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Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-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  

Csiger Lajos     Csirmaz József 

Takács József    Malatinszky Károly  

Csirmaz Zsolt     Molnár Istvánné  

Bajzát Melinda    Fügedi Richárd Alex 

Nyeste László    Jámbor Márk István 

 

  

Mezőkövesdi Közös Önkormányzati  Hivatal részéről: 

Dr. Jakab Orsolya jegyző  

Dr. Kovács András aljegyző  

Vigh Henrik irodavezető 

Balog Lászlóné irodavezető 

Toma Tibor főépítész  

 

Meghívottak:  Dr. Mecser Tamás BAZ. Megyei Főkapitány helyettes  

   Dr. Tóth Béla Címzetes Főügyészségi Ügyész  

   Szerencsi Árpád Mezőkövesdi Rendőrkapitány  

Szobonya Sándor VG Zrt vezérigazgató 

Ignácz József VG Zrt munkatársa  

   Köteles János Polgárőrség Egyesület Elnöke  

    

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet. A 12 

fő képviselőből jelen van 12 fő. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Csirmaz József és Csirmaz Zsolt 

képviselőket.   

 

Kiosztásra került: a bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntései 

 

A meghívón feltüntetett napirendi pontok elfogadásánál javasolja, hogy 1.) napirendként a 

„Beszámoló a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről” című napirend kerüljön 

megtárgyalásra. Mivel a jelenlévő képviselők részéről más módosító javaslat nem hangzik el, így a 

napirendi pontokat az elhangzott módosítással együtt teszi fel szavazásra. 

 

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 

20/2015. (II.25.)  határozata 

Napirend megállapítása  

 

2/1.) Beszámoló a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről  
  Előadó:  Szerencsi Árpád Rendőrkapitányság Vezetője 

  Referens: Vigh Henrik  irodavezető 

 

1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSA  

1/1.) Az önkormányzat 2015. évi költségvetése  
Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Balog Lászlóné kincstári irodavezető 

 

1/2.)A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása, 

valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása a települési támogatás 

rendelkezéseinek megállapításával összefüggésben 

        Előadó:  Dr. Jakab Orsolya jegyző  

            Referens:  Dr. Kovács András aljegyző 

 

1/3.)Mezőkövesd város címerének, logójának, pecsétjének és zászlajának használata,  

        a zászlózás rendjéről szóló 22/2007. (IV.26.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előadó: Dr. Jakab Orsolya jegyző 

       Referens:  Guba Viktória szervezési referens 

  

           2/2.) Tájékoztató a Mezőkövesdi Polgárőrség Egyesület tevékenységéről  
  Előadó: Köteles János elnök 

  Referens: Vigh Henrik  irodavezető 

 

 2/3.) Tájékoztató a közterület-felügyelet 2014. évben végzett munkájáról  

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Vigh Henrik  irodavezető 

 

 3.) A Magyar Máltai Szeretetszolgálat beszámolója az Önkormányzattól átvállalt   

szociális feladatok 2014. évi végrehajtásáról és Mezőkövesd Város Önkormányzata 

közötti ellátási szerződés felülvizsgálata 
    Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

 Referens:  Lengyel Erika munkatárs 

      

4.)Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója a 2014. évi  

     tevékenységéről 
Előadó:  Dr. Jakab Orsolya jegyző 

     

           5.) ALAPÍTÓ OKIRATOK MÓDOSÍTÁSA  

           5/1.) Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása  
Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Dr. Jakab Orsolya jegyző  

            5/2.) Mezőkövesdi Városgondnokság alapító okiratának módosítása  
Előadó:  Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Dr. Hencz Balázs munkatárs  
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           5/3.) Városi Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása  
Előadó:  Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Dr. Hencz Balázs munkatárs  

 

           5/4.) Mezőkövesdi Városi Rendelőintézet alapító okiratának módosítása  
Előadó:  Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Dr. Jakab Orsolya jegyző  

 

          6.)Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának  

              módosítása 

Előadó:  Dr. Fekete Zoltán polgármester 

 

          7.)Mezőkövesd város zöldfelület szabályozásáról szóló koncepciójának  

         felülvizsgálata 
Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Vigh Henrik irodavezető 

 

          8.) ÖNKORMÁNYZATI INGATLANOK HASZNOSÍTÁSA  

          8/1.) Juharfa 3. 3/13. szám alatti önkormányzati bérlakás hasznosítása 

          8/2.) László Károly u. 20. szám alatti népi lakóház ingyenes használatáról szóló  

                szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése 

          8/3.) Illyés Gyula u. 8. szám alatti 4-es számú garázs hasznosítása  
Előadó:  Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Benkő Edit vagyongazdálkodási munkatárs  

 

          9.) Támogatási kérelem a Matyó Húsvét rendezvényre 
           Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

           Referens:  Guba Viktória szervezési referens 

 

          10.) Mezőkövesd Város Polgármestere 2015. évi szabadsága ütemezésének  

           jóváhagyása 
           Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

 

          11.) Tájékoztató az interpellációra adott válaszról  

 

          12.) Indítványok, javaslatok 

    12/1.)A Szent István Egyetem Gazdaság-és Társadalomtudományi Kara valamint  

             Mezőkövesd Város Önkormányzata között történő Együttműködési  

             Megállapodás megkötése 

  Előadó:  Dr. Fekete Zoltán polgármester  

                 Referens:  Dr. Kovács András aljegyző 

 

         12/2.)Javaslat az egészségügyi járó- és fekvőbeteg ellátás területi ellátási  

                  kötelezettségének módosításához  

  Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

 Referens:  Lengyel Erika munkatárs 

 

 

  Felelős:  Polgármester  

  Határidő:  azonnal  
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Interpellációs szándékát, ill. kérdést feltenni nem jelezte egy képviselő sem 

 

 

 

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  

 

 

2/1.) Beszámoló a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

 

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 Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság a Mezőkövesd Város közrend- és 

közbiztonságának helyzetéről szóló beszámolót megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra 

javasolja a képviselő-testületnek. 

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester köszönti a testületi ülésen megjelent Dr. Mecser Tamás főkapitány-

helyettest, Szerencsi Árpád Mezőkövesdi Rendőrkapitányság Vezetőjét, valamint  Dr. Tóth Béla 

Járási Címzetes Főügyészség Vezető Ügyészét. Átadja a szót Szerencsi Árpád rendőrkapitánynak. 

 

Szerencsi Árpád Mezőkövesdi Rendőrkapitányság vezetője először megköszöni a társszervek 

eddigi segítségét. Megjegyzi, hogy arra kell törekedni, hogy ne történjen bűncselekmény. Elmondja, 

hogy a tavalyi évet tekintve kemény munka áll mögöttük, három választást bonyolítottak le, 

kellemes terhet jelentett a labdarúgó mérkőzéseket nézve pl. Fradi, Diósgyőr csapatának érkezése, 

nagy volumenű rendőri biztosítást jelentett a kapitányság életében. Tavaly egy olyan 

bűncselekmény történt, ami a lakosság közbiztonság érzetét felzaklatta. Ez év januárjában elfogták 

a tettest. Vannak olyan területek, mint pl. a trükkös lopások. Kéri, hogy mindenki mindenképpen 

bizalmatlanul kezelje a házalókat. Amennyiben gyanús az eset, azonnal értesítsék a rendőrséget. 

Önkormányzat segítségét kéri a lakatlan ingatlanok ügyében, tudja, hogy felmérés fog készülni, 

szeretné megkapni az adatokat. Kiemeli, hogy országosan volt elrendelve a 19.24 akció sorozat, 

ahol a közbiztonsági területet túlórával látták el. Az önkormányzat által biztosított túlórakerettel a 

rendőri létszámot megemelték. 2015. évre terveik vannak, szeretnék bevezetni a kerékpáros 

szolgálatot, Polgármester Úrral történt egyeztetés alapján önkormányzati túlórában a rendőrök 

szolgálatot fognak ellátni. Kéri, hogy minden információval segítsék a munkájukat, hiszen nélkülük 

nem tudnák ezeket a szép eredményeket elérni.  

 

Fügedi Richárd Alex képviselő érdeklődik, hogyan alakultak a városban a kerékpárlopások, ill. 

nyomkövető rendőrkutya beszerzésére gondoltak-e, mely szerinte fontos lenne?  
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Csiger Lajos képviselő kiemeli, hogy a mezőkövesdi Rendőrkapitányság a 120 fő feletti 

kapitányságok sorába lépett. A lakásbetörések, lopások száma le van írva, mindkettő csökkenést 

mutat. A bűncselekményekkel kapcsolatban elmondja, hogy sajnos voltak, vannak és lesznek is. Az 

a cél, hogy a felderítési mutatók javuljanak. A nyomozási mutató javult, mely a beszámolóból 

kitűnik.  Javasolja, hogy a Főtéren az éjszaki órákban, főleg hétvégén továbbra is legyen rendőri 

járőrözés a nyugalom érdekében. Trükkös lopásokkal kapcsolatban elmondja, hogy a bejelentések a 

központi call centerbe futnak be, és onnét kapják az utasítást a rendőrök. Kérése, hogy a bejelentőt 

kérdezzék meg, kívánja-e, hogy visszajelezzenek Neki, kíván-e tanúskodni, vagy útbaigazítani a 

járőrt, és így megnyugodna, hogy bejelentésére intézkedés történt. Fontosnak tartja továbbra is az 

iskola rendőre rendszert, amikor a diákokat a közterületen igazoltatják és bekísérik az iskolába. Ezt 

folytatni kell. Az osztályfőnöki órákon lévő jelenlét jó kezdeményezés, reméli minél több iskola fog 

vele élni. Megköszöni a munkájukat, további sikereket kíván. 

 

Csirmaz József csatlakozik Csiger Lajos képviselő hozzászólásához, megköszöni a 

Rendőrkapitányság dolgozóinak eddig végzett munkájukat. Választókerületének lakossága  nevében 

külön köszönetét fejezi ki Nagy István rendőrnek. Kéri tolmácsolja köszönetét, várják a további 

segítséget, mert a körzete problémás területnek számít. Pl. közlekedésbiztonsági szempontból 

veszélyes a Gaál I.u.13. melletti autóbusz parkoló. Térfigyelő kamerával nincs ellátva, a Gaál I. 

úton 90 fokos beláthatatlan helyen kezdődik a parkoló, délután balesetveszélyes, a gyerekek 

focizásra használják, a labda kirepül a területről stb. Kéri, hogy segítsenek a probléma 

megoldásában. Köszöni a fokozott rendőri jelenlétet is, akik biztosítják a közbiztonságot. Tudomása 

van róla, hogy a Lehel utcában egy idős nő lakásánál mozgásérzékelő kamera került elhelyezésre, és 

ki is van helyezve, hogy "kamerával megfigyelt terület".  Kérdése, hogy a kamera kihelyezése 

szabályosan történt-e, ami a közterületi járda fölött helyezkedik el? Az önkormányzat 2015. évi 

költségvetésében szerepel 10 db térfigyelő kamera elhelyezése.  

 

Csirmaz Zsolt örömmel tapasztalta, hogy csökkent a bűncselekmények száma, amit a saját 

körzetében is érez. Egy dologban van növekedés a közlekedési helyzetnél, ill. balesetek számának 

növekedésénél. A városban sok a kerékpáros, a nagy forgalom miatt balesetveszélyes. Kéri, hogy 

közösen figyelmeztető táblát helyezzenek ki, hogy a városban sok kerékpáros van, akik fokozzák a 

balesetveszélyt. Járőrözésnek nagy sikere volt, amit ezúton is megköszön. A körzetében kéri, hogy  

Alkotmány út, Muskátli út, Berkenye köz és környékén több járőrözés történjen, mivel problémás 

környék.  Az együttműködést jónak tartja, majd megköszöni a munkájukat, további sok sikert 

kíván. 

 

Nyeste László elmondja, hogy sok területen a statisztikai mutatók  javultak, a közös 

kezdeményezések is sikerrel jártak. Véleménye szerint a lakosság biztonságérzete is javult.  

Lényeges, hogy a térfigyelő rendszer bővülése jó irányban halad, de meg kellene fontolni, hogy a fő 

közlekedési utak bevezető szakaszára is kellene kirakni kamerákat, , pl. illegális szemétlerakást 

megfigyelni. Másik felvetése, a kábítószerrel kapcsolatos kérdések. Olvasta, hogy a megelőzés 

fontossága kiemelt hangsúlyt kap. Törekedni kell arra a fiatalok megvédése érdekében, előre 

kellene lépni, pl. szórakozóhelyek ellenőrzésével. Kérdése, hogy a statisztikában a nyomozás 

eredményességi mutatói alacsony számot mutatnak, közterületen elkövetett nyomozásnál miért 

alacsonyabb? Végezetül megköszöni a munkájukat és további jó munkát kíván.  

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester megköszöni a munkájukat, évek óta napi kapcsolatban áll a 

rendőrséggel. Véleménye szerint Mezőkövesd közbiztonsága javult. Bűncselekményi formák 

mindig tartják magukat, javasolja, hogy a trükkös tolvajlással szemben indítsanak városi kampányt. 

Elgondolkodtató, hogy van olyan sértett, ahová négyszer mentek be. Fel kell hívni a hozzátartozók 

figyelmét, nem kell beengedni ismeretleneket a portára. Javasolja, hogy újra próbáljanak meg egy 
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kampányt, melynek része volt az un. vándorárusoknak a távoltartása, elriasztása. Nagy sikereket 

értek el, ehhez kellett minden városi polgár közreműködése, akik betelefonáltak a rendőrségre. Ezt 

kell újra elindítani. Túlórával kapcsolatban elmondja, hogy beváltotta a hozzá fűzött reményeket, 

próbálják tovább terjeszteni. A térfigyelő kamerák közül 7 db a város bekötő útjára kerül 

elhelyezésre, lesz benne mobil kamera is. Véleménye szerint a térfigyelő kamera rendszer tovább 

bővítése fontos, és fontos a kerékpárosoknak az öntudatos közlekedésre való vezetése is. Jó névvel 

veszi, hogy a kivilágítatlan kerékpárral szemben lépjenek fel a legnagyobb erénnyel. A rendőrök 

tegyék a dolgukat. Ezzel is volt kampány, a felnőtteket is fel kell szólítani. A belterületen lévő 

sebességkorlátozó táblákat is sokan figyelmen kívül hagyják, kéri, lépjenek fel erélyesen velük 

szemben. Legyen rend a városban. Összességében elmondja, hogy ismerve a munkájukat, ember 

feletti munkát végeznek. Nem lesz olyan, hogy nem lesz bűnözés. Saját magunknak is tenni kell 

biztonságunk érdekében, ne féljenek az emberek a rendőrségre betelefonálni, az állampolgároknak 

is tenni kell a biztonság érdekében. Megköszöni a munkájukat, ugyanilyen jó kapcsolatot kíván, 

mint amilyen eddig volt. Hangsúlyozza, hogy a Megyei Főkapitánysággal is jó a kapcsolata a 

városnak.  

 

Dr. Tóth Béla vezető ügyész elmondja, hogy szakmai rálátása van a rendőrség munkájára. Részben 

pontosítani, kiegészíteni szeretné, mert úgy érzi, hogy a rendőrség a beszámolóban elfeledkezett 

tényekről, körülményekről, hogy milyen munkát végeztek. Nem tartalmazza, hogy 425 ügyben 

fejezték be a nyomozást, és továbbították az ügyészséghez az iratokat. Nem tartalmaz kitérőt, hogy 

ez a munka mennyire eredményes volt a bíróság előtt.  Nem tartalmaz kitételeket, hogy az 

együttműködésen túlmenően, ami igen jó, az ügyészség nyomozást, törvényességi felügyeletet 

gyakorol felettük, utasításokat ad, ami kifizetésre juttatja a rendőrség munkáját. A térfigyelő kamera 

színesebbé tette volna, ha kifejezetten megemlít konkrét cselekményt, melynél a térfigyelő kamera 

vezetett a tettesek felderítéséhez. Összességében azt gondolja, hogy a beszámolóban az ügyészséget 

együttműködés keretében elhelyezni nem igazán helyes, mert sokkal több a kapcsolat. Komoly, 

Alaptörvényben is meghatározott feladat és viszony. Két éve már Járási ügyészségként szerepelnek.  

 

Szerencsi Árpád Rendőrkapitány elnézést kér a Vezető Ügyész Úrtól, ígéri, hogy a következő évi 

beszámolóban másképp jeleníti meg az említetteket. Véleménye szerint is a Járási Ügyészséggel 

napi kapcsolatban vannak, ami nagyon jó. Minőségi változást lát a rendőrség munkájában a vezető 

ügyész. Vizsgálati ügyek a vizsgálati osztályon lesznek, az őrsök megszűnnek. Kérdésekre válaszol: 

nyomkövető kutyával kapcsolatban elmondja, hogy használják, volt sikeres alkalmazás, az 

elkövetőt az ágyból vette ki. Jelen pillanatban  Heves  megyéből is kérnek segítséget és kapnak is. 

Kerékpározással kapcsolatban elmondja, hogy sok lopás volt, a helyi elkövető minimális. Volt 

olyan, hogy Csongrád megyei elkövetőt azonosítottak 70 évesen, aki elmondta, hogy élete során 15 

ezer kerékpárt lopott. Tendenciákat időben kellene felfedezni. Sorozatos lopásoknál azonnal 

indulniuk kell. Csiger Lajos képviselőnek elmondja, hogy a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság 

valóban  a nagy létszámú kapitányságok sorába került. A beszámolóban szereplő adatok, számok 

közhiteles számok, melyet az országos rendőrfőkapitányság  küld meg, trükközni a számokkal nem 

lehet. Központból kapják meg, elektromos rendszerben dolgozzák fel. Bűnözés volt, van, és sajnos 

lesz is, a rendőrség tehet a legtöbbet, mely véleménye szerint szociológiai kérdés is. Számokra 

visszatér, hogy sok olyan dolog volt, ami nem elfogadható. Szervezeti új rendszert vezetett be 2015. 

február 1-től. Vannak olyan bűncselekmény  típusok, amelyeket nehéz felderíteni pl. lakatlan 

ingatlanok esete. Forró nyomon nyomozni nem igazán lehet. Itt komoly problémák vannak, javulni 

kell a lakás, fészer betöréseknél is. Másik ilyen történet a házalók és trükkös tolvajok, ahol általában 

nem helyiek az elkövetők. Vannak olyan települések, ahol kimondottan ezzel a formával járják az 

országot.  Telefonálással kapcsolatban elmondja, hogy 2 call center van, Miskolcra érkezik a hívás, 

onnét irányítják a járőröket. Dr. Gaál Károllyal felvette a kapcsolatot, kérdezzenek vissza, hogy a 

lakos igényli-e, hogy a rendőr felvegye  vele a kapcsolatot. Ezen változtatni fognak. Ifjúsági  
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járőrözést tovább is folytatni fogják. Mezőkövesden nem találkoznak komoly problémákkal. 

Csirmaz József képviselőnek elmondja, hogy Nagy Istvánnak ki van adva, hogy a helyi 

képviselővel vegye fel a kapcsolatot. Továbbra is felajánlja, hogy a 4 körzeti megbízottal fórumra 

leüljenek, és naprakészebb legyen a történet. Ezt ő biztosítani fogja, hogy mindenhol így működjön. 

Gaál I.13. úti közlekedéssel kapcsolatban elmondja, hogy többször beszéltek erről a problémáról. 

Gyerekkorú személyek fociznak, a rendőr jelenléte után újra ott vannak a gyerekek. Javasolja egy 

lakossági fórum összehívását. Lehel utcai kamera kihelyezését meg fogják vizsgálni, és írásban és 

személyesen is válaszolni fog. A kihelyezett kamerával kapcsolatban jelzi, hogy közterületi 

megfigyelést csak rendőrség útján, ill. önkormányzati határozattal lehet létrehozni. Csirmaz Zsolt 

képviselőnek elmondja, hogy a Muskátli utca környékén nemcsak egyenruhás rendőrök járkálnak, 

hanem civil ruhában is közlekednek, teszik a dolgukat. Sőt még a Megyei Főkapitányságtól is 

voltak kint ismeretlen kollegák. Közlekedési morállal kapcsolatban közösen is végeztek ellenőrzést. 

Toleránsan fel fognak lépni, úgy érzi, hogy eddig mindent megtettek. Ugyanilyen az ittas vezetés, 

amivel kapcsolatban semmilyen toleranciát nem vállalnak fel. 

Sebesség túllépéssel kapcsolatban felhívja a figyelmet, hogy megérkezett az új traffipax, mely jelen 

pillanatban próbaüzemként működik. 1.287 esetben traffipaxos észlelést hajtottak végre. 

Közlekedési morállal kapcsolatban elmondja, hogy őt is elszomorítja,  szinte az Egerlövői úttól a 

temetőig zebrát lehetne felfesteni. Kéri, hogy a gyalogosok a gyalogátkelő helyeken közlekedjenek. 

Térfigyelő kamerákat az önkormányzat bővíteni fogja, melynek előzetes egyeztetése történik. 

Véleménye szerint érdemes lenne rendszámfelismerő kamerát elhelyezni, ami a munkájukat 

nagyban segítené. Kábítószer felderítéssel kapcsolatban elmondja, hogy jogszabályok szerint kell 

eljárni, jogalkotói problémák is felmerülnek. Tapasztalata szerint olyan szert használnak, ami nincs 

a listán, kóros szenvedélykeltésre hívja fel a figyelmet. A fiatalok még kiskorúak, mikor már 

kipróbálják. Ellenőrzés során nem tapasztalnak kábítószer fogyasztást. Erre komolyan fognak 

figyelni. Az idegen házalókat, mint elkövetőket a lakatlan ingatlanoknál legnehezebb felderíteni. A 

közterületi felderítés azért kimagasló, hogy sok a tetten érés, sok esetben a cselekmény közben 

kimennek, és megteszik az intézkedést. Polgármester Úr említette a kampányt. Gondolata abban 

merült fel, hogy a megyében a kapitányságok szoros kapcsolatot tartanak,  a rendőrség házhoz 

megy, kapjanak már címlistát, ahol időskorú emberek, egyedül élők vannak, és akkor felkeresik 

őket.  

 

Dr. Mecser Tamás főkapitány-helyettes elmondja, hogy érdekes volt a hozzászólásokat hallani. A 

kutyás szolgálat ez év feladata lesz. Az erős központi kutyás szolgálathoz meg kell vizsgálni a helyi 

lehetőségeket. Gyalogos szolgálattal kapcsolatban elmondja, hogy ismerni kell a rendőrt, hogy 

megszólíthassák, rá tudjanak kérdezni, mi lett a bejelentés sorsa, vagyis legyen személyes 

kontaktus. Kommunikáljon, józan paraszti ész kell hozzá. Örül, és szeretnék elérni, hogy a "mi 

rendőrünk" úgy nyilatkozzanak a lakosok. Ott van rend és biztonságérzet, ahol a rendőrt magukénak 

látják. Közterületi bűncselekményeket más szempontból közelíti meg. Közterületen elkövetett 

bűncselekmények növekedése a település biztonságérzetét rontja. Elsődlegesen azokat kell 

megfogni, ami felzaklatja a köznyugalmat. Itt kell eredményt elérni, és akkor nem a statisztikával 

foglalkoznak. Senkit nem fog érdekelni, hogy mennyi a felderítés, hanem az, hogy az elkövető még 

nincs meg. A cselekményeket hajtsák, űzzék, keressék a tettest. Megköszöni a Polgárőrség 

munkáját, akiknek munkájuk a rendőri munkából tevődik össze. Ügyészség munkáját megemlíti, 

mert minden ügyben benne van a szerepük. Megköszöni az önkormányzat munkáját is. Kéri, hogy 

higgyenek abban, hogy a komoly bűncselekményeket fel fogják deríteni. Kéri, hogy csinálják, 

ténylegesen dolgozzanak, akkor más lesz a megítélés. 
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Dr. Fekete Zoltán polgármester  a cél, hogy a mezőkövesdi egyedül élő is biztonságban tudhassa 

magát. Ezért dolgozunk együtt. Megköszöni a rendőrség, az ügyészség erőfeszítését, hiszen a közös 

munka valamennyiünk felelőssége. A város legyen biztonságos kis város. Mivel a jelenlévők 

részéről további hozzászólás, vélemény nem érkezik, 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 

21/2015. (II.25.)  határozata 

 

 

Beszámoló a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről 

 

 

A Képviselő-testület a Mezőkövesd város közrend- és közbiztonságának helyzetéről szóló 

beszámolót elfogadja és megköszöni a kapitányság valamennyi dolgozójának munkáját. 

 

 

Felelős: polgármester, városi rendőrkapitányság vezetője 

Határidő: azonnal, illetve értelem szerint 

 

 

 

1/1.) Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 

mellékletét képezi) 

 

 

Ügyrendi és Társadalmi kapcsolatok Bizottság 

9 fő bizottsági tagból 8 fő vett részt a szavazásban, melyből 7 fő igen szavazata és 1 fő tartózkodása 

mellett az Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága az Önkormányzat saját bevételeinek és 

az adósságot keletkező ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének költségvetési évet követő három 

évre vonatkozó bemutatásáról szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-

testületnek. 

9 fő bizottsági tagból 8 fő vett részt a szavazásban, melyből 7 fő igen szavazata és 1 fő tartózkodása 

mellett az Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 

rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság (határozat kiosztásra került) 

9 fő bizottsági tagból 9 fő vett részt a szavazásban, melyből 7 fő igen szavazata és 2 fő tartózkodása 

mellett a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság az Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot 

keletkező ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének költségvetési évet követő három évre 

vonatkozó bemutatásáról szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

9 fő bizottsági tagból 9 fő vett részt a szavazásban, melyből 7 fő igen szavazata és 2 fő tartózkodása 

mellett a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 

rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
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A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és 9 fő bizottsági tagból 9 fő vett részt a szavazásban, 

melyből 7 fő igen szavazata és 2 fő tartózkodása mellett a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Pénzügyi és Fejlesztési Bizottságának 

3/2015. (II.24.) határozata 

 

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 

 

1. A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság a 2015. évi költségvetés tervezetét megtárgyalta, azt 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

2. A költségvetés végrehajtása érdekében fokozott figyelmet kell fordítani a tervezett 

bevételek beszedésére, a kiadásokat rangsorolni szükséges, azok finanszírozására a 

bevételek beszedésének függvényében kerülhet sor. Minden pályázati lehetőséget ki kell 

használni, ami a feladatellátás színvonalát javítja, illetve hosszútávon a működési kiadások 

megtakarítását eredményezi. Újabb kiadások meghatározására, kötelezettségvállalására csak 

a költségvetési fedezet megjelölésével egyidejűleg kerülhet sor. 

 

Felelős:  bizottság elnöke  

Határidő:         folyamatos 

 

 

Nyeste László képviselő szerint eléggé alapos előterjesztést kaptak, sok változás történt a 

rendszerben, és a változásokat is átvezették a költségvetésben. Azokat a számokat, amik 

megjelennek, nem tudja összehasonlítani a változtatások miatt. Új finanszírozás mennyire fogja 

beváltani a elvárást, azt nem lehet tudni. A városnak komoly feladatot jelent, amit a zárszámadásnál 

lehet látni. Észrevétele van, hogy fontos célok megfogalmazása maradt ki, amit mindenki fontosnak 

tart. Egyik pl. víziközműhálózat rekonstrukciója, ez már régi probléma. Úgy látja, hogy 60 MFt van 

beépítve, viszont a hálózatcserét meg kellene oldani. Pályázati kiírás egyenlőre nincs, azért maradt-

e ki a csere. Fontosnak tartja, hogy a koncepció tartalmazza, hogy kockázatok vannak, pl. arra kell 

törekedni, hogy a működőképességet meg kell tartani. Javasolja  pl. Szent Imre tagiskola 

tornatermének a felújítását, ahol rendkívül erős penészedés jelent meg a felső részén, 

egészségkárosító hatása van. Gyermekeken kívül csapatok is folyamatosan veszik igénybe a termet. 

Kéri az  általános tartalék alap terhére összeget biztosítsanak rá, vagy előre nem tervezhető 

felhasználási célú céltartalék terhére 2 MFt-ot különítsenek el a költségvetésben. Nem elég egy 

tisztasági festés, hiszen a penész kiváltó okait kell megszüntetni. Szóba került és volt szó a 

rendőrségi beszámolóban is a közterület-felügyelők munkájáról. 6.5 MFt keret van elkülönítve. 

Javasolja 1.5 MFt-ot különítsenek el újabb személy felvételére, mert fontos feladatot látnak el. Az 

összeget az általános tartalék terhére javasolja biztosítani. Lényeges kérdés a fiatalok számára olyan  

sportolási lehetőséget biztosítani, ami télen a szabadtéren űzhető lenne. Komoly probléma, hogy a 

gyerekeket nem tudják, hová kivinni. Indítványozza, tegyék lehetővé a költségvetésben  

mobilizálható műjégpálya lehetőségét, hogy ne kelljen bejárni Egerbe. Ennek az összegét a  

felhalmozási célú céltartalék terhére javasolja.  

 

Fügedi Richárd Alex javasolja a közterület-felügyelők létszámát duplájára – 4 főre – megemelni, a 

költségvetésben a keretösszeget megemelni.  
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Csirmaz Zsolt képviselő az út-híd keret dologi jellegű kiadás 54 MFt, felhalmozási összeg 13.4 

MFt,  nem tudja értelmezni.  

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester víziközmű hálózat rekonstrukcióját tavaly elkezdték pl. Honvéd 

utca. Ezt a folyamatot az idén sem állítják le az ÉRV-vel közösen tudják csinálni, ütemezni fogják, 

lehetőség lesz pályázat beadására is. Önerőből a város ezt nem fogja tudni megcsinálni. Folytatják a 

munkát a szolgáltató javaslata alapján, hiszen ők tudják a kritikus területeket. Szent Imre tagiskola 

tornatermével kapcsolatban elmondja, hogy a Városgondnokság feladata. Meg van a megfelelő 

technológiai eljárás, hogyan lehet megszüntetni a penészedést. Nyári karbantartás során szóba fog 

kerülni, a Városgondnokság részére utasításba adja. Közterület-felügyelők  létszámával 

kapcsolatban elmondja, hogy volt már 4-5 fő közterület-felügyelő is.  Egy szemmel nem volt jobb a 

mutató. Fontosabb  a térfigyelő rendszer bővítése, ami 24 órán keresztül működik. A közterület-

felügyelők 8 órában dolgoznak. 1.5 MFt-ból fél fő közterület-felügyelő jön ki, mivel köztisztviselői 

besorolásuk van. A forráshoz kell az igényeket mérni. Jelenleg a térfigyelő rendszer bővítését látja 

célszerűnek, mert hatékonyabban tudnak fellépni a problémákkal szemben. Műjégpályával 

kapcsolatban elmondja, hogy 10 MFt-ból nem jön ki a mobil műjégpálya telepítése. Önerőből nem 

tudjuk megcsinálni. Véleménye szerint még nem tart ott a város, hogy ezt megépítsék. A tanuszodát 

fogják az idén megépíteni. Szabadtéri fitnesz pálya van a városban, teniszpálya, futópályák. 

Kavicsoson próbálkoztak jégpályát megvalósítani, de voltak olyan emberek, hogy teledobálták 

kővel, és használhatatlan lett. Az idén erre forrást nem tudnak biztosítani. Fontosabbnak tartja a 

városi uszoda megvalósítását, hisz azt is lehet télen használni. Sokkal fontosabb a térfigyelő 

rendszer telepítése, mint egy közterület-felügyelő bevonása.  

 

Balog Lászlóné irodavezető tájékoztatja Csirmaz Zsolt képviselőt, hogy az út-híd keret a 

felhalmozás jellegű kiadásokat pl.  a Mindszenty utca útburkolat felújítását tartalmazza, melyet a  

32. melléklet bemutat. A beruházás kiadásokat a  33. melléklet tartalmazza, pl. körforgalom 

kialakítása,  Jegenyesor utcán árok lefedési díja.  

