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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én 

megtartott üléséről. 

 

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

 Mezőkövesd, Mátyás király út 114.  

 

Jelen vannak: 

Dr. Fekete Zoltán polgármester  Vámos Zoltán alpolgármester  

Csirmaz József   Takács József 

Malatinszky Károly    Csirmaz Zsolt 

Molnár Istvánné   Bajzát Melinda 

Fügedi Richárd Alex   Jámbor Márk István 

 

Igazoltan távol: Csiger Lajos 

                           Nyeste László 

  

Mezőkövesdi Közös Önkormányzati  Hivatal részéről: 

Dr. Jakab Orsolya jegyző  

Dr. Kovács András aljegyző  

Vigh Henrik irodavezető 

Balog Lászlóné irodavezető 

Toma Tibor főépítész  

Benkő Edit (érintett napirendnél) 

Guba Viktória (érintett napirendnél) 

 

Meghívottak: Kerékgyártó László B.-A.-Z. M. KH Mezőkövesdi Járási Hivatal vezető 

Barnóczky László Városgondnokság vezető 

  Ujvárosi Lászlóné Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde vezető 

  Kinczel Brigitta KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft. mb. vezető 

    

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

12 fő képviselőből jelen van 10 fő. Csiger Lajos és Nyeste László képviselők jelezték, hogy a mai 

testületi ülésen nem tudnak részt venni. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Malatinszky Károly és 

Molnár Istvánné képviselőket.   

 

Kiküldésre kerültek: 7/2. napirendként: „A települési önkormányzatok 2015. évi rendkívüli 

támogatására vonatkozó igény benyújtása” 

7/3. napirendként: „Víziközmű Társulattal kötött Társberuházói megállapodás” módosítása 

12/1.) napirendként: „Köztéri alkotás elhelyezése” című előterjesztések 

 

Kiosztásra került: Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság átruházott hatáskörben hozott határozata –

(ITS stratégiájához készült megalapozó vizsgálat) 
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Dr. Fekete Zoltán polgármester Sürgősségi indítványt terjeszt elő 12/2. napirendként, mely anyag 

kiosztásra került: „Pályázat benyújtása a nyári gyermekétkeztetés biztosításához” címmel. 

Szavazásra teszi fel a napirend megtárgyalását. 

 

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

szavazattal a sürgősségi indítvány napirendre történő felvételét elfogadja.  

 

 Mivel a jelenlévő képviselők részéről módosító javaslat nem hangzik el, így a napirendi pontokat 

az elhangzott módosítással együtt teszi fel szavazásra. 

 

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

szavazattal az alábbi határozatot hozza 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

69/2015. (IV.29.) határozata 

 

Napirend megállapítása  

 

1.)ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK 

1/1.) Az önkormányzat 4/2014. (II.27.) költségvetési rendeletének módosítása 

  Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester 

  Referens:  Balog Lászlóné Kincstári irodavezető 

 

1/2.)Az önkormányzat 2014. évi zárszámadása 

           Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester 

  Referens:  Balog Lászlóné Kincstári irodavezető 

 

1/3.) A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló 

önkormányzati rendelet megalkotása 
  Előadó: Dr. Jakab Orsolya jegyző 

  Referens: Dr. Kovács András aljegyző 

 

2.) Mezőkövesd Város Önkormányzatának gazdaságfejlesztési programja 2015-2019 
  Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester 

 

3.) A tájházak felkészülése a turisztikai szezonra 
  Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester 

  Referens: Benkő Edit vagyongazdálkodási referens és a Tájházak bérlői 

 

4.) Civil szervezetek, alapítványok, egyesületek, egyházak támogatására kiírt pályázatok 

elbírálása 
  Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester 

  Referens:  Guba Viktória szervezési referens 

5.) A Matyó Népművészeti és Háziipari Szövetkezet dokumentációs anyagának feldolgozása 
  Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester 

  Referens:  Guba Viktória szervezési referens 

 



3 
 

6.) A Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde középtávú (2016-2021) továbbképzési programjának 

elfogadása 
  Előadó: Ujvárosi Lászlóné intézményvezető 

 

7/1.) A települési önkormányzatok rendkívüli szociális támogatására vonatkozó pályázat 

benyújtása 
Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester 

  Referens: Dr. Kovács András aljegyző 

    Hornyák Attiláné munkatárs 

 

7/2.) A települési önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatására vonatkozó igény 

benyújtása 

Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester 

  Referens:  Balog Lászlóné Kincstári irodavezető 

 

7/3.) Víziközmű Társulattal kötött Társberuházói megállapodás módosítása  

Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester 

  Referens:  Balog Lászlóné Kincstári irodavezető 

 

8.) 2015. évben az önkormányzati intézményekben tervezett állagjavítási és karbantartási 

munkák  
  Előadó: Barnóczky László intézményvezető 

  Referens:  Vígh Henrik Városfejlesztési irodavezető 

 

9.) Zsóry Zsibongó Gyermeküdülő térkőburkolat építése 
  Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester 

  Referens:  Vígh Henrik Városfejlesztési irodavezető 

    Benke Ádám munkatárs 

 

10.) László Károly úti parkoló kialakítása 

Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester 

  Referens:  Vígh Henrik Városfejlesztési irodavezető 

   

11.) Önkormányzati ingatlanok hasznosítása 

11/1.) Illyés Gyula u. 8. 3/2. szám alatti önkormányzati bérlakás hasznosítása 

11/2.) Illyés Gyula u. 8. szám alatti 7-es számú garázs hasznosítása 

11/3.) Gaál István u. 8/1. szám alatti ingatlan hasznosítása 

11/4.) Mártírok u. 29/1. szám alatti önkormányzati bérlakás bérleti szerződésének közös 

megegyezéssel történő megszüntetése 

11/5.) 200/30 és 200/31 hrsz.-ú ingatlanok megvásárlása 
  Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester 

  Referens:  Benkő Edit vagyongazdálkodási referens 

 

12.) Indítványok, javaslatok 

 

12/1.) Köztéri alkotás elhelyezése 

Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester 

  Referens:  Vígh Henrik Városfejlesztési irodavezető 
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12/2.) Sürgősségi indítvány: 

Pályázat benyújtása a nyári gyermekétkeztetés biztosításához 

Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester 

  Referens: Dr. Kovács András aljegyző 

    Lengyel Erika munkatárs 

 

ZÁRT ÜLÉS 

 

13.) A mezőkövesdi egészségügyi alapellátást érintő támogatási kérelem elbírálása 

  Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester 

  Referens: Dr. Kovács András aljegyző 

14.) Bírósági ülnökök választása 
  Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester 

  Referens:  Dr. Jakab Orsolya jegyző 

 

 

15.) Az Önkormányzat kezelésében lévő utak útburkolati jelek festési munkák 

kivitelezőjének kiválasztása 

   Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester 

  Referens:  Vígh Henrik Városfejlesztési irodavezető 

    Vinter Szilárd munkatárs 

 

16.) Tervező kiválasztása a Gépmúzeum kiállító- és porta épületének engedélyezési és 

tender terveinek elkészítésére 

Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester 

  Referens:  Vígh Henrik Városfejlesztési irodavezető 

 

Felelős:  Polgármester  

Határidő:  azonnal  

 

 

Interpellációs szándékát jelezte 

Írásban Jámbor Márk István képviselő interpellációt nyújtott be, szóbeli interpellációs szándékát 

szintén Jámbor Márk István képviselő jelezte. 

 

Polgármesteri tájékoztató (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)  

 
Dr. Fekete Zoltán polgármester röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 

Mivel a napirendhez hozzászólás, vélemény nem hangzik el – így a polgármesteri tájékoztatóban 

foglaltakat teszi fel szavazásra. 

 

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

szavazattal a polgármesteri tájékoztatót elfogadja  

 

Szomorú kötelességének tesz eleget: bejelenti, hogy Kaló István nyugalmazott bankigazgató 

elhalálozott, aki 1994. decembertől a testület Költségvetési Bizottságának külső tagja, 1998-tól a 

Pénzügyi Bizottság külső tagja, majd 2006-tól képviselő-testületi tag és a Jogi, Ügyrendi és 

Közbiztonsági Bizottság tagja volt. Kéri, hogy emlékére felállva, egy perces néma csenddel 
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adózzanak a megjelentek.  

 

Jelentés a 2015. február 28-ig lejárt határidejű képviselő-testületi döntések 

végrehajtásáról (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

Dr. Fekete Zoltán polgármester – miután a jelenlévők részéről módosító javaslat nem hangzik el 

– a határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 

 

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

szavazattal az alábbi határozatot hozza 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének 70/2015 (IV.29.)  

 határozata  

 

 

Jelentés a 2015. március 31-ig lejárt határidejű képviselő-testületi  

döntések  végrehajtásáról 

 

 

 

 

1.) A Képviselő-testület elfogadja a 7, és 8/2015.  önkormányzati rendelet, valamint a 

115,233,249,260,337/2014. , és a 9, 17, 27, 33, 34, 35, 36, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 

51, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 67, 68/2015. határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. 

 

2.) A 31, 38, 49,52, 53, 54, 55/2015. határozatok végrehajtásáról szóló jelentést azzal fogadja 

el, hogy a végrehajtást követően a polgármester ismételten adjon tájékoztatást.  

