teszi fel szavazásra.
A 12 fő Képviselő-testületi tagból 12 fő vett részt a szavazásban, és 12 fő igen
szavazatával az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
233/2014. (VIII.27.) önkormányzati határozata
Petriolo településsel testvér-települési kapcsolat kialakítása
1.) Mezőkövesd város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az olaszországi
Petriolo településsel testvér-települési kapcsolat kialakítását. Mezőkövesd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Petriolo településsel kötött
testvér-települési együttműködésről szóló megállapodást, és jóváhagyja annak
szövegét.
2.) Felkéri a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírásával kapcsolatos
szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Polgármester
Határidő: értelem szerint
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MEGÁLLAPODÁS TESTVÉR-TELEPÜLÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSRŐL
Ezen Együttműködési Megállapodás létrejött egyrészről
Mezőkövesd Város Önkormányzata – Magyarország
székhely: 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112., képviseli: Dr. Fekete Zoltán
polgármester
másrészről
Petriolo Önkormányzata – Olaszország
székhely: …………………………………… , képviseli: Dr. Pierra Debora Mancini
polgármester
mint megállapodó felek között.
Alulírottak kijelentik, hogy Mezőkövesd és Petriolo települések kulturális, vallási és
művészeti örökségének elismerése és megőrzése, a sport és gazdasági együttműködés
erősítése érdekében testvér-települési együttműködés megkötését határozzák el, hogy
településeik elinduljanak a nemzetek közötti egyesülés felé a szeretet útján, mely Földünk
legnagyobb értéke az alábbiak szerint:
1. Jelen Együttműködési Megállapodás aláírásával megállapodó felek Testvér-települési
kapcsolatba lépünk egymással.
2. A Testvér-települési kapcsolat megvalósulása érdekében mindent megteszünk annak
érdekében, hogy településeink lakossága megismerhesse a testvér- település történelmét,
sajátos kulturális értékeit, a település gazdasági életét, intézményhálózatát.
3.A testvér-települési megállapodás kezdeményezése annak minden velejárójával,
előkészítésében, teljesítésében, illetőleg a későbbiekben megvalósuló fejlesztésekben
alkosson:
- hatékony eszközt a helyi hatóságok között a politikai tudatosság, mozgósítás és
együttműködés jegyében,
- határozott célt az előítéletek terjedésével szemben, a különböző régiók, országok
és az európaiak között; hozzon létre egy emberséges találkozót Észak és Dél
között; öntse egységes perspektívába azt a sokszínűséget, mely a különféle nyelvű
és szokású fiatalok között a barátságot eszményesíti.
4. Alulírott polgármesterek, mint az általuk képviselt közösség szabadon megválasztott
képviselői az alábbiakkal egyetértésben vállalják:
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Tartós kapcsolat fenntartását a két önkormányzat között, mely elősegíti a
cserekapcsolatokat minden közös érdeklődési területen.
Jövedelmező kapcsolatok kiterjesztését különösen a lakosság körében,
megszilárdítandó az Európai Unióhoz való tartozás érzését anyai és szellemi
örökségünk fejlesztésére irányuló kezdeményezések által.