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester vannak olyan tételek, amiket csak egy év múlva tudják 

megmondani, hogy helyes, vagy helytelen volt. A költségvetés számai 2 hónap alatt születtek meg, 

és véleménye szerint vállalható, persze bízik benne, hogy tartható is.  

 

Nyeste László véleménye szerint a  közterület felügyelői létszámkeretben vannak fél létszámok is. 

El kell indulni, az első lépéseket meg kell tenni. Különítsenek el forrásokat, a javaslatát  

változatlanul tartja. A Szent Imre Tagiskola tornatermében a penész a tető alatt 2 m-es szintet elért, 

körbe már teljesen fekete, a nyári karbantartásig nem várhat. Ezt minél előbb meg kell oldani. 

Szavatossági rendszer érvényesítésével nem tudja megoldható-e. A város sokat fordít a sportélet 

fejlesztésére. Nem nagy műjégpályára gondolt, hanem arra, hogy szabadidő tevékenységet adjunk a 

gyerekeknek.  

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy a focipálya, műfüves pálya nem városi 

beruházással épülnek, hanem TAO felhasználásával. Nem zárkózik el, amennyiben van vállalkozó, 

de ez nem az önkormányzat dolga. Egyedül ez az amit idényjelleggel lehet használni. A fenntartása 

óriási költséget jelentene. A téli sportok adta lehetőség nem az önkormányzaton és embereken 

múlik, hanem az időjáráson. Közterület-felügyelőkkel kapcsolatban elmondja, hogy külön 

jogszabály vonatkozik rájuk, megfelelő pszichológiai tanfolyamokon kell nekik részt venni. A 

törekvéssel egyetért, de fél fő közterület-felügyelő nem létezik. Városgondnokság feladata a Szent 

Imre tagiskolában a penész megszüntetése. Bízzák meg a Városgondnokság Vezetőjét az 

intézkedésre.  
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Molnár Istvánné  elmondja, hogy egy éve szólt a Városgondnokságon, de a mai napig érdemi 

választ nem kapott. Örül, hogy itt szóba került. Véleménye szerint ezt a beázást, penészedést csak a 

nyári karbantartás alatt tudják megcsinálni.  

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester mivel több hozzászólás nem hangzik el, így a módosító javaslatokat 

egyenként teszi fel szavazásra. Szavazásra teszi fel, hogy a Szent Imre Tagiskola tornatermének 

penészedés megszüntetésére 2 MFt-ot különítsenek el az általános tartalék keret terhére.  

 

A 12 fő Képviselő-testületi tagból 12 fő vett részt a szavazásban, és 3 igen szavazattal, 5 

nem szavazattal, és 4 tartózkodás mellett a módosított javaslatot nem támogatja  

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a közterület-felügyelők létszámának fél fővel 

történő emelését, 1.5 MFt-ot  különítsenek el az általános tartalék keret terhére.  

 

A 12 fő Képviselő-testületi tagból 12 fő vett részt a szavazásban, és 3 igen szavazattal, 6 

nem szavazattal, és 3 tartózkodás mellett a módosított javaslatot nem támogatja  

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a mobil műjégpálya létesítésére 10 MFt-ot   

különítsenek el a felhalmozási célú kiadások  terhére.  

 

A 12 fő Képviselő-testületi tagból 12 fő vett részt a szavazásban, és 1 igen szavazattal, 5 

nem szavazattal, és 6 tartózkodás mellett a módosított javaslatot nem támogatja  

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester szavazásra teszi fel, hogy a közterület-felügyelők létszámát 2 fővel 

emeljék meg.   

 

A 12 fő Képviselő-testületi tagból 12 fő vett részt a szavazásban, és 3 igen szavazattal, 5 

nem szavazattal, és 4 tartózkodás mellett a módosított javaslatot nem támogatja  

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet teszi fel 

szavazásra.  

 

A 12 fő Képviselő-testületi tagból 12 fő vett részt a szavazásban, és 9 igen szavazattal, 3 

tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotja   

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete  

 

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 

 

 

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

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

f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság 

véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 



12 

 

A költségvetés bevételei és kiadásai 

 

1.§  A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének 

 

a) Bevételi főösszegét 6.302.110 eFt-ban 

  

b) Kiadási főösszegét 6.302.110 eFt-ban 

  

állapítja meg.  

 

           A bevételi főösszeg az alábbi finanszírozási bevételeket tartalmazza: 

ca)        előző évek működési maradványa  69.742 eFt 

cb)        előző évek felhalmozási maradványa  599.384 eFt 

cc)        működési célú hitelfelvétel (forráshiány)  0 eFt 

cd)        felhalmozási célú hitelfelvétel (forráshiány)  

ce)        központi irányítószervi támogatás 
0 eFt 

1.096.064 eFt 

 

 

2.§ Az 1. § a) pontjában meghatározott költségvetési bevételek nem tartalmaznak fejlesztési 

célú illetve működési hitelfelvételt.  

 

3.§ Az 1. § b) pontjában meghatározott költségvetési kiadások nem tartalmaznak működési, 

illetve felhalmozási hiteltörlesztést. 

 

4.§ (1) Az 1. § a) pontjában megállapított költségvetési bevételi főösszeg költségvetési címek 

és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e rendelet 1, valamint a 13 – 31. 

melléklete tartalmazza. A költségvetési intézmények és a Közös Önkormányzati Hivatal 

és az önkormányzat bevételeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok 

szerinti bontásban az 54. – 55. melléklet tartalmazza. 

(2) Az 1. § b) pontjában megállapított költségvetési kiadási főösszeg költségvetési címek 

és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e rendelet 1., a 2 -12. valamint a 32-34. 

melléklete tartalmazza. A költségvetési intézmények és a Közös Önkormányzati 

Hivatal kiadását kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti 

bontásban az 52., az önkormányzat kiadásait pedig az 53. melléklet tartalmazza. 

 

5.§ (1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadási előirányzat célonkénti 

részletezését e rendelet 32. melléklete tartalmazza. 

 

       (2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadási előirányzat 

feladatonkénti részletezését e rendelet 33. melléklete tartalmazza. 

 

6.§  (1) A képviselő testület a költségvetési kiadási főösszegen belül  

a)       20.000   eFt összegű általános (kockázati) tartalékot, és 

b)     256.904   eFt összegű céltartalékot állapít meg.  

 

(2) A céltartalék összege e rendelet 34. mellékletében megjelölt célokhoz kapcsolódik. 

Az általános és a céltartalék felhasználását esetenkénti 2 millió Ft-ig a polgármester 

engedélyezheti, melyről a képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosításakor 

tájékoztatja, a 2 millió Ft feletti felhasználásra csak a képviselő-testület döntését 

követően kerülhet sor. 
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7.§ (1) A működési bevételek növelése érdekében pályázatot kell benyújtani a 

Belügyminisztérium felé működési támogatás igénylésére. 

 

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi maradványát a 2015. évi költségvetés 

feladatai finanszírozásába bevonja. Az intézményi maradvány elszámolás során az 

Önkormányzatot illeti meg a végleges feladatelmaradás miatti összeg, a meghatározott 

célra rendelkezésre bocsátott összegek maradványa.  

 

(3) A Képviselő-testület a 2014. évi gazdálkodás intézményi pénzmaradványát a 

gazdálkodási helyzetének ismeretében az intézményétől elvonhatja. 

 

8.§ A Képviselő-testület a költségvetési szervek létszámkeretét e rendelet 35. melléklet, a 

közfoglalkoztatottak éves létszámkeretét a 36. melléklet szerint határozza meg.  

 

9.§ Az önkormányzati szintű működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási 

előirányzatokat - tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de –a 

finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet 37. 

melléklete tartalmazza. 

 

  10.§ A Képviselő-testület Európai Uniós forrásból finanszírozott feladatait e rendelet 38. 

melléklete tartalmazza. 

 

11.§  A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban e rendelet 51. 

melléklete tartalmazza.  

 

12. § Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettségének bemutatását e rendelet 40. melléklete tartalmazza.   

 

13.§ A 2015. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülésére vonatkozó 

előirányzat-felhasználási ütemtervet e rendelet 41. melléklete tartalmazza.  

 

A költségvetés végrehajtásának szabályai 

 

14.§ (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirányzatok és létszámkeretek közötti 

átcsoportosítás és előirányzat-módosítás jogát minden esetben fenntartja magának.  

 

         (2) Évközben felmerülő kötelezettségvállalásra csak a költségvetési rendelet egyidejű 

módosításával és a fedezet megjelölésével kerülhet sor.  

 

15.§ (1) A Képviselő-testület - az önkormányzati bevételek növelése érdekében - felhatalmazza 

a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, 

vagy államilag garantált értékpapírt, vagy „optima”, illetve „prémium” nyílt végű 

befektetési jegyet, illetve tőkegarantált pénzpiaci befektetési jegyet vásároljon, illetve 

deviza ügyleteket bonyolítson. 

 

(2) Az önkormányzat, a kötvénykibocsátásból származó bevétel fel nem használt 

részének lekötése során realizált hozamokat, kamatokat felhalmozási bevételként 

számolja el, tekintettel arra, hogy ez a bevétel csak felhalmozási kiadások (felújítás, 
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beruházás, felhalmozási célú pénzeszközátadás) finanszírozására, illetve a kötvény 

kamatkiadására, valamint felhalmozási hitel és kamatának törlesztésére fordítható.  

 

(3) Az önkormányzat felhalmozási bevételként veszi számba az önkormányzati vagyon 

bérbeadásából származó bérleti díjbevételeket (pl: vízi-közmű, önkormányzati 

üdülők, Zsóry fürdő, piac stb.), tekintettel arra, hogy azt a bevételt ugyanazon 

vagyontárgyak felhalmozási és felújítási célú felhasználására fordítja.  

 

16.§ (1) A költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében a 

költségvetési szervek vezetői teljes jogkörrel rendelkeznek.  

 

(2) A karbantartási feladatokat döntően a II. félévben kell elvégezni - kivéve a közvetlen 

életveszély, balesetveszély elhárítására vonatkozó kiadásokat-, melyet az 

intézményvezetőknek a kötelezettségvállalást megelőzően a polgármesterrel, illetve a 

jegyzővel egyeztetni szükséges. 

       

(3) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, 

számla ellenében történő igénybevételére a dologi kiadások között eredeti 

előirányzatként elkülönítetten megtervezett összeg, csak a személyi juttatások 

egyidejű átcsoportosításával növelhető az irányító szerv engedélyét követően.   

 

(4) A költségvetési szervek esetén a jutalmazásra kifizethető együttes összeg – beleértve 

a jutalom előirányzatának felhasználását is -, nem haladhatja meg az eredeti 

rendszeres személyi juttatások előirányzatára vetítve az 5 %-ot.  

    

(5)  Az intézményen belüli jutalmazás feltételeit (differenciálás szabályait) a 

költségvetési szerv vezetője határozza meg.  

 

(6) A nem rendszeres személyi juttatások között kell megtervezni – a Közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban:  

 

Kjt.) 77.§-ának (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén – a Magyarország 

2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 60. § (2) 

bekezdésében meghatározott kereset-kiegészítést, melynek alapja a keresetbe tartozó 

juttatások előző évi bázis előirányzatának 2%-a. Az előirányzat felhasználására az 

irányító szerv vezetőjével történt egyeztetést követően kerülhet sor. 

 

(7) Illetményelőleg engedélyezhető évente egy alkalommal, annak a közalkalmazottnak, 

akinek családi, egészségügyi, illetve más szociális ok alapozza meg kérelmét, és 

munkaviszonya legalább 1 éve fennáll. 

 

(8) Az illetményelőleg összege maximum 60 ezer Ft-ig terjedhet, melyet 6 havi egyenlő 

részletben kell visszatéríteni. Az illetményelőleg még vissza nem fizetett része egy 

összegben és azonnal esedékessé válik, ha a közalkalmazott munkaviszonya a 

törlesztési idő alatt megszűnik. 

 

(9) Önkormányzati intézményenként az illetményelőleg jogcímen folyósított támogatás 

mértéke nem lehet magasabb az alkalmazotti létszám 10%-ára számított maximum 

illetményelőleg szorzataként meghatározott összegnél. Rendkívül indokolt esetben, 
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egyedi elbírálás alapján van lehetőség az intézményi keretösszeg túllépésére, melyet 

az intézményvezető javaslata alapján a polgármester engedélyez. 

 

(10) A Mezőkövesdi önkormányzati intézmények – a Közös Önkormányzati Hivatal 

kivételével - a munkavállalóik részére havi nettó 6.500 Ft értékű béren kívüli juttatást 

biztosíthatnak Széchenyi Pihenő Kártya illetve Erzsébet utalvány formájában, a 

jogszabályban meghatározott előírások szerint. 

 

(11)  A Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői a köztisztviselők 

jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 49/F § (1)-(8) bekezdése, valamint a 

köztisztviselők cafetéria-juttatásának részletes szabályairól szóló 249/2012 (VIII.31.) 

Korm. rendelet alapján jogosultak cafetéria-juttatásra.  A cafetéria-juttatás éves 

összege 2014. költségvetési évben bruttó 200 eFt. A juttatás felhasználásának 

részletes szabályait a cafetéria szabályzat tartalmazza. 

 

17.§ (1) A költségvetési szervek a saját működési bevételük eredeti, illetve módosított 

előirányzatot meghaladó többletbevételének 50 %-át - a képviselő-testület döntését 

követően - saját hatáskörben felhasználhatják, míg a másik 50 % az önkormányzat 

bevételét képezi. A saját bevételek felhasználását az irányító szerv vezetőjével 

engedélyeztetni szükséges. 

 

(2)  A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi 

költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget 

von maga után. 

 

(3)  A költségvetési szervek az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök, illetve a 

támogatásértékű bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó 

többletbevételeket intézményi hatáskörben felhasználhatják.  

 

(4)  A költségvetési szervek által - az (1) - (3) bekezdés szerint - saját hatáskörben 

végrehajtott előirányzat-változtatása, valamint a személyi juttatások előirányzatának 

év közbeni módosítása során, az államháztartási törvény végrehatásáról szóló 

368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 36. §-a alapján kell eljárni.  

 

 18.§ (1) A feladat elmaradásból származó - kiemelt - kiadási előirányzat megtakarítások 

felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.  

           (2) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó 

jogszabályokban, valamint az alapító okiratban meghatározott követelmények és 

feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a 

hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, 

számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak 

biztosítása mellett.  

 

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerveket a költségvetésben előírt 

bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. 

 

(4) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja 

automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a 

tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem 

teljesíthetők. 
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       (5) A költségvetési szervek készpénzt vehetnek fel a házipénztárba. A házipénztárból 

felvett készpénzelőleggel a készpénzt felvevőnek el kell számolnia a költségvetési 

szerv belső szabályzatában meghatározottak szerint. 

 

        (6) A következő készpénzes kifizetésekre lehet előleget felvenni, illetve kerülhet sor 

készpénz kifizetésére: a készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre, a 

kiküldetési, reprezentációs kiadásokra, továbbá segélyek, egyes kisösszegű 

szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére a költségvetési szerv 

pénzkezelési szabályzatában meghatározott házipénztári keret nagyságára 

figyelemmel. A költségvetési szerveknek gazdálkodásuk során a készpénzkímélő 

megoldásukat kell előnyben részesíteni. 

 

 19. §  Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem 

ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a 

polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.  

 

 20.§ (1) A tulajdon védelme érdekében az intézmény az eszközökről és az azok állományában 

bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet 

mennyiségben és értékben. A költségvetési évről, december 31-ei fordulónappal 

készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az 

aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – alátámasztó leltározást kell 

végrehajtani.  

 

         (2) Kötelező a megszűnés napjával azonos fordulónappal a leltározást végrehajtani, 

amennyiben az intézmény átszervezés vagy jogutód nélküli megszűnés 

következtében megszűnik. 

 

    21.§ A tárgyévben képződött maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület az adott évről 

készült zárszámadási rendeletében rendelkezik. 

 

  22.§ Az önkormányzat Képviselő-testülete - amennyiben a helyi önkormányzatok 

adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 4. §-a szerinti 

adósságrendezési eljárást az önkormányzat vagy hitelezői nem kezdeményezték - 

önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha az 

önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállományának 

mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át, vagy a 100 millió forintot és e 

tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.  

 

23.§(1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a 

tartozásállományukról e rendelet 39. melléklete szerinti formában és tartalommal 

kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni. 

 

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a költségvetési szervnek az általa elismert 

tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is - havonta, a tárgyhó utolsó 

naptári napjának megfelelően a tárgyhót követő hó 5-ig kell az önkormányzat 

jegyzője részére teljesíteni.   

 

24.§ (1) A Képviselő-testület elrendeli a költségvetési szervei részére minden hónap 27-éig a 

számlaegyenlegek közlését, és havi finanszírozási tervek készítését. A költségvetési 
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szervek részére a polgármester vagy az általa megbízott személy által felülvizsgált 

finanszírozás folyósítható. A havi finanszírozás mértéke a likviditás kezelhetősége 

érdekében a féléves beszámolóig az intézmények részére biztosított éves működési 

kiadási előirányzat 1/12-ed részének 95%-áig terjedhet. 

 

         (2) A jóváhagyott kiemelt előirányzatok felhasználására, a rendszeresen jelentkező 

személyi jellegű kiadásokat, azok járulékait, és a közüzemi díjakat kivéve – az 

önkormányzat likviditásának biztosítása érdekében -, csak az irányító szerv 

vezetőjével történt előzetes egyeztetést követően kerülhet sor. 

       

       (3) Az intézmények önkormányzati támogatásának rendelkezésre bocsátása az intézményi 

saját bevételek képződésére, valamint a pénzellátási (finanszírozási) tervben 

foglaltakra is figyelemmel, a tényleges szükséglethez igazodik.  

 

(4) A jóváhagyott felhalmozási előirányzatokra csak a II. félévben lehet kötelezettséget 

vállalni, kivéve a folyamatban lévő, már megkezdett felújításokat, beruházásokat. 

 

25.§ A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatmutatókhoz kötött állami normatív 

hozzájárulások igénylését megalapozó mutatószámok (létszám, stb.) valóságtartalmáért, a 

normatív támogatások elszámolásához szükséges dokumentumok helyességéért. 

Kötelesek a normatív támogatás igénylésének és elszámolásának alapját képező 

nyilvántartásokat naprakészen vezetni.  

 

26.§. Az önkormányzat által nyújtandó lakásépítési és lakásvásárlási támogatást, valamint a 

lakóövezetbe sorolt területek közművesítésére biztosított összeget az elkülönített 

lakásalap-számlán kezelt pénzeszköz terhére elszámolja. 

 

Egyéb rendelkezések 

 

27.§ (1) A Képviselő-testület a civil önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, 

klubok, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére a költségvetésben 

meghatározott keretösszeg mértékéig pénzbeli támogatást nyújt. A támogatás 

folyósításának feltétele, hogy a szervezet az önkormányzat által meghatározott 

pályázati kiírásban rögzítetteket vagy a szervezettel megkötött támogatási 

szerződésben foglaltakat vállalja.  

 

(2) A támogatás folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezettel az 

Önkormányzat nevében a polgármester „Megállapodás”-t köt a támogatási összeg 

rendeltetésszerű felhasználására, valamint annak elszámolására vonatkozóan. 

 

(3)A Megállapodás megkötésének feltétele, hogy a támogatott szervezet, írásban 

nyilatkozik arról, hogy köztartozás nem terheli, illetve gazdálkodó és egyéb 

szervezetek felé fennálló tartozása nincs, valamint, hogy megfelel a közpénzekből 

nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt 

feltételeknek.  

 

(4) A támogatott jogosult részben, vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben 

az általa vállat feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg. 
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(5) Amennyiben a pénzeszközátvevő az átvett támogatást vagy annak egy részét 

jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra 

használta fel, vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatokat szolgáltatott, a 

támogatást az önkormányzat fizetési számlájára köteles egy-összegben visszafizetni. 

 

(6)  A kapott támogatással a civil szervezet a pályázatában megfogalmazott cél, illetve a 

támogató nyilatkozatban megfogalmazott tevékenység megvalósulását követően 30 

napon belül, de legkésőbb a következő költségvetési év január 31-éig köteles 

elszámolni. 

 

(7) A támogatott szervezetek elszámolását (amely szöveges beszámolóból, a felhasználást 

igazoló számlamásolatokból és a támogatási szerződés mellékletét képező 

számadásból áll) a revizori feladatok ellátásával megbízott személy ellenőrzi. 

 

(8) Újabb támogatási igény benyújtásának előfeltétele, hogy a támogatott szervezet 

hiánytalanul eleget tett számadási kötelezettségének és a beszámoló ellenőrzésével 

megbízott nem talált szabálytalanságot. 

 

(9) A Képviselő-testület által nyújtott, nem normatív, céljellegű működési és fejlesztési 

támogatások kedvezményezettjeinek nevét, a támogatás célját, összegét - a 

kettőszázezer forint alatti támogatások kivételével - az önkormányzat honlapján kell 

közzétenni.  

 

28.§ (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) előírásai 

alapján  

a) az önkormányzat 2015. év január 1-ei hitelállományát - lejárat szerinti bontásban 

-  e rendelet 42. melléklete, 

b) az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből, kezességvállalásokból 

fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének 

végéig a 40. melléklete,  

c) az önkormányzat által nyújtott hitelek (kölcsönök) 2015. év január 1-ei 

állományát - lejárat szerinti bontásban - e rendelet 43. melléklete,   

d) a közvetett támogatások 2015. évre tervezett összegét e rendelet 45. melléklete, 

e) az önkormányzat - tervezett - pénzeszköz változását e rendelet 44. melléklete 

tartalmazza tájékoztató jelleggel. 

 

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt és tájékoztató jelleggel a képviselő-testület részére 

bemutatott mellékleteket ugyanilyen szerkezetben - az adott évre vonatkozó 

tartalommal - kell benyújtani a következő évek költségvetésének előterjesztésekor 

is. 

 

(3) Az Áht. előírásai alapján az évenkénti zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor  

 

a) az önkormányzat adósságának állományát e rendelet 46., lejáratszerinti 

bontásban a 48.  melléklete, valamint a 40.  melléklete, 

b) az önkormányzat által nyújtott hitelek (kölcsönök) állományát e rendelet 47. 

melléklete, 

c) a közvetett támogatások összegét - szöveges indokolással - e rendelet 49. 

melléklete, 



19 

 

d) az önkormányzat pénzeszközeinek változását e rendelet 50. melléklete szerinti 

táblázatokban, míg 

e) az Áht. 91. §-ának (2) bekezdés c) pontjában meghatározott, az Önkormányzat 

képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz csatolt vagyonkimutatást az 

államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11) Kormányrendelet 30. § 

szerint meghatározott szerkezetű és tartalmú mérlegséma szerint kell bemutatni 

- tájékoztató jelleggel -, azt tovább nem kell részletezni; 

f) a költségvetési szervek elemi beszámolóikat az államháztartás számviteléről 

szóló 4/2013. (I.11) Kormányrendelet 32. §-ában meghatározott időpontig 

jóváhagyásra az irányító szerv vezetőjének megküldik.   

 

Záró rendelkezés 

29.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 

1-től kell alkalmazni. 

 

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester az Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot 

keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének költségvetési évet követő három évre 

vonatkozó bemutatásáról szóló határozati javaslatot teszi fel szavazásra.  

 

 

A 12 fő Képviselő-testületi tagból 12 fő vett részt a szavazásban, és 9 igen szavazattal, 3 

tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza   

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

22/2015. (II.25.)  határozata 

 

az Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető  

ügyleteiből  eredő fizetési kötelezettségének költségvetési évet  

követő három évre vonatkozó bemutatásáról 

 

 

 

A Képviselő-testület az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § 

alapján Mezőkövesd Város Önkormányzatának az adósságot keletkeztető 

ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) 

Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételeit, valamint a 

Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből 

eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható 

összegét a határozat melléklete szerint állapítja meg. 

 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelem szerint 
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1/2.)A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotása, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása a 

települési támogatás rendelkezéseinek megállapításával összefüggésben (Az 

előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

 

Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság 

9 fő bizottsági tagból 9 fő vett részt a szavazásban, melyből 7 fő igen szavazata és 2 fő tartózkodása 

mellett a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló rendelet-

tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

9 fő bizottsági tagból 9 fő vett részt a szavazásban, melyből 7 fő igen szavazata és 2 fő tartózkodása 

mellett a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság a Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2014. (X.31.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló rendelet-tervezetet 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 Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság a szociális igazgatásról és ellátásokról 

szóló rendelet-tervezetet elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek.  

A 9 fő bizottsági tagból 8  fő vett részt a szavazásban, 8 fő igen szavazatával,  fő tartózkodása 

mellett az Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező 

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló önkormányzati rendelet módosításával egyetért, az elfogadásra javasolja a képviselő-

testületnek.  

 

 

 

Nyeste László úgy gondolja, hogy  problémák fognak jelentkezni, szociális feszültségek jelennek 

meg a térségben. Forrás szűkítés lép életbe, ami a tendenciákkal ellentétes. Vannak emberek, akik 

önhibájukon kívül kerülnek nehéz helyzetbe. A rendelkezésre álló forrásokat bővíteni kellene 

véleménye szerint. A város úgy kezeli, hogy a felelősség tudatában van, hosszabb távon aggódik a 

folyamatokért.  

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester ne aggódjon a képviselő ezért a dologért, az önkormányzat mindig 

kiemelten kezelte a szociális ellátó rendszert. Nem egészen ez irányban mozdulnak el a tények. A 

jelenlegi szociális ellátó rendszer képes kezelni a problémákat hosszú távon is, tapasztalat alapján 

lehet módosítani. Ebben az évben és jövőre milyen tapasztalatokat szereznek nem tudja, arra hajlik 

mindenki, hogy emberek lehetőleg ne segélyből, hanem munkából éljenek, ehhez munkát kell 

biztosítani. Családok rendelkeznek be arra, hogy segélyből élnek évtizedek óta. Munkából ma az 

országban meg lehet élni. A város szociális rendelete átmeneti helyzetet kezel, és biztos benne, 

hogy kezelni is tudja, hisz a források rendelkezésre állnak. 2015. év végén meglátják, hogy 

pontosítást kell- e alkalmazni. A rendelet-tervezet a fennálló és a hatályos szociális rendelet csak 

más szerkezetben, egyedül a lakhatási támogatást saját maga szabályozza. Felhívja a figyelmet, 

hogy nagyon sok támogatási forma van, amit saját erőből kell biztosítani.  pl. szemétszállítási díj 27 

MFt, ezek után is ezt fogják csinálni. Minden szociális ellátást, amit kaptak, ezek után fogják kapni 

az emberek. A rendelet erre alkalmas és ezt teszi lehetővé. Kéri a rendelet támogatását, és ha 

szükséges korrekciókat fognak végezni. Mivel több hozzászólás, vélemény nem hangzik el, így a 

rendelet-tervezetet teszi fel szavazásra. 
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A 12 fő Képviselő-testületi tagból 12 fő vett részt a szavazásban, és 9 igen szavazattal, 3 

tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotja    

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

4/2015. (II.26.)  önkormányzati rendelete  

 

a szociális igazgatásról és ellátásokról 

 

 

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

bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, a szociális igazgatásról és ellátásokról 

szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §-ában, 132. § (4) 

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

évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva 

a következőket rendeli el:  

I. FEJEZET  

Általános rendelkezések  

 

1. § 

A rendelet hatálya  

 

A rendelet hatálya kiterjed az a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

(a továbbiakban: Szt.) 3. §-a szerint Mezőkövesd Város Önkormányzat közigazgatási területén 

lakóhellyel rendelkező természetes személyekre, kivéve a 15. §-ban foglalt támogatást, amely a 

Mezőkövesden lakcímmel rendelkező természetes személyekre is kiterjed.  

 

2. § 

Hatásköri szabályok 

 

(1) A Képviselő-testület által átruházott hatáskörben polgármester dönt a szociális ellátás 

megállapítása iránti kérelem tárgyában: 

a) települési támogatás  

b) rendkívüli települési támogatás 

c) helyi buszközlekedés igénybevételéhez támogatás  

d) az öregségi teljes nyugdíjban részesülő személyek szemétszállítási díjának átvállalása  

e) Zsóry Gyógy-és Strandfürdőbe belépéshez támogatásról 

f) a köztemetésről. 

g) szennyvízberuházás megvalósítása érdekében a lakás-takarékpénztári szerződést kötött 

mezőkövesdi belterületi ingatlan –kivéve egyéb belterület –tulajdonos támogatásáról. 

(2) A Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményvezetője dönt a 

Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó alap 

nappali, átmeneti elhelyezést nyújtó, és tartós bentlakásos intézménybe történő felvételről, 

valamint dönt a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott szociális intézmény 

által biztosítandó egyes nem szakmai szolgáltatás –legfeljebb öt év időtartamra történő –

intézményen kívüli szervezettel, személlyel történő elvégeztetéséről. 

(3) A Képviselő-testület dönt a szociális ellátási szerződés megkötéséről, módosításáról, 

megszüntetéséről. 
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3. § 

Eljárási rendelkezések 

 

(1) A szociális ellátások iránti kérelmeket a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal 

Hatósági és Szociális Irodájához kell benyújtani, melyhez formanyomtatvány áll rendelkezésre.  

a) Az önkormányzat által fenntartott szociális alapszolgáltatások közül az étkeztetés iránti 

kérelmeket a Mezőkövesdi Városgondnokság intézményvezetőjéhez kell benyújtani, az ellátási 

formára rendszeresített nyomtatványon.  

b) A nem önkormányzat által fenntartott ápolást, gondozást nyújtó tartós bentlakásos intézményi 

elhelyezés iránti kérelmeket a Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 

intézményvezetőjéhez kell benyújtani, az ellátási formára rendszeresített nyomtatványon.  

(2) A szociális ellátások igénybevétele az ellátást igénylő kérelmére, vagy hivatalból történik. A 

kérelemhez az 14.-15. §-ban meghatározott ellátások kivételével a kérelmező köteles az igénylő 

által aláírt jövedelemnyilatkozatot csatolni és a jövedelemnyilatkozatban feltüntetett 

jövedelmekről a típusának megfelelő igazolást mellékelni. A kérelemhez a fentieken túl az egyes 

ellátási formáknál felsorolt mellékleteket és nyilatkozatokat kell csatolni. 

(3) A benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát a Hatósági és Szociális Iroda az alábbiak 

szerint ellenőrizheti: 

a) megkeresheti az illetékes földhivatalt, 

b) megkeresheti a közlekedési igazgatási hatóságot, 

c) megkeresheti az igazolást kiállító szervet, munkáltatót. 

(4) Indokolt esetben a hatáskörrel rendelkező szerv a kötelező mellékleteken kívül egyéb, a 

kérelem elbírálásához szükséges mellékletek benyújtását is elrendelheti. 

(5) Az e rendeletben szabályozott ellátások iránti kérelmek – ha e rendelet másként nem 

rendelkezik – személyesen, vagy postai úton nyújthatók be. 

(6) A szociális ellátást igénylő család, illetve háztartás szociális helyzetéről – az érdemi döntést 

előkészítő hivatali egység az e rendeletben előírtak szerint, továbbá indokolt esetben a tényállás 

tisztázása céljából – környezettanulmányt készíthet, szükség esetén a Mezőkövesdi Kistérségi 

Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat bevonásával. 

(7) E rendeletben szabályozott szociális ellátásokra való jogosultság elbírálása során a  

jövedelemszámításnál az Szt. 10. §-ban foglaltak az irányadók.  

(8) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Szt. rendelkezései az irányadóak. 

 

4. §  

   Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése 

 

(1) Az Szt. 17. §-ában szabályozottaknak megfelelően a jogosulatlanul és rosszhiszeműen 

igénybe vett ellátást az igénybe vevő köteles visszatéríteni. 

