JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én
megtartott üléséről.
Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal „B” ép. félemeleti tanácskozó terem
Mezőkövesd, Mátyás király út 114.
Jelen vannak:
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Csiger Lajos
Takács József
Malatinszky Károly
Bajzát Melinda
Fügedi Richárd Alex

Vámos Zoltán alpolgármester
Csirmaz József
Csirmaz Zsolt
Molnár Istvánné
Nyeste László

Igazoltan távol: 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
Guba Viktória (érintett napirendnél)
Benkő Edit (érintett napirendnél)
Meghívottak: Kerékgyártó László B.-A.-Z. M. KH Mezőkövesdi Járási Hivatal vezető
Szobonya Sándor Mezőkövesdi VG. Zrt. vezérigazgató
Zsigáné Mezei Mária Mezőkövesdi VG. Zrt.
Szabó - Bodnár Ágota Mezőkövesdi Média Nonprofit Kft. igazgató
Ujvárosi Lászlóné Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde vezető
Kinczel Brigitta Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft. mb. vezető
Lázár Gáspárné Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft.
Dr. Tóth József Mezőkövesd Városi Rendelőintézet orvos-igazgató
Gordos Attila Mezőkövesdi Református Egyház
Dr. Fekete Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja az ülés
határozatképességét a jelenléti ív alapján. A 12 fő képviselőből jelen van 11 fő, Jámbor Márk
István képviselő jelezte, hogy elfoglaltsága miatt a mai testületi ülésen nem tud részt venni.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Nyeste László és Takács József képviselőket.
Kiosztásra került:

A 19/1. és 19/2. napirend anyaga –a kitüntető díjakról
13. napirendhez új határozati javaslat
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Dr. Fekete Zoltán polgármester a meghívón szereplő napirendi pontokat teszi fel szavazásra,
mivel a jelenlévők részéről hozzászólás, vélemény nem hangzik el.
A 12 fő Képviselő-testületi tagból 11 fő vett részt a szavazásban, és 11 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
94/2015. (V.27.) határozata
Napirend megállapítása
1.) A települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 35/2013. (XII.20.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó:
Dr. Jakab Orsolya jegyző
Referens:
Vígh Henrik Városfejlesztési irodavezető
Benke Ádám munkatárs
2.)GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK BESZÁMOLÓI:
2/1.) Tájékoztató a Mezőkövesdi VG. ZRt. Zsóry Gyógy- és Strandfürdő nyári
üzemelésre való felkészüléséről
Előadó :
Szobonya Sándor VG. ZRt vezérigazgató
2/2.) Beszámoló a VG. ZRt. 2014. évi mérlegéről és a 2015. évi tervekről
Előadó :
Szobonya Sándor VG. ZRt vezérigazgató
2/3.) Mezőkövesdi Média Nonprofit Kft. beszámolója a 2014. évi szakmai és
gazdálkodási tevékenységéről és a 2015. évi tervekről
Előadó:
Szabó-Bodnár Ágota KFT igazgató
Referens:
Balog Lászlóné Kincstári irodavezető
2/4.) Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft. 2014. évi mérlegéről és a 2015. évi
tervekről szóló beszámolója
Előadó:
Kinczel Brigitta Kft. igazgató
Referens:
Balog Lászlóné Kincstári irodavezető
3.) Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde tagóvodáiban a 2015/2016. nevelési évben indítható
csoportok számának meghatározása
Előadó :
Ujvárosi Lászlóné intézményvezető
Referens:
Guba Viktória szervezési referens
4.) Mezőkövesd Város V. számú felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási
szerződés
Előadó:
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Dr. Kovács András aljegyző
Lengyel Erika munkatárs
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5.) ÖNKORMÁNYZATI INGATLANOK HASZNOSÍTÁSA:
5/1.) Szamóca u. 6. szám alatti önkormányzati bérlakás hasznosítása
5/2.) 6264/2 hrsz.-ú önkormányzati ingatlan hasznosítása
5/3.) 247/1 hrsz.-ú önkormányzati ingatlan hasznosítása
5/4.) Mezőkövesdi Református Egyházközség 2571 hrsz. alatti ingatlan hasznosítására
vonatkozó kérelme
Előadó :
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Benkő Edit vagyongazdálkodási referens
5/5.) A Megyei Főügyészség által bérelt irodahelyiség bővítése
Előadó :
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Benkő Edit vagyongazdálkodási referens
Antal Ede munkatárs
6.) Pályázat benyújtása konyha felújítására
Előadó :
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Vígh Henrik Városfejlesztési irodavezető
Nagy István munkatárs
7.) Pályázat benyújtása a Mindszenty József út felújítására
Előadó :
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Vígh Henrik Városfejlesztési irodavezető
Nagy István munkatárs
8.) Matyóföldi Folklórfesztivál támogatási kérelem
Előadó:
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Guba Viktória szervezési referens
9.) I. Matyó Világtalálkozó programja és költségvetése
Előadó :
Kinczel Brigitta ügyvezető igazgató
Referens:
Guba Viktória szervezési referens
10.) Indítványok, javaslatok
ZÁRT ÜLÉS
11.) Zsóry Gyógy- és Strandfürdő belépéséhez támogatás ügyében hozott elutasító
határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálása
Előadó:
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Dr. Kovács András aljegyző
Lengyel Erika munkatárs
12.) Mezőkövesd Város V. számú felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozó praxisvásárlást
érintő támogatási kérelem elbírálása
Előadó:
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Dr. Kovács András aljegyző
Lengyel Erika munkatárs
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13.) Kivitelező kiválasztása önkormányzati intézmények nyári karbantartási munkáira
Előadó:
Barnóczky László Városgondnokság vezető
Referens:
Vígh Henrik Városfejlesztési irodavezető
14.)Mezőkövesdi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Intézményvezetői
pályázat véleményezése
Előadó :
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Dr. Jakab Orsolya jegyző
15.) Mezőkövesd-Bogács közötti kerékpárút tervezőjének kiválasztása
Előadó :
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Vígh Henrik Városfejlesztési irodavezető
16.) Szennyvízcsatorna-hálózat építést követő kiegészítő munkák kivitelezőjének
kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében
Előadó :
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Vígh Henrik Városfejlesztési irodavezető
Pázmándi Tamás munkatárs
17.) Lakossági bejelentések alapján végzendő feladatok kivitelezőjének kiválasztása
Előadó :
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Vígh Henrik Városfejlesztési irodavezető
Benke Ádám munkatárs
18.) Kivitelező kiválasztása a Hajdú Ráfis János Gépmúzeum gépkiállító épületének
fejlesztésére
Előadó:
Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens:
Vígh Henrik Városfejlesztési irodavezető
19.) Kitüntető díjak adományozása:
19/1.)„Abkarovits Jenő”, „Dr. Papp Zoltán” és „Dr. Szűcs Géza”díjak
19/2.)„Mezőkövesd Város Közszolgálati tisztviselője” díj
Előadó :
Csiger Lajos Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság elnöke
Referens:
Guba Viktória szervezési referens