5. Jelen hosszú távú együttműködés alapján az alábbi konkrét célok megvalósítását
kívánjuk elősegíteni:
a./ Gyógyturizmus, folklór turizmus koordinálása az illetékes egészségügyi és
idegenforgalmi szervezetek közreműködésével
b./ Családos, egyéni és gyermeküdültetés szervezése az idegenforgalmi szervezetek és
iskolák bevonásával, nyelvtanulás ösztönzése.
c./ Folyamatos együttműködés kialakítása a kulturális és közművelődési intézmények,
egyesületek között, melynek keretében kölcsönösen meghívják egymást fesztiváljaikra,
kulturális, művészeti kiállításokra, művészeti alkotótáborokba.
d./ A sportegyesületek közötti szoros kapcsolat kiépítése, közös sportrendezvények
szervezése.
e./ Vallási tapasztalatcsere egy, a béke szolgálatára életre hívott „Közösség”
létrehozása, mely a szabad és autonóm önkormányzati hagyományokra épülő állampolgári
identitáson alapszik.
6. Jelen Megállapodás alapján fontosnak tartjuk a gazdasági együttműködés erősítését.
Ennek érdekében elősegítjük és támogatjuk a gazdasági szakemberek, vállalkozók,
gazdálkodó szervezet, ipartestületek közötti kapcsolat kiépítését, szakmai találkozók
szervezését, gazdasági jellegű kiállításokon, vásárokon való részvételt, a
gazdaságfejlesztést elősegítő közös pályázatok kidolgozását.
7. Felek vállalják, hogy közreműködnek tanulmányok közös kidolgozásában az európai
politika területét érintően, illetőleg a helyi problémák megoldására.
8. Központi célkitűzésünk a folyamatos gyarapodás, a családok szerepének előtérbe
helyezésével, a kölcsönös vendégül látás által.
9. A két önkormányzat közötti további kapcsolatok ösztönzése (különösen képzési és

szervezési szempontból) azon jól bevált szervezési és képzési gyakorlatok, módszerek
cseréjének útján, a városi polgárok szolgálatának érdekében.
10. A kulturális, zenei, vallási és turizmussal kapcsolatos kezdeményezések terjesztése a
helyi hírekben, az erre szolgáló weboldalon és hírlevelekben.
11. A két város vállalja, minden olyan kiállítás, rendezvény, szeminárium, kurzus,
esemény és szervezett konferencia, illetőleg kezdeményezés egymás tudtára adását,
melyet az illetékes önkormányzati szervek érdemesnek találnak a testvérvárosi
együttműködés elmélyítésére.
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12. Megállapodó felek vállaljuk, hogy saját és a közös tevékenységünk során az
Együttműködést mindenkor szem előtt tartjuk.
13. A Testvér-települési Együttműködés fenntartása és működtetése közös feladat,
megállapodó felekként ennek megfelelően tevékenykedünk.
14. Jelen Együttműködési Megállapodás határozatlan időre szól, ezt módosítani illetve
felmondani csak írásban lehet.
15. Az együttműködési célok gyakorlati megvalósulását, továbbfejlesztésének
lehetőségeit szükség szerint évente áttekintjük, értékeljük és a következő évi feladatokat,
programokat közösen meghatározzuk.
Jelen 3 oldalból álló okiratot átolvasás és egységes értelmezést követően, mint
akaratunkkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írjuk alá, azzal, hogy a hatályba
lépéshez szükséges a képviselő-testületek jóváhagyó határozata, melyet jelen
megállapodás 1.számú melléklete tartalmaz.
Mezőkövesd-Petriolo, 2014. augusztus 15.

…................................................................
Pierra Debora Mancini
Petriolo polgármestere

..........................................................
Dr. Fekete Zoltán
Mezőkövesd
polgármestere