(2) Indokolt esetben, amennyiben a visszafizetés a kötelezett megélhetését súlyosan 

veszélyezteti – átruházott hatáskörben – a polgármester a visszafizetésre kötelezett összeget 

a) elengedheti, 

b) csökkentheti, 

c) részletekben történő megfizetését engedélyezheti. 

 

5. § 

Adatkezelés 

 

(1) A jegyző az Szt. 18-19. §-aiban foglaltaknak megfelelően országos és helyi nyilvántartást 

vezet.  

6. § 

Ellátási formák 
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(1) A jogosult részére pénzbeli, illetve természetbeni szociális ellátás nyújtható. 

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete szociális rászorultság esetén a jogosult számára 

 a) települési támogatást 

  aa) lakhatási támogatást 

 b) rendkívüli települési támogatást 

  ba) átmenetileg nehéz anyagi helyzetbe került személy vagy család kiadásainak 

   mérséklésére, 

  bb) eseti gyógyszerkiadás mérséklésére, 

  bc) gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára nyújtott pénzbeli támogatásra, 

  bd) elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás. 

 c) köztemetést 

állapít meg az Szt. 45. §-ában és a 48. §-ában foglaltak figyelembevételével, valamint e 

rendeletben meghatározottak szerint. 

(3) A Képviselő-testület az Szt. 1. § (2) bekezdésében foglaltak alapján önként vállalt feladat 

keretében saját forrásból biztosított  

 a) a helyi buszközlekedés igénybevételéhez támogatás 

 b) az öregségi teljes nyugdíjban részesülő személyek szemétszállítási díjának átvállalása 

 c) a Zsóry Gyógy-és Strandfürdőbe belépéshez támogatás 

 d) a mezőkövesdi belterületi ingatlanon – kivéve egyéb belterület –    

 szennyvízberuházás megvalósítása érdekében lakás-takarékpénztári szerződést kötött  

 személy támogatása 

 

7. § 

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások  

Személyes gondoskodást nyújtó alapellátások  

 

(1) A Mezőkövesdi Városgondnokság az alábbi személyes gondoskodást nyújtó ellátást 

biztosítja: étkeztetés  

(2) A Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat keretében az alábbi 

személyes gondoskodást nyújtó ellátási formákat biztosítja:  

a) családsegítés, 

b) közösségi ellátás,  

c) házi segítségnyújtás  

8. § 

 

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások  

Személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátások  

 

Az önkormányzat az arra rászorultak részére – a feltételek fennállása esetén - a Mezőkövesdi 

Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által az alábbi személyes gondoskodást nyújtó 

szakosított ellátási formákat biztosítja.  

a) Idősek nappali ellátását nyújtó szolgáltatás  

továbbiakban: Idősek Klubja  

b) Idősek átmeneti elhelyezését biztosító szolgáltatás  

továbbiakban: Időskorúak Gondozóháza  

c) Ápolást, gondozást nyújtó tartós bentlakásos intézmény  

továbbiakban: Idősek Otthona  

9. §  

 

Az önkormányzat az arra rászorultak részére a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Mezőkövesdi 

Csoportja szervezésében biztosítja a Hajléktalan éjjeli menedékhelyet és Nappali melegedő 

szociális ellátást, az ellátási szerződésben meghatározott időpontig.  
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10. §  

 

Az önkormányzat az arra rászorultak részére – saját intézményein túlmenően – regionális, vagy 

megyei szervezet, illetve megállapodás útján kívánja biztosítani az alábbi ellátásokat.  

(1) Ápolást, gondozást nyújtó intézmények:  

a) Idősek otthona 

b) Fogyatékosok otthona  

c) Pszichiátriai betegek otthona  

d) Szenvedélybetegek otthona 

e) Hajléktalanok otthona  

(2) Rehabilitációs intézmények  

a) Pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye   

b) Szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye  

c) Fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye  

d) Hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye  

(3) Nappali ellátást biztosító intézmények:  

a) Fogyatékosok nappali intézménye   

b) Szenvedélybetegek nappali intézménye 

c) Pszichiátriai betegek nappali intézménye  

d) Hajléktalan személyek nappali melegedője  

(4) Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények  

a) Időskorúak gondozó háza  

b) Fogyatékosok gondozó háza  

c) Pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona  

(5) Lakóotthoni elhelyezés:  

a) Pszichiátriai betegek lakóotthona 

b) Fogyatékos személyek lakóotthona  

 

I. FEJEZET 

Települési támogatás 

 

11. § 

Lakhatási támogatás 

 

(1) A lakhatási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által 

lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A 

támogatás nyújtható a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a közös költség kiadásainak 

viseléséhez. 

  

(2) Lakhatási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában 

a) az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 250%-át, és 

b) háztartás tagjai egyikének sincs vagyona, és 

c) a háztartás tagjai közül legalább egy személy minimum 3 éve Mezőkövesden 

lakóhellyel rendelkezik, és 

d) a háztartás tagjai közül egy személy a kérelem benyújtását megelőzően legalább 1 

éve keresőtevékenységet folytat, vagy nyugdíjban, illetve nyugdíjszerű ellátásban 

részesül és 

e) gyermek eltartásáról gondoskodik. 

 

(3) A (2) bekezdés meghatározott esetben a kérelmező személy támogatásra válik jogosulttá - az 

egyéb feltételek fennállása esetén - amennyiben a lakókörnyezete rendben tartott az alábbiak 
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szerint:  

a) A lakókörnyezet akkor rendezett, ha a kérelmező az általa életvitelszerűen lakott lakást, vagy 

házat  

aa) tisztán, rendezetten, higiénikus állapotban tartja,  

ab) az ingatlan állagát folyamatosan karbantartja, rendeltetésszerű használhatóságát biztosítja,  

ac) a házhoz tartozó udvart és kertet rendszeresen gondozza, gyomtalanítja, továbbá,  

ad) az ingatlanhoz tartozó járdának (járda hiányában egy méter széles területsávnak), a járda 

melletti zöldsávnak, ároknak úttestig terjedő teljes területének, legfeljebb az épület méteres 

körzetén belüli területének a gondozását, tisztán tartását, szemét- és gyommentesítését biztosítja.  

b) A polgármester a támogatás megállapítására irányuló kérelem benyújtását követő 3 napon 

belül a közterület-felügyelet útján meggyőződik a lakókörnyezet rendezettségéről.  

c) Amennyiben a lakókörnyezet az a) pontban foglalt feltételeknek nem felel meg, a 

polgármester 5 napos határidő kitűzésével felhívja a kérelmezőt – az elvégzendő tevékenység 

konkrét megjelölésével – a kifogásolt hiányosságok felszámolására, melynek teljesítéséről 

ismételt helyszíni szemle során a közterület-felügyelet győződik meg.  

d) A kérelmező köteles az a) pontban felsorolt állapotot a jogosultság megállapítását követően is 

fenntartani. Aki a lakókörnyezete rendezettségét a kitűzött határidőig nem biztosítja, annak 

támogatás nem állapítható meg.  

da) A jogosultság feltételeként előírt szabályok folyamatos betartását a polgármester a 

közterület-felügyelet bevonásával ellenőrzi.  

db) Az ellenőrzést végző a hozzá érkezett megkeresést követő 5 napon belül köteles az 

ellenőrzést elvégezni, és annak eredményét írásban közölni.  

(4) A lakhatási támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell 

a) a háztartás tagjainak jövedelemigazolását és vagyonnyilatkozatát, 

b) a lakásban lakás jogcímét igazoló dokumentumot (adásvételi szerződés, bérleti szerződés), 

ezen dokumentum hiányában a jogcím igazolására kérelmező nyilatkozata is elfogadható, 

c) annak a szolgáltatónak a kérelem benyújtását megelőző hónapban kiadott számla másolatát, 

amelyre a kérelmező a lakhatási támogatás megállapítását kéri. 

(5) Lakhatási támogatás havi összege 3.000.-forint. 

(6) A lakhatási támogatást természetbeni szociális ellátás formájában kell nyújtani. A 

természetbeni szociális ellátás formájában megállapított lakhatási támogatás folyósítása a 

szolgáltató részére történik. 

(7) A lakhatási támogatás a kérelmezőt a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg. 

A támogatást 12 hónapra kell megállapítani. A jogosultság megszüntetése esetében a 

megszüntetés dátuma az okot adó körülmény bekövetkezte hónapjának utolsó napja. 

(8) A lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a 

lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az 

albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit. 

(9) A lakhatási támogatás nem állapítható meg annak, akinek e rendelet hatályba lépését 

megelőzően normatív lakásfenntartási támogatás került megállapításra, a jogosultsága 

fennállásáig. 

 

III. FEJEZET 

Rendkívüli települési támogatás 

 

12. § 

 

(1) A Képviselő-testület – átruházott hatáskörben a polgármester – az e rendeletben 

meghatározottak szerint nyújthat rendkívüli települési támogatást eseti jelleggel a létfenntartást 

veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási 

gonddal küzdő családok, illetve személyek részére elsősorban a Szt. 45. § (4) bekezdésében 

meghatározott esetekben.  
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(2) Rendkívüli települési támogatás (a továbbiakban: támogatás) igényelhető:  

a) átmenetileg nehéz anyagi helyzetbe került személy vagy család kiadásainak mérséklésére,  

b) eseti gyógyszerkiadás mérséklésére (a továbbiakban: rendkívüli gyógyszersegély),  

c) gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott pénzbeli támogatásra vagy  

d) elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra.  

(3) Támogatás állapítható meg annak a személynek – a (13) bekezdésben foglalt kivétellel -, aki 

a (1) bekezdés szerint rendkívüli élethelyzetbe került vagy létfenntartási gonddal küzd és 

családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 150 %-át, egyedül élő esetén 200 %-át nem haladja meg.  

(4) A támogatás egyszeri összege – a (13) bekezdésben foglalt kivétellel - nem lehet kevesebb, 

mint 1.000 Ft.  

(5) Az igénylő és a vele közös háztartásban élő családtagjai számára a támogatás összege – a 

(13) bekezdésben foglalt kivétellel - az adott naptári évben nem haladhatja meg:  

a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, amennyiben a kérelmező 

vagy a vele közös háztartásban élő családtagja lakásfenntartási, illetve lakhatási támogatásban 

részesül,  

b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, amennyiben a kérelmező 

vagy a vele közös háztartásban élő családtagja nem részesül lakhatási támogatásban.  

(6) A kérelmező és a vele közös háztartásban élő családtagjai számára az ugyanazon rendkívüli 

élethelyzetre vagy létfenntartási gondra való hivatkozással 15 napon belül ismételten benyújtott 

kérelemre vagy hivatalból indult eljárásra települési támogatás - kivéve az elhunyt személy 

eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás igénylése esetén - nem állapítható meg.  

(7) A polgármester a támogatás felhasználásának ellenőrzése keretében a felhasználást 

alátámasztó dokumentumok (számla, nyugta stb.) becsatolására hívhatja fel a jogosultat.  

(8) A támogatás kifizetéséről a megállapítást követő 15 napon belül a Mezőkövesdi Közös 

Önkormányzati Hivatal Kincstári Irodája gondoskodik.  

(9) A rendkívüli gyógyszersegélyre benyújtott támogatás iránti igény megállapításának a (3) 

bekezdésében meghatározottakon túl további feltétele, hogy az igazolt gyógyszer, gyógyászati 

segédeszköz kiadás költsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-

át, és a kérelmező a kérelem benyújtásának időpontjában nem részesül közgyógyellátásban.  

(10) Rendkívüli gyógyszersegély iránt benyújtott kérelem kötelező melléklete a gyógyszerek, 

gyógyászati segédeszközök eseti vagy havi költségéről szóló igazolás.  

(11) A gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott pénzbeli támogatásra igényelt 

támogatás megállapításához csatolni kell a segélyezésre okot adó körülmények igazolására 

szolgáló iratokat.  

(12) A támogatást a gyermekre, illetve a fiatal felnőttre kell megállapítani és a törvényes 

képviselőjének, illetve a fiatal felnőttnek kell folyósítani. Az egy családban élő gyermekek 

részére nyújtható támogatás összege az adott naptári évben nem haladhatja meg a (5) 

bekezdésében meghatározott mértéket.  

(13) Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt támogatásra 

jogosult az eltemettető, ha az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg  

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

b) egyedül élő személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át.”  

(14) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt támogatás 

megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a temetés költségeiről az eltemettető nevére 

kiállított számla eredeti példányát és a halotti anyakönyvi kivonatot. A temetési számlát a 

szükséges adatok feltüntetését követően az eltemettetőnek vissza kell adni.  

(15) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt támogatás 

összege 20.000.-forint.  

(16) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének összege a Mezőkövesdi VG Zrt. által 

évente kiadott tájékoztatója alapján kerül megállapításra.  

(17) Az eltemettető az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulására 
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igényelt támogatás iránti kérelmét az elhalálozás napjától számított 60 napon belül nyújthatja be.  

(18) A támogatás természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható azon háztartások 

részére, ahol a lakás fűtését szénnel biztosítják. Az ellátás évente két alkalommal nyújtható 

alkalmanként maximum 10 q (mázsa) lignit mennyiségben az alábbiak szerint:  

a) ugyanazon lakásra vonatkozóan csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban 

élő személyek és háztartások számától,  

b) az ellátás sem részben, sem egészben készpénzre nem váltható át, másra nem ruházható át.  

(19) A (2) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben a kérelmező személy támogatásra válik 

jogosulttá - az egyéb feltételek fennállása esetén - amennyiben a lakókörnyezete rendben tartott 

az alábbiak szerint:  

a) A lakókörnyezet akkor rendezett, ha a kérelmező az általa életvitelszerűen lakott lakást, vagy 

házat  

aa) tisztán, rendezetten, higiénikus állapotban tartja,  

ab) az ingatlan állagát folyamatosan karbantartja, rendeltetésszerű használhatóságát biztosítja,  

ac) a házhoz tartozó udvart és kertet rendszeresen gondozza, gyomtalanítja, továbbá,  

ad) az ingatlanhoz tartozó járdának (járda hiányában egy méter széles területsávnak), a járda 

melletti zöldsávnak, ároknak úttestig terjedő teljes területének, legfeljebb az épület méteres 

körzetén belüli területének a gondozását, tisztán tartását, szemét- és gyommentesítését biztosítja.  

b) A polgármester a támogatás megállapítására irányuló kérelem benyújtását követő 3 napon 

belül a közterület-felügyelet útján meggyőződik a lakókörnyezet rendezettségéről.  

c) Amennyiben a lakókörnyezet az a) pontban foglalt feltételeknek nem felel meg, a 

polgármester 5 napos határidő kitűzésével felhívja a kérelmezőt – az elvégzendő tevékenység 

konkrét megjelölésével – a kifogásolt hiányosságok felszámolására, melynek teljesítéséről 

ismételt helyszíni szemle során a közterület-felügyelet győződik meg.  

d) A kérelmező köteles az a) pontban felsorolt állapotot a jogosultság megállapítását követően is 

fenntartani. Aki a lakókörnyezete rendezettségét a kitűzött határidőig nem biztosítja, annak 

támogatás nem állapítható meg.  

da) A jogosultság feltételeként előírt szabályok folyamatos betartását a polgármester a 

közterület-felügyelet bevonásával ellenőrzi.  

db) Az ellenőrzést végző a hozzá érkezett megkeresést követő 5 napon belül köteles az 

ellenőrzést elvégezni, és annak eredményét írásban közölni.  

(20) Az előző bekezdésekben meghatározottaktól a polgármester eltérhet, továbbá magasabb 

összegű támogatást állapíthat meg az önmaguk, illetve családjuk létfenntartását veszélyeztető, 

előre nem látható rendkívüli élethelyzetbe kerülő, rászorult személyek részére. Rendkívüli 

élethelyzet: halál, baleset, természeti katasztrófa, lakóépület lakhatatlanná válása.  

 
 

IV. FEJEZET 

Az önkormányzat által saját forrásból biztosított ellátások  

 

13. § 

Az öregségi teljes nyugdíjban részesülő személyek szemétszállítási díjának átvállalása  

 

(1) Az önkormányzat azon mezőkövesdi lakóhellyel rendelkező személyek háztartásának 60 

literes űrtartalmú hulladék-gyűjtő edényének hetenkénti gyakorisággal történő ürítésének 

szemétszállítási díját vállalja át, ahol kizárólag:  

a) öregségi teljes nyugdíjban részesülő, vagy 

b) az Szt. 50. § (1) bekezdés ga-gb) pontjai szerint közgyógyellátásban részesülő, vagy  

c) az a)-b) pontban felsorolt feltételeknek megfelelő személyek élnek, vagy 

d) az a)-c) pontban felsorolt feltételeknek megfelelő személyek, és kizárólag ezen személyek 

családjában élők, valamint gyámság-, gondnokság alatt álló személyek laknak; és az egy főre 

eső jövedelem nem haladja meg a (2) bekezdésben foglaltakat.  
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(2) Az (1) bekezdés szerinti kedvezmény csak azokat a személyeket 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.  

(3) Az (1) bekezdésben foglalt kedvezmény azokat a háztartásokat is megilleti, ahol kizárólag 70 

évet betöltött személyek élnek, és a kérelem benyújtását megelőző hónap alapján számított egy 

főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum ötszörösét.  

(4) A szemétszállítási díj kedvezményre jogosult halála, vagy lakcímváltozása esetén a 

jogosultságot a halál, illetve a változás időpontját követő hónap első napjával kell megszüntetni. 

Amennyiben a szemétszállítási díj kedvezményben részesülő személy a támogatás 

folyósításának időtartama alatt meghal, a támogatás továbbfolyósítható a vele közös 

háztartásban élő – a jogosultság szempontjából figyelembe vett – személy részére.  

Amennyiben az ellátást igénybe vevő a szemétszállításhoz nyújtott önkormányzati támogatást a 

következő naptári évben teljes egészében igénybe kívánja venni, a kérelmet és annak 

jogosultságát igazoló mellékleteket a tárgyév január 31-ig kell bejelenteni a Mezőkövesdi Közös 

Önkormányzati Hivatal Hatósági és Szociális Irodájára. A tárgyév folyamán benyújtott 

kérelmekre – a jogosultság megállapítása esetén – a kérelem benyújtását követő hónap 1. 

napjától kell megállapítani a támogatást.  

(5) A szemétszállítási támogatásban részesülők adatait minden év március 15. napjáig meg kell 

küldeni a közszolgáltatást végző NHSZ Tisza Nonprofit Kft. részére, amely alapján a 

közszolgáltató a számlát minden negyedévet követő hónap 15. napjáig benyújtja az 

önkormányzat részére. Az évközben megállapított jogosultságról szóló határozatokat havonta 

egy alkalommal meg kell küldeni az NHSZ Tisza Nonprofit Kft. részére.  

 

14. § 

Helyi buszközlekedés igénybevételéhez támogatás  

 

(1) A helyi buszközlekedési támogatás igénybevételére jogosult:  

A korhatár előtti ellátásban, átmeneti bányászjáradékban, öregségi nyugdíjban, rokkantsági 

ellátásban részesülő személy nyugdíjas igazolványa alapján, időskorúak járadékában részesülő 

személy – határozat alapján – feltéve, hogy a családban az egy főre eső jövedelem nem haladja 

meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum háromszorosát. 

 

(2) A támogatás egyedi határozat alapján átutalással kerül kifizetésre a Mezőkövesdi 

Városgazdálkodási Zrt. részére. 

15. § 

Szennyvízberuházás megvalósítása érdekében a lakástakarék-pénztári  

szerződést kötött mezőkövesdi belterületi ingatlan – kivéve egyéb belterület –  

tulajdonos támogatása  

 

A mezőkövesdi belterületi ingatlanon – kivéve egyéb belterület – szennyvízberuházás 

megvalósítása érdekében lakás-takarékpénztári szerződést kötött személy támogatása 

(1) A mezőkövesdi belterületi ingatlanon – kivéve egyéb belterület – szennyvízberuházás 

megvalósítása érdekében lakás-takarékpénztári szerződést kötött személytámogatás 

igénybevételére jogosult feltéve, hogy a családban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 

mindenkori öregségi nyugdíjminimum nyolcszorosát. 
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(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás mértéke: a 2009. október 1. napjától megkötött 

lakástakarék-pénztári szerződés a szerződés lejártáig 410.-Ft/hó/lakóingatlan.  

(3) A támogatás egyedi határozat alapján kerül kifizetésre a Viziközmű Társulaton keresztül a 

lakástakarék-pénztári szerződést kötött jogosult részére.  

 

16. § 

Zsóry Gyógy- és Strandfürdő belépéséhez támogatás  

 

(1) 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.  

(2) A támogatás maximum 30 alkalommal történő belépéshez állapítható meg azzal, hogy a 

belépőjegy vásárlásához fel nem használt utalványok készpénzre nem válthatóak át.  

(3) 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  

(4) 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.  

(5) Család esetében a kérelem egy nyomtatványon is benyújtható.  

(6) 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 e rendelet 

melléklete tartalmazza,  

c) a kedvezményes utalvány felhasználásának időtartamát,  

d) a támogatás igénybevételének egyéb feltételeiről tájékoztatást.  

 

 

17. § 

Köztemetés  

  

A települési önkormányzat Képviselő-testülete – átruházott hatáskörben a polgármester – az Szt. 

48. §-ban foglaltak szerint köztemetést nyújt. 

 

V. FEJEZET 

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások  

Személyes gondoskodást nyújtó alapellátások 

 

18. §  

Étkezés  

 

Az étkeztetést az Önkormányzat az Szt. 62. §-ában foglaltak figyelembe vételével a 



30 

 

Mezőkövesdi Városgondnokság szervezésében biztosítja.  

 

19. § 

Családsegítés  

 

A családsegítés feladatait az Önkormányzat az Szt. 64. §-ában foglaltak figyelembe vételével a 

Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat útján biztosítja.  

 

20. § 

Házi segítségnyújtás 

 

A családsegítés feladatait az Önkormányzat az Szt. 63. §-ában foglaltak figyelembe vételével a 

Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat útján biztosítja.  

 

21. § 

Nappali ellátást nyújtó intézmények 

  

Idősek klubja  

 

Az önkormányzat az Szt. 65/F. §-ában foglaltaknak megfelelően az idősek klubjában történő 

elhelyezést, a Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat keretén belül 

biztosítja.  

 

VII. FEJEZET  

Személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátások  

 

22. § 

 

Ápolást, gondozást nyújtó intézmények  

átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények  

 

(1) Az Önkormányzat az Szt. 67-68. §-ai alapján az ápolást, gondozást nyújtó tartós bentlakásos 

intézményi ellátást, valamint átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményi ellátást, a 

Mezőkövesd városban lakóhellyel rendelkező állampolgárok részére az önkormányzat 

tulajdonában álló, illetve a Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által 

működtetett épületekben biztosítja:  

 a) Mezőkövesd, Mátyás király u. 90. (Idősek Otthona)  

 b) Mezőkövesd, Bogácsi u 4. sz. (Időskorúak Gondozóháza)  

(2) Az egyéb ápolást-gondozást nyújtó intézményekben, valamint rehabilitációs intézményekben 

történő elhelyezést az önkormányzat a regionális, vagy a megyei önkormányzat által fenntartott 

és későbbiekben kialakítandó intézményekben biztosítja. Az együttműködési megállapodást az 

önkormányzat nevében a polgármester köti meg.  

 

23. §  

 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételének  

és megszűnésének szabályai, az intézményvezető kötelezettségei  

 

(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételének módját az Szt. 93.-

94/D. §-ai szabályozza, az intézményi jogviszony megszűnésére az Szt. 100.-104. §-ai az 

irányadók. 

(2) A mezőkövesdi személyes gondoskodást nyújtó nappali- és átmeneti elhelyezés, illetve a 
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tartós bentlakásos intézményi ellátás iránti kérelmet a Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és 

Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjéhez kell benyújtani.  

(3) Az intézményvezető felvétellel kapcsolatos tapasztalatairól minden év március 31-ig 

tájékoztatja az önkormányzat Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottságát.  

(4) Az ellátás igénybevételével, valamint a megállapodásban foglalt kötelezettségekkel 

összefüggő panaszok elintézését elsődlegesen az intézményvezető köteles orvosolni. Az 

intézményvezetői elutasítás következtében a fellebbezések elbírálására a Mezőkövesdi Többcélú 

Kistérségi Társulás Tanácsa jogosult.  

(5) Az intézményvezető intézkedése elleni panaszt, fellebbezést – orvoslás hiányában – az 

intézményvezető a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa soron következő ülésére 

előterjeszti.  

(6) A felvételi eljárás, technikai szabályait, így különösen a felvételi eljárás ügyviteli rendjét, a 

kérelmek nyilvántartásának, irattározásának, tárolásának módját, időtartamát a Mezőkövesdi 

Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat belső szabályzatban határozza meg.  

 

VIII. FEJEZET  

24. §  

 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díja  

 

(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért – ha az Szt. másként nem rendelkezik – 

térítési díjat kell fizetni.  

(2) Az ellátott által fizetendő térítési díjat az Szt. 114-119. §-ai, és a 29/1993. (II.17.) 

Kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével az Önkormányzat külön rendeletében 

szabályozza.  

 

IX. FEJEZET 

25. §  

Szociálpolitikai kerekasztal  

 

(1) A Képviselő-testület az Szt. 58/B. § (2) bekezdése alapján létrehozza a mezőkövesdi 

szociálpolitikai kerekasztalt. A szociálpolitikai kerekasztal évente legalább egy alkalommal, 

illetve szükség szerint tartja ülését.  

(2) A szociálpolitikai kerekasztal feladatkörében rendszeresen tájékozódik a szociális törvény 

végrehajtásának helyzetéről, javaslatot tesz a szociális ellátások fejlesztésére, közreműködik a 

helyi szociális szolgáltatás tervezési koncepció kidolgozásában, megvalósulását, végrehajtását 

folyamatosan figyelemmel kíséri.  

(3) A szociálpolitikai kerekasztal tagjai: az önkormányzat működési területén szociális 

intézményeket működtető fenntartók képviselői, és az e rendeletben meghatározott szervezetek 

képviselői az alábbiak szerint:  

a) Caritas helyi képviselete  

b) Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete  

c) Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Mezőkövesdi Csoportja  

d) Gondoskodás Alapítvány  

e)  Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat  

f) Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselője 

A szociálpolitikai kerekasztal ülésének összehívásáról a polgármester gondoskodik és levezeti az 

ülést. A működéshez szükséges feltételeket a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal 

biztosítja. Az ülésre tanácskozási joggal meg kell hívni a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati 

Hivatal Hatósági és Szociális Iroda kijelölt munkatársát. 
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26. § 

Idősügyi Tanács  

 

(1) Az Idősügyi Tanács Mezőkövesd területén élő idős korúak, főleg nyugdíjasok és 

Mezőkövesd Város Önkormányzata közötti folyamatos együttműködés megvalósítása érdekében 

működik. Célja az önkormányzat által a nyugdíjasok életkörülményeit érintő és befolyásoló 

indítványok, kezdeményezések, jogszabály tervezetek városvezetéssel való konzultatív, 

javaslattételi lehetőséggel való megvitatása, az idős korúak körében megfogalmazott közérdekű 

kérdések érdekvédelmi jellegű gondok ismertetése, megvitatása, intézkedések kezdeményezése.  

(2) Az Idősügyi Tanács tagjai:  

a) Mezőkövesd Város Polgármestere,  

b) Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági és Szociális Iroda kijelölt munkatársa,  

c) Szent József Colping Család Egyesület képviselője,  

d) Nagymama Klub képviselője,  

e) Fegyveres Erők és Rendvédelmi Szervek Nyugdíjas Szervezetének képviselője,  

f) Köztisztviselők és Közalkalmazottak Nyugdíjas Szervezetének képviselője  

g) Pedagógusok Nyugdíjas Szervezetének képviselője, 

e) Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Mezőkövesdi Csoportjának képviselője. 

 

27. §  

Érdekképviselet 

 

(1) Az Szt. 99. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Mezőkövesdi Többcélú 

Kistérségi Társulás által fenntartott Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti 

Szolgálat székhelyen és telephelyenként érdekképviseleti fórumot kell létrehozni, melynek 

tagjai:  

 

a) választás alapján a  

aa) Mezőkövesd, Mátyás király út 90. szám alatti székhelyen, intézményi ellátási formát 

igénybe vevők közül 2 fő,  

ab) Mezőkövesd, Bogácsi út 4. szám alatti telephelyen intézményi ellátási formát igénybe 

vevők közül 2 fő,  

ac) Mezőkövesd, Morvay J. u. 1. szám alatti telephelyen 1 fő a házi segítségnyújtásban 

résztvevők közül,  

b) választás alapján az adott telephelyen, székhelyen intézményi ellátási formában ellátottak 

hozzátartozói közül 1-1 fő,  

c) választás alapján az adott telephely, székhely intézmény dolgozóinak képviseletében 1-1 fő,  

d) a Képviselő-testület kijelölése alapján 1 fő, akinek személye valamennyi érdek-képviseleti 

fórumban azonos a Képviselő-testület Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság elnökének 

személyével.  

 

(2) Az érdekképviseleti fórum működtetéséről a Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és 

Gyermekjóléti Szolgálat vezetője gondoskodik. Az érdekképviseleti fórum ellátja az Szt. 99.§ 

(4) bekezdésében meghatározott feladatokat, működésének és választásának részletes szabályait 

a Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat házirendjében kell 

meghatározni.  

 

IX. FEJEZET 

Vegyes rendelkezések  

 

28. §  

Értelmező rendelkezések  
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E rendelet alkalmazásában az Szt. 4. §-ában foglaltak az irányadók.  

 

29. §  

Záró rendelkezések  

 

(1) Ez a rendelet 2015. március 01. napján lép hatályba  

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Mezőkövesd város 

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

számú rendelete, és az azt módosító 40/2007. (VIII.30.) ÖK számú rendelet, a 55/2007. (XI. 29.) 

ÖK számú rendelet, a 7/2008. (II. 28.) ÖK számú rendelet, 3/2009. (II. 26.) ÖK számú rendelet, 

32/2009. (XII. 03.) ÖK számú rendelet, 8/2010. (II. 25.) ÖK számú rendelet, 4/2011. (II. 23.) 

önkormányzati rendelet, 18/2011. (VII. 29.) önkormányzati rendelet, 19/2011. (IX. 01.) 

önkormányzati rendelet. 
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Melléklet a 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez 

 

 

                          sorszám........................ 

A Zsóry Gyógy- és Strandfürdőbe 

történő KEDVEZMÉNYES belépésre 

jogosító 

 

UTALVÁNY 

 

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........................ 

A Zsóry Gyógy- és Strandfürdőbe 

történő INGYENES belépésre jogosító 

 

 

UTALVÁNY 

 

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:.......................................... 
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INDOKOLÁS 

 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

 

A Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi 

XCIX. törvény (a továbbiakban: Tv.) 2015. március 1. napjától módosította a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 

rendelkezéseit. A módosítás eredményeként átalakul az állam és a helyi önkormányzatok 

közötti feladat-megosztás a szociális ellátások biztosítása területén. 

2015. március 1. napjától az aktív korúak ellátásának megállapítása a jegyző hatáskörből 

a járási hivatal hatáskörbe kerül. A foglalkoztatást helyettesítő támogatást folytatólagosan 

a járási hivatal kezeli tovább, míg a rendszeres szociális segélyt az Szt. 134/B. §-ában 

meghatározottak szerint 2015. február 28-ig a jegyzőnek felül kell vizsgálni, és a 

felülvizsgálat eredményének megfelelően szükséges az ügyeket átadni. Ezt követően az 

aktív korúak ellátása keretében kétféle ellátástípust állapíthat majd meg a járási hivatal: a 

foglalkoztatást helyettesítő támogatást és új ellátásként az egészségkárosodási és 

gyermekfelügyeleti támogatást. A rendszeres szociális segély 2015. március 1-jétől ebben 

a formában nem része a szociális ellátórendszernek, a jogosulti kör – az átalakítást 

követően – más ellátásokra válhat jogosulttá.  