 

 

 

 Felelős:  polgármester  

 Határidő:  azonnal és folyamatos  

 

 

1.)ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA 

 

1/1.) Az önkormányzat 4/2014. (II.27.) költségvetési rendeletének módosítása 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
   

Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság  
8 fő bizottsági tagból 8 fő vett részt a szavazásban és 6 fő igen szavazata, valamint 2 fő 

tartózkodása mellett a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság az Önkormányzat 4/2014. (II.27.) 

költségvetési rendeletének módosítása szóló rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a 

Képviselő-testületnek. 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester miután a jelenlévő képviselők részéről módosító javaslat nem 
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hangzik el, így a rendelet-tervezet ismertetése után azt szavazásra teszi fel. 

 

 

A 12 fő Képviselő-testületi tagból 10 fő vett részt a szavazásban, és 8 igen szavazattal 

2 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotja 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelete 

a 4/2014. (II.27.) költségvetési rendeletének módosításáról 

 

 

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: 

 

1.§ 

A 4/2014.(II.27.) rendelet (a továbbiakban: R.) 1.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

1.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének 

a) Bevételi főösszegét 10.162.235 eFt 

  

b) Kiadási főösszegét 10.162.235 eFt 

  

A bevételi főösszeg az alábbi finanszírozási bevételeket tartalmazza: 

           

ca)  előző évek maradványa  2.370.426 eFt 

cb) működési célú hitelfelvétel (forráshiány) 0 eFt 

cc) felhalmozási célú hitelfelvétel (forráshiány) 0 eFt 

cd) központi irányítószervi támogatás 1.206.333 eFt 

állapítja meg. 

 

2.§ 

Az R. 1.-57. mellékletei helyébe az e rendelet 1.-57. mellékletei lépnek. 

3.§ 

 

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 

 

 

 Dr. Jakab Orsolya sk.                                                                      Dr. Fekete Zoltán sk. 

             jegyző                                                                                       polgármester 

 

A rendelet kihirdetésének dátuma: 

2015. április 30. 

 

Dr. Jakab Orsolya 

        jegyző 
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1/2.)Az önkormányzat 2014. évi zárszámadása (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 

mellékletét képezi) 

 
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság 

8 fő bizottsági tagból 8 fő vett részt a szavazásban és 6 fő igen szavazata, valamint 2 fő 

tartózkodása mellett a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság a Mezőkövesd Város Önkormányzata 

2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a 

Képviselő-testületnek. 

 

Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság 

9 fő bizottsági tagból 7 fő vett részt a szavazásban és 7 fő igen szavazatával az Ügyrendi és 

Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága a Mezőkövesd Város Önkormányzata 2014. évi 

költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-

testületnek. 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester mivel a napirendhez hozzászólás, vélemény nem hangzik el, így a 

rendelet-tervezetet teszi fel szavazásra. 

 

 

A 12 fő Képviselő-testületi tagból 10 fő vett részt a szavazásban, és 8 igen szavazattal 

2 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotja 
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Mezőkövesd város Önkormányzata Képviselő-testületének  

10/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelete 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról 

 

 

 

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: 

 

1.  §. 

 

A képviselő-testület a 2014. évi gazdálkodást: 

                                           

9.192.844 eFt költségvetési bevétellel 

7.189.765 eFt költségvetési kiadással 

jóváhagyja. 

 

2.§. 

 

Az 1.§-ban meghatározott költségvetési bevételeken belül az önkormányzat hitelt nem vett fel, a 

költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételként 2.370.426 

eFt előző évi maradványt használt fel, valamint a költségvetési intézmények működésének 

finanszírozására 1.206.333 eFt-ot fordított.  

 

3.§. 

 

 

Az 1. §-ban meghatározott költségvetési kiadásokon belül eleget tett hiteltörlesztési kiadásainak 

355.327eFt értékben. 

 

4.§. 

 

 

Az 1.§-ban szereplő bevételek részletezését 1,13-31. mellékletek, a kiadások részletezését az 1-

12, 32-33. mellékletek, a bevételek és kiadások alakulását mérlegszerűen az 1, és a 37. 

mellékletek tartalmazzák. 

 

 

5.§ 

 

 

A költségvetési szervek maradványát a képviselő-testület, a zárszámadási rendelet 59. 

mellékletében meghatározott mértékben állapítja meg, és felhasználását a hivatkozott melléklet 

szerint engedélyezi. 
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- 2 - 

 

6. §. 

 

 

(1) Az Államháztartásról szóló, 2011. évi  CXCV. törvény 91.§-a alapján tájékoztató jelleggel, a 

2013. december 31-én fennálló hiteltartozás mértékét a 48. melléklet tartalmazza, az 

önkormányzat által folyósított kölcsönök állományát a 47. melléklet, az önkormányzat által 

nyújtott közvetett támogatásokat a 49. melléklet, az önkormányzat pénzeszközváltozását  az 50. 

melléklet, az önkormányzat vagyonát az 60. melléklet, a 2014. évi állami támogatás elszámolását 

az 58. melléklet, a több éves kihatással járó döntéseket a 51. melléklet, a Stabilitási törvény 3. §-a 

szerinti adósságot keletkeztető ügyleteket az 57. melléklet, a helyi önkormányzat tulajdonába álló 

gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 61. 

melléklet, az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettségeit a 62. melléklet, tartalmazza.  

 

(2) Az európai uniós támogatással megvalósuló beruházásokat tájékoztató jelleggel a 38. 

melléklet, az út-híd keret felhasználását az 1. függelék, míg a Környezetvédelmi Alap 

bevételeinek felhasználását a 2. függelék tartalmazza. 

 

(3) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési intézményeinek maradványát az 

59. melléklet szerint hagyja jóvá, és engedélyezi felhasználását a 2015. évi költségvetési rendelet 

módosításával egyidejűleg. 

 

7.§. 

 

A Képviselő-testület az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet 36. § 

(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően elfogadja a zárszámadási előterjesztés  mellékletét 

képező helyi önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014. évi 

költségvetési beszámolóit. 

 

8.§ 

 

Ez a rendelet kihirdetése napján 10 óra 00 perckor lép hatályba. 

 

 

 

Dr. Jakab Orsolya sk.                                                     Dr. Fekete Zoltán sk. 

            jegyző                                                                      polgármester 

 

 

Kihirdetve: 

Mezőkövesd, 2015. április 29. 9 óra 30 perc 

 

 

Dr. Jakab Orsolya 

         jegyző 
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Indoklás  

a 49. melléklethez 

 

 

2014. évben elszámolt adókedvezmények helyi iparűzési adóban 

 

 

A 2013. adóévről benyújtott adóbevallásban 2014. évben a helyi iparűzési adóról szóló 35/2009. 

(XII.23.) ÖK. számú rendelet 3. §, alapján az alábbi adókedvezmények kerültek érvényesítésre: 

 

3. § értelmében 25 %-os mértékű adókedvezmény illeti meg azt a vállalkozót, akinek a tárgyévi 

vállalkozási szintű adóalapja az 1 millió Ft-ot nem haladja meg, melynek összege 587 eFt. 

 

Adóelengedésre építményadóban, illetve a pótlékoknál az adófizetésre kötelezettek jövedelmi 

helyzetének figyelembevétele alapján került sor, melyek együttes összege 156 eFt.   

 

Adókedvezmények, adómentességek 2014. évben a gépjárműadóban 

 

A gépjárműadóban nyújtott adókedvezmények és adómentességek jogcímeit és mértékeit a 

gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. tv. szabályozza. 

A törvény alapján mentes az adó megfizetése alól – többek között – a súlyosan 

mozgáskorlátozott személy szállítására szolgáló, a muzeális jellegű gépjármű, továbbá 

költségvetési szerv, az egyház, a társadalmi szervezet, az alapítvány tulajdonában lévő 

gépjármű. E jogcímeken megállapított mentesség összege 2014. évben 3.867 eFt. 

 

Az adókedvezmények megállapítására a törvény alapján került sor a különböző 

környezetvédelmi osztályba sorolás alapján. Ennek összege 3.834 eFt volt.  

 

Egyéb közvetett támogatás nyújtására a beszámolási időszakban nem került sor.  
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1/3.) A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok 

számáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása (Az előterjesztés a 

jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság 

9 fő bizottsági tagból 7 fő vett részt a szavazásban és 6 fő igen és 1 fő nem szavazatával az 

Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága a helyi népszavazás kezdeményezéséhez 

szükséges választópolgárok számáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló 

rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Jámbor Márk István képviselő jelzi, hogy a rendelet előterjesztésének szövegében le van fektetve, 

hogy a képviselő-testület rendeletben határozza meg a helyi népszavazás kezdeményezéséhez 

szükséges választópolgárok számát, mely minimum 10%, ez Mezőkövesd esetében körülbelül 

1200 fő és maximum 25%, mely 3500 fő kezdeményezését teszi lehetővé.  A rendeletalkotó a 

legmagasabb számot választotta ki, ezáltal megnehezül a helyi népszavazás kezdeményezése, így 

az előterjesztést nem tudja támogatni. 

 

Dr. Jakab Orsolya jegyző tájékoztat, hogy ezen a ponton nem történt módosítás, eddig is a 

választópolgárok 25%-ának megfelelő számú választópolgár kellett a helyi népszavazás 

kezdeményezéséhez. 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester megerősíti, hogy 1990 óta változatlan a rendeletben előírt helyi 

népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számának meghatározása. Mivel 

más hozzászólás, vélemény nem hangzik el, így a rendelet-tervezetet teszi fel szavazásra.  