Felelős:
Határidő:

Polgármester
azonnal

Interpellációs szándékát jelezte
Nyeste László és Takács József képviselő.
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Polgármesteri tájékoztató (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Dr. Fekete Zoltán polgármester röviden ismerteti a polgármesteri tájékoztatóban foglaltakat.
Mivel a napirendhez hozzászólás, vélemény nem hangzik el – így a polgármesteri
tájékoztatóban foglaltakat teszi fel szavazásra.
A 12 fő Képviselő-testületi tagból 11 fő vett részt a szavazásban, és 11 igen
szavazattal a polgármesteri tájékoztatót elfogadja

Jelentés a 2015. április 30-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 11 fő vett részt a szavazásban, és 11 igen
szavazattal a polgármesteri tájékoztatót elfogadja
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 95/2015 (V.27.)
határozata
Jelentés a 2015. április 30-ig lejárt határidejű képviselő-testületi
döntések végrehajtásáról
1.) A Képviselő-testület elfogadja a 9, 10 és 11/2015. (IV.31.) rendelet, valamint a
362/2014. és a 52, 53, 54, 72, 75, 76, 78, 79, 82, 83, 84, 85, 88, 89, 91/2015.
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést.
2.) A 73, 74, 77, 80, 81, 86, 87, 92, 93/2015. határozatok végrehajtásáról szóló jelentést
azzal fogadja el, hogy a végrehajtást követően a polgármester ismételten adjon
tájékoztatást.
Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal és folyamatos
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1.) A települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 35/2013.
(XII.20.) önkormányzati rendelet módosítása (Az előterjesztés a jegyzőkönyv
mellékletét képezi)

Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
8 fő bizottsági tagból 7 fő vett részt a szavazásban és 7 fő igen szavazatával a Pénzügyi és
Fejlesztési Bizottság a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 35/2013.
(XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek.
Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság
9 fő bizottsági tagból 7 fő vett részt a szavazásban, melyből 7 fő igen szavazatával az
Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.
Dr. Fekete Zoltán polgármester elmondja, hogy nem volt egyszerű véghezvinni a zsákos
hulladékgyűjtést, harcot kellett vívni az NHSZ Tisza Nonprofit Kft-vel. A most megalkotott
rendelet-módosítással ki lehet elégíteni azokat az igényeket, amit a Zsóry fürdő területen
lakók kértek. Miután a napirendhez több hozzászólás, vélemény nem hangzik el, így a
rendelet-tervezetben foglaltakat mellékletével együtt teszi fel szavazásra.
A 12 fő Képviselő-testületi tagból 11 fő vett részt a szavazásban, és 11 igen
szavazattal az alábbi rendeletet alkotja
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
12/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelete
a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló
35/2013 (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012.
évi CLXXXV. törvény 35. §-ban kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 35/2013 (XII. 20.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 9. § (4) bekezdés a) és b)
pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) A településen – a Zsóry üdülőterület kivételével – az ingatlantulajdonosoknak
ingatlanonként minimum 1 db rendszeresített 60 liter űrtartalmú gyűjtőedényt kell a
hulladék gyűjtéséhez, illetve két ürítési időszak közötti tároláshoz biztosítani.
6

Kiegészítő alkalmi szállításhoz a Közszolgáltató jelzéssel ellátott 120 literes műanyag
zsákja vehető igénybe.
b) A Zsóry üdülőterületen e rendelet mellékletében felsorolt utcákban található
ingatlanoknál a rendszeresített, minimum 60 literes űrtartalmú gyűjtőedény vagy a
Közszolgáltató azonosító jelével ellátott 120 literes műanyag zsák vehető igénybe. A
hulladékgyűjtő műanyag zsák a Közszolgáltatónál 59 Ft + ÁFA/db áron vásárolható
meg. Az ingatlan tulajdonosa köteles minimum a 60 literes gyűjtőedény éves díjának
az 50%-át megfizetni.”
2. §
A Rendelet az e rendelet függeléke szerinti 1. függelékkel egészül ki.
3. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő
napon hatályát veszti.

Dr. Fekete Zoltán sk.
polgármester

Dr. Jakab Orsolya sk.
jegyző

A rendelet kihirdetésének dátuma: 2015. május hó 28. nap.

Dr. Jakab Orsolya sk.
jegyző
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Általános indokolás
A települési hulladék gyűjtéséhez rendszeresített gyűjtőedény biztosítása a hulladékról
szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 38. § (1) bekezdése alapján az egész településen a
lakosság kötelessége.
A Zsóry üdülőterületen az időlegesen használt, üdülőként nyilvántartott ingatlanoknál
a települési hulladék gyűjtéséhez rendszeresített gyűjtőedény vagy a Közszolgáltató
jelzéssel ellátott 120 literes műanyag zsák vehető igénybe.
Részletes indokolás
1. §
Az üdülőterületen a települési hulladék gyűjtéséhez rendszeresített műanyag zsák
használatáról rendelkezik.
2. §
A rendelet mellékletére hivatkozik.
3. §
A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.
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Függelék a 12/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez
„1. függelék
Zsóry üdülőterület utcajegyzéke

Aranyeső utca
Árvácska utca
Bazsarózsa
Bimbó utca
Bodza köz
Boglárka utca
Bokréta utca
Ciklámen utca
Csalogány utca
Cserjés köz
Csillag utca
Csipke utca
Derű utca
Fenyő utca
Fülemüle utca
Gyöngyvirág utca

Hajnal utca
Harangvirág utca
Kisfa utca
Labdarózsa utca
Levendula utca
Margaréta utca
Napfürdő utca
Napraforgó utca
Nárcisz utca
Olajfa utca
Ostoros utca
Sarkantyú utca
Szarkaláb utca
Százszorszép utca
Szivárvány utca
Tavirózsa utca
Vasvirág utca

”

2.)GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK BESZÁMOLÓI:
2/1.) Tájékoztató a Mezőkövesdi VG. ZRt. Zsóry Gyógy- és Strandfürdő
nyári üzemelésre való felkészüléséről (Az előterjesztés a jegyzőkönyv
mellékletét képezi)
Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság
9 fő bizottsági tagból 7 fő vett részt a szavazásban, melyből 7 fő igen szavazatával az
Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság a Mezőkövesdi VG. ZRt. Zsóry Gyógy- és
Strandfürdő nyári üzemelésre való felkészüléséről szóló tájékoztatót elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.
Dr. Fekete Zoltán polgármester a határozati javaslatot teszi fel szavazásra, mivel a
napirendhez a jelenlévők részéről hozzászólás, vélemény nem hangzik el.
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A 12 fő Képviselő-testületi tagból 11 fő vett részt a szavazásban, és 11 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
96/2015. (V.27.) határozata
Tájékoztató a Mezőkövesdi VG Zrt. által üzemeltetett Zsóry Gyógy- és
Strandfürdő nyári üzemeltetésre való felkészüléséről
Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkövesdi VG Zrt.
által üzemeltetett Zsóry Gyógy-és Strandfürdő nyári üzemeltetésre való
felkészüléséről szóló tájékoztatóját elfogadja.
Felelős:
Határidő:

polgármester, Mezőkövesdi VG Zrt vezérigazgató
azonnal illetve folyamatos

2/2.) Beszámoló a VG. ZRt. 2014. évi mérlegéről és a 2015. évi tervekről (Az
előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
8 fő bizottsági tagból 7 fő vett részt a szavazásban és 6 fő igen szavazatával, valamint 1 fő
tartózkodása mellett a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság a Mezőkövesdi VG
Városgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2014. évi éves beszámolójáról
szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
8 fő bizottsági tagból 7 fő vett részt a szavazásban és 6 fő igen szavazatával, valamint 1 fő
tartózkodása mellett a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság a Mezőkövesdi VG
Városgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2015. évi üzleti tervéről szóló
határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság
9 fő bizottsági tagból 7 fő vett részt a szavazásban és 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellet
az Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság a Mezőkövesdi VG. ZRt. 2014. évi
beszámolóját elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
9 fő bizottsági tagból 7 fő vett részt a szavazásban és 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellet
az Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság a Mezőkövesdi VG. ZRt. 2015. évi üzleti
tervét elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Dr. Fekete Zoltán polgármester elismerését fejezi ki a cég vezetése, illetve valamennyi
dolgozója irányában. Veszteségről indult a cég és nyereséggel zárt. Mivel közszolgáltatást
végez, nem a nyereség a fő cél. A társaság vezetőitől továbbra is következetes és takarékos
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munkát kér. Vezérigazgató Urat kéri, tolmácsolja a dolgozók felé köszönetét. Mivel
hozzászólás, vélemény nem hangzik el, így a Mezőkövesdi VG Zrt. 2014. évi éves
beszámolójáról szóló határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
A 12 fő Képviselő-testületi tagból 11 fő vett részt a szavazásban, és 9 igen
szavazattal 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
97/2015. (V.27.) határozata
Beszámoló a Mezőkövesdi VG Városgazdálkodási Zártkörűen
Működő Részvénytársaság 2014. évi éves beszámolójáról
1.) Mezőkövesd Város Képviselő-testülete a Mezőkövesdi VG Városgazdálkodási
Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. évi éves beszámolóját elfogadja.
A 2014. december 31-i állapot szerinti mérleget 604.072 eFt összegben, a 2014.
évi adózott eredményt 26.807 eFt összegben jóváhagyja.
2.) A 2014. évi adózott eredményből 20.000 EFt osztalék fizetés után, 6.807 EFt
mérlegszerinti eredményt az eredménytartalékba át kell vezetni.
Felelős:
Határidő:

polgármester, Mezőkövesdi VG ZRt Vezérigazgató
VG. ZRt közgyűlése

Ezt követően a Mezőkövesdi VG Zrt. 2015. évi üzleti tervéről szóló határozati javaslatot teszi
fel szavazásra.
A 12 fő Képviselő-testületi tagból 11 fő vett részt a szavazásban, és 9 igen
szavazattal 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza
MezőkövesdVáros Önkormányzata
Képviselő-testületének
98/2015. (V.27.) határozata
A Mezőkövesdi VG Városgazdálkodási Zártkörűen Működő
Részvénytársaság 2015. évi üzleti tervéről
Mezőkövesd Város Képviselő-testülete a Mezőkövesdi VG Városgazdálkodási
Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2015. évi üzleti tervét 990 EFt adózás előtti
eredmény szerinti összegben elfogadja.
Felelős:
Határidő:

polgármester, VG. ZRt Vezérigazgató
VG. ZRt közgyűlése
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2/3.) Mezőkövesdi Média Nonprofit Kft. beszámolója a 2014. évi szakmai és
gazdálkodási tevékenységéről és a 2015. évi tervekről (Az előterjesztés a
jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
8 fő bizottsági tagból 7 fő vett részt a szavazásban és 6 fő igen szavazatával, valamint 1 fő
nem szavazatával a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság a Mezőkövesdi Média Nonprofit Kft.
2014. évi könyvvizsgálattal alátámasztott számviteli törvény szerinti normál egyszerűsített
éves beszámolójáról és a 2015. évi terveiről szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.
Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság
9 fő bizottsági tagból 7 fő vett részt a szavazásban és 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett
az Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság a Mezőkövesdi Média Nonprofit Kft. 2014.
évi beszámolóját a mellékletekkel és a 2015. évi tervét elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek.
Dr. Fekete Zoltán polgármester köszönetét fejezi ki a Média Nonprofit Kft. vezetésének és a
munkatársaknak, azt kívánja, hogy ebben az évben is ugyanilyen eredményesen
tevékenykedjenek. Mivel hozzászólás, vélemény nem hangzik el, így a határozati javaslatot
teszi fel szavazásra.
A 12 fő Képviselő-testületi tagból 11 fő vett részt a szavazásban, és 9 igen 1 nem
szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
99/2015. (V.27.) határozata
A Mezőkövesdi Média Nonprofit Kft. a 2014. évi, könyvvizsgálattal
alátámasztott számviteli törvény szerinti normál egyszerűsített éves
beszámolójának (mérleg, eredmény-kimutatás, közhasznúsági
és kiegészítő melléklet) és a 2015. évi terveinek elfogadásáról
1. Mezőkövesd Város Képviselő-testülete a Mezőkövesdi Média Nonprofit Kft. 2014. évi
számviteli törvény szerinti normál egyszerűsített éves beszámolóját az ügyvezetés
előterjesztésének megfelelően, és a könyvvizsgálói jelentés figyelembevételével
elfogadja. Az eszközök és források oldalán 21.263 e Ft-os egyező mérleg főösszeggel
és 52 e Ft-os mérleg szerinti eredménnyel jóváhagyja.
2. A 2014. évi 52 e Ft eredményt az eredménytartalékba át kell vezetni.
3. A Mezőkövesdi Média Nonprofit Kft. 2015. évi terveit elfogadja.
Felelős: Szabó-Bodnár Ágota ügyvezető
Határidő: azonnal és értelem szerint
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2/4.) Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft. 2014. évi mérlegéről és
a 2015. évi tervekről szóló beszámolója (Az előterjesztés a jegyzőkönyv
mellékletét képezi)
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
8 fő bizottsági tagból 7 fő vett részt a szavazásban és 7 fő igen szavazatával a Pénzügyi és
Fejlesztési Bizottság a Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft. 2014. évi
könyvvizsgálattal alátámasztott számviteli törvény szerinti normál egyszerűsített éves
beszámolójáról és a 2015. évi terveiről 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 Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek.
(Fügedi Richárd képviselő elhagyja az üléstermet, így a Képviselő-testület létszáma 10 főre
csökken)
Dr. Fekete Zoltán polgármester köszönetét és elismerését fejezi ki a Közkincs-Tár Nonprofit
Kft. tevékenységéért. Sokrétű feladatot látnak el, de sikeresen hajtották végre. Kéri a társaság
vezetőjét, hogy tolmácsolja a munkatársainak a köszönetet, kívánja, hogy 2015-ben is hasonló
sikereket érjenek el. Mivel a jelenlévő képviselők részéről hozzászólás, vélemény nem
hangzik el, a határozati javaslatban foglaltakat 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
100/2015. (V.27.) határozata
A Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft. a 2014 évi, könyvvizsgálattal
alátámasztott számviteli törvény szerinti normál egyszerűsített éves
beszámolójának (mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet)
és a 2015. évi terveinek elfogadásáról
1. Mezőkövesd Város Képviselő-testülete a Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit
Kft. 2014 évi számviteli törvény szerinti normál egyszerűsített éves beszámolóját az
ügyvezetés előterjesztésének megfelelően, és a könyvvizsgálói jelentés
figyelembevételével elfogadja. Az eszközök és források oldalán 18.904 eFt-os egyező
mérleg főösszeggel és 2.823 mérleg szerinti eredménnyel jóváhagyja.
2. A 2014. évi 2.823 eFt eredményt az eredménytartalékba át kell vezetni.
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3. A 2014 évben átadott 300.000 Ft pótbefizetést a Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR
Nonprofit Kft. helyezze tőketartalékba.
4. A Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft. 2015 évi tervét elfogadja.

Felelős: Kazárné Kalber Nikolett ügyvezető
Határidő: azonnal és értelem szerint

3.) Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde tagóvodáiban a 2015/2016. nevelési
évben indítható csoportok számának meghatározása (Az előterjesztés a
jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság
9 fő bizottsági tagból 6 fő vett részt a szavazásban és 6 fő igen szavazatával az Ügyrendi és
Társadalmi Kapcsolatok Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek.
Dr. Fekete Zoltán polgármester - mivel hozzászólás, vélemény nem hangzik el, így 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
101/2015. (V.27.) határozata
a Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde tagóvodáiban 2015/2016.
nevelési évben indítható csoportok számának meghatározásáról

A Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde tagóvodáiba a 2015/2016-os nevelési évben a
Képviselő-testület összesen 22 óvodai csoport indítását engedélyezi.