2015. március 1. napjától a lakásfenntartási támogatásra vonatkozó szabályozás hatályon 

kívül helyezésre kerül az Szt.-ből. Ettől az időponttól kezdődően ezen ellátás biztosítása 

ebben a formában az Szt. alapján nem lehetséges. Kivételt képeznek ez alól azon kérelem 

alapján indult ügyek, amelyek iránt 2014. december 31. napját követően nyújtottak be 

kérelmet, és a 2015. január 1. napján folyamatban lévő ügyek. Ezekben az esetekben a 

támogatást egy év helyett legfeljebb 2015. február 28. napjáig terjedő időtartamra lehet 

megállapítani. A kifizetésekhez a központi költségvetésből a 2014. évi szabályoknak 

megfelelően, azaz az érintett ellátások kifizetett összegének 90 %-ához lehet igényelni 

támogatást.  

Az Szt. önkormányzati segélyezésre vonatkozó rendelkezései 2015. március 1. napját 

követően hatályukat vesztik. Ettől az időponttól kezdve a helyi önkormányzat képviselő-

testülete a pénzbeli és természetbeni ellátások kiegészítéseként – önkormányzati 

rendeletben meghatározott feltételek alapján -, települési támogatást nyújt, a létfenntartást 

veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan 

létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles 

nyújtani.  

Az Szt. 2015. március 1-jén hatályba lépő 132. § (4) bekezdés g) pontja szerint 

felhatalmazást kapott a települési önkormányzat, hogy rendeletben szabályozza a 

települési támogatás keretében nyújtott ellátások jogosultsági feltételeit, valamint az 

ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása 

ellenőrzésének szabályait. 

Az Szt. 134/E. §-a szerint a települési önkormányzat képviselő-testületének a települési 

támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása 

ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét 2015. február 28-áig kell megalkotnia. 

A fentiekben leírtaknak megfelelően tehát az önkormányzat által biztosított ellátás neve 

2015. március 1-jétől egységesen települési támogatás lesz. E támogatás keretében az 

önkormányzat az általuk támogatandónak ítélt, rendeletben szabályozott élethelyzetekre 
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nyújthatnak támogatást. 

A Szt. a települési támogatás keretében biztosítandó juttatások körét csak példálózóan 

sorolja fel.  

Az önkormányzatnak lehetősége van arra, hogy a korábbi lakásfenntartási támogatás 

támogatási céljainak megfelelő ellátási formát állapítson meg a települési támogatás 

keretein belül. 

Az Szt. a települési támogatás jogosultsági feltételei tekintetében nem tartalmaz 

korlátozást, a rendelet alkotás során azonban az Szt. általános részében használt fogalmak 

(pl.: jövedelem, vagyon, család, háztartás) alkalmazása során, azok meghatározásától nem 

lehet eltérni. Annak eldöntése, hogy az önkormányzat e támogatás keretében mely 

feltételek teljesülése esetén, milyen célokra, milyen összegű támogatást nyújt, teljes 

mértékben az önkormányzat mérlegelési jogkörébe tartozik. 

Az Szt. által szabott egyetlen kötelezettség az, hogy a képviselő-testület a létfenntartást 

veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan 

létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles 

nyújtani. A létfenntartást veszélyeztető élethelyzet, a létfenntartási gond meghatározása az 

önkormányzat jogosultsága, hasonlóan az ilyen helyzetekben nyújtandó támogatás 

összegének meghatározásához. A rendkívüli települési támogatás részletes szabályai egy-

két módosítás kivételével megegyeznek a korábbiakban önkormányzati segélyként 

elnevezett támogatás szabályaival. 

A helyi szabályozás átláthatóságára, gyakorlati alkalmazására tekintettel szükségessé vált 

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

hatályon kívül helyezése és egy új rendelet megalkotása. 

 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

 

1. §-hoz 

 

A rendelet hatályát rögzíti. 

2. §-hoz 

 

A hatásköri szabályokat határozza meg. 

 

3. §-hoz 

 

Az eljárási szabályokat határozza meg. 

 

4. §-hoz 

 

A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésének szabályait tartalmazza. 

 

5. §-hoz 

 

Az adatkezelésre vonatkozó szabályokat rögzíti. 
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6. §-hoz 

 

Az ellátási formákat sorolja fel. 

 

7. §-hoz 

 

A személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokat sorolja fel. 

 

8. §-hoz 

 

A személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátásokat sorolja fel. 

 

9. §-hoz 

 

A hajléktalan éjjeli menedékhely és nappali melegedő szociális ellátásokra vonatkozó 

szabályokat tartalmazza. 

 

10. §-hoz 

 

A személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátásokat sorolja fel, melyet a regionális, 

vagy megyei szervezet, illetve megállapodás útján biztosítja az Önkormányzat. 

 

11. §-hoz 

 

A települési támogatás keretein belül a lakhatási támogatás részletes szabályait határozza 

meg. 

 

12. §-hoz 

 

A rendkívüli települési támogatás részletes szabályait határozza meg. 

 

13. §-hoz 

 

Az öregségi teljes nyugdíjban részesülő személyek szemétszállítási díjának átvállalására 

vonatkozó részletes szabályokat rögzíti. 

 

14. §-hoz 

 

A helyi buszközlekedés igénybevételéhez támogatás szabályait határozza meg. 

 

15. §-hoz 

 

Szennyvízberuházás megvalósítása érdekében a lakástakarék-pénztári szerződést kötött 

mezőkövesdi belterületi ingatlan – kivéve egyéb belterület – tulajdonos támogatása 

szabályait rögzíti. 
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16. §-hoz 

 

A Zsóry Gyógy- és Strandfürdő belépéshez támogatás igénybevételének szabályait 

határozza meg. 

 

17. §-hoz 

A köztemetés szabályait rögzíti. 

 

18. §-hoz 

 

A személyes gondoskodást nyújtó alapellátások közül az étkeztetés szabályait 

tartalmazza. 

 

19. §-hoz 

 

A családsegítő szolgáltatásra vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. 

 

20. §-hoz 

 

A házi segítségnyújtásra a vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. 

 

21. §-hoz 

 

A nappali ellátást nyújtó intézményre vonatkozó szabályokat rögzíti. 

 

22-23. §-hoz 

 

A személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátásokra vonatkozó részletes szabályokat 

határozza meg. 

 

24. §-hoz 

 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjára vonatkozó rendelkezéseket 

rögzíti. 

25. §-hoz 

 

A szociálpolitikai kerekasztal működésével kapcsolatos szabályokat tartalmazza. 

 

26. §-hoz 

 

Az Idősügyi Tanácsra vonatkozó szabályokat határozza meg. 

 

27. §-hoz 

 

Az érdekképviseletre vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. 
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28. §-hoz 

 

Az értelmező rendelkezéseket rögzíti. 

 

29. §-hoz 

 

A rendelet hatálybalépését, valamint a hatályát vesztő rendeleteket állapítja meg. 

 

 

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester a Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról szóló rendelet-tervezetet teszi fel 

szavazásra.  

 

 

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

szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotja    

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

5/2015. (II.26.)  önkormányzati rendelete  

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 24/2013. (X.31.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

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

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

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

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

el: 

 

1. § 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 24/2013. (X.31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 7. 

melléklet 1) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„1) települési támogatás megállapításáról” 

 

2. § 

 

Az R. 7. melléklet 2) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„2) köztemetésről,”  

3. § 

 

Az R. 7. melléklet 19) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„19) az öregségi teljes nyugdíjban részesülő személyek szemétszállítási díjának 

átvállalásáról,”  

 

4. § 

 

(1) Ez a rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba és a hatálybalépését követő napon 

hatályát veszti. 

 

 

 

  

 

 

 

INDOKOLÁS 

 

Általános indokolás 

 

A Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. 

törvény (a továbbiakban: Tv.) 2015. március 1. napjától módosította a szociális igazgatásról 

és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) rendelkezéseit.  

 

A változások érintik az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában foglalt, a 

képviselő-testület polgármesterre átruházott hatásköreit, amelyek jelen rendelettel szintén 

módosításra kerülnek. 

 

Részletes indokolás 

 

1-3. §-hoz 

 

A Polgármesterre átruházott feladat-és hatáskörök pontosítása az Szt. új törvényi előírásainak 

megfelelően. 

 

4. §-hoz 

 

A módosító rendelet hatálybalépését állapítja meg. 
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1/3.) Mezőkövesd város címerének, logójának, pecsétjének és zászlajának 

használata, a zászlózás rendjéről szóló 22/2007. (IV.26.) önkormányzati 

rendelet módosítása (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

 

 

Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság 

9 fő bizottsági tagból 9 fő vett részt a szavazásban, melyből 9 fő igen szavazatával a Pénzügyi és 

Fejlesztési Bizottság a Mezőkövesd város címerének, logójának, pecsétjének és zászlajának 

használata, a zászlózás rendjéről szóló 22/2007. (IV.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

szóló 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 önkormányzati rendelet 

módosításával egyetért, azt elfogadásra ajánlja 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 

6/2015. (II.26.)  önkormányzati rendelete  

 

Mezőkövesd város címerének, logójának, pecsétjének és zászlajának  

használata, a zászlózás rendjéről szóló 22/2007. (IV. 26.)  

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

 

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

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

bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

A Mezőkövesd város címerének, logójának, pecsétjének és zászlajának használata, a 

zászlózás rendjéről szóló 22/2007. (IV. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 

2. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

"b) a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozótermeiben, házasságkötő 

termében és hivatali helyiségeiben" 
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2. §  

Az R. 4. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

"(7) A kiadott engedélyekről a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezési 

Irodája nyilvántartást vezet." 

 

3. §  

Az R. 5. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

"(1) Mezőkövesd Város logója a város emblematikus megjelenése, egy „szívben található 

matyórózsa” motívum. 

 

(2) A logó kiegészítő eleme a város szlogenje: „Mezőkövesd Matyóföld szíve” felirat.”  

 

4. §  

Az R. 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

"(3) A bejelentésekről a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezési Irodája 

nyilvántartást vezet." 

 

5. § 

Az R. 2. számú melléklete helyébe az e rendelet melléklete lép. 

 

6. § 

Ez a rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba. 
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Melléklet a 6/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez 

 

Mezőkövesd Város logója a város emblematikus megjelenése, egy „szívben található 

matyórózsa” motívum, mely mélybordó színű. 

A logó kiegészítő eleme a város szlogenje: „Mezőkövesd Matyóföld szíve” felirat, mely 

fekete és bordó színű és a szív motívum mellett két sorban helyezkedik el. 
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Indokolás 

 

Általános indokolás 

 

Mezőkövesd város címerének, logójának, pecsétjének és zászlajának használata, a zászlózás 

rendjéről szóló 22/2007. (IV.26.) önkormányzati rendelete módosításának célja, hogy a 

jogszabályi-szervezeti változásokat, és a város emblematikus megjelenését szolgáló új logó 

változását nyomonkövesse. 

 

Részletes indokolás 

 

Az 1-2., 4. §-hoz 

 

Jelen szakaszok a 2013. január 1-én életbe lépett szervezeti változás, a Mezőkövesdi Közös 

Önkormányzati Hivatal létrejötte miatti módosítást tartalmazzák. 

A 3. §-hoz 

 

Jelen szakasz az új logó leírását tartalmazza. 

 

A 5.§-hoz 

 

Jelen szakasz tartalmazza a rendelet mellékletét képező új logó részletes leírását.  

 

A 6. §-hoz 

 

Jelen szakasz a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. 
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2/2.) Tájékoztató a Mezőkövesdi Polgárőrség Egyesület tevékenységéről (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 a Mezőkövesdi Polgárőrség Egyesület tevékenységéről szóló 

tájékoztatót megtárgyalta és azt elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.  

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester köszönti a testületi ülésen megjelent Köteles János Polgárőr 

Egyesület  elnökét. 

 

 

Köteles János Polgárőr Egyesület Elnöke elmondja, hogy  tavaly 35 fővel dolgozott, 4 fő került ki 

az egyesületből, 2 fő nem méltó magatartást tanúsított, 1 fő került felvételre. Az Egyesület az 

önkormányzattól  1 MFt támogatást kapott, amit működésre használtak fel. Minden polgárőr 

kapott téli bakancsot ruházat gyanánt. Minden polgárőrnek meg van a felszerelése. Ezen felül 

vásároltak a gépkocsiba rádió adóvevőt 10 km-es hatótávolságban működik, 1 db sárga 

fényjelzést, telefont, fényképezőgépet, összesen 700-750 eFt értékben. Minden városi, egyházi, 

civil szerveződésen megjelennek, valamint nagy hangsúlyt fordítanak a külterületi szolgálatra is. 

Tavaly augusztus 25-től szeptember végéig mindennapos szolgálatot tartottak különböző 

időpontokban. Lopásnak vélt dolgot jelezték a rendőrségnek. Visszajelzések alapján lopás nem 

történt a zártkertekben. A Zsóry Gyógy- és Strandfürdő üdülőterületen is teljesítenek szolgálatot, 

az idő nincs meghatározva, hogy éjszaka, vagy nappal. Ezen kívül Klementinára is kijárnak. 

Mezőkövesdi lakosok közül az idősek tartanak jobban igényt a megjelenésre, és el is várják, 

jelzik telefonon keresztül, amit nagy örömmel fogad. Az egyesület foglalkozik 

környezetvédelemmel is, és megpróbálják azokat a területeket felkutatni, ahol illegális 

szemétlerakás van. Eljuttatják a rendőrségre,  ahol intézkedni fognak. Összetett a tevékenységük. 

A tagok az elmúlt évben 4.300 órát teljesítettek, térfigyelő kamerarendszernél is ők teljesítenek 

szolgálatot. Az eseményeket nem kereshetik vissza törvény alapján, hanem a rendőrséggel közlik. 

Megköszöni az anyagi hozzájárulást, a továbbiakban is szeretnének támogatásban részesülni, és a 

segítséget is, mert szükségük van anyagi támogatásra. A rendőrségen a vezetői értekezletre 

hivatalos és meg is jelenik. Lovas polgárőrök is dolgoznak a területen, lóval is járnak 

szolgálatban, téli időszakban mennek ki a szőlőterületekre. Köszönetet mond a lakosságnak, 

üdülőtulajdonosoknak, akik anyagilag is támogatták az egyesületet. Várják azokat a felvetéseket, 

amiben tudnak segíteni.  

 

Csirmaz Zsolt köszönetét fejezi ki a végzett munkájukért. Érdeklődik, hogy sikerül-e fiatalokat 

motiválni? Szeretné ha a Bogáncs köz, Alkotmány út, ill. Muskátli út  környékén is teljesítetének 

szolgálatot, ill. a Hoór patak medernél az illegális szemetelésre is figyelnének. Munkájukhoz 

további sok sikert kíván.   

 

Csirmaz József felhívja a figyelmet, hogy a polgárőrök a munkájukért nem kapnak fizetést, 

önszántukból teszik. Óriási szerepet vállalnak a közbiztonság megőrzése érdekében. Félelmetes 

számadatok tükröződnek vissza a beszámolóból. Tapasztalta a személyes jelenlétet, hiszen kapott 
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értesítést, ahol fel van tüntetve, hogy  az éjszaka mely időszakában jártak arra.  Sok sikert és jó 

egészséget kíván a további munkához.  

 

Fügedi Richárd Alex felajánlja az illegális szemétlerakók felderítésére a segítségét  a Bogáncs 

köz környékét is vegyék figyelembe. 

 

Nyeste László szeretné tolmácsolni köszönetét, mert az önkéntes munka komoly feladat. Úgy 

lehet javítani a város közbiztonságát, ha a feltételek megvalósulnak. További jó egészséget, sok 

sikert kíván.  

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester elmondja, hogy a Polgárőr Egyesület tagjainak nagy köszönet jár, 

hálás szívvel köszöni a munkájukat, de megköszöni a családtagjaiknak a türelmet, és hozzáállást, 

hogy szabadidejükben tevékenykedhetnek. Család nélkül nem tudnák ezt a munkát végezni. 

Tolmácsolja a családtagoknak is a köszönetet. Pótolhatatlan munkát végeznek, ha nem lennének 

sok rendezvény biztosítása, szervezése gondba kerülne. Köszöni az eddigi munkájukat, és a 

hozzáállásukat, és kívánja, hogy a jövőben is így végezzék a munkájukat. Minél több fiatal 

kapjon kedvet az önkéntes munkához, amit évek óta végeznek. Mivel több hozzászólás, 

vélemény nem hangzik el, így a határozati javaslatot teszi fel szavazásra azzal, hogy az egyesült  

valamennyi tagjának megköszöni a munkáját, dolgozó helyett.  

 

 

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 

23/2015. (II.25.)  határozata 

 

Tájékoztató a Mezőkövesdi Polgárőrség Egyesület tevékenységéről  

 

 

 

A Képviselő-testület a Mezőkövesdi Polgárőrség Egyesület tájékoztatóját elfogadja és 

megköszöni valamennyi tagjának munkáját.  

 

 

Felelős:  Polgármester  

Határidő:  azonnal, ill. értelem szerint  

 

 

 

2/3.) Tájékoztató a közterület-felügyelet 2014. évben végzett munkájáról (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, 7 fő igen szavazatával, 1  fő tartózkodása 

mellett az Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság a Közterület-felügyelet munkájáról 

szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.  

 
 

Nyeste László képviselő véleménye szerint maximálisan helyt állnak a közterület-felügyelők.  

Problémaként említi meg az ebtartást,  mert sok olyan nem tudatos állampolgár is tart állatokat, 

akik nem tudják a szabályokat. Több embertől hallotta, hogy harci ebek szájkosár nélkül jönnek-

mennek a városban. Ezt a problémát komolyan kellene venni, meg kell előzni a bajt, 

erőforrásokat és lehetőséget kell csoportosítani, hogy a problémát orvosolni lehessen.  

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy helyi rendeletben nem lehet 

szabályozni. Magasabb rendű jogszabályok szabályozzák a veszélyeztetés kutyával tényállást, 

rendőrség dolga kell, hogy legyen. Az állampolgárok egy részének fogalma sincs, hogy milyen 

ebeket tartanak. Próbálnak előre lépni, komoly a felvetés, és egyetért, hogy ebben lépni kell. 

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 10 igen 

szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza     

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

24/2015. (II.25.)  határozata 
 

Tájékoztató a Közterület-felügyelet 2014. évben végzett munkájáról 

 

 

 

A Képviselő-testület a Közterület-felügyelet tájékoztatóját elfogadja és megköszöni 

dolgozóinak a munkáját. 

 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal, illetve értelem szerint 
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3.)A Magyar Máltai Szeretetszolgálat beszámolója az Önkormányzattól 

átvállalt szociális feladatok 2014. évi végrehajtásáról és Mezőkövesd Város 

Önkormányzata közötti ellátási szerződés felülvizsgálata (Az előterjesztés a 

jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

 

Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság 

9 fő bizottsági tagból 9 fő vett részt a szavazásban, melyből 9 fő igen szavazatával 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, 8 fő igen szavazatával az Ügyrendi és 

Társadalmi Kapcsolatok Bizottság a Magyar Máltai Szeretetszolgálat beszámolóját megtárgyalta 

és a határozati javaslatot a mellékelt Ellátási Szerződés módosításával együtt elfogadásra 

javasolja a képviselő-testületnek.  

 

 

 

Fügedi Richárd Alex képviselő elmondja, hogy a Gondozóházban nagyon  együttműködőek, és 

mindent megtesznek a város érdekében, köszöni a pontos munkájukat.  

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester 11 éve működnek együtt a hajléktalanok ellátása érdekében. A 

Máltai Szeretetszolgálat segítségére tud lenni a városnak, hiszen az élet bizonyította, hogy az 

együttműködés eredményes és sikeres. 2004. óta hajléktalanokkal kapcsolatban problémák, 

gondok nincsenek. Körzeti ellátóként működik, a hajléktalan szállást nemcsak mezőkövesdiek 

veszik igénybe. Az MMSZ nélkül a városnak nagy gondot okozna a hajléktalanok ellátása, ez a 

gond közös és megoszlik. Megköszöni a dolgozóknak és önkénteseknek a munkáját, amit ennek 

érdekében végeznek. Az együttműködés bebizonyította életképességét, javasolja, hogy 

változatlan formában a megállapodást támogassák. Mivel 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 12 igen 

szavazattal az alábbi határozatot hozza     
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Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

25/2015. (II.25.)  határozata 
 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat beszámolója az Önkormányzattól  

átvállalt szociális feladatok 2014. évi végrehajtásáról és a Magyar Máltai 

 Szeretetszolgálat és Mezőkövesd Város Önkormányzata közötti  

Ellátási Szerződés felülvizsgálata 

 

 

 

1. A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadja a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

Mezőkövesdi Gondozóház 2014. évi önkormányzattól átvállalt szociális feladatok 

ellátásáról szóló szakmai beszámolót. 

 

2. A Képviselő-testület elfogadja a 2004. december 15-én kötött Ellátási Szerződés az e 

határozat melléklete szerinti módosítását. 

 

3. A Képviselő-testület vállalja, hogy az Önkormányzat a tárgyévi költségvetési 

rendeletében jóváhagyott normatíva kiegészítést nyújt az MMSZ részére az Ellátási 

Szerződésben foglalt feladatai ellátására. 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
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Melléklet a 25/2015. (II.25.) határozathoz 

ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 

 

 

Amely létrejött egyrészről Mezőkövesd város Önkormányzata (3400 Mezőkövesd, Mátyás király 

u. 112.) a továbbiakban Önkormányzat, képviseli: dr. Fekete Zoltán polgármester, 

 

másrészről a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, továbbiakban MMSZ (Fővárosi 

Bíróság 7.Pk.20.910/1989/1. sz. végzése alapján 10-es sorszámmal nyilvántartásba vett, cím: 

1125 Budapest, Szarvas G. út 58-60.) képviseli: Kozma Imre elnök között, az alulírott helyen és 

napon az alábbi feltételekkel: 

 

1) A 2004. december 20. napján aláírt Ellátási Szerződést a szerződő felek közös megegyezéssel 

az alábbiak szerint módosítják: 

 

Az Ellátási Szerződés 8) pontjának b) alpontja az alábbiakra változik: 

 

b) Az Önkormányzat normatíva kiegészítési támogatás mértéke a tárgyévi költségvetési 

rendeletben jóváhagyott összeg, melyet az Önkormányzat négy egyenlő részben, minden 

negyedév végén utal át az MMSZ intézményi bankszámlájára.  

 

 

Jelen Ellátási Szerződés módosítását a felek átolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 

 

 

 

 

 

Mezőkövesd, 2015.     Budapest, 2015. 

 

 

...........................................................     .............................................................. 

   dr. Fekete Zoltán polgármester     Kozma Imre 

Mezőkövesd Város Önkormányzat           apostoli protonotárius, elnök 

   képviseletében           Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

                

 

 

 

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

       dr. Jakab Orsolya     Balog Lászlóné 

        jegyző      Kincstári Irodavezető 
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4.)Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója a 2014. évi 

tevékenységéről (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

 

Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság 

9 fő bizottsági tagból 9 fő vett részt a szavazásban, melyből 9 fő igen szavazatával a  Pénzügyi és 

Fejlesztési Bizottság a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évben végzett 

munkájáról szóló 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 a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évben 

végzett munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és azt elfogadásra javasolja a képviselő-

testületnek.  
 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester megköszöni a hivatal dolgozóinak a munkáját. 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 

26/2015. (II.25.)  határozata 

 

 

a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal 

2014. évben végzett munkájáról 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta 

és a következőképpen határozott: 

 

A Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének a hivatal 2014. évben végzett 

munkájáról szóló beszámolóját elfogadja. 

 

 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: értelem szerint 
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5/1.)Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának 

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 Bizottsága Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító 

Okiratának módosításával kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot a 

mellékelt módosító okirattal együtt javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra.  

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester mivel a napirendhez a jelenlévők részéről hozzászólás, vélemény 

nem hangzik el, így a határozati javaslatot a módosított alapító okirattal együtt 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 

27/2015. (II.25.)  határozata 
 

a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító  

Okiratának módosítása 

 

 

1. A Képviselő-testület a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának 

módosítását elfogadja és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot jelen határozat 

melléklete szerint jóváhagyja. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a módosításokkal kapcsolatos szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

 

      Felelős: polgármester 

                    jegyző 

      Határidő: azonnal 
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1. melléklet a 27/2015. (II.25.) határozathoz                                                       Okirat száma: 

Módosító okirat 

A Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Mezőkövesd Város Önkormányzata által 

2012. XII. 19. napján kiadott, 323/2012.(XII.19.) önkormányzati határozatával elfogadott, 

Borsodivánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. XII. 13-án kiadott 

53/2012. (XII.13.) önkormányzati határozatával elfogadott, Egerlövő Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. XII. 27-én kiadott 41/2012. (XII.27.) 

önkormányzati határozatával elfogadott, Négyes Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete által 2012. XII. 14-én kiadott 46/2012. (XII.14.) önkormányzati határozatával 

elfogadott, Szomolya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. XII. 14-én 

kiadott 95/2012.(XII.14.) önkormányzati határozatával elfogadott, Tard Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. XII. 13-án  kiadott 112/2012.(XII.13.) 

önkormányzati határozatával elfogadott, Tiszabábolna Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete által 2012. december 14-én kiadott 78/2012.(XII.14.) önkormányzati 

határozatával elfogadott, Tiszavalk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által 

2012. XII. 27-én kiadott, a 74/2012. (XII.27.) önkormányzati határozatával elfogadott 

számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a 

alapján – a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok 

osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendeletre-, illetve a 

………………………… ../2015(II.25.) határozatokra figyelemmel a következők szerint 

módosítom:  

 Az alapító okirat 3. pontjának 2. mondatában a „3400 Mezőkövesd, Szent László tér 7.” helyébe 

a következő  

      „3400 Mezőkövesd, Szent László tér 23.” szöveg lép. 

1. Az alapító okirat 4.1  és  4.2. pontjai helyébe a következő rendelkezés lép: 

A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének  

  megnevezése  székhelye  

1  

Mezőkövesd Város 

Önkormány-zat Polgármesteri 

Hivatala 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112. 

2  

Borsodivánka – Négyes - 

Tiszavalk Községek 

Képviselő-testületeinek 

Körjegyzősége 3462 Borsodivánka, Szabadság út 12. 

3  

Szomolya Községi 

Önkormányzat Polgármesteri 

Hivatala 3411 Szomolya Szabadság tér 1. 

4 

Tard Község Polgármesteri 

Hivatala 3416 Tard, Rózsa F. út 1. 
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5 

Tiszabábolna-Tiszadorogma 

Önkormányzatok 

Körjegyzősége 3465 Tiszabábolna, Fő út 113. 

6. 

Mezőkövesdi Többcélú 

Kistérségi Társulás 

Munkaszervezete 

 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 114. 

2. Az alapító okirat 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

  kormányzati funkciószám  kormányzati funkció megnevezése  

1  011120  Adó-, vám- és jövedéki igazgatás  

2  011130 

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó 

és általános igazgatási tevékenysége 

3  011140 

Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok 

igazgatási tevékenysége 

4 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 

5 013350 

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 

kapcsolatos feladatok 

6  013360 

Más szerv részére végzett pénzügyi-, gazdasági-, 

üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 

7  016010 

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 

képviselő választásokhoz 

8  016020 

Országos- és helyi népszavazással kapcsolatos 

tevékenységek 

9 016030 Állampolgársági ügyek 

10  041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

12 041232 Start- munka program – Téli közfoglalkoztatás 

13  041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

14  044310 Építésügy igazgatása 

15  066020 Város-, községgazdálkodás, egyéb szolgáltatások 

16 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 

17 105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása 

18 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 

 

3. Az alapító okirat 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 
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 megnevezése  székhelye  

1  

Borsodivánka Község 

Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

3462 Borsodivánka, Szabadság út 12. 

 

2  

Egerlövő Község 

Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

3461 Egerlövő, Dózsa György út 19. 

 

3  

Négyes Község 

Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

3463 Négyes, Rákóczi Ferenc út 45. 

 

4 

Szomolya Község 

Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

3411 Szomolya Szabadság tér 1. 

 

5 

Tard Község 

Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

3416 Tard, Rózsa F. út 1. 

 

6 

Tiszabábolna Község 

Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 3465 Tiszabábolna, Fő út 113. 

7 

Tiszavalk Község 

Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 3464 Tiszavalk, Templom út 2. 

 

4. Az alapító okirat 6. pontjának utolsó mondatában szereplő „Egerlövő, Szomolya, Tard 

és Borsodivánka településeken a közös hivatalnak kirendeltsége működik az igazgatási, 

pénzügyi és adózási tevékenység végzésére.” helyébe a következő szöveg lép: 

         „Szomolya, Tard településeken kirendeltségek, illetve Borsodivánka, Egerlövő, Négyes 

Tiszavalk, Tiszabábolna településeken ügyfélszolgálatok működnek az igazgatási, 

pénzügyi és adózási tevékenység végzésére.” 

5. Az alapító okirat 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:  

  foglalkoztatási jogviszony  jogviszonyt szabályozó jogszabály  

1  köztisztviselői jogviszony 

közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény  

2  munkaviszony Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

3 megbízási jogviszony Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

 

Jelen módosító okiratban szereplő számozások a módosításokkal egységes szerkezetű alapító 

okiratban értelemszerűen változnak. 
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Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.  

Kelt: Mezőkövesd, 2015. február   

P.H. 

  

aláírás  
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 2. melléklet a 27/2015. (II.25.) határozathoz                                 Okirat száma:  

Alapító okirat 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva  

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Mezőkövesdi 

Közös Önkormányzati Hivatal  alapító okiratát a következők szerint adom ki:  

1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, 

telephelye 

1.1. A költségvetési szerv  

1.1.1. megnevezése: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal 

1.3. A költségvetési szerv 

1.3.1. székhelye:  

                                   3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112. 

1.3.2. telephelye(i):                                                                                                                

  telephely megnevezése telephely címe  

1  3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 114. 

2  
3400 Mezőkövesd, Szent László tér 23. 

3  

                                                                                                

3462 Borsodivánka, Szabadság út 12. 

4  
3461 Egerlövő, Dózsa György út 19. 

5  
3463 Négyes, Rákóczi Ferenc út 45. 

6  
3411 Szomolya, Szabadság tér 1. 

7  
3416 Tard, Rózsa Ferenc út 1.  

8  
3465 Tiszabábolna, Fő út 113. 

9  
3464 Tiszavalk, Templom u. 2. 
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2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések  

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma:  

          2013. január 01. 

2.2. A költségvetési szerv alapításáról rendelkező jogszabály:  

 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84.§, 85.§-

okban foglaltak alapján. 

2.3. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

 megnevezése  székhelye  

1  

Borsodivánka Község 

Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

3462 Borsodivánka, Szabadság út 12. 

 

2  

Egerlövő Község 

Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

3461 Egerlövő, Dózsa György út 19. 

 

3  

Négyes Község 

Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

3463 Négyes, Rákóczi Ferenc út 45. 

 

4 

Szomolya Község 

Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

3411 Szomolya Szabadság tér 1. 

 

5 

Tard Község 

Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

3416 Tard, Rózsa F. út 1. 

 

6 

Tiszabábolna Község 

Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 3465 Tiszabábolna, Fő út 113. 

7 

Tiszavalk Község 

Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 3464 Tiszavalk, Templom út 2. 

                                                     

2.4. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének  

  megnevezése  székhelye  

1  

Mezőkövesd Város 

Önkormány-zat Polgármesteri 

Hivatala 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112. 
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2  

Borsodivánka – Négyes - 

Tiszavalk Községek 

Képviselő-testületeinek 

Körjegyzősége 3462 Borsodivánka, Szabadság út 12. 

3  

Szomolya Községi 

Önkormányzat Polgármesteri 

Hivatala 
3411 Szomolya Szabadság tér 1. 

4 

Tard Község Polgármesteri 

Hivatala 
3416 Tard, Rózsa F. út 1. 

5 

Tiszabábolna-Tiszadorogma 

Önkormányzatok 

Körjegyzősége 
3465 Tiszabábolna, Fő út 113. 

6. 