 

A 12 fő Képviselő-testületi tagból 10 fő vett részt a szavazásban, és 8 igen és 2 nem 

szavazattal az alábbi rendeletet alkotja 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

11/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete 

 

A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az 

európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi 

CCXXXVIII. törvény 92. §-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

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

 

1. § 

 
Helyi népszavazást a település választópolgárai 25 %-ának megfelelő számú választópolgár 

kezdeményezhet. 

 

 

2. § 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
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(2) Hatályát veszti Mezőkövesd Város Önkormányzatának a helyi népszavazásról és népi 

kezdeményezésről szóló 25/2007. (V.31.) ÖK számú rendelete. 

 

(3) Hatályát veszti Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és 

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

a) V. fejezetének címében az „és helyi népi kezdeményezés” szövegrész, 

b) 47. §-ában az „és helyi népi kezdeményezés” szövegrész, 

c) 1. melléklet 5. pontjában a „helyi népi kezdeményezés” szövegrész, 

d) 4. melléklet IV. pont b) pontjában az „és a népi kezdeményezés tárgyalásáról való döntést” 

szövegrész. 

 

 

 

dr. Fekete Zoltán      dr. Jakab Orsolya  

 polgármester       jegyző 

 

 

 

 

A rendelet kihirdetésének dátuma: 

2015. év április hó 30. nap 

 

 

dr. Jakab Orsolya 

jegyző 

 

 

 

INDOKOLÁS 

 

Általános indokolás 

 

Az új Nsztv. szerint a település képviselő-testületének arra van hatásköre, hogy rendeletben 

határozza meg a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számát. A 

részletszabályokat maga a törvény és a kapcsolódó végrehajtási rendeletek tartalmazzák. 

 

A fentiekre figyelemmel a korábbi önkormányzati rendeletet hatályon kívül kell helyezni és a 

mellékelt tartalommal egy új jogszabályt kell megalkotnia a Képviselő-testületnek. Mindezzel 

egyidejűleg pedig az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában az érintett 

rendelkezéseket is felül kellett vizsgálni és a népi kezdeményezésre utaló részeket hatályon kívül 

kellett helyezni. 

 

 

Részletes indokolás 

 

1. §-hoz 
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Az Nsztv. részletesen szabályozza a helyi népszavazásra vonatkozó eljárást, és csak arra ad 

felhatalmazást, hogy a képviselő-testület rendeletben határozza meg a helyi népszavazás 

kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számát, ami nem lehet kevesebb a választópolgárok 

tíz százalékánál és nem lehet több a választópolgárok huszonöt százalékánál. Ezen jogszabályhely ezt 

a mértéket állapítja meg. 

 

 

2. §-hoz 
 

Ez a szakasz az önkormányzati rendelet hatálybalépéséről, valamint a korábbi helyi 

népszavazásra vonatkozó rendelet, illetve az SZMSZ érintett pontjainak hatályon kívül 

helyezéséről rendelkezik. 

 

 

 

2.) Mezőkövesd Város Önkormányzatának gazdaságfejlesztési programja 

2015-2019 (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság 

8 fő bizottsági tagból 8 fő vett részt a szavazásban és 8 fő igen szavazatával a Pénzügyi és 

Fejlesztési Bizottság a Mezőkövesd Város Önkormányzatának gazdaságfejlesztési programja 

2015-2019-ről szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

 Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság 

9 fő bizottsági tagból 7 fő vett részt a szavazásban és 7 fő igen szavazatával az Ügyrendi és 

Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-

testületnek azzal a módosítással, hogy a program 6.1. számú pontján belül az önkormányzat 

kulturális feladatainak felsorolásába kerüljön bele a Matyó kultúra megőrzése. 

 

Fügedi Richárd Alex képviselő jónak tartja a programot, látszik, hogy a készítők komolyan 

vették a munkát, de a hangsúlynak a munkahelyteremtésen kellene lennie. 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester egyetért az elhangzottakkal, amennyiben valaki elolvassa a 

programot, pontosan ez a törekvés köszön belőle vissza. Kiemel néhány tervezett programot, 

melyre forrásokat keres és talál is az önkormányzat a gazdaság fejlesztése céljából. Ilyen például 

a volt repülőtér területének ipari területté való kialakítása, a barna mezős iparterület kialakítása a 

volt laktanya területén, turizmus fejlesztése a Hadas városrészben, mely mind több százmilliós 

beruházás, és munkahelyeket teremt. Foglalkoztatási paktum létrehozása szintén ezt a célt 

támogatja, ez 1 milliárdos projekt. A gazdaságfejlesztési program egy több évre szóló program, 

sok olyan forrás fog még megnyílni, ami jelenleg nem szerepel benne. Röviden ismerteti, hogy 

mit tervez a város még ezeken kívül, a teljesség igénye nélkül: a repülőtérre vezető volt HM út 

teljes felújítása: 500 MFt; óvoda felújítások, melyek nem külső felújítást jelentenek, hanem 

fejlesztéseket (sószoba, tornaszoba, orvosi szoba, játszóterek); csapadékvíz elvezetése; Zöld 

Város program: 700 MFt; autóbusz állomás áthelyezése a MÁV területére: 400 MFt; Bogács - 

Mezőkövesd kerékpárút kiépítése, de Mezőkövesd – Mezőnyárád, Bükkábrány, Vatta 

vonatkozásában is; energetikai fejlesztések folytatása: rendelőintézet lapos tetős épületének 

felújítása; az alapellátásban dolgozó háziorvosok rendelőinek felújítása, új helyre telepítése. 

Vannak olyan elemek is, amik nem szerepelnek a jelenleg rendelkezésre álló pályázati 
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lehetőségek között, de van elképzelés, mit szeretnének megvalósítani, így pl.: Zsóry fürdő 

szomszédságában lévő arborétum fejlesztése, sétautak, szökőkút kiépítése; Bárdos Lajos 

tagiskola fejlesztése; Hoór patak árvízvédelmi összeköttetésének kialakítása a Kánya patakkal; 

Idősek Otthona épületének átépítése, illetve új építése a Pacsirta úton; gimnázium 

tetőszerkezetének cseréje; víziközmű rekonstrukció; belterületi utak burkolatainak felújítása. 

Ezek nagyon sok pénzt igényelnek, a gazdasági program megfelelő alapot biztosít, hogy 

Mezőkövesd fejlődése a következő években se álljon le, munkahelyeket hozzanak létre, a város a 

járás és a térség gazdasági központja is legyen.  

Módosító javaslattal kapcsolatban elmondja, hogy a pont arról szól, hogy mire kap az 

önkormányzat normatívát. A matyó kultúra megőrzésére nem kap az önkormányzat központi 

költségvetési támogatást, ezért nem szerepel a programban, meghazudtolni a valóságot nem lehet. 

Viszont jelentősége miatt az összefoglalásban első helyen, kiemelt turisztikai célként szerepel a 

matyó kultúra hagyományainak ápolása. Nem javasolja a határozati javaslat módosítását.  

 

Csirmaz Zsolt képviselő elmondja, hogy sokrétű a gazdaságfejlesztési program. Kérdése, hogy 

mivel a vízhálózatot az ÉRV Zrt. kezeli, az elkövetkezendő 5 éves ciklusban lehet-e pályázaton 

nyerni a vízhálózat cseréjére, van-e rá lehetőség. Ez is szerepelhetne a programban. 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester válasza, hogy a viziközmű rekonstrukciót a KEOP-os pályázaton 

keresztül lehet megvalósítani, benne van a koncepcióban.  

 

Takács József képviselő felhívja a figyelmet, hogy ne csak a tervekről essen szó, érdemes arról is 

beszélni, ami megvalósult. Nem lehet elégszer elmondani, hogy mi valósult meg, mit teljesített az 

önkormányzat idáig. A két ifjú képviselő, aki október óta a testület tagja még mindig arról 

cikkez, hogy mire herdálta el a város a felvett milliárdos hiteleket. Nevesíteni lehet mindezt, így 

például Zsóry fürdőbe vezető kerékpárút kiépítése; Kánya patak középső szakaszának 

rekonstrukciója; Kavicsos Szabadidő Park kialakítása; Városi galéria felújítása; Piaccsarnok 

lefedése; Szent László tér átalakítása; Közösségi Ház felújítása; épületenergetikai korszerűsítés a 

Sportcsarnokban, a Polgármesteri Hivatal A épületében; Egri úti tagóvoda kapacitásbővítése; 

Hadnagy úti sportcentrum, Bayer kollégium, Szent László Gimnázium és Közgazdasági 

Szakközépiskola épületenergetikai korszerűsítése; Idősek Klubjának korszerűsítése; Dohány úti 

tagóvoda, Móra Ferenc úti tagóvoda energetikai korszerűsítése;  valamint a Széchenyi István 

Katolikus Szakképző Iskola felújítása, mely időközben már nem az önkormányzathoz tartozik. A 

város az 1,5 milliárd Ft hitelből 13,7 milliárd Ft-os fejlesztést valósított meg. Ez nem herdálás, 

hanem nagyon is racionális fejlesztések voltak. Jó lenne, ha mindezekre figyelnének, és nem 

vezetnék félre a lakosságot. 