Ellenjegyezte:
…........................................................................
Dr. Jakab Orsolya
Mezőkövesd város jegyzője
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9.) Kültéri fitnesz park kialakítása (Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét
képezi)
Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság
A 6 fő Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottsági tagból 6 fő vesz részt a szavazásban, melyen 6 fő
igen szavazatával a Képviselő-testület felé a határozati javaslatban foglaltakat elfogadásra
javasolja azzal, hogy a kültéri fitnesz park létesítéséhez szükséges eszközöket a Royal-Kert Kfttől; 8200 Veszprém, Sályi u. 8. javasolja beszerezni és ezt a vállalkozást megbízni mindösszesen
bruttó 2.854.166 Ft vállalási árral.
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság
A 9 fő Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottsági tagból 7 fő vett részt a szavazásban,
melyből 6 fő igen szavazata és 1 fő tartózkodása mellett a határozati javaslatot elfogadásra ajánlja
a Képviselő-testület felé, azzal a módosítással, hogy új helyszín kerüljön kijelölésre a park
számára.
Dr. Fekete Zoltán polgármester elmondja, hogy alaposan átgondolták a helyszíneket, de
megnyugtat mindenkit, hogy zavar nem fog történni. Azért ezt a területet gondolták, mert védett,
körbe zárt, ellenőrzött, bekamerázott terület. Remélhetőleg népszerű lesz, és ha már csak 100
fiatalból pár veszi igénybe, akkor már megérte a kezdeményezés. Mivel a jelenlévők részéről
hozzászólás, vélemény nem hangzik el, így a határozati javaslat ismertetése után szavazásra teszi
fel.
A 12 fő Képviselő-testületi tagból 12 fő vett részt a szavazásban, és 12 fő igen
szavazatával az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
234/2014. (VIII.27.) önkormányzati határozata
a kültéri fitnesz park kialakításáról
1.) A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és támogatja a kültéri fitness park
létesítését a Kavicsos-tavi Szabadidőparkban.
2.)A Képviselő-testület egyet ért azzal, hogy a kültéri fitnesz park létesítéséhez
szükséges eszközöket Royal-Kert Kft-től; (8200 Veszprém Sályi u. 8.) szerezzük
be és a telepítéssel is ezt a vállalkozást bízzuk meg, mindösszesen bruttó 2.854.166
Ft vállalási árral.
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3.)A Képviselő-testület a fedezetet az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében a 33as számú mellékletében szereplő „Hadnagy úti Sportcentrum II. ütem”-re biztosított
előirányzat átcsoportosításával biztosítja.
4.)A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésnek megfelelően
a kültéri fitness park megvalósítása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

10.) Tájékoztató az interpellációkra adott válaszokról (Előterjesztés a
jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Csirmaz Zsolt és Nyeste László képviselők az interpellációjukra adott választ elfogadják, Takács
József képviselő elfogadja, de megjegyzi, hogy a Dohány úton továbbra is fokozódik a bűz, és
nem múlik el. Már a Széchenyi úton is lehet érezni. Véleménye szerint vörös tégla épületet
kellene építeni, ami szigetel. A bűz megszüntetése érdekében kéri a további intézkedést.
Dr. Fekete Zoltán polgármester felkéri Szobonya Sándor VG Zrt vezérigazgatóját, hogy kérdezze
meg az illetékest, hogy képes-e megoldani a problémát, amennyiben nem, akkor mást kell
keresni.
SZÓBELI INTERPELLÁCIÓ
---MOLNÁR ISTVÁNNÉ képviselő asszony hosszú ideje problémát okozó lakossági kérést
tolmácsol. A Jázmin út - Mátyás király út kereszteződésében elhelyezett közlekedési táblák
felülvizsgálatát kéri, mert a lakosság részéről semmi értelme nincs.
Dr. Fekete Zoltán polgármester megköszöni a lakosság türelmét, és az interpelláció felvetése
véleménye szerint is jogos. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy nem a hivatalban döntik el, hogy a
közlekedési táblák helyesen vannak-e kihelyezve, erre megvannak a megfelelő szervek, akik
minden esetben azt javasolják, hogy ez így jó. Véleménye szerint is még egyszer meg kell
vizsgáltatni.
---CSIRMAZ JÓZSEF képviselő sürgős megoldást kér a Salamon u. 3. sz. alatti lakás udvarára
beáramlik az esővíz, mióta az aszfaltburkolat felújításra került. A megoldás egyszerű módon
kivitelezhető lenne, csupán 10 m hosszan járdaszegélyt kellene építeni, mely elterelné a
csapadékvizet.
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Dr. Fekete Zoltán polgármester az interpelláció kivizsgálásáért és megválaszolásáért Vigh Henrik
irodavezetőt kéri fel.

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

Csiger Lajos
települési képviselő

Csirmaz József
települési képviselő
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