Mezőkövesdi Többcélú 

Kistérségi Társulás 

Munkaszervezete 
3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 114. 

 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete  

3. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének  

3.1.1. megnevezése:  

Mezőkövesd Város Önkormányzata  

3.1.2. székhelye:  

            3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége  

4.1. A költségvetési szerv közfeladata:  

 A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

(továbbiakban: Mötv.) 84. § (1) bekezdése alapján a közös önkormányzati hivatal ellátja az 

önkormányzatok működésével, valamint a polgármester és a jegyző feladat- és hatáskörébe 

tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A 

hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel 

történő együttműködésének összehangolásában. 

 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:  

 



60 

 

  szakágazat száma  szakágazat megnevezése  

1  841105 

Helyi önkormányzatok, társulások igazgatási 

tevékenysége 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  

A közös hivatal ellátja a Mötv.-ben, az Államháztartási törvényben és a vonatkozó egyéb 

jogszabályban a számára meghatározott feladatokat Mezőkövesd, Borsodivánka, Egerlövő, 

Négyes, Szomolya, Tard, Tiszabábolna és Tiszavalk települések vonatkozásában. A közös 

hivatal feladatait részletesen a társult települések önkormányzatai által jóváhagyott, a közös 

hivatal működtetésére és fenntartására létrejött megállapodás tartalmazza. 

Szomolya, Tard településeken kirendeltségek, illetve Borsodivánka, Egerlövő, Négyes 

Tiszavalk, Tiszabábolna településeken ügyfélszolgálatok működnek az igazgatási, pénzügyi 

és adózási tevékenység végzésére. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

  kormányzati funkciószám  kormányzati funkció megnevezése  

1  011120  Adó-, vám- és jövedéki igazgatás  

2  011130 

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó 

és általános igazgatási tevékenysége 

3  011140 

Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok 

igazgatási tevékenysége 

4 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 

5 013350 

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 

kapcsolatos feladatok 

6  013360 

Más szerv részére végzett pénzügyi-, gazdasági-, 

üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 

7  016010 

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 

képviselő választásokhoz 

8  016020 

Országos- és helyi népszavazással kapcsolatos 

tevékenységek 

9 016030 
Állampolgársági ügyek 

10  041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

12 041232 Start- munka program – Téli közfoglalkoztatás 

13  041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

14  044310 Építésügy igazgatása 

15  066020 Város-, községgazdálkodás, egyéb szolgáltatások 

16 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 

17 105010 
Munkanélküli aktív korúak ellátása 

18 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 
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4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:  

          Mezőkövesd Város közigazgatási területe, 

Borsodivánka Község közigazgatási területe, 

Egerlövő Község közigazgatási területe, 

Négyes Község közigazgatási területe, 

Szomolya Község közigazgatási területe, 

Tard Község közigazgatási területe, 

Tiszabábolna Község közigazgatási területe és 

Tiszavalk Község közigazgatási területe. 

 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése  

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:  

A jegyző kinevezése a Mötv. 82-83. §-ai, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 

évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik. 

A jegyzőt a város polgármestere – pályázat alapján határozatlan időre – nevezi ki és 

gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. 

 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:  

  foglalkoztatási jogviszony  jogviszonyt szabályozó jogszabály  

1  köztisztviselői jogviszony 

közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény  

2  munkaviszony Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

3 megbízási jogviszony Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

 

5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése:  

 

A költségvetési szerv szervezeti felépítését és működésének rendjét, a vezetők közötti 

feladatmegosztást, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és 

Működési Szabályzat határozza meg. 

 

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 

ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv Mezőkövesd Város Önkormányzata által 2012. XII. 19. 

napján kelt, 323/2012.(XII.19.) önkormányzati határozatával elfogadott, Borsodivánka Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. XII. 13-án kelt 53/2012. (XII.13.) 
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önkormányzati határozatával elfogadott, Egerlövő Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete által 2012. XII. 27-én kelt 41/2012. (XII.27.) önkormányzati határozatával elfogadott, 

Négyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. XII. 14-én kelt 46/2012. 

(XII.14.) önkormányzati határozatával elfogadott, Szomolya Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete által 2012. XII. 14-én kelt 95/2012.(XII.14.) önkormányzati határozatával 

elfogadott, Tard Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. XII. 13-án  kelt 

112/2012.(XII.13.) önkormányzati határozatával elfogadott, Tiszabábolna Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 14-én kelt 78/2012.(XII.14.) 

önkormányzati határozatával elfogadott, Tiszavalk Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete által 2012. XII. 27-én kelt, a 74/2012. (XII.27.) önkormányzati határozatával 

elfogadott okiratszámú alapító okiratot visszavonom.  

Kelt: Mezőkövesd, 2015. február…….. 

……………………………………………… …………………………………… 

……………………………………………..  …………………………………… 

……………………………………………… ……………………………………. 

……………………………………………  ……………………………………. 

Ellenjegyzem: 

…………………………………   
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5/2.) Mezőkövesdi Városgondnokság alapító okiratának 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 Bizottsága Mezőkövesdi Városgondnokság Alapító Okiratának 

módosításával kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot a mellékelt 

módosító okirattal együtt elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.  

 

 

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

hozzászólás, vélemény nem hangzik el, így a határozati javaslatot a módosított alapító okirattal 

együtt 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 

28/2015. (II.25.)  határozata 
 

a Mezőkövesdi Városgondnokság Alapító Okiratának módosítása 

 

 

1.) A Képviselő-testület a Mezőkövesdi Városgondnokság Alapító Okiratának módosítását 

elfogadja és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot jelen határozat melléklete 

szerint jóváhagyja. 

2.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a módosításokkal kapcsolatos szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

 

 

      Felelős: polgármester 

                    jegyző 

       Határidő: azonnal 
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MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
 

A Mezőkövesdi Városgondnokság a Mezőkövesd Város Önkormányzata által 2013. január 30. 

napján kiadott, 17/2013. (I.30.) számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és 

szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendeletre figyelemmel – a 

következők szerint módosítom:  

 

1. Az alapító okirat 4. pontjában „a jogelőd nélküli alakulás” elhagyásra kerül. 

 

2. Az alapító okirat 8. pontja elhagyásra kerül a további szerkezeti egységek számozásának 

értelemszerű megváltozásával   

 

3. Az alapító okirat 9. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép a további szerkezeti egységek 

számozásának értelemszerű megváltozásával: 

 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

  kormányzati funkciószám  kormányzati funkció megnevezése  

1  013360 

Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, 

üzemeltetési, egyéb szolgáltatások  

2  041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás  

3  041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

4 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai  

5 091220 

Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók 

nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési 

feladatok  

6 091250 

Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési 

feladatok  

7 092120 

Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók 

nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési 

feladatok  

8 092260 

Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti 

és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési 

feladatok  

9 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben  

10 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben  

11 096030 

Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának 

biztosítása  

12 102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása  

13 102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása  

14 102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása 
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15 104035 

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali 

intézményében  

16 104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében  

17 107051 Szociális étkeztetés  

 

 

4. Az alapító okirat 10. pontja elhagyásra kerül a további szerkezeti egységek számozásának 

értelemszerű megváltozásával. 

 

5. Az alapító okirat 18. pontja elhagyásra kerül a további szerkezeti egységek számozásának 

értelemszerű megváltozásával. 

 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.  

 

Kelt. Mezőkövesd, 2015. február ... 
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Okirat száma: 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva  

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Mezőkövesdi 
Városgondnokság alapító okiratát a következők szerint adom ki:  

1. A költségvetési szerv megnevezése,  

székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv  

1.1.1. megnevezése: Mezőkövesdi Városgondnokság 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 3400 Mezőkövesd, Mátyás király u. 114. 

1.2.2. telephelye(i): 

  telephely címe  

1  Mezőkövesd, Építők útja 1. 

2  Mezőkövesd,Móra Ferenc utca 2. 

3 Mezőkövesd, Hősök tere 14. 

4 Mezőkövesd,Mátyás király út 225. 

5 Mezőkövesd,Mátyás király út 146. 

6 Mezőkövesd,László Károly utca 1. 

7 Mezőkövesd, Dohány utca 1. 

8 Mezőkövesd, Egri út 3. 

9 Mezőkövesd, Deák Ferenc utca 1. 

10 Mezőkövesd, Damjanich utca 1. 

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések  

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2004. január 1 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

2.2.2. székhelye: 3400 Mezőkövesd, Mátyás király u. 112. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének 
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3.1.1. megnevezése: Mezőkövesd Város Önkormányzata  

3.1.2. székhelye: 3400 Mezőkövesd, Mátyás Király út 112. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 
 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi 

társulási intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:  

  szakágazat száma  szakágazat megnevezése  

1  841117 

Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, 

kisegítő szolgálatai 

 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Az építményen belül végzett kombinált 

kisegítő szolgáltatás (létesítményben elvégzendő ált. belső takarítás, kisebb javítás, 

karbantartás, és egyéb kapcsolódó szolgáltatás). 

Intézményi étkeztetés keretében biztosított étkezéssel kapcsolatok tevékenység. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

  kormányzati funkciószám  kormányzati funkció megnevezése  

1  013360 

Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, 

üzemeltetési, egyéb szolgáltatások  

2  041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás  

3  041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

4 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai  

5 091220 

Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók 

nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési 

feladatok  

6 091250 

Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési 

feladatok  

7 092120 

Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók 

nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési 

feladatok  

8 092260 

Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti 

és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési 

feladatok  

9 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben  

10 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben  

11 096030 

Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának 

biztosítása  
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12 102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása  

13 102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása  

14 102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása 

15 104035 

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali 

intézményében  

16 104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében  

17 107051 Szociális étkeztetés  

 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Mezőkövesd közigazgatási 

területe. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 
 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét a 

közalkalmazotti jogviszony keretein belül Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete nevezi ki az általa kiírt nyilvános pályázat útján. 

5.2 A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: Közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján közalkalmazott 

5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: A szervezeti felépítésre a 

Mezőkövesdi Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatában 

meghatározottak az irányadóak. 

 
6. Záró rendelkezések 

 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 

ezzel egyidejűleg a Mezőkövesdi Városgondnokság 2013. január 30. napján kelt, a Mezőkövesd 

Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013. (I.30.) okiratszámú alapító okiratot 

visszavonom.  

 

Kelt: Mezőkövesd, 2015. február .. 

 

 

 

        Dr. Fekete Zoltán 

                        Mezőkövesd Város Önkormányzat 

        alapító szerv képviseletében   
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5/3.) Városi Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának 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 Bizottsága Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának 

módosításával kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot a mellékelt 

módosító okirattal együtt elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.  

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

javaslat nem hangzik el, így a határozati javaslatot a módosított alapító okirattal együtt 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 

29/2015. (II.25.)  határozata 

 

 

a Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása 

 

1. A Képviselő-testület a Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítását 

elfogadja és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot jelen határozat melléklete 

szerint jóváhagyja. 

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a módosításokkal kapcsolatos szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

 

      Felelős: polgármester 

                    jegyző 

       Határidő: azonnal 
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MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
 

A Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde a Mezőkövesd Város Önkormányzata által 2012. szeptember 

12. napján kiadott, 234/2013. (IX.26.) számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 8/A. §-a  és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) 
bekezdése  alapján – a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok 

osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendeletre figyelemmel – a következők 

szerint módosítom:  

 

1. Az alapító okirat 2. pontja elhagyásra kerül a további szerkezeti egységek számozásának 

értelemszerű megváltozásával. 
 
2. Az alapító okirat 3. pontja elhagyásra kerül a további szerkezeti egységek számozásának 

értelemszerű megváltozásával. 
 
3. Az alapító okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
6.3. A köznevelési intézmény tagintézménye(i): 

  tagintézmény megnevezése  tagintézmény címe  

1  

Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde 

Egri úti Tagóvodája 3400 Mezőkövesd, Egri u. 3. 

2  

Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde 

Dohány úti Tagóvodája 3400 Mezőkövesd, Dohány u. 1. 

3  

Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde 

Móra Ferenc úti Tagóvodája 3400 Mezőkövesd, Móra Ferenc u. 2. 

4 

Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde 

Deák Ferenc úti Bölcsődéje 3400 Mezőkövesd, Deák Ferenc u. 1. 

 
4. Az alapító okirat 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

  kormányzati funkciószám  kormányzati funkció megnevezése  

1  041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

2  041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

3  091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

4 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

5 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

6 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

7 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

8 104035 

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali 

intézményében 

9 104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében 
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5. Az alapító okirat 11. pontja elhagyásra kerül a további szerkezeti egységek számozásának 

értelemszerű megváltozásával. 

6. Az alapító okirat 14. pontja elhagyásra kerül a további szerkezeti egységek számozásának 

értelemszerű megváltozásával. 
 
7. Az alapító okirat 18. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

6.2.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Önállóan működő költségvetési 

szerv. Az intézmény pénzügyi gazdálkodási feladatait Mezőkövesdi Közös 

Önkormányzati Hivatal (3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112.) mint önállóan 

működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el. 

8. Az alapító okirat 19. pontja elhagyásra kerül a további szerkezeti egységek számozásának 

értelemszerű megváltozásával. 
 
9. Az alapító okirat 23. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

6.4. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési 

intézmény 

6.4.1. székhelyén: 120 fő 

6.4.2. tagintézményében:  

  tagintézmény megnevezése  maximális gyermek-, tanulólétszám  

1  

Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde 

Egri úti Tagóvodája 210 fő 

2  

Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde 

Dohány úti Tagóvodája 150 fő 

3  

Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde 

Móra Ferenc úti Tagóvodája 120 fő 

4 

Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde 

Deák Ferenc úti Bölcsődéje 108 fő 

10. Az alapító okirat 25. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„6.9. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: Mezőkövesd Város Önkormányzat 

tulajdonában lévő épület, a vagyonleltár alapján nyilvántartott tárgyi eszközök és egyéb  

készletek. 

  

ingatlan címe  ingatlan  

helyrajzi 

száma  

ingatlan 
hasznos 
alapterülete  

(m2)  

vagyon  

feletti  

rendelkezés 

joga vagy a 

vagyon 

használati 

joga  

az 

ingatlan 

funkciója, 

célja  

1  3400-Mezőkövesd, Egri u. 3.  515/6  535 

Kizárólagos 

önkormány-

Óvodai 

feladatok 
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zati 

tulajdon 

ellátása 

2  3400-Mezőkövesd, Dohány u. 1. 5383/16 753 

Kizárólagos 

önkormány-

zati 

tulajdon 

Óvodai 

feladatok 

ellátása 

3  3400-Mezőkövesd, Móra F. u. 2. 2945/1 811  

Kizárólagos 

önkormány-

zati 

tulajdon 

Óvodai 

feladatok 

ellátása 

4 3400-Mezőkövesd, László K. u. 1. 4873 677 

Kizárólagos 

önkormány-

zati 

tulajdon 

Óvodai 

feladatok 

ellátása 

5 3400-Mezőkövesd, Deák F. út 1.. 3432/13 937 

Kizárólagos 

önkormány-

zati 

tulajdon 

Bölcsődei 

feladatok 

ellátása 

 

 

 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.  

 

 

 

 

Kelt. Mezőkövesd, 2015. február ... 
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Okirat száma: 

 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva  

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde 
alapító okiratát a következők szerint adom ki:  

1. A költségvetési szerv megnevezése, 

székhelye, telephelye 

 

1.1. A költségvetési szerv  

 1.1.1 megnevezése: Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 3400 Mezőkövesd, László Károly u. 1. 

 

2. A költségvetési szerv alapításával és  

megszűnésével összefüggő rendelkezések  
 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2004. január 1 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

2.2.2. székhelye: 3400 Mezőkövesd, Mátyás király u. 112. 

A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének: Városi Bölcsőde 3400 Mezőkövesd, 

Deák Ferenc út 7.  

Beolvadás dátuma: 2009. 07. 01. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének 

3.1.1. megnevezése: Mezőkövesd Város Önkormányzata  

3.1.2. székhelye: 3400 Mezőkövesd, Mátyás Király út 112. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 13. §. 6. pontja alapján Óvodai ellátás, illetve óvodai nevelés és 

bölcsődei ellátás 

 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 
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  szakágazat száma  szakágazat megnevezése  

1  851020 Óvodai nevelés 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

 

Óvodai feladatok: Három éves kortól az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig – ha 

a jogszabály másképp nem rendelkezik – legfeljebb hét éves koráig a gyermekek nevelése, 

iskolai életmódra felkészítő csoportos foglalkoztatása, napközi otthon jellegű ellátása, napi 

többszöri étkeztetéssel, foglalkozási időn túli felügyelettel, pihentetéssel, tehetséggondozás, 

képességfejlesztés. 

 

Kiegészítő tevékenységként:  
Művészeti, sport, nyelv és egyéb az életkori sajátosságokhoz igazodó foglalkozások, 

tanfolyamok szervezése, az óvoda esélyteremtést, hátrány-kompenzálást célul kitűző, képesség 

kibontakoztató integrációs nevelést, oktatás valósít meg, a hátrányos és halmozottan hátrányos 

gyermekek tekintetében, 

A többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése cigány 

kulturális óvodai nevelés 

 

Bölcsődei feladatok: Bölcsődei ellátás keretében biztosítja a családban nevelkedő gyermekek 

napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését a gyermek 3 éves korának betöltéséig, 

ill. annak a nevelési évnek a végéig, amelyben a gyermek a 3. életévét betölti. 

 

Orvosi szakvélemény alapján biztosítja továbbá: 
az óvodai nevelésre még nem érett gyermekek gondozását és nevelését, a gyermek 4. életévének 

betöltését követő augusztus 31. napjáig. 

A fogyatékkal élő gyermekek napközbeni ellátását, a gyermek 6. életéve betöltését követő 

augusztus 31-ig.  

Kiegészítő tevékenységként térítés ellenében Gyermekhotel működtetése, mely az 

alaptevékenységet segíti elő.  

 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

  kormányzati funkciószám  kormányzati funkció megnevezése  

1  041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

2  041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

3  091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

4 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

5 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

6 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

7 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

8 104035 

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali 

intézményében 

9 104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében 

 



75 

 

a) A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 

-az óvodai ellátás vonatkozásában: Mezőkövesd közigazgatási területe 

-a bölcsőde ellátás vonatkozásában: Mezőkövesd közigazgatás területe és az alapító okirat 1.sz. 

mellékletében felsorolt települések közigazgatási területe 

 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 
 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény egyszemélyi felelős 

vezetőjét nyilvános pályázat útján Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

figyelembevételével nevezi ki, határozott időre.  

 

5.2 A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: Közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján közalkalmazott 

5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: A szervezeti felépítésre a 

Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatában 

meghatározottak az irányadóak. 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

 

6.1. A köznevelési intézmény fenntartójának  

6.1.1. megnevezése:  Mezőkövesd Város Önkormányzat 

6.1.2. székhelye: 3400 Mezőkövesd, Mátyás király u. 112. 

6.2. A köznevelési intézmény  

6.2.1. típusa: Többcélú intézmény 

         6.2.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: Óvodai nevelés a nemzeti 

 köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján, valamint bölcsődei ellátás 
6.2.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Önállóan működő költségvetési 

szerv. Az intézmény pénzügyi gazdálkodási feladatait Mezőkövesdi Közös 

Önkormányzati Hivatal (3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112.) mint önállóan 

működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el. 

6.3. A köznevelési intézmény tagintézménye(i): 

  tagintézmény megnevezése  tagintézmény címe  

1  

Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde 

Egri úti Tagóvodája 3400 Mezőkövesd, Egri u. 3. 

2  

Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde 

Dohány úti Tagóvodája 3400 Mezőkövesd, Dohány u. 1. 

3  

Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde 

Móra Ferenc úti Tagóvodája 3400 Mezőkövesd, Móra Ferenc u. 2. 

4 

Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde 

Deák Ferenc úti Bölcsődéje 3400 Mezőkövesd, Deák Ferenc u. 1. 

6.4. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési 

intézmény 

6.4.1. székhelyén: 120 fő 
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6.4.2. tagintézményében:  

  tagintézmény megnevezése  maximális gyermek-, tanulólétszám  

1  

Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde 

Egri úti Tagóvodája 210 fő 

2  

Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde 

Dohány úti Tagóvodája 150 fő 

3  

Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde 

Móra Ferenc úti Tagóvodája 120 fő 

4 

Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde 

Deák Ferenc úti Bölcsődéje 108 fő 

 

6.5. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: Mezőkövesd Város Önkormányzat 

tulajdonában lévő épület, a vagyonleltár alapján nyilvántartott tárgyi eszközök és egyéb 

készletek. 

  

ingatlan címe  ingatlan  

helyrajzi 

száma  

ingatlan 
hasznos 
alapterülete  
(m2)  

vagyon  

feletti  

rendelkezés 

joga vagy a 

vagyon 

használati 

joga  

az 

ingatlan 

funkciója, 

célja  

1  3400-Mezőkövesd, Egri u. 3.  515/6  535 

Kizárólagos 

önkormány-

zati 

tulajdon 

Óvodai 

feladatok 

ellátása 

2  3400-Mezőkövesd, Dohány u. 1. 5383/16 753 

Kizárólagos 

önkormány-

zati 

tulajdon 

Óvodai 

feladatok 

ellátása 

3  3400-Mezőkövesd, Móra F. u. 2. 2945/1 811  

Kizárólagos 

önkormány-

zati 

tulajdon 

Óvodai 

feladatok 

ellátása 

4 3400-Mezőkövesd, László K. u. 1. 4873 677 

Kizárólagos 

önkormány-

zati 

tulajdon 

Óvodai 

feladatok 

ellátása 

5 3400-Mezőkövesd, Deák F. út 1.. 3432/13 937 

Kizárólagos 

önkormány-

zati 

tulajdon 

Bölcsődei 

feladatok 

ellátása 
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7. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 

ezzel egyidejűleg a Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde 2013. szeptember 26. napján kelt, 

Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 234/2013. (IX.26.) okiratszámú 

alapító okiratot visszavonom.  

 

 

 

Kelt: Mezőkövesd, 2015. február .... 

 

 

 Dr. Fekete Zoltán 

                        Mezőkövesd Város Önkormányzat 

 alapító szerv képviseletében   
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5/4.) Mezőkövesdi Városi Rendelőintézet alapító okiratának 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 Bizottsága a Városi Önkormányzat Rendelőintézete Alapító Okiratának 

módosításával kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot a mellékelt 

módosító okirattal együtt elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.  

 

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

javaslat nem hangzik el, így a határozati javaslatot a módosított alapító okirattal együtt 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 

30/2015. (II.25.)  határozata 
 

a Városi Önkormányzat Rendelőintézete Alapító Okiratának módosítása 

 

1. A Képviselő-testület a Városi Önkormányzat Rendelőintézete Alapító Okiratának 

módosítását elfogadja és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot jelen határozat 

melléklete szerint jóváhagyja. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a módosításokkal kapcsolatos szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

 

      Felelős: polgármester 

                    jegyző 

      Határidő: azonnal 
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1. melléklet a 30/2015.(II.25.) határozathoz 

 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

 

 

A Városi Önkormányzat Rendelőintézete a  Mezőkövesd Város Önkormányzata által a 

2009. XII.02. napján kiadott 399/2009.(XII.02.) ÖK. számú alapító okiratát az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján– a kormányzati funkciók, államháztartási 

szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM 

rendeletre -, ……illetve a ……./2015. (II.25.) határozatra figyelemmel-  a következők szerint 

módosítom:  

 

1. Az alapító okirat 1. oldalán „Az intézmény működési köre” a  következővel egészül ki: 

 

Ároktő, Igrici, Mezőcsát, Tiszakeszi, Tiszatarján, Hejőbába, Hejőkürt, Hejőkeresztúr, 

Hejőpapi, Hejőszalonta, Nemesbikk, Szakáld, Oszlár, Sajóörös, Sajószöged, Tiszaújváros, 

Nagycsécs, Emőd, Girincs, Harsány, Kesznyéten, Kiscsécs, Kisgyőr, Kistokaj, Köröm, 

Mályi, Muhi, Nyékládháza, Ónod, Sajólád, Sajópetri. 

 

2. Az alapító okirat 1. oldalán „Az intézmény alaptevékenysége” a következővel egészül ki:  

 

Kormányzati funkció: 074011 

Kormányzati funkció megnevezése: Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 

 

3. Az alapító okirat 1. oldalán az intézmény „Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

Járóbeteg szakorvosi ellátás, gyógyító, megelőző tevékenység” helyébe a  

 

4. „A költségvetési szerv közfeladata: Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 

(továbbiakban Eütv.) 89. § (1) bekezdése alapján közfeladata az általános járóbeteg-

szakellátás a beteg folyamatos ellátását, gondozását végző orvos beutalása vagy a 

beteg jelentkezése alapján, szakorvos által végzett egyszeri, illetve alkalomszerű 

egészségügyi ellátás, továbbá fekvőbeteg-ellátást nem igénylő krónikus betegség 

esetén a folyamatos szakorvosi gondozás, Eütv. 81. § (1) bekezdése  alapján 

közfeladata a szűrővizsgálatok elvégzése,  Eütv. 86. § (1) és (2) bekezdése alapján a 

magzat egészséges fejlődésének ellenőrzése a család- és nővédelmi gondozás 

keretében. 

A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet alapján közfeladat 

a  területi védőnői ellátás, valamint  az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 

3.) NM rendelet alapján az iskola-egészségügyi ellátás keretében iskola védőnői 

tevékenység az iskolaorvossal együttes szolgáltatással. Járóbeteg szakorvosi ellátás, 

gyógyító, megelőző tevékenység.” szöveg lép. 

5. Az alapító okirat 2. oldalán  

 

              „Az Intézmény kiegészítő tevékenységei: 
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 2009. év  2010. január 01-től  

 851253  Foglalkozás egészségügyi ellátás  

 862231-2  Foglalkozás-egészségügyi alapellátás”  

 

               elhagyásra kerül. 

 

6. Az alapító okirat 2. oldalán  

                 

              „Az Intézmény kisegítő tevékenységei: 

2009. év  2010. január 1-től  

851275  Járóbeteg szakorvosi ellátás (helyiségek bérbeadása, hasznosítása)  

  682002-3  Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése  

Az átmenetileg feleslegessé vált helyiségek bérbeadása, üzemeltetésével 

kapcsolatos kiadások” 

 

               elhagyásra kerül. 

 

7. Az alapító okirat 2. oldalán  

            „ Az Intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat” elhagyásra kerül. 

 

8. Az alapító okirat 2. oldalán  

„Kisegítő és vállalkozási tevékenységek arányainak felső határa a szerv kiadásaiban:     

15%”     elhagyásra kerül. 

 

9. Az alapító okirat 2. oldalán 

 

„ Az intézmény alapító szerve: Mezőkövesdi Járási Tanács Hivatala 

   Az alapítás éve: 1959” helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

              „A költségvetési szerv alapításának dátuma:    

            1959.  

 

10. Az alapító okirat 2. oldalán  

 

„Az intézmény felügyeleti szerve: 

 

Szakmai felügyeleti szerve:  

- ÁNTSZ Észak-magyarországi Regionális Intézet Kirendeltsége  

3530 Miskolc, Meggyesalja u. 12. sz.  

- ÁNTSZ Tiszaújvárosi, Mezőcsáti, Mezőkövesdi Kistérségi Intézet  

3580 Tiszaújváros, Erzsébet tér 26.  

- ÁNTSZ Tiszaújvárosi, Mezőcsáti, Mezőkövesdi Kistérségi Intézet Mezőkövesdi 

Kirendeltsége  

3400 Mezőkövesd, Morvay J.u.1.  

 

               Fenntartó Felügyeleti szerve:  
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- Mezőkövesd Város Önkormányzata  

3400 Mezőkövesd, Mátyás király u. 112. sz.  

  

               Finanszírozási felügyeleti szerve:  

- Észak-magyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár  

3530 Miskolc, Mindszent tér 3. sz.” 

 

elhagyásra kerül. 

 

11. Az alapító okirat 3. oldalán  

 

„Az intézmény típus szerinti besorolása: A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató 

 

               Közszolgáltató szerv fajtája: közintézet”     elhagyásra kerül. 

 

12. Az alapító okirat 3. oldalán  

„Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 

szerv.” elhagyásra kerül. 

 

13. Az alapító okirat 3. oldalán  

„ Az intézmény vezetője: Orvos-igazgató 

  Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: 

  Az Önkormányzat Képviselő-testülete nevezi ki, pályázati kiírás alapján a mindenkori  

hatályos jogszabályoknak megfelelően.” helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

             „ A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:  

Az intézmény vezetőjét, az orvos-igazgatót Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

Képviselőtestülete nevezi ki menti fel, és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat a 

mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően. Kinevezése 5 éves időtartamra 

szól. A kinevezést pályázati eljárás előzi meg. „ 

 

14. Az alapító okirat 3. oldalán 

„Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok: közalkalmazotti és 

megbízási jogviszony.” helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

               A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:  

 

  

foglalkoztatási  

jogviszony jogviszony szabályzó jogszabály 

1  

Közalkalmazotti 

jogviszony 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 

2  megbízási jogviszony Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

 

15. Az alapító okirat 3. oldalán 
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„A feladatellátást szolgáló vagyon: A fenntartó által a Rendelőintézet rendelkezésére 

bocsátott ingatlanok a feladat ellátásához szükséges eszközök, berendezések, 

felszerelések leltár szerint. 

A rendelőintézet a rendelkezésére bocsátott vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg 

biztosítékként felhasználni.” 

 

elhagyásra kerül. 

 

16.  Az alapító okirat 3. oldalán 

 

„A vagyon feletti rendelkezési jog:  

 A rendelkezés jogát Mezőkövesd Város Önkormányzata gyakorolja.” 

 

              elhagyásra kerül. 

 

    

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.  

 

 

 

Mezőkövesd, 2015. február 18. 

 

Dr. Fekete Zoltán 
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2. melléklet a 30/2015. (II.25.) határozathoz                                         Okirat száma:  

ALAPÍTÓ OKIRAT  

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva  

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Városi 

Önkormányzat Rendelőintézete  alapító okiratát a következők szerint adom ki:  

 

1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, 

telephelye 

1.1. A költségvetési szerv  

1.1.1. megnevezése:  Városi Önkormányzat Rendelőintézete   

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye:  3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 75.        

1.2.2. telephelye(i):                 

                                                                                                

  telephely megnevezése telephely címe 

1. Belgyógyászat és Kardiológiai szakrendelések 3400 Mezőkövesd, Széchenyi u. 1. 

2. Védőnői Szolgálat 3400 Mezőkövesd Deák F. u. 1. 

3. Iskolavédőnői Szolgálat 3400 Mezőkövesd Gyula u.4. 

4. Ifjúsági Védőnői Szolgálat 

3400 Mezőkövesd Mátyás király út 

146. 

5. Ifjúsági Védőnői Szolgálat 3400 Mezőkövesd Gróf Zichy u.18. 

6.  Fizikoterápiás szakrendelés 3400 Mezőkövesd  Napfürdő út 1. 

7. Fizikoterápiás szakrendelés 3412 Bogács Alkotmány u.23. 

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések  

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma:    

            1959. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 
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       2.2.1.    megnevezése: Mezőkövesd Város Önkormányzata 

       2.2.2.    székhelye: 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112. 

                                                        

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete  

3.1.  A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének  

3.1.1. megnevezése: Mezőkövesd Város Önkormányzata 

3.1.2. székhelye: 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége  

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 

(továbbiakban Eütv.) 89. § (1) bekezdése alapján közfeladata az általános járóbeteg-

szakellátás a beteg folyamatos ellátását, gondozását végző orvos beutalása vagy a beteg 

jelentkezése alapján, szakorvos által végzett egyszeri, illetve alkalomszerű egészségügyi 

ellátás, továbbá fekvőbeteg-ellátást nem igénylő krónikus betegség esetén a folyamatos 

szakorvosi gondozás, Eütv. 81. § (1) bekezdése  alapján közfeladata a szűrővizsgálatok 

elvégzése,  Eütv. 86. § (1) és (2) bekezdése alapján a magzat egészséges fejlődésének 

ellenőrzése a család- és nővédelmi gondozás keretében. 