 

Jámbor Márk István képviselő reagál az elhangzottakra, miszerint a bejegyzés nem erről szólt, 

hanem arról, hogy a város munkahelyteremtő beruházásra vette fel ezt a hitelt. A visszafizetése 

pedig a létrejött cégek iparűzési adójából történt meg. Ez pedig nem így történt, nem tudta a 

város visszafizetni, az állam vállalta át. Az elért eredmények a pályázatírók munkáját dicsérik, 

mely köszönetet érdemel. 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester tájékoztat, szó nincs arról, hogy Mezőkövesd nem tudta volna 

visszafizetni a másfél milliárdos kötvényből eredő kötelezettségét. A Magyar Kormány és a 

Magyar Országgyűlés döntött így, hogy magára vállalja az önkormányzatok több évtizedes 

adósságát. Kéri, hogy nézzenek először a tükörbe, és utána fogalmazzanak meg félreérthető 

mondatokat. Mezőkövesd vissza tudta volna fizetni a felvett hitelt, egyszerűen olyan lehetőség 
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nyílt meg a Magyar Országgyűlés jóvoltából mind a 3200 önkormányzat számára, hogy amelyik 

tartozással rendelkezett, a Magyar Kormány a tartozást magára vállalta. Hazugság azt állítani, 

hogy Mezőkövesd nem tudta visszafizetni a felvett hitelt. Kérdezi ugyanakkor, hogy 

munkahelyteremtés okán kértek-e már információt bárkitől is, hogy ezek a beruházások mennyi 

munkahelyet teremtettek és mennyit őriztek meg. A Koncepció 6. oldalán található a 

magánberuházások és infrastrukturális fejlesztések kifejtése. Azok a cégek, akik a beruházásokat 

csinálták, tevékenységük során iparűzési adót fizettek. Felveti, vették-e a fáradságot, hogy utána 

nézzenek hány száz embernek adott munkát ez a több mint 13 milliárdos beruházás. Minden 

egyes új fejlesztés új munkahelyeket is teremt. Tudomásul kell venni, hogy a Mezőkövesdi 

Önkormányzat sem, de az országban egyetlen önkormányzat sem fog gyárakat, üzemeket építeni, 

mert nem az a dolga, hanem a gazdasági környezetet biztosítja. Mezőkövesden a befizetett 

iparűzési adó mértéke folyamatosan emelkedik. Ez azért van így, mert az itt dolgozó cégek 

megtalálják a számításukat, a város olyan gazdasági környezetet biztosít, ahol van vállalkozói 

kedv. Kéri, ezeknek az adatoknak nézzenek utána, mert ez nem politikai kérdés, hanem pusztán a 

valóság kérdése. A munkahelyteremtésre felvett hitel teljes mértékben teljesült. Szintén tényadat, 

hogy a vállalkozások árbevételéből 2014. évben a helyi iparűzési adó 140 millió Ft-tal haladta 

meg a tervezettet. 

Mindegy, kinek az érdeme, hogy ha például egy új bölcsőde létesül, ez Mezőkövesd sikere, az itt 

élő emberek használhatják párt, faj és mindenféle megkülönböztetésre való tekintet nélkül. Saját 

sikerünknek, eredményeinknek tanuljunk meg örülni. Mezőkövesd városának az elmúlt évtizede 

sikertörténet. Az idelátogatók megjegyzik, hogy milyen jó a városnak. Nem arról kell beszélni, 

hogy a város pusztul, lefelé megy, mert ez nem igaz. Közösen kell dolgozni, hogy még 

sikeresebbek legyünk. 

 

Takács József képviselő hozzáfűzi, hogy Jámbor Márk válaszából az derül ki, hogy az európai 

uniós támogatási rendszerrel nincsenek tisztában, hiszen a pályázó településeknek önrésszel kell 

rendelkezni a pályázatokhoz. Vannak olyan államok, városok, akik nem tudták lehívni az uniós 

támogatásokat, ez Mezőkövesdnek sikerült. Ezt kifogásolni értelmetlen.  

 

Jámbor Márk István képviselő utolsó megjegyzésként elmondja, hogy az uniós pályázati pénzek 

felhasználása miatt tudomása szerint a Kormány most indított vizsgálatot.  

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester úgy látja, hogy továbbra is folytatódik a félrevezetés, utána 

kellene nézni mi után vizsgálódik az Unió. Nem szeretik az Uniót, most pedig rá hivatkoznak? 

Megköszöni minden munkatársnak, aki a gazdaságfejlesztési program kidolgozásában részt vett. 

November közepe óta zajlik a munka, fel kellett térképezni a lehetőségeket, ez az anyag kb. 90 

oldalasból keletkezett, így lett 36 oldal. Így megfelelő alapot tudnak letenni az asztalra, hogy a 

következő években Mezőkövesdet pályán tartsák.  

 

Csirmaz József képviselő a Takács József képviselő által elmondottakhoz hozzáfűzi, hogy a 

program 1. pontjában már kiderül, hogy az előző képviselő-testület által elfogadott gazdasági 

programjában megfogalmazott fejlesztési elképzelések szinte teljes egészében megvalósultak. 

Érdemes egy gondolat erejéig megállni, erre büszkének kell lenni. Ezt megalapozta a 2004-ben 

elfogadott Településrendezési Terv is, valamint az ezzel összhangban elfogadott Helyi Építési 

Szabályzat. Ezek a fejlesztési elképzelések 2002 óta elkezdődtek, onnantól kezdve állt át a város 

egy teljesen egyedi fejlődési pályára. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia tájékoztatóján 

elhangzott a stratégia készítőjétől, hogy nagyon sok településnek készítenek településfejlesztési 

stratégiát, de soknak nincs rá forrás, egy helyben toporgás történik. Ebben az időszakban 
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Mezőkövesdre özönlöttek a milliárdok, ezt meg kell köszönni azoknak, akik idelobbizták, és 

idehozták a városba. Ez egy olyan érték, és eredmény, melyre igazán büszkék lehetünk. 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester mivel több hozzászólás, vélemény nem hangzik el, az Ügyrendi 

és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság módosító javaslatát teszi fel szavazásra, mely szerint a 

program 6.1. számú pontján belül az önkormányzat kulturális feladatainak felsorolásába kerüljön 

bele a Matyó kultúra megőrzése. 

 

A 12 fő Képviselő-testületi tagból 10 fő vett részt a szavazásban, és 2 igen, 5 nem 

szavazattal 3 tartózkodás mellett a határozati javaslat módosítását elutasítja.  

 

 

Ezt követően az eredeti határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 

 

 

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

szavazattal az alábbi határozatot hozza 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének 

71/2015. (IV.29.) határozata 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának gazdaságfejlesztési programjáról 

2015-2019 

 

 

 

1. Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 2015-2019. közötti időszakra vonatkozó 

gazdaságfejlesztési programját elfogadja. 

 

2. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések előkészítésére, megtételére. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelem szerint 
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3.) A tájházak felkészülése a turisztikai szezonra (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 

mellékletét képezi) 

 

Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság 

9 fő bizottsági tagból 7 fő vett részt a szavazásban és 7 fő igen szavazatával az Ügyrendi és 

Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-

testületnek. 

 

Jámbor Márk István képviselő örömét fejezi ki, hogy a tájházak működése zökkenőmentes, 

kivéve a László Károly u. 20. sz. alatti tájházat.  A tetőfelújítás költsége nem volt betervezve az 

éves költségvetésbe, de a pénz előteremtése kiemelten fontos a matyó örökség védelme okán, 

ezért javasolja, hogy az önkormányzat kezdeményezhetne településszintű gyűjtést a felújítás 

érdekében, ennek megindítására egy havi képviselői illetményét felajánlja. 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester elmondja, hogy több bérlő megfordult már a László Károly u. 20. 

alatti tájházban, az a baj, hogy kiesik a Hadas területéből. Ingyenes a hasznosítás. Köszöni a 

felajánlást, de nincs rá szükség, a tetőszerkezet felújítását mindenképpen megoldja az 

önkormányzat. Olyan használó kellene, aki tényleg használni tudná az épületet, ez jelentene 

megoldást az állagmegőrzésre. Sajnos vizesblokk nem található az épületben, ez is visszatartó 

erő. Megköszöni mindenkinek, akik a tájházakban végzik a tevékenységüket, élettel töltik meg 

ezeket a házakat. Tájékoztat továbbá, hogy a gazdaságfejlesztési programban szerepel, hogy a 

Hadas fejlesztésére 2 milliárd Ft lesz fordítva.  

Mivel több hozzászólás, vélemény nem hangzik el, így a határozati javaslat ismertetése után azt 

szavazásra teszi fel. 

 

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

szavazattal az alábbi határozatot hozza 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

72/2015. (IV.29.) határozata a 

tájházak felkészüléséről a turisztikai szezonra 

 
 

 

 

1.) A Képviselő-testület jóváhagyja a tájházak felkészülése a turisztikai szezonra című 

előterjesztést, és elfogadja a tájházak az idei szezonra történő felkészüléséről, marketing 

tevékenységről, valamint az ingatlanok állapotáról szóló tájékoztatókat. 

 

2.) A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és úgy döntött, hogy az Önkormányzat és  

Pázmándi Zsolt (Mezőkövesd, Táncsics út 50.) illetve Borsos Tibor (Kács, Rákóczi út 21.) között 

a Mezőkövesd, Anna köz 13. szám alatti 1547 hrsz.-ú 55 m2 térmértékű városképi szempontból 

jelentős népi lakóház vonatkozásában határozott időre megkötött használati szerződést 2015. 

április 30. napjával közös megegyezéssel megszünteti. 

 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal összefüggő szükséges 

intézkedések megtételére. 
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Felelős: polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

 

4.) Civil szervezetek, alapítványok, egyesületek, egyházak támogatására kiírt 

pályázatok elbírálása (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
Az előterjesztést az AD-HOC Bizottság tárgyalta, melynek a javaslatát az előterjesztés 

tartalmazza. 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester miután a jelenlévő képviselők részéről módosító javaslat nem 

hangzik el, a határozati javaslatban foglaltakat teszi fel szavazásra. 