Felelős:
Határidő:

intézményvezető
értelem szerint
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4.) Mezőkövesd Város V. számú felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozó
feladat-ellátási szerződés (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 szavazatával 1 fő
tartózkodással az Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság a határozati javaslatot
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Dr. Fekete Zoltán polgármester megköszöni Dr. Varga Iván munkáját, amit Mezőkövesd
polgárainak gyógyítása érdekében tett. További jó egészséget kíván nyugdíjas éveiben, dr.
Tóth Józsefnek pedig jó munkát kíván. Mivel a jelenlévő képviselők részéről módosító
javaslat nem hangzik el, a határozati javaslatban foglaltakat a melléklettel 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
102/2015. (V.27.) határozata

Mezőkövesd Város V. számú felnőtt háziorvosi körzetre
vonatkozó feladat-ellátási szerződésről
1. A Képviselő-testület hozzájárul Dr. Varga Iván felnőtt háziorvos és Mezőkövesd
Város Önkormányzata között 1993. április 14-én kötött feladat-ellátási szerződés
közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez 2015. június 30. napjával.
2. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy Mezőkövesd Város Önkormányzata és Dr.
Tóth József felnőtt háziorvos az előterjesztés mellékletéhez csatolt feladat-ellátási
szerződést kössön 2015. július 1-jei hatályba lépéssel.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert Mezőkövesd Város V. számú
felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozó (3400 Mezőkövesd, Mátyás király u. 75.)
feladat-ellátási szerződés aláírására.
4. A Képviselő-testület megköszöni Dr. Varga Iván felnőtt háziorvosnak a több évtizedes
munkáját.
Felelős: polgármester
Határidő: értelem szerint
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1. melléklet a 102/2015.(V.27.) határozathoz
FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről Mezőkövesd város Önkormányzata (képviseli: dr. Fekete Zoltán
polgármester, székhely: 3400 Mezőkövesd, Mátyás király u. 112.) – továbbiakban:
Önkormányzat,
másrészről PSZIMED 2005 Orvosi és Pszichológiai Szolgáltató Betéti Társaság (képviseli:
Dr. Budavári Takács Ildikó, székhely: 3400 Mezőkövesd, Budai N. A. u. 93. cégjegyzékszám:
21399013-1-05), mint Egészségügyi Szolgáltató (továbbiakban: Egészségügyi Szolgáltató)
között a Mezőkövesd Város Önkormányzatának 22/2002. (VI.27.) ÖK. számú rendeletében
meghatározott Mezőkövesd, V. számú felnőtt háziorvosi körzet (3400 Mezőkövesd, Mátyás
király u. 75. sz.) háziorvosi feladatainak működtetésére az alábbi feltételekkel:
1.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az Egészségügyi Szolgáltató az Önkormányzat
kötelező feladatát képező egészségügyi alapellátás körébe tartozó V. számú körzet háziorvosi
szolgáltatását 2015. július 1. napjától az Önkormányzat tulajdonában lévő, a 3400
Mezőkövesd, Mátyás király u. 75. szám alatti épületében biztosítja területi ellátási
kötelezettséggel.
A tevékenységet végző orvos: Dr. Tóth József (orvosi nyilvántartási/működési
nyilvántartási száma: 56521).
2.) Egészségügyi Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy működési területén, folyamatos
háziorvosi ellátást nyújt a hozzá bejelentkezett biztosítottak részére, a háziorvosi, házi
gyermekorvosi, fogorvosi tevékenységéről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendelet 4. §-ában
meghatározottak, valamint a szakmai szabályok szerint. Köteles továbbá ellátni a 4/2000.
(II.25.) EüM. Rendelet 3. § (3) bekezdésében foglalt feladatokat is.
3.) Egészségügyi Szolgáltató nyilatkozik, hogy a tevékenységet végző orvos az önálló orvosi
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben foglalt működtetési joggal rendelkezik.
Szerződő felek rögzítik, hogy a hivatkozott jogszabály alapján a háziorvos önálló orvosi
tevékenységet akadályoztatásának jogszabályban meghatározott eseteit kivéve – csak
személyesen folytathat az önkormányzat által meghatározott felnőtt háziorvosi körzetben, a
működtetési jogot engedélyező határozat jogerőre emelkedésétől.
4.) Önkormányzat kiköti és Egészségügyi Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a feladat-ellátási
szerződésben meghatározott orvosi tevékenységet – a helyettesítés esetét kivéve – kizárólag
személyesen folytathatja.
5.) Szerződő felek rögzítik, hogy az Egészségügyi Szolgáltató gondoskodik a háziorvosi
szolgálat ellátása érdekében – a vonatkozó jogszabályokban előírtaknak megfelelően –
egészségügyi szakalkalmazottak foglalkoztatásáról, akiknek a munkáját a felnőtt háziorvos
irányítja.
6.) Az Egészségügyi Szolgáltató tevékenységet végző orvosának akadályoztatása esetén a
vállalt feladat ellátásáról helyettes útján köteles gondoskodni. A helyettesítést csak olyan
orvos láthatja el, aki megfelel a működtetési jog megszerzéséhez és a háziorvosi tevékenység
gyakorlásához szükséges személyi feltételeknek. A területi ellátási kötelezettséggel működő
háziorvos indokolt esetben a helyettesítést abban a rendelőben is elláthatja, ahol egyébként a
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tevékenységét végzi. Az indokolt eset fennállásáról a helyettesítő háziorvos kezdeményezésére
a járási népegészségügyi intézet dönt. Az Egészségügyi Szolgáltató a szak-, illetve kisegítő
személyzet akadályoztatása esetén azok helyettesítéséről is köteles gondoskodni. Az
Egészségügyi Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a helyettesítéssel kapcsolatos
kötelezettségekből eredő minden felelősségért helytállni tartozik, illetve ő gondoskodik
távolléte esetén a helyettesítő orvos díjazásáról is.
7.) A háziorvosi tevékenység minőségbiztosítása a tevékenységet végző orvos feladata.
8.) Szerződő felek rögzítik, hogy a felnőtt háziorvos személyes és folyamatos orvosi ellátást
nyújt az egészségi állapot megőrzése, a betegségek megelőzése és gyógyítása céljából. A
háziorvos rendelési időben a betegeket – sürgős ellátást igénylő eset kivételével – az érkezés
igazolt sorrendjében fogadja. A felnőtt háziorvos a rendelési ideje egy részében előre
programozható betegellátás keretében előjegyzés alapján végzi a betegek szűrését, gondozását
és ellátást.
9.) Egészségügyi Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a folyamatos ellátás keretében
háziorvos hetente legkevesebb 15 órát, de munkanapokon naponta legkevesebb 2 órát rendel.
10.) Az egészségügyi alapellátás köréből a felnőtt háziorvosi ellátás területi ellátási
kötelezettsége – Mezőkövesd Város Önkormányzatának a háziorvosi körzetek
meghatározásáról szóló 22/2002.(VI.27.) ÖK. számú rendelete 2. számú mellékletében
foglaltak szerint – az V. számú felnőtt háziorvosi körzetnek megfelelően kerül ellátásra.
A rendelés időtartama:
Rendelkezésre állási idő:

hétfő, szerda, péntek:

8.00 – 12.00 óra

kedd, csütörtök:

13.00 – 17.00 óra

hétfő, szerda, péntek:

13.00 – 17.00 óra

kedd, csütörtök:

8.00 – 12.00 óra

Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy a rendelési idő kezdete előtt 30 perccel az
asszisztencia jelen van a rendelőben és gondoskodik a váróterem nyitva tartásáról. Az
Önkormányzat a rendelési idő betartását ellenőrizheti. A rendelési idő betartásának ismételt
megszegése jelen szerződés felbontására adhat okot.
11.) Az egészségügyi alapellátás keretében működő központi háziorvosi ügyelet ellátása
vállalkozói formában történik Mezőkövesd Városban.
12.) Az Egészségügyi Szolgáltató gondoskodik a feladatellátáshoz szükséges tárgyi és
személyi feltételekről. A tevékenységét a saját maga által biztosított orvosi
rendelőben,
a saját tulajdonában lévő berendezésekkel, eszközökkel végzi, a tevékenység
ellátásához
szükséges eszközök pótlásáról maga köteles gondoskodni.
13.) Az Egészségügyi Szolgáltató vállalja az ingyenesen használatában lévő rendelő
helyiségeinek kétévenkénti tisztasági festését, mázolását, a halaszthatatlan karbantartási
munkálatok elvégzését 50.000.-Ft összegben, valamint a rendelő üzemeltetési költségeit.
14.) Az Önkormányzat vállalja az önkormányzat tulajdonában lévő épület állagmegóvását, és
az 50.000.-Ft feletti karbantartási munkálatok elvégzését az önkormányzat éves
költségvetésében szereplő keretösszeg terhére.
15.) Szerződő felek jelen szerződést határozatlan időre kötik azzal, hogy a szerződést mindkét
fél jogosult külön indokolás mellett 6 hónapos felmondási idővel írásban felmondani.
16.) Az Önkormányzat a feladat-ellátási szerződést – indoklással – felmondja,
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a) ha a háziorvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli
felszólítás
ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban
foglalt működésre
vonatkozó előírásokat,
b) a háziorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból
elveszíti.
17.) A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a háziorvost ért kár esetén a települési
önkormányzat kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe
kell venni a háziorvosi szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott éves összeget.
18.) Az Önkormányzat a felnőtt háziorvosi ellátást nyújtó Egészségügyi Szolgáltató közvetlen
egészségbiztosítási finanszírozásához hozzájárul. E szerződés alapján az Egészségügyi
Szolgáltató az Egészségbiztosítási Pénztárral finanszírozási szerződést köt.
19.) Az Egészségügyi Szolgáltató kötelezi magát, hogy késedelem nélkül bejelenti az
Önkormányzatnak, ha a körzet fenntartása és folyamatos működtetése bármilyen okból
veszélybe kerül.
20.) Az Egészségügyi Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a vállalkozói
jogviszonyával összefüggően bekövetkezett mindennemű változást az erre vonatkozó
jognyilatkozat megtételétől számított 3 (három) munkanapon belül az Önkormányzatnak
írásban bejelenti, és kezdeményezi a szerződés módosítását.
21.) Az Önkormányzat jelen szerződést jogosult azonnali hatállyal felmondani, ha az
Egészségügyi Szolgáltató jelen szerződésben meghatározott kötelezettségének nem tesz
eleget, továbbá, ha az Egészségügyi Szolgáltató a háziorvosi tevékenység folytatására