A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet alapján közfeladat a 

 területi védőnői ellátás, valamint  az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM 

rendelet alapján az iskola-egészségügyi ellátás keretében iskola védőnői tevékenység az 

iskolaorvossal együttes szolgáltatással. Járóbeteg szakorvosi ellátás, gyógyító, megelőző 

tevékenység 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:  

 

  szakágazat száma  szakágazat megnevezése  

1. 862200 Szakorvosi  járóbeteg ellátás 

 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  

 

         A Mezőkövesd Város Rendelőintézete ellátja a járóbetegek szakellátását, gondozását és a 

gyógyításhoz szükséges labor és képalkotó diagnosztikai, valamint fizikoterápás 

szolgáltatásokat biztosít. Biztosítja a területi fogászati alapellátás fogászati röntgen 

diagnosztikai hátterét. Alaptevékenységei közé tartozik továbbá a Védőnői szolgálat,  ezen 

belül Iskola és Ifjúság Védőnői szolgálat is. Foglalkozás- egészségügyi alap és szakellátási 

tevékenységeket végez.  

(Szabad kapacitás terhére végzett keretében végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek: 

Térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatás többek között külföldi, nem 

biztosított betegellátás esetében. Nem lakóingatlan bérbeadása. 
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 4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

  kormányzati funkciószám  kormányzati funkció megnevezése  

1  072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 

2  072230 Járóbetegek gyógyító gondozása 

3  072313 Fogorvosi szakellátás 

4 072420 Egészségügyi Laboratóriumi szolgáltatások 

5 072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 

6 072450 Fizikoterápiás szolgáltatás 

7 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 

8 074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás 

9 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 

10 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 

 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:  

Mezőkövesd és környéke: Bogács, Borsodgeszt, Bükkábrány, Borsodivánka, 

Bükkzsérc, Cserépfalu, Cserépváralja, Csincse, Egerlövő, Gelej, Kács, Mezőkeresztes, 

Mezőkövesd, Mezőnagymihály, Mezőnyárád, Négyes, Sály, Szentistván, Szomolya, 

Tard, Tibolddaróc, Tiszabábolna, Tiszavalk, Borsodivánka, Tiszadorogma, Vatta, 

Ároktő, Igrici, Mezőcsát, Tiszakeszi, Tiszatarján, Hejőbába, Hejőkürt, Hejőkeresztúr, 

Hejőpapi, Hejőszalonta, Nemesbikk, Szakáld, Oszlár, Sajóörös, Sajószöged, 

Tiszaújváros, Nagycsécs, Emőd, Girincs, Harsány, Kesznyéten, Kiscsécs, Kisgyőr, 

Kistokaj, Köröm, Mályi, Muhi, Nyékládháza, Ónod, Sajólád, Sajópetri. 

        

5. A költségvetési szerv szervezete és működése  

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:  

 

Az intézmény vezetőjét, az orvos-igazgatót Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

Képviselőtestülete nevezi ki menti fel, és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat a 

mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően. Kinevezése 5 éves időtartamra szól. A 

kinevezést pályázati eljárás előzi meg.  

 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:  

 

  

foglalkoztatási  

jogviszony jogviszony szabályzó jogszabály 

1  

Közalkalmazotti 

jogviszony 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 

2  megbízási jogviszony Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
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5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése:  

 

A költségvetési szerv szervezeti felépítését és működésének rendjét, a vezetők közötti 

feladatmegosztást, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és 

Működési Szabályzat határozza meg. 

 

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 

ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2009. december 2. napján kelt, 399/2009. (XII.02.) 

okiratszámú alapító okiratot visszavonom.  

Kelt: Mezőkövesd, 2015. február…….. 

P.H.  

 

 aláírás    
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6.)Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 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 Bizottsága a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 

Megállapodásának módosításával kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta és a határozati 

javaslatot a mellékelt megállapodással együtt elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.  

 

 

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

vélemény nem hangzik el, így a határozati javaslatot a mellékelt Társulási Megállapodás 

módosításával együtt 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 

31/2015. (II.25.)  határozata 
 

Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás  

Társulási Megállapodásának módosításáról 

 

 

 

A Képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést és a következő határozatot hozza: 

 

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

módosítását a jelen határozat melléklete szerint elfogadja. 

 

2./ A testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás módosításával 

kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére. 

 

 

 

Határidő: azonnal 

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

 

Többcélú Kistérségi Társulás létrehozásáról és működtetéséről 

 

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

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 87. §-ában 

foglaltak szerint, jogi személyiséggel rendelkező többcélú kistérségi társulást hoz létre és 

működtet egyes önkormányzati közszolgáltatások közös ellátására. 

 

1) A Társulás neve: Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 

 

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

 

3) A Társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője (2. függelék tartalmazza), lakosságszáma (az 

adott évi költségvetési törvényben meghatározott normatív támogatásoknál figyelembe vett 

lakosságszám az irányadó). 

 

 Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testülete  

képviseli: Csendesné Farkas Edit 

  Bogács, Alkotmány u. 9.       2 073 fő 

 Borsodgeszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

képviseli: Tóth Lajos Zoltán 

  Borsodgeszt, Fő út 56.            274 fő 

 Borsodivánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

képviseli: Bogdán József 

  Borsodivánka, Szabadság u. 12.          741 fő 

 Bükkábrány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

  képviseli: Szalai Szabolcs 

  Bükkábrány, II. András tér 1.      1 672 fő 

 Bükkzsérc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

  képviseli: Vasas Csaba 

  Bükkzsérc, Petőfi u. 4.      1 019 fő 

 Cserépfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

  képviseli: Csendes Péter 

  Cserépfalu, Kossuth u. 125.      1 025 fő 

 Cserépváralja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

  képviseli: Dávid Zoltán 

  Cserépváralja, Alkotmány u. 52.        444 fő 

Csincse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 képviseli: Lőrincz Imre 

  Csincse, Mátyás u. 45.           605 fő 

 Egerlövő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

  képviseli: Buktáné Uza Teodóra 

  Egerlövő, Dózsa Gy. u. 21.           559 fő 

 Kács Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

  képviseli: Ostorházi István 

  Kács, Fő u. 60.                     531 fő 
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 Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

  képviseli: Majoros János 

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

 Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

  képviseli: dr. Fekete Zoltán 

  Mezőkövesd, Mátyás király u. 112.                       16 866 fő 

 Mezőnagymihály Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

  képviseli: Vályi László 

  Mezőnagymihály, Kossuth u. 56.     1 115 fő 

 Mezőnyárád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

  képviseli: Bárdos József Szabolcs 

  Mezőnyárád, Szent István király útja 105.    1 680 fő 

 Négyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

  képviseli: Hegedűs Eszter 

  Négyes, Rákóczi u. 45.            302 fő 

 Sály Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

  képviseli: Fekete Jánosné 

  Sály, Kossuth u. 63.                                                          1 934 fő                           

 Szentistván Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

  képviseli: dr. Pusztai-Csató Adrienn 

  Szentistván, Széchenyi u. 10.      2 543 fő 

Szomolya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 képviseli: Guczi István 

  Szomolya, Szabadság tér 1.      1 631 fő 

 Tard Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

  képviseli: Gál János 

  Tard, Rózsa F. u. 1.       1 308 fő 

 Tibolddaróc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

  képviseli: Dósa József 

  Tibolddaróc, Széchenyi u.1.      1 476 fő 

 Tiszabábolna Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

  képviseli: Hencz Zsolt 

  Tiszabábolna, Fő út 113.         389 fő 

 Tiszavalk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

  képviseli: Domonkos Józsefné 

  Tiszavalk, Templom út 2.        330 fő 

 Vatta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

  képviseli: Korán István 

  Vatta, Szemere B.u.20.         938 fő 

 

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

önkormányzatának közigazgatási területe.  

 

5) A Társulás jogállása: a többcélú kistérségi társulás jogi személy.  

 

6) A Társulás által ellátott feladat-és hatáskörök: 
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a) biztosítani a Társulásban részt vevő települések összehangolt fejlesztését, a térség 

gazdasági fejlődésének előmozdítását, 

b) Személyes gondoskodás keretében: 

ba) a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. tv. 57. §. (1) bek. 

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

családsegítés, közösségi ellátás ( közösségi pszichiátriai ellátás), nappali ellátás 

(idősek klubja)  valamint ápolást, gondozást nyújtó intézmény ( idősek otthona), 

átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény (idősek gondozóháza), 

 

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

 

c) Egészségügyi alapellátás keretében   

ca) védőnői szolgálat és 

cb) központi orvosi ügyelet közös szervezése; 

 

d) Településüzemeltetés, település-egészségügy keretében állati hulladékok gyűjtésének és 

ártalmatlanításának közös szervezése; 

 

e) A bűnmegelőzéssel kapcsolatos feladatok kistérségi koordinálása, szervezése, segítése; 

 

f) Közművelődési, idegenforgalmi és turisztikai tevékenység; 

 

g) Kistérségi sporttevékenység; 

 

h) Közösségi autóbusz fenntartása és üzemeltetése 

 

önkormányzati közszolgáltatások ellátása a kistérségi igényekhez igazítottan, hatékonyan és 

magas szakmai színvonalon történjen.  

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

határozatlan idő. 

 

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

bélyegző, középen a Magyarország címerével. 

 

9) A Társulás szervei:    Társulási Tanács 

az elnök 

az alelnök 

pénzügyi-ellenőrző bizottság 

      eseti munkabizottság 

 

10) A Társulás feladatkörébe tartozó pénzügyi, gazdálkodási, adminisztratív (munkaszervezeti) 

feladatok a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) szervezetén 

belül kerülnek ellátásra a Hivatal Szervezeti- és Működési Szabályzatában foglaltaknak 

megfelelően. A Társulás ügyintézői (pénzügyi, gazdálkodási, adminisztratív) feladatait ellátó 

dolgozók köztisztviselői jogviszony keretében látják el feladataikat. A Társulás munkaszervezeti 

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

határozza meg.  

 

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

polgármestereiből áll. A Társulási Tanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik.  

 

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

ha azt legalább 3 tag az elnöknél, napirend megjelölésével írásban kezdeményezi.     

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

kezdeményezi. A kezdeményezett üléseket az indítvány kézhezvételétől számított 15 napon belül 

össze kell hívni. 

 

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

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

bármely tagja javaslatot tehet. A Társulási Tanács elnökének megbízatása nem szűnik meg az 

önkormányzati választással abban az esetben, ha az önkormányzati ciklus idejére újra 

megválasztják polgármesterré.  

 

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

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

megválasztásra. A Társulási Tanács alelnökének megbízatása nem szűnik meg az önkormányzati 

választással abban az esetben, ha az önkormányzati ciklus idejére újra megválasztják 

polgármesterré. 

 

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

elnök és az alelnök együttes akadályoztatása esetén a Tanács ülését a korelnök hívja össze és 

vezeti. 

 

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

kivéve az alábbi eseteket:  

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

esetén; 

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

annak visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő személyi ügy 

tárgyalásakor; 

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

feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás a Társulás 

vagy más érintett üzleti érdekét sértené. 

 

16/2) A Tanács határozatképes, ha ülésén 12 település képviselője jelen van.   

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

jelenlévő tagok szavazatainak felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának 

egyharmadát. 

 

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

o A kistérség fejlesztését szolgáló – pénzügyi hozzájárulást igénylő – pályázat benyújtásához, az 

ahhoz szükséges települési hozzájárulás meghatározásához, 



92 

 

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

visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és 

o Abban az ügyben, amit a szervezeti és működési szabályzat meghatároz. 

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

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

az általuk képviselt települések lakosságszámának a felét.  

 

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

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

Társulás költségvetési felügyeleti rendjének kialakítása és az ezzel kapcsolatos jogok gyakorlása. 

 

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

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

határozza meg. 

 

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

       Működési Szabályzata tartalmazza. 

 

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

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

368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és 

könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet 

szabályainak megfelelően.  

 

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

Szolgálat. 

 

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

Önkormányzatát arra, hogy a Társulás által szolgáltatott személyes gondoskodást nyújtó 

szociális, illetve gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról alkosson rendeletet. A rendelet 

tartalmazza a fizetendő térítési díjakat, melyeket Mezőkövesd Város Önkormányzata minden 

évben a hatályos jogszabálynak megfelelően köteles felülvizsgálni. 

                      

21) A Társulás feladataival kapcsolatban felmerült költségek finanszírozását pályázaton elnyert 

forrás, valamint a társult települési önkormányzatok biztosítják a lakosságszám arányában, 

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

 

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

megállapodás aláírásával elfogadja, hogy saját pénzforgalmi szolgáltatójának, a beszedési 

megbízás teljesítésére vonatkozó hozzájárulást, felhatalmazó nyilatkozatot ad, amely alapján a 

Társulás beszedési megbízást nyújthat be a pénzforgalmi szolgáltatóhoz. 

 

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

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

szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. 

(XII.24.) Kormányrendelet vonatkozó szabályait kell alkalmazni. 
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24) A Társulás szolgáltatásait külön megállapodás alapján a társult önkormányzatokkal azonos 

feltételek szerint a társulás tagjain kívüli önkormányzat is igénybe veheti. 

 

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

beszámol a Társulási Tanács ülésén. 

 

26) A Társulás működésével kapcsolatos ellenőrzési, adatszolgáltatási, beszámolási feladatok 

ellátásáról a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik. 

 

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

módosíthatják. 

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

Társulásból kiválni csak a naptári év utolsó napjával lehet. A kiválásról legalább hat hónappal 

korábban, minősített többséggel kell dönteni. Erről a társulási tanácsot értesíteni kell. A 

Társulásból való kizárásra a Mötv. 89.§ (3) bekezdése alapján kerülhet sor. 

 

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

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

társulásból történő kiválás, kizárás esetén – eltérő megállapodás hiányában – a társulás vagyonát 

a társulás azon tagjának kell visszaadni, amelyik azt a társulás rendelkezésére bocsátotta. 

Egyebekben a közös tulajdonra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. 

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

társulási megállapodásban meghatározott időtartamra, de legfeljebb öt évre el lehet halasztani, 

ha annak természetben történő kiadása veszélyeztetné a társulás további működését. Ebben az 

esetben a kivált tagot – a társulással kötött szerződés alapján – használati díj illeti meg. 

 

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

az illetékes közigazgatási és munkaügyi bíróság dönt. 

 

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

megállapodás megkötésére irányuló határozatával a Törzskönyvi nyilvántartásba vétel napjával 

lép hatályba. 

 

 

 

 

Mezőkövesd, 2015. év február hó 06. nap 
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A Képviselő-testületek a Megállapodás módosítását az alábbi határozatokkal fogadták el: 

 

TELEPÜLÉS HATÁROZAT SZÁMA 

BOGÁCS  

BORSODGESZT  

BORSODIVÁNKA  

BÜKKÁBRÁNY  

BÜKKZSÉRC  

CSERÉPFALU  

CSERÉPVÁRALJA  

CSINCSE  

EGERLÖVŐ  

KÁCS  

MEZŐKERESZTES  

MEZŐKÖVESD  

MEZŐNAGYMIHÁLY  

MEZŐNYÁRÁD  

NÉGYES  

SÁLY  

SZENTISTVÁN  

SZOMOLYA  

TARD  

TIBOLDDARÓC  

TISZABÁBOLNA  

TISZAVALK  

VATTA  
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2. függelék 

 

 

TELEPÜLÉS MEGNEVEZÉSE KÉPVISELI  

Bogács Község Önkormányzata Csendesné Farkas Edit polgármester 

Borsodgeszt Község Önkormányzata Tóth Lajos Zoltán polgármester 

Borsodivánka Község Önkormányzata Bogdán József polgármester 

Bükkábrány Község Önkormányzata Szalai Szabolcs polgármester 

Bükkzsérc Község Önkormányzata Vasas Csaba polgármester 

Cserépfalu Község Önkormányzata Csendes Péter polgármester  

Cserépváralja Község Önkormányzata Dávid Zoltán polgármester  

Csincse Község Önkormányzata Lőrincz Imre polgármester  

Egerlövő Község Önkormányzata Buktáné Uza Teodóra polgármester  

Kács Község Önkormányzata Ostorházi István polgármester  

Mezőkeresztes Város Önkormányzata Majoros János polgármester 

Mezőkövesd Város Önkormányzata Dr. Fekete Zoltán polgármester  

Mezőnagymihály Község Önkormányzata Vályi László polgármester  

Mezőnyárád Község Önkormányzata Bárdos József Szabolcs polgármester  

Négyes Község Önkormányzata Hegedűs Eszter polgármester 

Sály Község Önkormányzata Fekete Jánosné polgármester  

Szentistván Község Önkormányzata Dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester 

Szomolya Község Önkormányzata Guczi István polgármester  

Tard Község Önkormányzata Gál János polgármester  

Tibolddaróc Község Önkormányzata Dósa József polgármester 

Tiszabábolna Község Önkormányzata Hencz Zsolt polgármester  

Tiszavalk Község Önkormányzata Domonkos Józsefné polgármester 

Vatta Község Önkormányzata Korán István polgármester  
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M E G Á L L A P O D Á S 

Többcélú Kistérségi Társulás létrehozásáról és működtetéséről 

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

 

 

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

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 87. §-ában 

foglaltak szerint, jogi személyiséggel rendelkező többcélú kistérségi társulást hoz létre és 

működtet egyes önkormányzati közszolgáltatások közös ellátására. 

 

1) A Társulás neve: Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 

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

3) A Társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője (2. függelék tartalmazza), lakosságszáma (az 

adott évi költségvetési törvényben meghatározott normatív támogatásoknál figyelembe vett 

lakosságszám az irányadó). 

 Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testülete  

  Bogács, Alkotmány u. 9.       2 073 fő 

 Borsodgeszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

  Borsodgeszt, Fő út 56.            274 fő 

 Borsodivánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

  Borsodivánka, Szabadság u. 12.          741 fő 

 Bükkábrány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

  Bükkábrány, II. András tér 1.      1 672 fő 

 Bükkzsérc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

  Bükkzsérc, Petőfi u. 4.      1 019 fő 

 Cserépfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

  Cserépfalu, Kossuth u. 125.      1 025 fő 

 Cserépváralja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

  Cserépváralja, Alkotmány u. 52.        444 fő 

Csincse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

  Csincse, Mátyás u. 45.           605 fő 
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 Egerlövő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

  Egerlövő, Dózsa Gy. u. 21.           559 fő 

 Kács Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

  Kács, Fő u. 60.                     531 fő 

 Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

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

 Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

  Mezőkövesd, Mátyás király u. 112.                       16 866 fő 

 Mezőnagymihály Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

  Mezőnagymihály, Kossuth u. 56.     1 115 fő 

 Mezőnyárád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

  Mezőnyárád, Szent István király útja 105.    1 680 fő 

 Négyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

  Négyes, Rákóczi u. 45.            302 fő 

 Sály Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

  Sály, Kossuth u. 63.                                                          1 934 fő   

       Szentistván Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

  Szentistván, Széchenyi u. 10.      2 543 fő 

Szomolya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

  Szomolya, Szabadság tér 1.      1 631 fő 

 

 Tard Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

  Tard, Rózsa F. u. 1.       1 308 fő 

 Tibolddaróc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

  Tibolddaróc, Széchenyi u.1.      1 476 fő 

 Tiszabábolna Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

  Tiszabábolna, Fő út 113.         389 fő 
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      Tiszavalk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

  Tiszavalk, Templom út 2.        330 fő 

 Vatta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

  Vatta, Szemere B.u.20.         938 fő 

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

önkormányzatának közigazgatási területe.  

 

5) A Társulás jogállása: a többcélú kistérségi társulás jogi személy.  

6) A Társulás által ellátott feladat-és hatáskörök: 

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

gazdasági fejlődésének előmozdítását, 

b) Személyes gondoskodás keretében: 

ba) a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. tv. 57. §. (1) 

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

családsegítés, közösségi ellátás ( közösségi pszichiátriai ellátás), nappali ellátás 

(idősek klubja)  valamint ápolást, gondozást nyújtó intézmény ( idősek otthona), 

átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény (idősek gondozóháza), 

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

c) Egészségügyi alapellátás keretében   

ca) védőnői szolgálat és 

cb) központi orvosi ügyelet közös szervezése; 

d) Településüzemeltetés, település-egészségügy keretében állati hulladékok gyűjtésének és 

ártalmatlanításának közös szervezése; 

e) A bűnmegelőzéssel kapcsolatos feladatok kistérségi koordinálása, szervezése, segítése; 

f) Közművelődési, idegenforgalmi és turisztikai tevékenység; 

g) Kistérségi sporttevékenység; 

h) Közösségi autóbusz fenntartása és üzemeltetése 

 

önkormányzati közszolgáltatások ellátása a kistérségi igényekhez igazítottan, hatékonyan és 

magas szakmai színvonalon történjen.  

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

határozatlan idő. 

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

bélyegző, középen a Magyarország címerével. 

9) A Társulás szervei:    Társulási Tanács 

az elnök 

az alelnök 

pénzügyi-ellenőrző bizottság 

      eseti munkabizottság 
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10) A Társulás feladatkörébe tartozó pénzügyi, gazdálkodási, adminisztratív (munkaszervezeti) 

feladatok a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) szervezetén 

belül kerülnek ellátásra a Hivatal Szervezeti- és Működési Szabályzatában foglaltaknak 

megfelelően. A Társulás ügyintézői (pénzügyi, gazdálkodási, adminisztratív) feladatait ellátó 

dolgozók köztisztviselői jogviszony keretében látják el feladataikat. A Társulás munkaszervezeti 

feladatait ellátó dolgozók felett a munkáltatói jogokat a Hivatal Jegyzője látja el.  Az ellátandó 

feladatokhoz igazodó foglalkoztatottak létszámát a Társulási Tanács az éves költségvetésben 

határozza meg.  

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

polgármestereiből áll. A Társulási Tanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik.  

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

ha azt legalább 3 tag az elnöknél, napirend megjelölésével írásban kezdeményezi.     

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

kezdeményezi. A kezdeményezett üléseket az indítvány kézhezvételétől számított 15 napon belül 

össze kell hívni. 

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

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

bármely tagja javaslatot tehet. A Társulási Tanács elnökének megbízatása nem szűnik meg az 

önkormányzati választással abban az esetben, ha az önkormányzati ciklus idejére újra 

megválasztják polgármesterré.  

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

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

megválasztásra. A Társulási Tanács alelnökének megbízatása nem szűnik meg az önkormányzati 

választással abban az esetben, ha az önkormányzati ciklus idejére újra megválasztják 

polgármesterré. 

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

elnök és az alelnök együttes akadályoztatása esetén a Tanács ülését a korelnök hívja össze és 

vezeti. 

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

kivéve az alábbi eseteket:  

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

esetén; 

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

annak visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő személyi ügy 

tárgyalásakor; 

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

feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás a Társulás 

vagy más érintett üzleti érdekét sértené. 

 

16/2) A Tanács határozatképes, ha ülésén 12 település képviselője jelen van.   
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Az érvényes döntéshez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a 

jelenlévő tagok szavazatainak felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának 

egyharmadát. 

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

o A kistérség fejlesztését szolgáló – pénzügyi hozzájárulást igénylő – pályázat benyújtásához, az 

ahhoz szükséges települési hozzájárulás meghatározásához, 

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

visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és 

o Abban az ügyben, amit a szervezeti és működési szabályzat meghatároz. 

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

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

az általuk képviselt települések lakosságszámának a felét.  

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

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

Társulás költségvetési felügyeleti rendjének kialakítása és az ezzel kapcsolatos jogok gyakorlása. 

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

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

határozza meg. 

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

és Működési Szabályzata tartalmazza. 

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

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

368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és 

könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet 

szabályainak megfelelően.  

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

Szolgálat. 

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

Önkormányzatát arra, hogy a Társulás által szolgáltatott személyes gondoskodást nyújtó 

szociális, illetve gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról alkosson rendeletet. A rendelet 

tartalmazza a fizetendő térítési díjakat, melyeket Mezőkövesd Város Önkormányzata minden 

évben a hatályos jogszabálynak megfelelően köteles felülvizsgálni.     

21) A Társulás feladataival kapcsolatban felmerült költségek finanszírozását pályázaton elnyert 

forrás, valamint a társult települési önkormányzatok biztosítják a lakosságszám arányában, 

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

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

  megállapodás aláírásával elfogadja, hogy saját pénzforgalmi szolgáltatójának, a beszedési 
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megbízás teljesítésére vonatkozó hozzájárulást, felhatalmazó nyilatkozatot ad, amely alapján a 

Társulás beszedési megbízást nyújthat be a pénzforgalmi szolgáltatóhoz. 

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

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

szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. 

(XII.24.) Kormányrendelet vonatkozó szabályait kell alkalmazni. 

24) A Társulás szolgáltatásait külön megállapodás alapján a társult önkormányzatokkal azonos 

feltételek szerint a társulás tagjain kívüli önkormányzat is igénybe veheti. 

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

beszámol a Társulási Tanács ülésén. 

26) A Társulás működésével kapcsolatos ellenőrzési, adatszolgáltatási, beszámolási feladatok 

ellátásáról a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik. 

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

módosíthatják. 

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

Társulásból kiválni csak a naptári év utolsó napjával lehet. A kiválásról legalább hat hónappal 

korábban, minősített többséggel kell dönteni. Erről a társulási tanácsot értesíteni kell. A 

Társulásból való kizárásra a Mötv. 89.§ (3) bekezdése alapján kerülhet sor. 

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

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

társulásból történő kiválás, kizárás esetén – eltérő megállapodás hiányában – a társulás vagyonát 

a társulás azon tagjának kell visszaadni, amelyik azt a társulás rendelkezésére bocsátotta. 

Egyebekben a közös tulajdonra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. 

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

társulási megállapodásban meghatározott időtartamra, de legfeljebb öt évre el lehet halasztani, 

ha annak természetben történő kiadása veszélyeztetné a társulás további működését. Ebben az 

esetben a kivált tagot – a társulással kötött szerződés alapján – használati díj illeti meg. 

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

az illetékes közigazgatási és munkaügyi bíróság dönt. 

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

megállapodás megkötésére irányuló határozatával a Törzskönyvi nyilvántartásba vétel napjával 

lép hatályba. 

 

Mezőkövesd, 2015. év február hó 06. nap 

 

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

BOGÁCS  

BORSODGESZT  

BORSODIVÁNKA  

BÜKKÁBRÁNY  

BÜKKZSÉRC  

CSERÉPFALU  

CSERÉPVÁRALJA  

CSINCSE  

EGERLÖVŐ  

KÁCS  

MEZŐKERESZTES  

MEZŐKÖVESD  

MEZŐNAGYMIHÁLY  

MEZŐNYÁRÁD  

NÉGYES  

SÁLY  

SZENTISTVÁN  

SZOMOLYA  

TARD  

TIBOLDDARÓC  

TISZABÁBOLNA  

TISZAVALK  

VATTA  
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1. számú függelék 

 

Alaptevékenységi besorolás: 

Államháztartási szakágazat: 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 

A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás alaptevékenységének kormányzati funkciók 

szerinti besorolása:  

 

Kormányzati funkciók megnevezése____________________________________________ 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 

tevékenysége 

041231   Rövid időtartamú közfoglalkoztatás  

041233   Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

066020   Város-, község gazdálkodási egyéb szolgáltatások 

072112   Háziorvosi ügyelet 

081045   Szabadidősport- (rekreációs sport) tevékenység és támogatása 

082042   Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

082044   Könyvtári szolgáltatások 

082091   Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

082092   Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 

101143   Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása 

102021   Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása 

102030   Idősek, demens betegek nappali ellátása 

104042   Gyermekjóléti szolgáltatások 

107052   Házi segítségnyújtás 

107054   Családsegítés 
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2. függelék 

TELEPÜLÉS MEGNEVEZÉSE KÉPVISELI  

Bogács Község Önkormányzata Csendesné Farkas Edit polgármester 

Borsodgeszt Község Önkormányzata Tóth Lajos Zoltán polgármester 

Borsodivánka Község Önkormányzata Bogdán József polgármester 

Bükkábrány Község Önkormányzata Szalai Szabolcs polgármester 

Bükkzsérc Község Önkormányzata Vasas Csaba polgármester 

Cserépfalu Község Önkormányzata Csendes Péter polgármester  

Cserépváralja Község Önkormányzata Dávid Zoltán polgármester  

Csincse Község Önkormányzata Lőrincz Imre polgármester  

Egerlövő Község Önkormányzata Buktáné Uza Teodóra polgármester  

Kács Község Önkormányzata Ostorházi István polgármester  

Mezőkeresztes Város Önkormányzata Majoros János polgármester 

Mezőkövesd Város Önkormányzata Dr. Fekete Zoltán polgármester  

Mezőnagymihály Község Önkormányzata Vályi László polgármester  

Mezőnyárád Község Önkormányzata Bárdos József Szabolcs polgármester  

Négyes Község Önkormányzata Hegedűs Eszter polgármester 

Sály Község Önkormányzata Fekete Jánosné polgármester  

Szentistván Község Önkormányzata Dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester 

Szomolya Község Önkormányzata Guczi István polgármester  

Tard Község Önkormányzata Gál János polgármester  

Tibolddaróc Község Önkormányzata Dósa József polgármester 

Tiszabábolna Község Önkormányzata Hencz Zsolt polgármester  

Tiszavalk Község Önkormányzata Domonkos Józsefné polgármester 

Vatta Község Önkormányzata Korán István polgármester  
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7.)Mezőkövesd város zöldfelület szabályozásáról szóló koncepciójának 

felülvizsgálata (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

 

 

Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság 

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

tartózkodása mellett a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra 

javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

 

Csiger Lajos köszönti az ülésen megjelent Ignácz József Városgazdálkodási Zrt kertészmérnökét. 

Elmondja, hogy ezzel a témával minden évben foglalkoznak, hiszen lakossági észrevételek 

vannak. Úgy tapasztalja, hogy az őshonos fák irányában mozdulnak el. Az lenne a cél, hogy 

amiben az őseink nőttek fel, abban nőjünk fel mi is. Virágszobrok és virágok kihelyezése történt 

a tavalyi évben, arra biztatja, hogy folytassák tovább, hisz a város büszkesége. A munkájukhoz  

sok erőt kíván.  

 

Csirmaz Zsolt véleménye szerint az alapkérdéseket is tisztázni kellene, hogy lehet kivágni fákat, 

és hogyan lehet ültetni. Erről a lakosságot tájékoztatni kellene.  

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester a Mezőkövesdi Újságban felhívták a lakosság figyelmét, hogy 

csak engedéllyel lehet ültetni és fát kivágni. Szakértő véleményének a kikérése is szükséges.  

Miután a napirendhez több hozzászólás, vélemény nem hangzik el, így a határozati javaslatot a 

mellékelt zöldfelület szabályozási koncepcióval együtt 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 

32/2015. (II.25.)  határozata 

 

a Mezőkövesd város zöldfelület szabályzásáról szóló  

koncepció aktualízálásáról 

 

 

A Képviselő – testület az előterjesztést megtárgyalta, és elfogadja a „Mezőkövesd város 

zöldfelület szabályozásáról szóló koncepció”-ját. 

 

  

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 
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MEZŐKÖVESD VÁROS ZÖLDFELÜLETI SZABÁLYOZÁSA 
2015. év 

 
A zöldfelület fejlesztési koncepció nemcsak a belterületi zöldfelületi fejlesztésekkel foglalkozik, 

hanem a táji-, természeti összefüggésekkel is melyekbe ágyazódva jelenik meg az intenzív 

belterületi zöldfelületi rendszer. A koncepcióban azokat a pontokat fogalmazzuk meg, ahol 

valóban lehetősége van az önkormányzatnak beavatkozni. A telekalakítási, településképi és 

építési kérdések tisztázására a településrendezési terv nyújt lehetőséget. 