 

 

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

szavazattal az alábbi határozatot hozza 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

73/2015. (IV.29.) önkormányzati határozata  

 

A civil szervezetek, alapítványok, egyházak támogatására kiírt pályázatok elbírálásáról 

 

  

1.) Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztésben 

foglalt civil szervezetek 2014-es támogatásához kapcsolódó beszámolóinak belső ellenőrzésről 

szóló tájékoztatót és a 2015. évre a civil szervezetek, alapítványok, egyházak támogatására kiírt 

pályázatokat a mellékelt (1., 2. sz. melléklet)  tartalommal hagyja jóvá. 

 

2.)  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a támogatási szerződésmegkötésére. 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal, ill. értelem szerint 
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5.) A Matyó Népművészeti és Háziipari Szövetkezet dokumentációs anyagának 

feldolgozása (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság 

8 fő bizottsági tagból 8 fő vett részt a szavazásban és 8 fő igen szavazatával a Pénzügyi és 

Fejlesztési Bizottság a Matyó Népművészeti és Háziipari Szövetkezet dokumentációs anyagának 

feldolgozásáról szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság 

9 fő bizottsági tagból 7 fő vett részt a szavazásban és 7 fő igen szavazatával az Ügyrendi és 

Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága a Matyó Népművészeti és Háziipari Szövetkezet 

dokumentációs anyagának feldolgozásáról szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja a 

Képviselő-testületnek. 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester megköszöni a MANDA munkáját és – mivel a jelenlévő 

képviselők részéről hozzászólás, vélemény nem hangzik el –a határozati javaslat ismertetése után 

azt szavazásra teszi fel. 

 

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

szavazattal az alábbi határozatot hozza 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

74/2015. (IV.29.) határozata 

 

A Matyó Népművészeti és Háziipari Szövetkezet dokumentációs anyagának 

 feldolgozásáról 
 

1.) A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a Matyó Népművészeti és Háziipari 

Szövetkezet dokumentációs anyagának feldolgozásáról szóló beszámolót. 

2.) A Képviselő-testület a Matyó NHISZ dokumentációs anyagát 2020. március 31-ig a 

Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft., ezen belül pedig a Matyó Múzeum kezelésébe 

adja. 

3.) A Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft. ügyvezetője és a Matyó Múzeum vezetője 

évenként köteles beszámolni a feldolgozás állásáról. 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
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6.) A Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde középtávú (2016-2021) továbbképzési 

programjának elfogadása (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság 

9 fő bizottsági tagból 7 fő vett részt a szavazásban és 7 fő igen szavazatával az Ügyrendi és 

Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-

testületnek. 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester miután a jelenlévő képviselők részéről módosító javaslat nem 

hangzik el, a határozati javaslatban foglaltakat teszi fel szavazásra. 

 

 

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

szavazattal az alábbi határozatot hozza 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

75/2015. (IV.29.) 

határozata 

 

a  Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde 

középtávú (2016-2021) továbbképzési programjának elfogadásáról 

 

 
 

A Képviselő-testület jóváhagyja a Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde középtávú (2016-2021) 

továbbképzési programját a mellékelt tartalommal. 

 

 

 

 

Felelős:              intézményvezető 

Határidő:          értelem szerint 
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7/1.) A települési önkormányzatok rendkívüli szociális támogatására 

vonatkozó pályázat benyújtása (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság 

8 fő bizottsági tagból 8 fő vett részt a szavazásban és 8 fő igen szavazatával a Pénzügyi és 

Fejlesztési Bizottság a települési önkormányzatok rendkívüli szociális támogatására vonatkozó 

pályázat benyújtásáról szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester miután a jelenlévő képviselők részéről módosító javaslat nem 

hangzik el, a határozati javaslatban foglaltakat teszi fel szavazásra. 

 

 

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

szavazattal az alábbi határozatot hozza 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

76/2015. (IV.29.) határozata 

 

A települési önkormányzatok rendkívüli szociális támogatására vonatkozó pályázat 

benyújtásáról 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és úgy 

döntött, hogy a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. 

melléklet III.4. pontja alapján támogatási igényt nyújt be a helyi önkormányzatok rendkívüli 

támogatására. 

 

 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő: azonnal 
 

 

 

7/2.) A települési önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatására 

vonatkozó igény benyújtása (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság  
8 fő bizottsági tagból 8 fő vett részt a szavazásban és 8 fő igen szavazatával a Pénzügyi és 

Fejlesztési Bizottság a települési önkormányzatok 2015 évi rendkívüli támogatására vonatkozó 

igény benyújtásáról szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester miután a jelenlévő képviselők részéről módosító javaslat nem 

hangzik el, a határozati javaslatban foglaltakat teszi fel szavazásra. 

 

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

szavazattal az alábbi határozatot hozza 
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Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

77/2015. (IV.29.) határozata 

 

a települési önkormányzatok 2015. évi rendkívüli 

támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 

 

 

 

 

Mezőkövesd város Képviselő-testülete, a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről 

szóló 2014. évi C. törvény 3. számú melléklet III. pont 4. pontja alapján támogatási igényt nyújt 

be a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásra. 

 

 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő: értelem szerint, de legkésőbb 2015. szeptember 30.  

 

 

7/3.)„Víziközmű Társulattal kötött Társberuházói megállapodás” módosítása 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság  
8 fő bizottsági tagból 8 fő vett részt a szavazásban és 8 fő igen szavazatával a Pénzügyi és 

Fejlesztési Bizottság a „Víziközmű Társulattal kötött Társberuházói megállapodás” módosításáról 

szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester – miután a jelenlévők részéről módosító javaslat nem hangzik el 

– a határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 

 

 

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

szavazattal az alábbi határozatot hozza 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

78/2015. (IV.29.) határozata 

a Víziközmű Társulattal kötött Társberuházói megállapodás módosításáról 

 

 

 

1. A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta, és hozzájárul a 2010. május 31-én 

kötött és 2013. október 31-én, illetve 2014. december 18-án módosított Társberuházói 

megállapodás 6. és 7. pontjának az alábbiak szerinti módosításához: 

 

6.) A beruházás kezdete 2010. június 01. befejezése 2015. szeptember 30. A konkrét 

ütemezés a KEOP pályázat támogatási döntés meghozatalának, illetve a helyreállítási 

munkák elvégzésének függvényében változhat. 
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7.) A beruházás teljes költségelőirányzata: nettó 2.269.069.520 eFt, amely az alábbi 

forrásokból tevődik össze: 

 

Megnevezés 2012. évben 2013. évben 2014. évben 2015. évben Összesen 

  Ft Ft Ft  Ft 

Lakossági 

érdekeltségi 

hozzájárulás 

         

Önerő-alap 

támogatás 

  150 332 353 53 338 977  4  007 249 207 678 579 

Víziközmű 

társulati hitel 

30.209.722 31.898.247 124 954 374 166 763 249 

 

353.825.592 

KEOP 

támogatása(i) 

171 188 426 1 195 646 171 302 254 201 38 476 551 

 

1 707 565 349 

Összesen: 201 398 148 1 377 876 771 480 547 552 209 247 049 2 269 069 520 

 

2. A Mezőkövesd Város Önkormányzata és a Mezőkövesdi Víziközmű Társulat által kötött 

Társberuházói megállapodás többi pontja változatlan formában marad. 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társberuházói megállapodás 

módosításának aláírására. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

8.) 2015. évben az önkormányzati intézményekben tervezett állagjavítási és 

karbantartási munkák (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

  
Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság 

9 fő bizottsági tagból 7 fő vett részt a szavazásban és 7 fő igen szavazatával az Ügyrendi és 

Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága a 2015. évben az önkormányzati intézményekben tervezett 

állagjavítási és karbantartási munkákról szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja a 

Képviselő-testületnek. 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester – miután a jelenlévők részéről módosító javaslat nem hangzik el 

– a határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 

 

 

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

szavazattal az alábbi határozatot hozza 
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Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

79/2015. (IV. 29.) határozata 

 

a 2015. évben az önkormányzati intézményekben  

tervezett állagjavítási és karbantartási munkákról 
 

 

 

 

 

 

 

 

 A Képviselő-testület 2015. évben az önkormányzati intézményekben szükséges állagjavítási 

és karbantartási munkákat a határozat melléklete szerint elfogadja. 

 

 A Képviselő-testület felhatalmazza a Városgondnokság vezetőjét a munkák kivitelezésére 

irányuló pályázati eljárás megindítására, és teljes körű lebonyolítására. 
 

 

 

 

Felelős: Városgondnokság vezető 

Határidő: azonnal 

 

 

 

Melléklet a 79/2015 (IV.29.) határozathoz  

 

 Bayer Róbert Kollégium épülete 

 

◦ Kijelölt lakószobák, közös használatú helyiségek, folyosók festése. 

◦ Konyha és kapcsolódó kijelölt helyiségeknek, valamint társintézményekben lévő 

tálaló, melegítő konyhák tisztasági festése. 
 

 Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola 

 

◦ Az intézmény által kijelölt osztálytermek meszelése. 

◦ 5 osztályteremben parketta felújítás. 

◦ II. emeleti vizesblokk felújítása. 

 

 Bárdos Lajos Tagiskola 

 

◦ Vizesblokkok és az ebédlő meszelése. 

◦ I. emeleti folyosó olajlábazat felújítása. 