 

Mezőkövesd a gyógy-idegenforgalom egyik központja Magyarországon. A város 

turisztikai vonzerejét a gyógyfürdő mellett a HADAS városrész. A település a zöldfelületek, 

közparkok, közkertek, út- és térfásítások tekintetében igen kedvező adottságokkal, jó fejlesztési 

lehetőségekkel rendelkezik, mindez köszönhető a kedvező természeti adottságoknak. 

A város jelenlegi zöldfelületi rendszere néhol tudatosan, néhol spontán módon alakult ki, 

fejlesztése napjaink aktuális feladata. Az elvégzett vizsgálatok alapján kijelenthető, hogy a város 

elég zöldfelülettel rendelkezik, mely a város karakterét is meghatározza, azonban amellett, hogy a 

fenntartást színvonalasan kell végrehajtani, folytatni kell a zöldfelület-fejlesztési koncepció 

szerinti feladatok elvégzését.  

A beavatkozások mértékének, minőségének meghatározásánál mindenkor törekedni kell a város 

és a különböző nemzetiségű településrészek egyedi atmoszférájának megőrzésére, 

hangsúlyozására, így válhat az eddig is vonzó város még érdekesebbé, értékesebbé az 

idelátogatók és az itt élők számára.  

 

A városfejlesztés célja a település idegenforgalmi jellegének megőrzése és vonzerejének 

növelése. E cél vezérelte a zöldfelület-fejlesztés prioritásainak meghatározását is.  

 

MEZŐKÖVESD VÁROS ZÖLDFELÜLETI TAGOZÓDÁSA, FELOSZTÁSA: 

A város zöldfelületi rendszere az alábbi többé-kevésbé összefüggő, egymással átmenetet 

képező részekre osztható fel: 

 Belváros 

 Hadas városrész 

 Családi házas övezetek 

 Városból kivezető fő közlekedési utak 

 Lakótelepek 

 Játszóterek, teresedések 

 Kavicsos-tavi Szabadidőpark zöldterülete 

 Temető 

 Zsóry fürdő üdülőterülete 

 Belterület külső, külterjes művelésű részei 

 Intézményi kertek, előkertek 

 Iparterületek 

 Patakok vonala 

 Külterület  



107 

 

BELVÁROS: 

 

 Magában foglalja a Mátyás Király út két oldalán elhelyezkedő, intenzív fenntartású 

parkokat, zöldfelületeket a Mindszenti József úttól a Bogácsi úti kereszteződésig. A jövőben is 

kívánatos hogy az Önkormányzat egy átfogó tevékenységi kört ellátni képes szervezetet, 

megbízva a lehető legintenzívebb fenntartást biztosítja a belvárosi parkok, zöldfelületek terén. A 

lakosság beavatkozásának lehetősége (eltávolítás, ültetés) ezeken a területeken kizárt kell, hogy 

legyen! Célszerű lenne azonban a belváros virágosabbá tételéhez a lakosság segítségét is igénybe 

venni, létrehozva egy Lakossági Virágosítási programot a belvárosi lakók bevonásával, illetve 

akár felhasználva a Zsóry kertészetben előállított virágok egy részét is, rávenni a főutcán lévő 

bolttulajdonosokat, hogy üzletük ablakait minél nagyobb mértékben dekorálják élő virággal. 

 Az alkalmazott fajok a lehető legnagyobb díszértéket kell, hogy képviseljenek, 

ugyanakkor a hosszú használati értékű, légszennyezettséget legalább elviselő fajokra kell 

koncentrálni a zöldrészek vázfajainak megválogatásakor. Jelenleg a kislevelű hárs-juharok 

alkotta gerinc mellett japánakác található nagyobb számban. Emellett platán, törökmogyoró, 

Krisztus tövis, kőris, nyír, díszszilva  tarkítják a parkokat. 

A jövőben nagyobb hangsúlyt kell kapnia a táj jellegzetes fájának, a kocsányos tölgynek is. A 

város két nagy zöldtömeget képviselő, a belváros mikroklímáját alapvetően befolyásoló, fásszárú 

növényzettel rendelkező kulcsterülete a Közösségi Ház előtti park, és a Gimnázium park. A 

Belváros összefüggő zöldfelületének kialakításához a Polgármesteri Hivatal és a volt Posta 

közötti területen az előzetes információk alapján a közművek helyzete miatt a faültetés nem 

lehetséges, ezen a területen dézsás növényültetés valósult, illetve valósulhat meg. A Matyó 

Múzeum és a Polgármesteri Hivatal épületei között megkezdett zöldfelületi összekötést további 

dézsás beültetésekkel lehet folytatni, kizárólag gömbkőrissel.  

A Gimnázium, és Gr. Zichy J. lakótelep előtti parkban, ill. a Vigadó mellett lévő egynyári 

virágágyásokat a jelenlegi helyükről (árnyékban vannak) át kell helyezni a park főutca felőli 

oldalára. Az ugyanezen a területen elhelyezkedő már rossz minőségű rózsaágyásokat szintén 

tömbösítve áttelepítésre kerül a Bogácsi út Mátyás kir. út kereszteződésének sarkára. 

 Cserjék szempontjából ugyancsak az intenzív díszt adó (termés, virág) fajoknak kell 

szerepelniük, ugyanakkor lehetőség szerint mellőzni szükséges a tömegcserjéket. Ezeket inkább 

sövényként, térhatárolóként szükséges alkalmazni, mintsem vegyes-, önálló-, vagy szimmetrikus 

beültetésekben (lásd Közösségi Ház park). 

 

HADAS VÁROSRÉSZ: 

 

 A belvároshoz kapcsolódó terület fő jellemzője hogy az utcák igen szűkek, hűen 

megőrizve az eredeti városképet. Ebből jól kitűnik, hogy ebben a városrészben nem lehetséges, 

de nem is szükséges nagyobb volumenű fásítás végrehajtása. A Hadas városrészben a 150 évvel 

ezelőtti állapotokhoz igazodó, ezzel összhangban lévő hagyományos kép megőrzése és azt követő 

kialakítása engedhető meg. Funkciója szerint a Hadasnak továbbra is fenn kell tartania a 

hagyományőrző szerepét. Ezzel összefüggésben nagyobb szerepet kaphat az akác, mellette a 

jövőben is különböző gyümölcsfák szerepeltethetőek. Kisebb mértékben a fekete nyár, kocsányos 

tölgy, csertölgy, fehér eper, magas- és virágos kőris, mezei szil. fehér fűz, vadgesztenye is 

szerepet kaphat. Nem kívánatosak a különböző díszfák de ugyancsak nem ajánlottak az 

örökzöldek sem. Fokozottan ügyelni kell viszont a kivágott fák pótlására, természetesen az 

eredeti arányok megtartásával! 
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 Nagy hangsúlyt kell fektetni a virágos növényzet hagyományos képének kialakítására, 

amelyben a jellemző rózsák, egynyáriak (pl. muskátli, büdöske) mellett a népdalok, hímzések 

hagyományait idéző illatos növények (pl. rezeda, rozmaring, stb.), a tavaszi virágzású tulipánok, 

nárciszok, nőszirmok, stb. kaphatnak szerepet.  

 

ALKALMAZOTT FAJOK: 

 

Sorfák: 

 

 Akác (Robinia pseudoacacia) 15-18 m 

 Fekete nyár (Populus nigra ) 15-20 m 

 Fehér eper (Morus alba) 10 m  

 Kocsányos tölgy (Quercu robur) 15-20 m 

 

Szoliterek: 

 

 Kocsányos tölgy (Quercus robur) 15-20 m 

 Csertölgy (Quercus cerris) 15-20 m 

 Magas kőris (Fraxinus excelsior) 15-20 m 

 Virágos kőris (Fraxinus ornus) 6-10 m 

 Fehér fűz (Salix alba) 10.15 m 

 

CSALÁDI HÁZAS ÖVEZETEK: 

 

 Jellemzően a lakók által alakított változatos képet mutatnak. Kívánatos a jövőben is a 

minél több díszfa és gyümölcsfélék mellett az őshonos fajok jelenléte is. Fokozottabb felügyeletet 

és a lakosságnak nyújtott segítséget tesz szükségessé viszont a jövőben a jelenlegi visszásságokat 

figyelembe véve a fajok méret és egyéb különleges jellemzők szerinti megválogatása 

(nevezetesen pl. légvezeték alá ne kerülhessen 15-20 m végleges magasságú fa). Az új kialakítású 

családi házas részek esetében az addig határ felőli védelmi-lezáró fasorok értelemszerűen a határ 

felőli oldalra tolódnak (pl. Dél-keleti lakóterület növekedés).  

 

ALKALMAZOTT FAJOK: 

 

Légvezeték alá (4m-es max. belógásig): 

 

 Cseregalagonya fajták (Crataegus laevigata var.) 3-5 m 

g) Húsos som, fának nevelve (Cornus mas) 3-5 m 

h) Gömbjuhar (Acer platanoides ’Globosum’) 3-5 m 

i) Ernyős szivarfa (Catalpa bignioides ’Nana’) 3-5 m 

j) Szomorú kecskefűz (Salix caprea ’Pendula’) 2-3 m 

 

Légvezeték alá (6m-es max. belógásig): 

 

k) Korai juhar (Acer platanoides ’Drummondii’) 4-6 m 

l) Selyemakác (Albizia julibrissin) 4-6 m 
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m) Mandula és változatai (Amygdalus communis var.) 4-6 m 

n) Sajmeggy (Cerasus mahaleb) 4-6 m 

o) Japáncseresznye és változatai (Cerasus serrulata var.) 4-6 m 

p) Júdásfa (Cercis siliquastrum) 4-6 m 

q) Csörgőfa (Koelreuteria paniculata) 4-6 m 

r) Mirabolán (Prunus cerasifera) 4-6 m 

 

Légvezetékmentes területre középmagas fasor kialakítására: 

 

s) Keskenylevelű ezüstfa (Elaeagnus angustifolia) 6-10m 

(5)  Virágos kőris és változatai (Fraxinus ornus var.) 6-10 m 

(6)  Fehéreper és változatai (Morus alba var.) 6-10 m 

(7)  Zselnicemeggy (Padus avium) 6-10 m 

(8)  Kései meggy (Prunus serotina) 6-10 m 

(9)  Madárberkenye (Sorbus aucuparia) 6-10 m 

(10)  Lisztes berkenye és változatai (Sorbus aria var.) 6-10 m 

(11)  Nyírfa és változatai (Betula pendula var.) 10-15 m 

(12)  Vadcseresznye (Cerasus avium) 10-15 m 

(13)  Oszlopos páfrányfenyő (Ginkgo biloba ’Fastigiata’) 10-15 

(14)  Lepényfa (Gleditsia triacanthos) 10-15 m 

(15)  Vadkörte és változatai (Pyrus pyraster var.) 10-15 m 

 

Légvezetékmentes területre (utcára) magas fasor kialakítására vagy szoliterként: 

 

II. Mezei juhar és változatai (Acer campestre var.) 15-20 m 

III. Korai juhar és változatai (Acer platanoides var.) 15-20 m 

IV. Hegyi juhar és változatai (Acer pseudoplatanus var.) 15-20 m 

V. Gyertyán és változatai (Carpinus betulus var.) 15-20 m 

VI. Nyugati ostorfa (Celtis occideltalis) 15-20 m 

VII. Magyar kőris (Fraxinus angustifolia ssp. pannonica) 15-20 m 

VIII. Magas kőris és változatai (Fraxinus excelsior var.) 15-20 m 

IX. Jegenyenyár (Populus nigra ’Italica’) 20- m 

X. Oszlopos kocsányos tölgy (Quercus robur ’Fastigiata’) 15-20 m 

XI. Kislevelű hárs és változatai (Tilia cordata var.) 15-20 m 

XII. Nagylevelű hárs és változatai (Tilia platyphyllos var.) 15-20 m 

XIII. Ezüst hárs és változatai (Tilia tomentosa var.) 15-20 m 

XIV. Vénic szil (Ulmus laevis) 15-20 m 

 

Terekre, teresedésekre szoliterként: 

 

2. Vadgesztenye és változatai (Aesculus hippocastanum) 10-15 m 

3. Szívlevelű szivarfa (Catalpa bignioides) 10-15 m 

4. Páfrányfenyő (Ginkgo biloba) 10-15 m 

5. Fehér fűz és változatai (Salix alba var.) 10-15 m 

6. Japánakác (Sophora japonica) 10-15 m 
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VÁROSBA BEVEZETŐ FŐ KÖZLEKEDÉSI UTAK: 

 

 A város gerincét alkotó utak legfőbb jellemzője az erős légszennyezettség, így csak a 

minél nagyobb levegőszűréssel bíró, de legalább azt elviselő fajok felelnek meg a 

követelményeknek. Elmondható ugyanakkor, hogy a házak előtt végigvezetett közművek 

(szennyvízcsatorna, légvezeték) a jelenlegi helyzetben szinte lehetetlenné teszik az autós-

gyalogosforgalom zavarása nélkül a fák alkalmazását. Az összefüggő zöldfelületi rendszer 

kialakításához azonban a jövőben mindenképpen szükséges lenne a közművek üzemeltetőivel 

történő egyeztetés, és megoldás kidolgozása a fent említett kedvezőtlen helyzet javítására. 

A  városba bevezető utak – kivéve Jegenyesor út, Bogácsi út – nincsnek az Önkormányzat 

tualjdonában. Az utak tualjdonosával, kezelőjével egyeztetvea Lövői út kivezető szakaszán a 

város táblától a Lukoil körforgóig jelenleg fűzfával beültetett, többször visszavágott fasort vagy 

felújítani, vagy teljesen új fasorral szükséges kiváltani. Javasolt fafajok: Betula utilis, Qercus 

robur fastigiata. Ugyanezen fajokkal lehetne szebbé tenni a Nyárádi út M3-as kivezető szakasz 

közötti területet is, egységes képet kialakítva ezzel. Későbbiekben pedig megvalósítható lenne az 

Egri úti kivezető szakaszán lévő jelenleg akácfával beültetett terület kiváltása ugyanezen 

fajokkal, egységes képet alakítva ki ezzel a városban. 

Megfontolandó lenne a Mezőkövesdet a Zsóry fürdővel összekötő szakasz fásítása nagy díszítő 

értékű kertészeti fajokkal, melyek virágzási ideje április közepétől május elejéig-közepéig tart. 

Javasolt fajok: Prunus serrulata „Kanzan”, vagy Magnólia sp. fajokkal. Ezen a területen jelenleg 

a szintén tájidegen Acer saccharinum található nagy egyedszámban.  

A várost érintő körforgalmak, kereszteződési zöldfelületek szebbé tételéhez szükségesek – ahol 

még nincs kialakítva – virágosítás, kavicsos ágyások vagy alacsony szobrok kialakítása.   

 

ALKALMAZHATÓ FAJOK: 

 

Kiváló tűrőképességűek: 

 

t) Cseregalagonya fajták (Crataegus laevigata var.) 3-5 m 

u) Gömbjuhar (Acer platanoides ’Globosum’) 3-5 m 

v) Díszszilvák (Prunus cerasifera var.) 4-6 m 

w) Csörgőfa (Koelreuteria paniculata) 4-6 m 

XV. Magyar kőris (Fraxinus angustifolia ssp. pannonica) 15-20 m 

XVI. Magas kőris és változatai (Fraxinus excelsior var.) 15-20 m 

XVII. Mezei juhar és változatai (Acer campestre var.) 15-20 m 

XVIII. Jegenyenyár (Populus nigra ’Italica’) 20- m 

 

Légszennyezettséget elviselők: 

 

x) Japáncseresznye és változatai (Cerasus serrulata) 4-6 m 

XIX. Korai juhar és változatai (Acer platanoides var.) 15-20 m 

XX. Hegyi juhar és változatai (Acer pseudoplatanus var.) 15-20 m 

(16)  Nyírfa és változatai (Betula pendula var.) 10-15 m 

(17)  Virágos kőris és változatai (Fraxinus ornus var.) 6-10 m 

(18)  Vadkörte és változatai (Pyrus pyraster var.) 10-15 m 
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(19)  Kocsányos tölgy (Quercus robur) 15-20 m 

(20)  Oszlopos kocsányos tölgy (Quercus robur ’Fastigiata’) 15-20 m 

(21)  Csertölgy (Quercus cerris) 15-20 m 

(22)  Házi berkenye (Sorbus domestica) 10-15 m 

 

LAKÓTELEPEK 

 

 A lakótelepek vegyes képet mutatnak a városon belül: egyes területeken a fás növényzet 

alacsony száma és rossz állapota jellemző (Harsányi úti lakótelep), más részeken a gyümölcsfák 

sűrű beültetésével a lakók kertvárosi jelleget alakítottak ki (Egri úti lakótelep). Ezekre a 

területekre nem javasoltak a haszonfák, gyümölcsfák, legfeljebb ezeknek nagy értéket képviselő 

díszváltozatait. A lakótelepekhez szorosan kapcsolódó több, kevesebb játszótér fásításakor, 

átalakításakor is, velük együtt szerepeltetve, virággal díszítő vagy éppen őszi lombszínnel, 

illatanyaggal kedvező hatást keltő fafajokat is. Szerepet kaphatnak ugyanakkor jelzésértékűen a 

térség jellegzetes társulásainak fajai is. 

  

ALKALMAZOTT FAJOK: 

 

Légvezeték alá (4 m-es max. belógásig): 

 

y) Gömbjuhar (Acer platanoides ’Globosum’) 3-5 m 

z) Cseregalagonya fajták (Crataegus laevigata var.) 3-5 m 

 

Légvezeték alá (6 m-es max. belógásig): 

 

aa) Korai juhar (Acer platanoides ’Drummondii’) 4-6 m 

bb) Selyemakác (Albizia julibrissin) 4-6 m 

cc) Csörgőfa (Koelreuteria paniculata) 4-6 m 

 

Légvezetékmentes területre középmagas fasor kialakítására: 

 

(23)  Virágos kőris és változatai (Fraxinus ornus var.) 6-10 m 

(24)  Madárberkenye (Sorbus aucuparia) 6-10 m 

(25)  Lisztes berkenye és változatai (Sorbus aria var.) 6-10 m 

(26)  Nyírfa és változatai (Betula pendula var.) 10-15 m 

(27)  Oszlopos páfrányfenyő (Ginkgo biloba ’Fastigiata’) 10-15 m 

 

Légvezetékmentes területre (utcára) magas fasor kialakítására vagy szoliterként: 

 

XXI. Mezei juhar és változatai (Acer campestre var.) 15-20 m 

XXII. Korai juhar és változatai (Acer platanoides var.) 15-20 m 

XXIII. Hegyi juhar és változatai (Acer pseudoplatanus var.) 15-20 m 

XXIV. Gyertyán és változatai (Carpinus betulus var.) 15-20 m 

XXV. Nyugati ostorfa (Celtis occideltalis) 15-20 m 

XXVI. Magyar kőris (Fraxinus angustifolia ssp. pannonica) 15-20 m 

XXVII. Magas kőris és változatai (Fraxinus excelsior var.) 15-20 m 

XXVIII. Jegenyenyár (Populus nigra ’Italica’) 20- m 
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XXIX. Oszlopos kocsányos tölgy (Quercus robur ’Fastigiata’) 15-20 m 

XXX. Kislevelű hárs és változatai (Tilia cordata var.) 15-20 m 

XXXI. Nagylevelű hárs és változatai (Tilia platyphyllos var.) 15-20 m 

XXXII. Ezüst hárs és változatai (Tilia tomentosa var.) 15-20 m 

XXXIII. Vénic szil (Ulmus laevis) 15-20 m 

 

Terekre, teresedésekre szoliterként: 

 

7. Vadgesztenye és változatai (Aesculus hippocastanum) 10-15 m 

8. Szívlevelű szivarfa (Catalpa bignioides) 10-15 m 

9. Páfrányfenyő (Ginkgo biloba) 10-15 m 

10. Fehér fűz és változatai (Salix alba var.) 10-15 m 

 

 JÁTSZÓTEREK, TERESEDÉSEK: 

 

Érdemes lenne felülvizsgálni a még működő és a már megszüntetett játszóterek helyzetét. 

Figyelembe véve Mezőkövesd és más városok tapasztalatait is, azok a játszóterek vannak 

kihasználva, ahol kellően nagy számú – minőségű játék található, és amelyeken kialakításra 

került szociális blokk is. Mivel egy jól felszerelt, körbekerített játszótér kialakítása rendkívül 

költséges, ezért legfontosabb elemnek a megfelelő helyszín kiválasztása tekinthető. 

A megszüntetésre javasolt játszóterek helyén közpark alakítható ki, természetesen a megfelelő 

növényzet szem előtt tartása mellett. 

A Damjanich út végén (Hatházi) lévő játszótéren mindenképpen indokolt lenne a terület fásítása 

és ceréjkkel való beültetése domborzati viszonyait figyelembe. 

Mezőkövesd viszonylag nagy számú olyan kisebb területtel rendelkezik, amely jelenleg nincs 

használva, esetleg vadon nőtt bokrokkal borított. (utak által közrefogott háromszögek, árokpartok 

mellett lévő részek, stb.) Ezek  fásítása, beültetése szintén célszerű lenne. Mivel e területek 

általában vagy villany, telefonvezeték alatt, esetleg közművek fölött helyezkednek el, beültetésük 

csak kis termetű, lehetőleg virággal, esetleg levéllel díszítő növényekkel valósítható meg 

(Floridai som, Japán som, Csörgőfa, Díszgalagonyák, Tiszafa, Puszpáng). 

 

KAVICSOS-TÓ SZABADIDŐPARK 

 

Jelenlegi faállománya szervesen illeszkedik a város képéhez, az esetlegesen kipusztult fák pótlása 

az eredeti tervek szerint történik. Kiemelt figyelmet igényel a Jézus Szíve Templom előtt álló 

eperfa sor, amely rendszeres minőségi ápolásra szorul. 5-8 évente ifjító metszést kell a fákon 

végezni. ÉMÁSZ gallyazás után vissza kell állítani az eredeti korona alakot. 

 A játszótér zárt területén formára metszett örökzöldekből kialakításra kerülhet egy kisebb 

növényi „szoborpark”. Tovább kell növelni a park területén lévő virágágyások számát. 

 A tavat körülvevő nádas vágása a jelenlegi tapasztalatok alapján, és a téli hidegek hiánya 

miatt március vége - április eleje, és augusztus első dekádjában történhet. Az első vágás csak 

szakaszos lehet, megfelelő fészkelő helyet biztosítva a madarak számára. 

 

ALKALMAZOTT FAJOK: 

 

dd) Japáncseresznye és változatai (Cerasus serrulata) 4-6 m 
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ee) Cseregalagonya fajták (Crataegus laevigata var.) 3-5 m 

ff) Díszalma (Malus ssp.) 4-6 m 

gg) Díszszilvák (Prunus cerasifera var.) 4-6 m 

(28)  Virágos kőris és változatai (Fraxinus ornus var.) 6-10 m 

(29)  Nyírfa és változatai (Betula pendula var.) 10-15 m 

(30)  Házi berkenye (Sorbus domestica) 10-15 m 

(31)  Barkóca berkenye (Sorbus torminalis) 10-15 m 

XXXIV. Mezei juhar és változatai (Acer campestre var.) 15-20 m 

XXXV. Korai juhar és változatai (Acer platanoides var.) 15-20 m 

XXXVI. Hegyi juhar és változatai (Acer pseudoplatanus var.) 15-20 m 

XXXVII. Gyertyán és változatai (Carpinus betulus var.) 15-20 m 

XXXVIII. Magyar kőris (Fraxinus angustifolia ssp. pannonica) 15-20 m 

XXXIX. Magas kőris és változatai (Fraxinus excelsior var.) 15-20 m 

XL. Oszlopos kocsányos tölgy (Quercus robur ’Fastigiata’) 15-20 m 

XLI. Kocsányos tölgy (Quercus robur) 15-20 m 

XLII. Kislevelű hárs és változatai (Tilia cordata var.) 15-20 m 

XLIII. Nagylevelű hárs és változatai (Tilia platyphyllos var.) 15-20 m 

XLIV. Ezüst hárs és változatai (Tilia tomentosa var.) 15-20 m 

XLV. Vénic szil (Ulmus laevis) 15-20 m 

XLVI. Mezei szil (Ulmus minor) 15-20 m 

11. Szívlevelű szivarfa (Catalpa bignioides) 10-15 m 

12. Páfrányfenyő (Ginkgo biloba) 10-15 m 

13. Fehér fűz és változatai (Salix alba var.) 10-15 m 

 

TEMETŐ: 

 

 A terület az egyház tulajdona, de a züldfelültének a városképre nagy hatása van.  A 

tulajdonossal egyeztetve kell a zöldfelületet kezelni és kialakítani. Alapvetően kettős képet 

mutató területe a városnak. A Bogácsi úti bejárattól a ravatalozóig vezető úttól a Mátyás király 

útig terjedő rész lényegében kellő mennyiségű fás szárú növényzettel bír; itt a gerincet a 

vadgesztenye mellett az akác adja, mellettük számos örökzöld található. Jellemző a köznyelvben 

csak „ecetfa”-ként ismert cserje surjángjainak gyomosítása, nagy kiterjedésű foltokban történő 

felverődése, ami jelentősen megnehezíti a Temető kezelését, rendben tartását. Megoldást 

jelenthet a hátsó részen egy minél hamarabb elkezdett fásítás (rossz talajviszonyokat tűrő, 

legalább közepes növekedési erélyű, 10 –20 méter végleges magasságú lombhullató és örökzöld 

fajok, különös tekintettel a kocsányos tölgyre, vagy annak változataira), és párhuzamosan az 

akácok kitermelése-természetesen csak akkor, ha már az ültetett fajok képesek betölteni szűrő – 

és védelmi szerepüket. A harangláb és a ravatalozó közötti rézsűn lévő díszbokrokkal beültetett 

részt fel kell újítani (3-4 évente erőteljes metszéssel), mert jelenlegi állapotában nem gondozható, 

folyamatosan gyomosodik. 

 

ALKALMAZOTT FAJOK: 

 

Temető egész területén alkalmazhatóak: 

 

XLVII. Mezei juhar és változatai (Acer campestre var.) 15-20 m 

XLVIII. Korai juhar és változatai (Acer platanoides var.) 15-20 m 
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XLIX. Hegyi juhar és változatai (Acer pseudoplatanus var.) 15-20 m 

L. Gyertyán és változatai (Carpinus betulus var.) 15-20 m 

LI. Magyar kőris (Fraxinus angustifolia ssp. pannonica) 15-20 m 

LII. Magas kőris és változatai (Fraxinus excelsior var.) 15-20 m 

LIII. Kocsányos tölgy (Quercus robur) 15-20 m 

LIV. Kislevelű hárs és változatai (Tilia cordata var.) 15-20 m 

LV. Nagylevelű hárs és változatai (Tilia platyphyllos var.) 15-20 m 

LVI. Ezüst hárs és változatai (Tilia tomentosa var.) 15-20 m 

LVII. Vénic szil (Ulmus laevis) 15-20 m 

14. Fehér fűz (Salix alba) 10-15 m 

15. Szomorúfűz (Salix alba ’Tristis’) 10-15 m 

 Nyír (Betula pendula) 10-15 m 

 

Örökzöldek: 

 

 Fekete fenyő (Pinus nigra) 15-20 m 

 Erdei fenyő (Pinus sylvestris) 15-20 m 

(12) Tiszafa alak-és színváltozatok (Taxus baccata var.) 2-10 m 

(13) Keleti tuja (életfa) alak-és színváltozatok (Thuja orientalis var.) 2-10 m 

(14) Nyugati tuja alak-és színváltozatok (Thuja occidentalis var.) 2-10 m 

(15) Boróka alak-és színváltozatok (Juniperus ssp.) 2-10 m 

ZSÓRY FÜRDŐ ÜDÜLŐTERÜLETE: 

 A családi házas övezetekhez hasonlóan sokszínű, a ház – nyaralótulajdonosok által 

alakított képet mutat, ami alapvetően kedvező hatást kelt. A légvezeték alá ültetett, ill. forgalmat 

zavaró fák problémája itt is fenn áll, megoldásra vár. Ugyancsak fokozott figyelmet érdemel az 

örökzöld – lombhullató aránynak az előbbi irányába való eltolódása, ami tájidegen kép 

kialakulásának lehetőségét hordozza magában. Előbbiekből következően a városi vezetés által 

alkalmazott koordinációs eszközökkel (őszi faültetés meghirdetése igény szerinti beszerzéssel; 

tanácsadás, stb.) csökkenthető, ill. megelőzhető hasonló problémák kialakulása. A javasolt fajok 

a nagy díszértéket képviselő fák köréből kerülhetnek ki, azok közül is elsősorban a vezeték alá 

ültethető változatok jöhetnek számításba. Kiemelt figyelmet kell fordítaniaz un. Arborétum 

növényeinek védelme és folyamatos ápolása, esetlegesen egy a terület jellegéhez illeszkedő 

hasznosítása. (pihenő jelleg fokozása utakkal, padokkal, világítással, esetleg földszobrokkal). 

ALKALMAZOTT FAJOK: 

Légvezeték alá (4m-es max. belógásig): 

 

hh) Gömbjuhar (Acer platanoides ’Globosum’) 3-5 m 

ii) Ernyős szivarfa (Catalpa bignioides ’Nana’) 3-5 m 

jj) Húsos som fának nevelve (Cornus mas) 3-5 m 

kk) Cseregalagonya fajták (Crataegus laevigata var.) 3-5 m 

 

Légvezeték alá (6 m-es max. belógásig): 
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ll) Korai juhar (Acer platanoides ’Drummondii’) 4-6 m 

mm) Selyemakác (Albizia julibrissin) 4-6 m 

nn) Mandula és változatai (Amygdalus communis var.) 4-6 m 

oo) Sajmeggy (Cerasus mahaleb) 4-6 m 

pp) Japáncseresznye és változatai (Cerasus serrulata var.) 4-6 m 

qq) Júdásfa (Cercis siliquastrum) 4-6 m 

rr) Csörgőfa (Koelreuteria paniculata) 4-6 m 

ss) Díszalma (Malus ssp.) 4-6 m 

tt) Mirabolán (Prunus cerasifera) 4-6 m 

uu) Díszszilvák (Prunus cerasifera var.) 4-6 m 

 

Légvezetékmentes területre középmagas fasor kialakítására: 

 

vv) Keskenylevelű ezüstfa (Elaeagnus angustifolia) 6-10 m 

(32)  Virágos kőris és változatai (Fraxinus ornus var.) 6-10 m 

(33)  Madárberkenye (Sorbus aucuparia) 6-10 m 

(34)  Lisztes berkenye és változatai (Sorbus aria var.) 6-10 m 

(35)  Nyírfa és változatai (Betula pendula var.) 10-15 m 

(36)  Oszlopos páfrányfenyő (Ginkgo biloba ’Fastigiata’) 10-15 m 

 

BELTERÜLET KŰLSŐ KÜLTERJES MŰVELÉSŰ RÉSZEI: 

 Funkció szempontjából önálló, a város egyéb részeitől elkülönülő zöldterületek, 

kezelésüket ehhez szükséges igazítani. Alapvetően nagy vagy közepes végleges magasságú, 

légszennyezettséget, extenzív fenntartást tűrő fajok alkalmazhatóak, de szükséges a minél 

többszintű telepítés. A különböző díszfák és az akác sem kívánatosak, hiszen itt a fásítás célja 

elsősorban a minél nagyobb fokú védelem (zaj-, rezgés- stb.), a levegőszűrés, és nem a díszérték 

kihangsúlyozása. 

 A besorolás szerint különleges területek, közparkok jövendőbeli helyszínei Kőkép, vagy 

Júlia út végi terület lehetnek. A rossz talajviszonyokra különösen tekintettel kell lenni az egyes 

területek vonatkozásában. A különböző területeket a határ felől védelmi célú erdők köthetik 

össze. 

ALKALMAZOTT FAJOK:. 