 

 Mező Ferenc Tagiskola 

 

◦ Kijelölt tantermek, közös helyiségek festése. 

◦ Vizesblokkok felújítása, egészségügyi festése. 

◦ Kistornatermi folyosó lábazat felújítása. 
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 Zeneiskola 

 

◦ Igény szerint egészségügyi tisztasági meszelés. 

 

 Szent Imre Tagiskola 

 

◦ Egészségügyi tisztasági meszelés saját kivitelezésben. 

 

 László Károly úti Tagóvoda 

 

◦ Közös helyiségek, vizesblokkok, konyha tisztasági meszelése. 

 

 Egri úti Tagóvoda 

 

◦ Igény szerint egészségügyi tisztasági meszelés. 

 

 Móra Ferenc úti Tagóvoda 

 

◦ A Zsibongó padozatának javítása. 

 

 Dohány úti Tagóvoda 

 

◦ 4 vizesblokk komplex felújítása. 
◦ 4 csoportszoba PVC padozatának felújítása. 

◦ Közlekedő folyosók hideg burkolatának felújítása. 

◦ Optikai udvarra előtető. 

◦ Udvari kerítés felújítása. 

 

 Városi Bölcsőde 

 

◦ Igény szerint egészségügyi tisztasági meszelés. 

◦ Udvari csapadékvíz elvezetés megoldása. 

 

 Polgármesteri Hivatal „B” épület 

 

◦ A Nagytanácskozó ablakainak külső mázolása. 

 

 

 

9.) Zsóry Zsibongó Gyermeküdülő térkőburkolat építése (Az előterjesztés a 

jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság 

8 fő bizottsági tagból 8 fő vett részt a szavazásban és 8 fő igen szavazatával a Pénzügyi és 

Fejlesztési Bizottság a Zsóry Zsibongó Gyermeküdülő térkőburkolat építéséről szóló határozati 

javaslatot nem javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek a beruházás magas költségei miatt. 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester elmondja, hogy valamilyen módon el kell végezni a térkövezést a 

Zsóry felújított részének átadása előtt. Három árajánlatból lett kiválasztva a legkedvezőbb ajánlat. 

Kéri Vígh Henrik irodavezetőt, hogy ismertesse, miért nem annyiba kerül a munka, mint ahogy a 

bizottság gondolja.  
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Vígh Henrik irodavezető tájékoztat, hogy egy meglévő szűk területen kell dolgozni, az építést 

megelőzően sok járulékos munka van, amit szabad területen nem kellene elvégezni. Gondol itt 

bontási munkákra, útszegélyre, amit ha kivesz a költségekből, nem bruttó 20e Ft/m2 lenne, csak 

bruttó 12e Ft/m2.  

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester javasolja a testületnek a határozati javaslat elfogadását, mivel ha 

elutasítja a testület, forrást kell rá találni az önkormányzatnak, és nem lesz olcsóbb a felújítás. Az 

eredeti határozat javaslat szerint a bérleti díjba beszámításra kerül a felújítás költsége. A Zsóry 

Zsibongó mostani állapotában, ezt a csúfságot nem lehet meghagyni, miközben szeptemberben át 

lesz adva a Zsóry fejlesztés.  

 

Fügedi Richárd Alex képviselő kérdése, hogy nem lehetne szélesebb körben árajánlatot kérni, 

hátha azok alacsonyabbak lennének a mostaninál? 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester válasza, hogy lehet több árajánlatot kérni, de az önkormányzat 

ragaszkodik a minőségi munkához, referenciához, közbeszerzést nem akarnak rá kiírni, mert nem 

lehet tudni milyen munkát végezne a nyertes. A másik fontos szempont, hogy az elmúlt 10 év óta 

gyakorlat, hogy olyanokkal dolgoztat az önkormányzat, akik a helyi iparűzési adót ide fizetik a 

városba.  

Mivel más hozzászólás, vélemény nem hangzik el, a határozati javaslatot teszi fel szavazásra, 

azzal a kiegészítéssel, hogy a munka elvégzése a jelenleg folyó Zsóry beruházás befejezéséig 

történjen meg.  

 

A 12 fő Képviselő-testületi tagból 10 fő vett részt a szavazásban, és 8 igen szavazattal 

2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

80/2015. (IV. 29.) határozata 
 

 

a Zsóry Zsibongó Gyermeküdülő térkőburkolat építéséről 
 

 

 

1. A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta, a bérleménybe adott „Zsóry 

Zsibongó Gyermeküdülő” ingatlanon a bérlő által végzendő értéknövelő beruházással – 

térkőburkolat építésével – egyetért, azzal a kiegészítéssel, hogy a munka elvégzése a 

jelenleg folyó Zsóry beruházás befejezéséig történjen meg. 

 

2. A Képviselő-testület a benyújtott költségvetést elfogadja. A költségvetés szerinti 

bruttó 4 321 334 Ft bérleti díjba történő beszámítását jóváhagyja. 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

Felelős:     polgármester 
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Határidő:  folyamatos 

 

 

10.) László Károly úti parkoló kialakítása (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 

mellékletét képezi) 

 
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság 

8 fő bizottsági tagból 8 fő vett részt a szavazásban és 8 fő igen szavazatával a Pénzügyi és 

Fejlesztési Bizottság a László Károly úti parkoló kialakításáról szóló határozati javaslatot 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság 

9 fő bizottsági tagból 7 fő vett részt a szavazásban és 7 fő igen szavazatával az Ügyrendi és 

Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága a László Károly úti parkoló kialakításáról szóló határozati 

javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester – miután a jelenlévők részéről módosító javaslat nem hangzik el 

– a határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 

 

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

szavazattal az alábbi határozatot hozza 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

81/2015. (IV. 29.) határozata 
 

a László Károly úti parkoló kialakításáról 

 

 

1. A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és egyetért az előterjesztés 

mellékletét képző Haszonkölcsön Szerződés megkötésével és a 4714 hrsz.-ú 

területen 700 m2-es parkoló kialakításával. 

2. A Képviselő-testület a szükséges fedezetet 3.750.000 Ft + ÁFA = 4.762.500 Ft-ot 

a 2015. évi költségvetés 34-es mellékletében szereplő „4.6.8 általános tartalék” 

előirányzat terhére biztosítja. 

3. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

 

Felelős:     polgármester 

Határidő: értelem szerint 
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Melléklet a 81/2015. (IV. 29.) határozathoz 

 

HASZONKÖLCSÖN SZERZŐDÉS 

Mely létrejött 

 

– egyrészről Mezőkövesdi Ker. Coop Zrt. (3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 74., Képviseli 

Verhóczki Győzőné vezérigazgató) továbbiakban, mint haszonkölcsönbe adó továbbiakban, mint 

kölcsön adó 

 

– másrészről Mezőkövesd Város Önkormányzata (3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112.,  

Képviseli: dr. Fekete Zoltán polgármester) továbbiakban, mint haszonkölcsönbe vevő, 

továbbiakban, mint kölcsön vevő, 

 

között, az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 

 

1. A felek rögzítik, hogy a kölcsön adó tulajdonát képezi a közigazgatásilag Mezőkövesd, 

Kökény köz 6. sz. alatt található a Mezőkövesdi Járási Földhivatalnál nyilvántartott, 

Mezőkövesd belterületi 4714 hrsz.-ú, 1777 m2 térmértékű, vendéglő, művelési ág 

megjelölésű ingatlan. 

A felek rögzítik azt is, hogy az ingatlan felépítményi részében található helyiségeket a 

kölcsönadó bérbeadás útján hasznosítja, a jelen szerződés az ingatlan földterületére 

vonatkozik, a kölcsön vevőt a felépítmény vonatkozásában semmilyen jog nem illet meg. 

 

2. A kölcsön adó haszonkölcsönbe adja, a kölcsön vevő haszonkölcsönbe veszi a jelen szerződés 

tárgyát képező 1. pontban megjelölt ingatlan földterületéből - a felek által egyeztetett - 700 

m2 térmértékű részt 2015. év május hónap 15. napjától kezdődő időponttól, határozatlan 

időre, gépjármű parkoló célra, mely időpontban a kölcsön adó a haszonkölcsön tárgyát 

képező ingatlant a kölcsönvevő kizárólagos birtokába adja. 

A kölcsön vevő jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a haszonkölcsön tárgyát a 

szerződés megkötése előtt megtekintette, azt, az általa gyakorolni kívánt célra alkalmasnak 

találta. 

A felek a jelen szerződés aláírásával kijelentik, hogy a haszonkölcsön jogi természetével 

tisztában vannak, a kölcsönadót a terület után sem bérleti sem egyéb díj nem illeti meg, míg a 

terület fenntartásával kapcsolatban felmerülő költségek a kölcsön vevőt terhelik. 

 

3. A kölcsön vevő köteles a kölcsönbe kapott területet az általa gyakorolni kívánt célra 

kialakítani, mely terület fenntartási és üzemeltetési joga a Mezőkövesdi VG Zrt részére 

átadható. Ezt meghaladóan - gépjármű parkolás engedélyezését kivéve - haszonkölcsön, 

bérlet vagy más jogcímen a szerződés tárgyát képező ingatlan harmadik személy részére 

további használatba nem adható. 

 

4. Amennyiben kölcsön adó vagy más személy a jelenleg nem üzemelő vendéglőre újból 

működési engedélyt kér, vagy más üzletfunkcióra hasznosítja az országos településrendezési 

és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) sz. Korm. rendelet 42.§ szerint a 

tevékenység végzéséhez szükséges gépjármű elhelyezési kötelezettséget kölcsön vevő, az 

általa kialakított parkoló területen biztosítja.  