LVIII. Magyar kőris (Fraxinus angustifolia ssp. pannonica) 15-20 m 

LIX. Magas kőris (Fraxinus excelsior) 15-20 m 

LX. Mezei juhar (Acer campestre) 15-20 m 

LXI. Jegenyenyár (Populus nigra ’Italica’) 20- m 

 Ezüstfa (Elaeagnus angustifolia) 10-15 m 

 Nyugati ostorfa (Celtis occidentalis) 15-20 m 

(37)  Nyírfa (Betula pendula) 10-15 m 

Korai juhar (Acer platanoides) 15-20 m 

LXII. Hegyi juhar (Acer pseudoplatanus) 15-20 m 

(38)  Virágos kőris (Fraxinus ornus) 6-10 m 

(39)  Kocsányos tölgy (Quercus robur) 15-20 m 

(40)  Csertölgy (Quercus cerris) 15-20 m 
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7. Japánakác (Sophora japonica) 10-15 m 

LXIII. Kislevelű hárs (Tilia cordata) 15-20 m 

LXIV. Nagylevelű hárs (Tilia platyphyllos) 15-20 m 

LXV. Ezüst hárs (Tilia tomentosa) 15-20 m 

 

INTÉZMÉNYI KERTEK, ELŐKERTEK 

 

A bölcsőde - óvoda- és iskolakertek alapvetően a 70’-80’ - as évek képét mutatják, azóta 

nagyobb mértékű átalakítások nem történtek; a növényzet vázát alkotó fák egy része elöregedett, 

más részüknél az ültetésből származó gondok tapasztalhatóak. A gyermekkel foglalkozó 

intézményekben mindenképpen szükséges lenne az említett visszásságok megszüntetése, a 

növények nagyobb díszértékűre, színnel, terméssel, illattal díszítőekre cserélése. A nagyobb 

légszennyezettségnek, zajnak, stb. kitett intézmények esetén indokolt lenne az intézménykert 

szennyezési forrástól való elválasztása nagy légszűrő képességű növényfajokkal (cserjés-fás 

többszintű telepítés). 

 

ALKALMAZOTT FAJOK:. 

 Gömbjuhar (Acer platanoides’Globosum’) 3-5m 

(41)  Virágos kőris és változatai (Fraxinus ornus var.) 6-10 m 

LXVI. Magas kőris és változatai (Fraxinus excelsior) 15-20 m 

(42)  Kocsányos tölgy és változatai (Quercus robur) 10-15-20 m 

(43)  Csertölgy (Quercus cerris) 15-20 m 

LXVII. Mezei juhar (Acer campestre) 15-20 m 

Korai juhar és színváltozatai (Acer platanoides) 15-20 m 

LXVIII. Hegyi juhar (Acer pseudoplatanus) 15-20 m 

LXIX. Platán (Platanus hybrida) 15-20 m 

LXX. Vérszilva (Prunus cerasifera ’Woodii’) 

LXXI. Díszalma változatok (Malus X) 

 

SÖVÉNYNÖVÉNYEK 

LXXII. Orgona (Syringa vulgaris) 

 

IPARTERÜLETEK 

A már meglévő, város belterületén (Dohány úti ipartelep, Sándor úti ipartelep stb. ), vagy 

külsőbb részeken (Leax, Modine Hungaria) telepített üzemek környékén a légszennyezettség nem 

jelentős, telepen belüli növényzetük változó képet mutat; a nagyobb volumenű közterületen 

történő fásítás nem szükséges, többnyire nem is lehetséges. Az Egri úti lakótelepet elválasztó, 

megkezdett, védelmi jellegű, többszintű fásítást célszerű lenne véglegesen helyre állítani. Az új 

ipartelepek létesítése esetén mindenképpen figyelembe kell venni a zaj- rezgés-, 

levegőszennyezés esetleges lakóterületre, vagy más területekre gyakorolt hatását, és nagy 

szűrőképességű fa-, cserjefajokból kialakított 3 szintű telepítésekkel az eltérő funkciójú területek 

között átmenetet képező, de jelentős szűrőhatást kifejtő zöldfelületeket kell létrehozni. 
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ALKALMAZOTT FAJOK:. 

 

LXXIII. Magas kőris (Fraxinus excelsior) 15-20 m 

(44)  Virágos kőris és változatai (Fraxinus ornus var.) 6-10 m 

LXXIV. Mezei juhar (Acer campestre) 15-20 m 

LXXV. Jegenyenyár (Populus nigra ’Italica’) 20- m 

LXXVI. Nyugati ostorfa (Celtis occidentalis) 15-20 m 

(45)  Nyírfa (Betula pendula) 10-15 m 

Korai juhar (Acer platanoides) 15-20 m 

LXXVII. Hegyi juhar (Acer pseudoplatanus) 15-20 m 

(46)  Virágos kőris (Fraxinus ornus) 6-10 m 

(47)  Kocsányos tölgy (Quercus robur) 15-20 m 

(48)  Csertölgy (Quercus cerris) 15-20 m 

LXXVIII. Kislevelű hárs (Tilia cordata) 15-20 m 

LXXIX. Nagylevelű hárs (Tilia platyphyllos) 15-20 m 

LXXX. Ezüst hárs (Tilia tomentosa) 15-20 m 

LXXXI. Erdei fenyő (Pinus sylvestris) 18 m 

LXXXII. Fekete fenyő (Pinus nigra) 18 m 

LXXXIII. Közönséges boróka fajtái (Juniperus communis var.) 4-6 m 

LXXXIV. Tiszafa (Taxus baccata) 10 m 

 

PATAKOK VONALÁNAK FÁSÍTÁSA 

A Hór és a Kánya patak mentén alapvetően vízparti, vízközeli élőhelyek növényzetéből 

alakítható a patakok mentén tervezett vonalas fásítás, ami esetenként kiegészülhet a ligetes- 

parkos kialakításoknál egyéb honos fajokkal is. A fásítások gerincét a fehér fűz mellett kőrisek, 

nyárak, nyír, kocsányos tölgy, keskenylevelű ezüstfa esetleg a tatárjuhar alkothatják. 

Kiteresedéseknél, ligetes jellegű, patakvonalhoz kapcsolódó parkrészeknél mezei szil, juharok, 

fehér eper, vadgyümölcsök is szóba jöhetnek. Ilyenek például az un. „Vashíd” két oldalán 

elhelyezkedő terület.  

ALKALMAZOTT FAJOK:. 

 

LXXXV. Magyar kőris (Fraxinus angustifolia ssp. pannonica) 15-20 m 

LXXXVI. Magas kőris (Fraxinus excelsior) 15-20 m 

LXXXVII. Mezei juhar (Acer campestre) 15-20 m 

LXXXVIII. Feketenyár (Populus nigra) 

LXXXIX. Szürkenyár (Populus canescens) 15-18 m 

XC. Jegenyenyár (Populus nigra ’Italica’) 20- m 

 Ezüstfa (Elaeagnus angustifolia) 10-15 m 

 Nyugati ostorfa (Celtis occidentalis) 15-20 m 

(49)  Nyírfa (Betula pendula) 10-15 m 

Korai juhar (Acer platanoides) 15-20 m 

XCI. Hegyi juhar (Acer pseudoplatanus) 15-20 m 

XCII. Tatárjuhar (Acer tataricum) 6-10 m 

(50)  Virágos kőris (Fraxinus ornus) 6-10 m 
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(51)  Kocsányos tölgy (Quercus robur) 15-20 m 

8. Japánakác (Sophora japonica) 10-15 m 

XCIII. Kislevelű hárs (Tilia cordata) 15-20 m 

XCIV. Nagylevelű hárs (Tilia platyphyllos) 15-20 m 

 

KÜLTERÜLET 

 

Mezőkövesd külterületének meghatározó részét mezőgazdasági, vagyis gyep, szántó, kert 

művelési ágú területek borítják. A mezőgazdasági területek kiterjedésének jelentős mértékű 

csökkenésével a jövőben sem kell számolni, a fenntartható fejlődés, a táji adottság jobb 

kihasználása és tiszteletben tartása miatt azonban hosszabb távon a mezőgazdasági szerkezet 

átalakulása és a művelési ágak kismértékű változása, ill. az erdőterületek növekedése várható.  

Kiemelt feladatként kell kezelni az önkormányzati dülőutak fásítását őshonos fa és cserjefajok 

alkalmazásával, mely a szélerózió csökkentését, a mezőgazdasági területek kondicionálását 

szolgálná. 

 

Az erdőterületek, különösen a jelentős táji, tájképi, természetvédelmi értéket képviselő erdők  

megőrzését a szántóterületek okozta egyhangúság oldása, az ott élő flóra és fauna védelme, a 

település jó levegőminőségének, valamint kedvező mikroklimatikus adottságainak elérése, ill. 

megtartása miatt biztosítani kell. Kívánatos lenne az erdőterületek növelése, ill. a mezővédő 

erdősávok nagyobb arányú telepítése hálózatos rendszerben. 

Az erdő nagy területe és a többi, kisebb város határában lévő erdőfoltok miatt, szakmailag 

megalapozott meglévő igény egy várost övező erdősáv, zöldgyűrű megvalósítása a hiányzó 

részek telepítésével, melynek zajcsökkentő, porfogó, oxigéntermelő hatása lenne. 

Erdősítés javasolt olyan területeken: 

 amelyek mezőgazdasági termesztésre nem alkalmasak 

 amelyek erdőgazdálkodási szempontból megfelelőek 

 ahol a környezet kondicionáló hatás miatt szükségesek 

A vízfolyások környezetének rendezésével, a vizek megtisztításával, a vízparti növénytársulások 

megtelepedésének elősegítésével, honos fajok telepítésével a térség természetközeli területeit 

összekötő zöld folyosó hálózat fejleszthető, szerepe erősíthető. 

Hosszú távon át kellene gondolni a tartósan belvízzel borított mezőgazdasági szántó területek 

sorsát és esetleg mérlegelni kell az ilyen területek a művelés alóli kivonását és pl. erdő, 

energiaültetvény, rét, legelő, nádas, halastó, vizes élőhelyek létrehozását, mely az ökoturizmus 

érdekeit szolgálja.  

ALKALMAZOTT FAJOK:. 

 

XCV. Magyar kőris (Fraxinus angustifolia ssp. pannonica) 15-20 m 

XCVI. Magas kőris (Fraxinus excelsior) 15-20 m 

XCVII. Fehér fűz (Salix alba) 15-18 m 
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XCVIII. Szomorúfűz (Salix alba ’Tristis’) 10-15m 

XCIX. Mezei juhar (Acer campestre) 15-20 m 

C. Szürkenyár (Populus canescens) 15-18 m 

 Ezüstfa (Elaeagnus angustifolia) 10-15 m 

(52)  Nyírfa (Betula pendula) 10-15 m 

CI. Tatárjuhar (Acer tataricum) 6-10 m 

(53)  Kocsányos tölgy (Quercus robur) 15-20 m 
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1. melléklet 

 

 

MEZŐKÖVESD VÁROS KÖZTERÜLETEIN NEM KÍVÁNATOS FA-, ÖRÖKZÖLD ÉS 

CSERJEFAJOK 

 

LOMBOS FÁK: 

 

MAGYAR NÉV  LATIN NÉV   KIZÁRÁS OKA 

 

Szelídgesztenye  Castanea sativa  tájidegen 

 

Bálványfa    Ailanthus altissima  gyomosít 

 

Kőrislevelű juhar  Acer negundo   inváziós növény 

ÖRÖKZÖLDEK: 

 

MAGYAR NÉV  LATIN NÉV   KIZÁRÁS OKA 

 

Közönséges luc  Picea abies   tájidegen 

 

Közönséges jegenyefenyő Abies alba   tájidegen 

 

Vörösfenyő   Larix decidua   tájidegen 

 

CSERJÉK: 

 

MAGYAR NÉV  LATIN NÉV   KIZÁRÁS OKA 

 

Ecetszömörce   Rhus hirta   gyomosít 

 

Kecskefűz (alapfaj)  Salix caprea   gyomosít 
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2. melléklet 

 

MEZŐKÖVESD VÁROS TERÜLETÉN TÁMOGATOTT FA-ÉS ÖRÖKZÖLDFAJOK 

 

LOMBOS FÁK: 

 

MAGYAR NÉV  LATIN NÉV   TÁMOGATÁS OKA 

 

Oszlopos fekete nyár   Populus nigra ’Italica’ tájképi érték 

 

Kocsányos tölgy  

és változatai    Quercus robur var.  tájképi érték 

 

Fehér eper  

és változai   Morus alba var.  tájképi érték 

 

ÖRÖKZÖLDEK: 

 

MAGYAR NÉV  LATIN NÉV   TÁMOGATÁS OKA 

 

Feketefenyő   Pinus nigra   tűrőképes, tájba illő 

 

Erdeifenyő   Pinus silvestris  tűrőképes, tájba illő 

 

Tiszafa és változatai  Taxus baccata var.  tűrőképes, tájba illő 

 

Keleti tuja   Thuja orientalis  tájba illő 
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Prunus Serrulata Kanzan – Japán díszcserje 
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Betula utilis – Nyírfa (fehér törzsű) 
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Quercus rubur fastigiata – Kocsányos tölgy 
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Földszobor 
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8/1.) Juharfa 3. 3/13. szám alatti önkormányzati 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 Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta és az önkormányzati bérlakás 

lakásbérleti jogviszonyát a Mezőkövesd Zsóry Sportegyesület részére 2015. március 1-től 2016. 

február 29-ig javasolja meghosszabbítani változatlan feltételekkel.  

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester miután a napirendhez több módosító javaslat 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 

33/2015. (II.25.)  határozata 

 

Juharfa u. 3. 3/13. szám alatti önkormányzati bérlakás  

hasznosításáról 
 

 

A Képviselő-testület a Mezőkövesd, Juharfa u. 3. 3/13. szám alatti 25 m2 alapterületű 

komfortos bérlakás lakásbérleti jogviszonyát a Mezőkövesd Zsóry Sportegyesület 

(képviseli: Hagyacki József, cím: 3400 Mezőkövesd, Széchenyi út 9.) részére 2015. 

március 1-től 2016. február 29-ig változatlan feltételekkel meghosszabbítja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal összefüggő szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

 

 

8/2.) László Károly u. 20. szám alatti népi lakóház ingyenes használatáról szóló 

szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése (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 Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatban 

foglaltakkal egyetért, a határozott időre megkötött használati szerződést javasolja a képviselő-

testületnek közös megegyezéssel megszüntetni. Javasolja továbbá, hogy az ingatlan visszavétele 

után a hivatal szakemberei végezzék el a ház állapotfelmérését. 

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester miután a jelenlévő képviselők részéről 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 12 igen 

szavazattal az alábbi határozatot hozza     

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

34/2015. (II.25.)  határozata 

 

László Károly u. 20. szám alatti népi lakóház ingyenes használatáról  

szóló szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről 

 

 

A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és úgy döntött, hogy az Önkormányzat 

és a Matyó Kertbarát Egyesület (képviseli: Herkely Károly) között a Mezőkövesd, László 

Károly u. 20. szám alatti 4818 hrsz.-ú 238 m2 térmértékű városképi szempontból jelentős, 

műemléki védelem alatt álló népi lakóház vonatkozásában határozott időre megkötött 

használati szerződést 2015. március 4. napjával közös megegyezéssel megszünteti. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a hivatal szakembereit, hogy az ingatlan visszavétele 

után végezzék el a ház állapotfelmérését. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal összefüggő szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelem szerint 
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8/3.) Illyés Gyula u. 8. szám alatti 4-es számú garázs 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 Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatban 

foglaltakkal egyetért, javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra.  

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester miután a jelenlévő képviselők részéről 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 12 igen 

szavazattal az alábbi határozatot hozza     

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

35/2015. (II.25.)  határozata 

 

Illyés Gyula u. 8. szám alatti 4-es jelzésű garázs hasznosításáról 

 

 

1.) A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és a Mezőkövesd, Illyés Gyula út 8. 

szám alatti 4-es jelzésű 200/59/A/20 hrsz.-ú 30 m2 alapterületű garázs határozott 

időtartamra kötött bérleti jogviszonyát Simon Mónika (3418 Szentistván, Vörösmarty u. 

117.) és Mezőkövesd Város Önkormányzata között 2015. február 28. napjával közös 

megegyezéssel megszünteti. 

 

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

 

2.)A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és a Mezőkövesd, Illyés Gyula út 8. 

szám alatti 4-es jelzésű 200/59/A/20 hrsz.-ú, 30 m2 alapterületű garázst, melynek bérleti 

díja nettó 10.920 Ft/hó, Dr. Koncz Judit (3400 Mezőkövesd, Illyés Gyula út 8. 1/4.) 

részére bérbe adja, 2015. március 1. - 2020. január 31. közötti időtartamra. 

 

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

 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
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9.) Támogatási kérelem a Matyó Húsvét rendezvényre (Az előterjesztés a 

jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

 

Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság  

9 fő bizottsági tagból 9 fő vett részt a szavazásban, melyből 9 fő igen szavazatával a Pénzügyi és 

Fejlesztési Bizottság a támogatási kérelem a Matyó Húsvét rendezvényről szó 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 Bizottsága a Matyó Húsvét rendezvény támogatásával kapcsolatos 

előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek 

azzal, hogy a rendezvény megszervezésére 1.000.000.- Ft támogatási összeget állapítson meg a 

képviselő-testület. 

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester miután a jelenlévő képviselők részéről 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 12 igen 

szavazattal az alábbi határozatot hozza     

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

36/2015. (II.25.)  határozata 

 

Támogatási kérelem a Matyó Húsvét rendezvényről 

 

1.) Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Matyó Húsvét 

rendezvény támogatásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és elfogadja az abban foglalt 

programtervezetet. 

2.) A Képviselő-testület a rendezvény támogatását 1.000.000 Ft összegben  állapítja meg. 

A támogatás fedezetét az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének rendezvények 

lebonyolítására elkülönített kerete terhére kívánja biztosítani. 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a kapcsolódó szerződés 

megkötésére.  

 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: folyamatos 
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10.)Mezőkövesd Város Polgármestere 2015. évi szabadsága ütemezésének 

jóváhagyása (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

 

 

Az előterjesztést bizottság nem tárgyalta. 

 

 

Dr. Jakab Orsolya  jegyző tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a 2011. évi CLXXXIX. tv.  

szabályozza a főállású polgármesterek szabadságának ütemezését. A szabadság ütemezését a 

Polgármester előterjesztésére minden év február 28-ig jóvá kell hagynia a Képviselő-testületnek, 

és ennek megfelelőn kell kivenni.  

 

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

határozati javaslatot a mellékelt szabadság ütemezéssel együtt  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 

37/2015. (II.25.)  határozata 
 

Mezőkövesd Város Polgármestere 2015. évi szabadsága  

ütemezésének jóváhagyása 

 

 

 

A Képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést és a polgármester 2015. évi 

szabadságának ütemezését a melléklet szerint jóváhagyja. 

 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 
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11.) Tájékoztató az interpellációra adott válaszról (Az előterjesztés a 

jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

 

 

Fügedi Richárd Alex képviselő az interpellációjára adott választ fenntartásokkal elfogadja.  

 

Nyeste László  ügyrendi hozzászólásában elmondja, hogy szóbeli választ a testületi ülésen 

megkapta, viszont írásbeli választ nem kapott  

 

Jámbor Márk István ügyrendi hozzászólásában elmondja, hogy 2014. december 2-án benyújtott 

írásbeli interpellációjára részletes választ kapott, de nem tudja elfogadni. Szóbeli interpellációjára 

adott választ elfogadja.  

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester miután Jámbor Márk István az írásbeli interpellációjára kapott 

részletes választ nem fogadta el, így szavazásra teszi fel a képviselő-testület felé, hogy az 

interpellációra adott választ elfogadja-e?  

 

 

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

szavazattal, 2 nem ellenében, és 1 tartózkodás mellett az interpellációra adott választ 

elfogadja    

 

 

 

Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (Az 

előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 Ügyrendi és Társadalmi kapcsolatok Bizottság 2 db  

 

 

 

12/1.)A Szent István Egyetem Gazdaság-és Társadalomtudományi Kara, 

valamint  Mezőkövesd Város Önkormányzata között történő Együttmű-

ködési Megállapodás megkötése (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 Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot a 

mellékelt együttműködési megállapodással együtt elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek.  

 

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

határozati javaslatot a mellékelt együttműködési megállapodással együtt  teszi fel szavazásra.  
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A 12 fő Képviselő-testületi tagból 12 fő vett részt a szavazásban, és 11 igen 

szavazattal, 1 tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozza     

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

38/2015. (II.25.)  határozata 
  

A Szent István Egyetem Gazdaság-és Társadalomtudományi Kara,  

valamint Mezőkövesd Város Önkormányzata között történő  

Együttműködési Megállapodás megkötéséről 

 

 

1.) Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést 

megtárgyalta és úgy döntött, hogy támogatja a Szent István Egyetem Gazdaság-és 

Társadalomtudományi Karával történő Együttműködési Megállapodás megkötését. 

 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére és a határozat mellékletét képező Megállapodás aláírására. 

 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Polgármester 
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Melléklet a 38/2015. (II.25.) határozathoz 

 

 

 

EEGGYYÜÜTTTTMMŰŰKKÖÖDDÉÉSSII  MMEEGGÁÁLLLLAAPPOODDÁÁSS  
 

mely létrejött egyrészről a 

 

Szent István Egyetem (SZIE) 

székhely: 2100 Gödöllő, Páter K. u. 1. 

adószám: 15329767-2-13 

bankszámlaszám: 10032000-00282826-00000000 (MÁK) 

Statisztikai számjel: 15329767-8542-312-13 

intézményi azonosító: FI 69207 

ÁHT azonosító: 230210 

 

K+F+I feladatokat teljesítő szervezeti egység: 

 SZIE Gazdaság- és Társadalomtudomány Kar (SZIE GTK) 

képviselő: Dr. Káposzta József egyetemi docens, SZIE GTK dékánja 

 

másrészről az 

 

Együttműködő partner Mezőkövesd Város Önkormányzata 
székhely: 3400 Mezőkövesd, Mátyás király u. 112.  

adószám: 15726470-2-05 

bankszámlaszám: 11734107-15350071 

Statisztikai számjel:15726470-8411-321-05 

képviselő: Dr. Fekete Zoltán polgármester 

 

között, az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel: 

 

I. 

Az együttműködés célja 

 

Az együttműködés célja, hogy a közös érdekek alapján, egymás tapasztalatait 

felhasználva választ keressünk a magyar vidékfejlesztés előtt álló legfontosabb feladatok 

kihívásaira, különös tekintettel a humánerőforrás fejlesztésére. A szerződő felek a 

megállapodásban rögzített területeken összehangolják oktatási, kutatási és szak-, pálya- és 

munka-tanácsadási tevékenységüket, hogy az Egyetem hallgatói közvetlenül 

hasznosítható gyakorlati ismereteket és tapasztalatokat szerezzenek, hozzájárulva ezáltal a 

magyar vidék és humánerőforrás fejlesztéséhez, a munkaerőpiac regionális 

egyenlőtlenségének csökkentéséhezés, a kapcsolódó intézményrendszer hatékony 

működtetéséhez. 

 

II. 

Az együttműködés tárgya 
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Közös gondolkodás és együttműködés kialakítása a vidékfejlesztés humán- és 

rendszerszemléletű átalakításáról az alábbi szempontok alapján: 

- a piacképes tudás kialakításának kidolgozása a vidékfejlesztésben 

- képzés a közjó érdekében, munkaerőpiaci, pálya- és szaktanácsadási rendszer 

kidolgozása 

- elmaradottabb régiók felzárkóztatásának modellezése 

- a vidéken élők munkaerőpiaci esélyegyenlőségének kutatása 

- a jelenlegi értékek megmentése, gazdasági fejlesztésekbe való bevonása 

- vidékfejlesztési életpálya program kidolgozása a pályaválasztás-képzés-

munkaerőpiaci érvényesülés folyamatán keresztül 

 

III. 

Az együttműködés témája 

 

Szerződő felek kijelentik, hogy a tevékenységgel kapcsolatban az együttműködési 

kötelezettségeiknek az általában elvárható módon tesznek eleget, a hibátlan teljesítéséhez 

szükséges valamennyi információt egymás rendelkezésére bocsátják.  

Az együttműködés főbb irányai az alábbiak: 

- fejlesztési tervek készítése 

- közös K+F+I pályázatok előkészítése, megvalósítása 

- gazdaságfejlesztési, munkaerőpiaci és pályatanácsadási rendszernek kidolgozása, 

működtetése 

- oktatási, munkaerőpiaci, pálya- és szaktanácsadási feladatok ellátása 

- humánerőforrás fejlesztési tervek előkészítése, megvalósítása 

- workshopok létrehozása közös projektek indításához, autonóm 

munkacsoportok indítása különböző, a régióban fontos problémák megoldására 

- erdei termékek mintafarmja és módszertani rendszerközpont működtetésének 

kidolgozása 

- termékfeldolgozás és begyűjtés megszervezése, koordinálása 

- piackutatás-marketing közös kidolgozása 

- közös rendezvények, konferenciák kidolgozása. 

 

IV. 

Az együttműködés jellege, keretei 

 

Felek a Megállapodás teljesítése érdekében együttműködésre kötelesek. Felek a jelen 

Megállapodás teljesítését érintő minden lényeges körülményről kötelesek egymást 

tájékoztatni. Felek tartózkodnak minden olyan tevékenységtől és megnyilvánulástól, 

amelyek egymás jogos érdekét, személyhez fűződő jogait sértik vagy veszélyeztetik. 

Szerződő Felek kötelesek tartózkodni a másik fél jó hírnevét, hitelességét sértő vagy 

veszélyeztető tények állításától, híresztelésétől vagy egyéb, erre utaló magatartás 

tanúsításától. 
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V. 

A jelen megállapodás időbeli hatálya, módosítása, megszüntetése 

 

Felek jelen Megállapodást annak mindkét fél általi aláírásától kezdődő hatállyal 

határozatlan időtartamra kötik. Felek a jelen Megállapodás szövegét közös megegyezéssel 

írásban jogosultak bármikor módosítani. A szerződő felek a jelen Megállapodást 30 

(harminc) napos felmondási idővel írásban jogosultak bármikor felmondani. Amennyiben 

valamelyik Fél a jelen szerződést súlyosan megszegi, és a szerződésszegő magatartását a 

másik Fél felhívására sem orvosolja vagy szünteti meg, a szerződésszegést elszenvedő Fél 

jogosult rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal a jelen Megállapodást felmondani. 

 

VI. 

Titoktartási záradék 

 

Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Megállapodás teljesítése során tudomásukra 

jutott valamennyi adat, tény, körülmény, módszer, információ – kivéve a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:47. §-ban meghatározottakat – üzleti titkot 

képez. Felek a másik fél által rendelkezésre bocsátott anyagokat, adatokat, 

dokumentumokat, továbbá bármely információt a jelen Megállapodás keretén kívül nem 

használhatják fel, azokat egymás érdekeit sértő vagy veszélyeztető módon nem 

kezelhetik, harmadik fél számára semmilyen formában nem szolgáltathatják ki, kivéve, ha 

erre a másik fél írásban feljogosítja vagy jogszabály kötelezi. Feleket a fenti titoktartási 

kötelezettség a jelen Megállapodás megszűnését követően is terheli. 

 

VII. 

Záró rendelkezések 

 

A jelen Megállapodásban nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések 

tekintetében a magyar jog szabályai – elsősorban a Polgári Törvénykönyv – az irányadók. 

A megállapodás 3 darab eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban 

készült. Szerződő Felek a jelen Megállapodást elolvasták, megértették, és mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. A jelen Együttműködési 

Megállapodás a Felek közötti együttműködés céljait és általános kereteit tartalmazza, az 

abban foglaltak végrehajtására a Felek szükség esetén további megállapodást köthetnek. 

A Felek évenként egyszer áttekintik az együttműködés helyzetét, feladatait, és szükség 

esetén megfelelő lépéseket, intézkedéseket tesznek.  

 

Az együttműködés koordinálásáért és ellenőrzéséért felelős személyek: 

 

A SZIE részéről: 

Dr. Káposzta József egyetemi docens, a SZIE GTK – mint a K+F+I feladatok teljesítését 

ellátó szervezeti egység - dékánja 

E-mail: dekan@gtk.szie.hu 

Tel: 06 28/522-000 /1900 

Levelezési cím: 2100 Gödöllő, Páter Károly út 1. 

 

 

mailto:dekan@gtk.szie.hu
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A partner részéről: 

név:  Dr. Fekete Zoltán polgármester 

E-mail: polgarmester@mezokovesd.hu 

Tel.: 06 49/511-500 

Levelezési cím: 3400 Mezőkövesd, Mátyás király u. 112.  

 

 

 

 

Gödöllő, 2015. …………………… 

 

 

 

 

………………………………………… 

Dr. Tőzsér János 

rektor 

Szent István Egyetem 

 

 

 

………………………………………… 

                     Dr. Fekete Zoltán 

polgármester 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

………………………………………… 

Dr. Káposzta József 

dékán 

Szent István Egyetem 

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 

 

 

 

 

 

12/2.) Javaslat az egészségügyi járó- és fekvőbeteg ellátás területi ellátási 

kötelezettségének módosításához (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 Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatban 

foglaltakkal egyetért, azt elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.  

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.  

 

Nyeste László képviselő örül az előterjesztésnek, mert az elmúlt időszakban az volt a szokás,  

hogy az érintetteket kihagyták a tárgyalásból. Véleménye szerint komoly károkozás történt a 

területen, hiszen az egri kórház nem tudta megfelelően ellátni a feladatot. Polgármester Úr által 

elmondottak alapján változás történik, megyei központú egészségügyi rendszert fognak 
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visszaállítani. Az elmúlt időszakban megtörténtek a tárgyalások. Kérdezi, hogy van-e arra 

szándék, hogy az ellátás megszűnjön, vagy mi kezdeményezzük. A helyi kórház többi részlegével 

mi fog történni?  

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy a fekvőbeteg ellátás vonatkozásában 

szeretnének változást, Miskolc,  Megyei Jogú kórházhoz szeretnénk tartozni. A 24 órás 

sürgősségi szakrendelés nem fekvőbeteg ellátásnak számít. A Belgyógyászati Osztályon 45  

krónikus ágy van jelenleg. További tárgyalás eredménye, struktúrában hova kerül, szó nincs 

arról, hogy megszűnik.  

 

Nyeste László meg fog szűnni az egri Markoth Ferenc Kórházzal a fekvőbeteg ellátási kapcsolat? 

Aktív ágyak visszaállítására már nincs lehetőség?  

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy 1997. évtől nincs kórházi ellátás, 

osztályként működött. Mezőkövesden soha nem volt 4 osztály a kórház épületében, ezért 

kórházként nem működhet. A krónikus ágyat az elfekvővel nem szabad azonosítani.  Egy biztos a 

jelenlegi ellátó rendszerben rosszabbodás nem lehet, csak jobb. Semmilyen ellátási forma nem 

szűnhet meg a városban. 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 12 igen 

szavazattal az alábbi határozatot hozza     

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

39/2015. (II.25.)  határozata 

 

Javaslat az egészségügyi járó- és fekvőbeteg ellátás területi  

ellátási  kötelezettségének módosításához 

 

1.) Mezőkövesd Város Képviselő-testülete kéri, hogy az egészségügyi reform keretein belül 

Mezőkövesd Város a fekvőbeteg ellátás tekintetében kerüljön a Borsod-Abaúj-Zemplén 

Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházhoz. 

2.) Mezőkövesd Város Képviselő-testülete kéri, hogy az egészségügyi reform keretein belül a 

Mezőkövesd Városban működő belgyógyászati 24 órás sürgősségi szakrendelés maradjon 

meg. 

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

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelem szerint 
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Mivel több napirendi pont nem lévén Polgármester Úr megköszöni a megjelenést, majd 12.55 

órakor az ülést berekesztette.  

 

 

 

K.m.f.  

 

 

 

  Dr. Jakab Orsolya       Dr. Fekete Zoltán  

           jegyző             polgármester 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

 

 

  Csirmaz József       Csirmaz Zsolt  

  települési képviselő       települési képviselő  

 

 