 

5. A kölcsön vevő vállalja, hogy a haszonkölcsönbe vett területen a meglévő melléképületeket 

és a kerítést saját költségén elbontja és azon, gépjármű parkolás céljára alkalmas területet 

alakít ki. A kerítést a megmaradó telekrész déli határára megépíti. A kialakítás minden 

költségét, mely bruttó 4.762.500 Ft, kölcsön vevő vállalja, a kölcsön adóra abból semmit nem  
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Melléklet a 81/2015. (IV. 29.) határozathoz 

 

hárít át, és azt sem a haszonkölcsön időtartama alatt sem pedig annak megszűnését követően 

a kölcsönadóval szemben nem érvényesíti. 

 

6. A kölcsön adó szavatossággal tartozik azért, hogy a kölcsön tárgyát képező ingatlan részt 

kizárólagosan a kölcsön vevő jogosult használni, harmadik személynek nincs olyan bármely 

joga, amely a kölcsön vevő birtoklását korlátozná, vagy kizárná.  

 

7. A kölcsön adó a kölcsönbe adott területet a kölcsön vevő indokolatlan zavarása nélkül – 

előzetes értesítést megelőzően – bármikor ellenőrizheti. 

 

8. A kölcsön vevő köteles a kölcsön tárgyát képező ingatlanrészen folytatandó tevékenységhez 

esetlegesen szükséges hatósági engedélyt az illetékes hatóságoktól  beszerezni. 

 

9. A kölcsön vevő a kölcsön időtartama alatt köteles az ingatlan állagát megóvni, folyamatosan 

karbantartani, a parkoló céljára történő kialakítás és a szerződés ideje alatti karbantartás 

költségeit viselni.  

A kölcsön vevőt terheli az ingatlan előtti közterület folyamatos karbantartása és a 

jogszabályok  szerint az ingatlan tulajdonosát az útpadkáig terhelő kötelezettségek teljesítése. 

 

10. A szerződést bármelyik fél 3, azaz három hónapos felmondási idővel, írásban, indokolási 

kötelezettség nélkül mondhatja fel.  

A felek szerződés megkötésével egyidejűleg a rendes felmondás jogáról 2018. év április 

hónap 15. napjáig lemondanak, a haszonkölcsön szerződést bármelyik fél, csak az előzőekben 

megjelölt határidőt követő első napon mondhatja fel a 3, azaz három hónapos felmondási idő 

betartásával. 

 

A kölcsön adó azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha a kölcsön vevő használó az 

ingatlan állagát rongálja, üzletkörén a használatba adó engedélye nélkül változtat, vagy 

egyébként  olyan magatartást tanúsít, amely a haszonkölcsön jogviszony fenntartását 

lehetetlenné teszik.  

 

11. A felek megállapodnak abban, hogy közöttük esetlegesen felmerülő nem várt jogvitákat 

közösen rendezik, azok eredménytelensége esetére a Mezőkövesdi Járásbíróság 

illetékességében állapodnak meg. 

A felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 

Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.  

 

A felek a szerződés tartalmát közösen állapították meg, azt közösen értelmezték, és mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 

 

Mezőkövesd, 2015. május ……. 

 

 

 Verhóczki Győzőné vezérigazgató dr. Fekete Zoltán polgármester 

 Mezőkövesdi Ker. Coop Zrt. Mezőkövesd Város Önkormányzata 

 Haszonkölcsönbe adó Haszonkölcsönbe vevő 

 

Ellenjegyezte: 

 dr. Jakab Orsolya Balog Lászlóné  

 jegyző irodavezető 
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11.) Önkormányzati ingatlanok hasznosítása 

 

11/1.) Illyés Gyula u. 8. 3/2. szám alatti önkormányzati bérlakás hasznosítása 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság 

9 fő bizottsági tagból 7 fő vett részt a szavazásban és 7 fő igen szavazatával az Ügyrendi és 

Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága az Illyés Gyula u. 8. 3/2. szám alatti önkormányzati bérlakás 

hasznosításáról szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester miután a jelenlévő képviselők részéről hozzászólás, vélemény 

nem hangzik el, a határozati javaslatot teszi fel szavazásra.  

 

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

szavazattal az alábbi határozatot hozza 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

82/2015. (IV.29.) önkormányzati határozata az 

Illyés Gyula u. 8. 3/2 szám alatti önkormányzati bérlakás hasznosításáról 
 

 

 

 

A Képviselő-testület a Mezőkövesd, Illyés Gyula u. 8. 3/2. szám alatti 59 m2 alapterületű 

komfortos bérlakás lakásbérleti jogviszonyát Nagy Imre Mezőkövesd, Illyés Gyula u. 8. 3/2. 

szám alatti lakos részére 2015. május 1 - 2016. április 30-ig változatlan feltételekkel 

meghosszabbítja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal összefüggő szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelem szerint 
 

 

 

11/2.) Illyés Gyula u. 8. szám alatti 7-es számú garázs hasznosítása (Az 

előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság 

9 fő bizottsági tagból 7 fő vett részt a szavazásban és 7 fő igen szavazatával az Ügyrendi és 

Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága az Illyés Gyula u. 8. szám alatti 7-es számú garázs 

hasznosításáról szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
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Dr. Fekete Zoltán polgármester miután a jelenlévő képviselők részéről hozzászólás, vélemény 

nem hangzik el, a határozati javaslatot teszi fel szavazásra.  

 

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

szavazattal az alábbi határozatot hozza 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

83/2015. (IV.29.) határozata 

Illyés Gyula u. 8. szám alatti 7-es jelzésű garázs hasznosításáról 

 

 

 

 

 

A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és a Mezőkövesd, Illyés Gyula út 8. szám 

alatti 7-es jelzésű 200/59/A/23 hrsz.-ú, 32 m2 alapterületű garázst, melynek bérleti díja bruttó 

15.630 Ft/hó Derekas Orsolya (a.n.: Fehér Mária Terézia, szül.: Mezőkövesd, 1987.05.04., 

lakcím: 3400 Mezőkövesd, Illyés Gyula u. 6. I/3.) részére bérbe adja, 2015. május 1. - 2020. 

április 30. közötti időtartamra. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

11/3.) Gaál István u. 8/1. szám alatti ingatlan hasznosítása (Az előterjesztés a 

jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság 

9 fő bizottsági tagból 7 fő vett részt a szavazásban és 6 fő igen szavazata és 1 fő tartózkodása 

mellett az Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága a Gaál István u. 8/1. szám alatti 

ingatlan hasznosításáról szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester miután a jelenlévő képviselők részéről hozzászólás, vélemény 

nem hangzik el, a határozati javaslatot teszi fel szavazásra.  

 

A 12 fő Képviselő-testületi tagból 10 fő vett részt a szavazásban, és 8 igen szavazattal 

2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

84/2015. (IV.29.) önkormányzati határozata a 

Gaál István u. 8/1. szám alatti önkormányzati bérlakás hasznosításáról 
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A Képviselő-testület a Mezőkövesd, Gaál István u. 8/1. szám alatti 56 m2 alapterületű komfortos 

bérlakás lakásbérleti jogviszonyát Paczók Emil és Paczók Emilné Mezőkövesd, Gaál István u. 

8/1. szám alatti lakosok részére 2015. május 1 - 2016. április 30-ig változatlan feltételekkel 

meghosszabbítja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal összefüggő szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelem szerint 
 

 

11/4.) Mártírok u. 29/1. szám alatti önkormányzati bérlakás bérleti 

szerződésének közös megegyezéssel történő megszüntetése (Az előterjesztés a 

jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság 

9 fő bizottsági tagból 7 fő vett részt a szavazásban és 7 fő igen szavazatával az Ügyrendi és 

Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága a Mártírok u. 29/1. szám alatti önkormányzati bérlakás 

bérleti szerződésének közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló határozati javaslatot 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester miután a jelenlévő képviselők részéről hozzászólás, vélemény 

nem hangzik el, a határozati javaslatot teszi fel szavazásra.  

 

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

szavazattal az alábbi határozatot hozza 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

85/2015. (IV.29.) határozata a 

Mártírok u. 29/1. szám alatti szociális bérlakás hasznosításáról 
 

 

 

 

 

1.) A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és úgy döntött, hogy az Önkormányzat és 

Kiss Gábor (szül.: Mezőkövesd, 1988. 10.10, a.n.: Derda Mária), illetve Juhász Karolina (szül.: 

Miskolc, 1992. 06.23., a.n.: Hozodi Anna) között a Mezőkövesd, Mártírok u. 29/1. szám alatti 

5060/2/A/1 hrsz.-ú 39 m2 alapterületű ingatlan vonatkozásában határozott időre megkötött bérleti 

szerződést 2015. április 30. napjával közös megegyezéssel megszünteti. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal összefüggő szükséges 

intézkedések megtételére. 
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2.) A Képviselő-testület a Mártírok u. 29/1. szám alatti 5060/2/A/1 hrsz.-ú 39 m2 alapterületű 

szociális alapon bérbe adható lakást bérbe adja 8.180 Ft/hó bérleti díjért Sereg Péterné (szül.: 

Mezőkövesd, 1951. 05. 10., a.n.: Pongrácz Borbála, szem.sz.:25105100933, lakcím: Mezőkövesd, 

Rigó u. 10.) részére 2015. május 1-től 2020. április 30. közötti időtartamra. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal összefüggő szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

11/5.) 200/30 és 200/31 hrsz.-ú ingatlanok megvásárlása (Az előterjesztés a 

jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság 

8 fő bizottsági tagból 8 fő vett részt a szavazásban és 8 fő igen szavazatával a Pénzügyi és 

Fejlesztési Bizottság az Önkormányzati ingatlanok hasznosítása 200/30 és 200/31 hrsz.-ú 

ingatlanok megvásárlásáról szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-

testületnek. 

 

Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság 

9 fő bizottsági tagból 7 fő vett részt a szavazásban és 7 fő igen szavazatával az Ügyrendi és 

Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága a 200/30 és 200/31 hrsz.-ú ingatlanok megvásárlásáról szóló 

határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester miután a jelenlévő képviselők részéről hozzászólás, vélemény 

nem hangzik el, a határozati javaslatot teszi fel szavazásra.  

 

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

szavazattal az alábbi határozatot hozza 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

86/2015. (IV.29.) határozata a 

200/30 és 200/31 hrsz.-ú ingatlanok megvásárlásáról 
 

 

 

 

A Képviselő-testület a Mezőkövesd, belterület 200/30 hrsz.-ú 359 m2 térmértékű és a 200/31 

hrsz.-ú 367 m2 térmértékű kivett udvar megnevezésű ingatlanokat a Mátrai Erőmű Zrt.-től (3271 

Visonta, Erőmű út 11.) 1 millió 400 ezer Ft + ÁFA vételárért megvásárolja az önkormányzat 

2015. évi  költségvetésének 33. mellékletében - ingatlanok vásárlása, városkép rendezése céljából 

- szereplő összeg terhére. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal összefüggő szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelem szerint 
 

 

12.) Indítványok, javaslatok 

 

12/1.) Köztéri alkotás elhelyezése (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét 

képezi) 

 
Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság 

9 fő bizottsági tagból 7 fő vett részt a szavazásban és 7 fő igen szavazatával az Ügyrendi és 

Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága a Köztéri alkotás elhelyezéséről szóló határozati javaslatot 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Takács József képviselő kérdése, hogy ezt a csúfságot tényleg ki akarja rakni a város? 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester elmondja, hogy a testület nincs felhatalmazva, hogy műalkotásról 

véleményt mondjon. Az alkotást a 80-as években kapta Mezőkövesd, majd ez a Költségvetési 

Üzem területére került, később az Egri úti lakótelepen lett elhelyezve. Minden lehetőséget 

megragadott az önkormányzat, hogy az alkotó nyomára akadjon - ami sajnos nem járt sikerrel - 

ugyanis senki nem tudja, mit ábrázol és ki készítette. Tartozik azzal a város, hogy ezt a 

műalkotást elhelyezze olyan helyen, ahol a környezete alkalmas arra, hogy befogadja. Biztos 

abban, hogy ez az egyetlen köztéri műalkotás, ami mindenkiben valamiféle érzelmet fog kelteni, 

de a műalkotásoknak épp ez a lényege. Az alkotás alkalmas arra, hogy elhelyezésre kerüljön 

köztéren, a Kavicsos tavi játszótér melletti terület erre a legmegfelelőbb, másrészről a leendő 

helye kamera által megfigyelt terület.  

Miután a jelenlévő képviselők részéről más hozzászólás, vélemény nem hangzik el, a határozati 

javaslatban foglaltakat teszi fel szavazásra. 

 

A 12 fő Képviselő-testületi tagból 10 fő vett részt a szavazásban, és 9 igen szavazattal 

1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

87/2015. (IV. 29.) határozata 
 

a köztéri alkotás elhelyezéséről 

 

1. A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és egyetért annak, a Kavicsos-tavi 

Szabadidőparkban található játszótér mellé való felállításával. 
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2. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

 

Felelős:     polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

 

12/2.) Sürgősségi indítvány: 

Pályázat benyújtása a nyári gyermekétkeztetés biztosításához (Az előterjesztés 

a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
Az előterjesztést bizottság nem tárgyalta. 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Miután a 

jelenlévő képviselők részéről hozzászólás, vélemény nem hangzik el, a határozati javaslatot teszi 

fel szavazásra.  

 

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

szavazattal az alábbi határozatot hozza 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

 88/2015. (IV.29.) határozata 

 

Pályázat benyújtása a nyári gyermekétkeztetés biztosításához 
 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és úgy 

döntött, hogy támogatási igényt nyújt be a nyári gyermekétkeztetés biztosításához 6.512.000.-Ft 

összegben. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 
 Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság 1 db határozat –(ITS) 

 

 

Takács József a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság elnöke ismerteti a határozatban foglaltakat, és 

hozzáfűzi, hogy összességében nagyon hasznosnak tartja a tájékoztatót. 
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Fügedi Richárd Alex felhívja a figyelmet a lakosságfogyásra, a halálozások száma majdnem 

duplája a születések számának, mely hosszú távon problémát fog okozni.  

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester elmondja, hogy ez még egy köztes anyag, a végleges változat a 

testület elé fog kerülni.  

 
 Dr. Fekete Zoltán polgármester szóbeli választ ad Jámbor Márk István képviselő írásban 

benyújtott interpellációjára. Elmondja, hogy a felvetés azt sugallja, hogy a profi futballra sokat 

áldoz Mezőkövesd Város Önkormányzata. Az ingatlanfejlesztéseket a Zsóry Futball Klub Kft 

más forrásból biztosítja. Felhívja mindenki figyelmét, hogy az elmúlt 4 évben Mezőkövesd Város 

Önkormányzata a profi futballon kívül hány millió Ft-os sportfejlesztést és tömegsport-fejlesztést 

hajtott végre: Hadnagy úti Sportcentrum I. ütemének, Mező Ferenc tagiskola atlétikai pályájának, 

Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola multifunkcionális sportpályájának és 

atlétikai pályájának, Hadnagy úti salakos teniszpályájának, valamint a Kavicsos tavi szabadtéri 

fitnesz parknak az építése. Ide sorolható, hogy a tanuszoda megépítéséről is döntött a testület, a 

kiviteli munkák elkészítése zajlik. Jövő héten kerül átadásra az Ovifoci program keretében 2 

óvodában az elkészült pálya. Az eddig felsoroltakra 247.604.099 Ft forrás került biztosításra 

sportolási lehetőség igénybevétele céljából. Megismétli, hogy ebben nincs benne a profi futball, 

profi sport. Felhívja a figyelmet, hogy a gimnázium udvarán lévő multifunkcionális sportpályát 

jelenleg is 50 regisztrált fő veszi igénybe. Mindössze regisztrációra van szükség, így mindenki 

kap egy belépő igazolványt. Jelenleg Mezőkövesden, az alábbi helyeken lehet focizni: „Hatházi 

stadion”, gödörben lévő focipálya, Petőfi úti játszótér, Kőkép területén, Egri úti lakótelepen mini 

focipálya, Dohány úton a híd után, a felsoroltak közül az utóbbi az egyetlen, ami ki van 

használva. Felhívja a figyelmet, hogy több milliós beruházást ne várjon senki a várostól, hogy 

sportolni tudjon. A volt tűzoltó pályán megépített műfüves pályán tüzet raktak, amíg nem volt 

őrizve. A kavicsos tavi szabadidőparkban is van arra alkalmas pálya, az sincs kihasználva. 

Hangsúlyozza az elmúlt években egyetlen zöld területet nem épített be a város, 

területértékesítésre nem került sor, a profi és az amatőr sportot valakik össze akarják ugrasztani, 

ezt nem szabad. Korábbi években a "Hatházi stadiont" az ott élők ápolták, gondozták. Erre most 

is van lehetőség. Megkérdezi Jámbor Márk István képviselőt, hogy elfogadja-e a választ. 

 

Jámbor Márk István képviselő a választ elfogadja, tájékoztat, hogy a felvetés mögött nincs 

politikai szándék, lakossági kérést továbbított. 

 

SZÓBELI Interpellációk 
 

Jámbor Márk István képviselőnek a Mezőkövesdi Kézilabda Klubbal kapcsolatos lakossági 

kérdése van. A Magyar Kupában elért sporttörténeti eredmény tükrében újra kell gondolni a 

sportág támogatását, az önkormányzat gondolkodott-e már ezen? 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester elmondja, hogy a képviselői interpelláció nyitott kapukat dönget. 

A legtermészetesebb dolog, hogy amikor az önkormányzat teheti, segít. Előző nap tárgyalt a 

Kézilabda Klub elnökével, a további hónapok, évek törekvéseit vázolta fel, ehhez kérte a város 

támogatását. A további elképzelések megvalósítása az elnökség dolga lesz, nem anyagi 

támogatást, hanem egyéb támogatást jelent. A Mezőkövesdi Kézilabda Klub bizonyította 

létjogosultságát, minden segítséget és eszközt meg fog adni az önkormányzat számára is, és más 

civil szervezet számára is, aki a város hírnevét növeli. A kézilabda játékosok matyó hímzéses 

ingben képviselték a várost a Magyar Kupán, ami nagyon megható érzés volt. Megkérdezi 
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Képviselő Urat, hogy elfogadja-e a választ? 

 

Jámbor Márk István képviselő a választ elfogadja. 

 

 

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

tovább a tanácskozást, melyről külön jegyzőkönyv készül. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 Dr. Jakab Orsolya Dr. Fekete Zoltán 

         jegyző      polgármester 

 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 

               

              Malatinszky Károly  Molnár Istvánné 

              települési képviselő                                                    települési képviselő    
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