vonatkozó jogszabályokban meghatározott személyi és alkalmassági feltételeknek nem felel
meg.
22.) Jelen szerződés – feltéve, hogy az Egészségügyi Szolgáltató a finanszírozóval a
finanszírozási szerződést megkötötte – 2015. július 1-jén lép hatályba. Ezen időponttól az
Egészségügyi Szolgáltatót megilletik és terhelik mindazok a jogok és kötelezettségek,
amelyek a finanszírozásról szóló jogszabályok alapján a működtetőre hárulnak.
23.) Szerződő felek megállapodnak, hogy a szerződés módosítására bármelyik fél az indok
közlésével írásban tehet kezdeményezést, amely alapján az egyeztetést 30 napon belül
lefolytatják.
24.) Szerződő felek a jelen szerződést akkor is módosíthatják, ha a szerződés teljesítése során
a jelen szerződés megkötésekor előre nem látott körülmények következnek be
(jogszabályváltozás stb.). Erről a felek kötelesek egymást tájékoztatni, és megkísérelni a
szerződés közös megegyezéssel történő módosítását.
25.) A tevékenységet végző orvos a feladat-ellátási szerződésből eredő feladatokat tudása és a
szakma előírásai szerint, betegei érdekében köteles végezni.
26.) A felek kölcsönösen törekednek arra, hogy a jelen szerződésből eredő esetleges vitás
kérdéseket közös megegyezéssel és elsősorban peren kívül rendezzék. Megegyezés hiányában
a vitás kérdések eldöntésére a felek kikötik a Mezőkövesdi Járásbíróság illetékességét.
27.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az egyéb vonatkozó
jogszabályok rendelkezései az irányadók.
28.) Jelen szerződés mellékletét képezi a háziorvosi körzet utcajegyzéke.
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Szerződő felek ezen feladat-ellátási szerződést, mint akaratukkal és nyilatkozataikkal
mindenben megegyezőt elolvasás és értelmezés után írták alá.

Mezőkövesd, 2015. május 27.

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

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

Mezőkövesd Város Önkormányzata
Szolgáltató
képviseletében:
szolgáltató képviseletében:
Dr. Fekete Zoltán polgármester

PSZIMED 2005 Orvosi és Pszichológiai
Betéti
Társaság
Egészségügyi
Dr. Tóth József
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Dr. Tóth József
V. körzet
Rendelő címe: 3400 Mezőkövesd, Mátyás király u. 75.
Anikó u.

Vajda J. u.

Eszter u.

Gyöngyvirág u.

Vilma u.

Napfürdő u.

Dorottya u.

Mátyás kir. u. 1-71-ig, 2-50-ig u.

Erzsébet u.

Emma u.

Kölcsey F. u.

ű
Katalin u.

Gárdonyi G. u.

Mária u.

Petőfi S. u.

Vásártér

Veréb u.

Aranka u.

Gólya u.

Jókai M. u.

Kosztolányi D. u.

Vörösmarty M. u.

Csokonai M. u.

Varjú u.

Illyés Gy. u.

Berzsenyi D. u.

Margaréta u.

Móricz Zs. u.

Sas u.

Radnóti M. u.

Egri u.

Lőtér u.

Emese u.

Százszorszép u.

Magdolna u.
Ildikó u.
Gizella u.
Veronika u.
Gábor Á. u.
Hadnagy u.
Rigó u.
Mindszenty J. 1-43. u.
Váci M. u.
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5.) ÖNKORMÁNYZATI INGATLANOK HASZNOSÍTÁSA:
5/1.) Szamóca u. 6. 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 6 igen szavazattal 1 tartózkodással az
Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság a határozati javaslatot - 2016. május 31-ig
történő hosszabbítással - elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek
Dr. Fekete Zoltán polgármester - mivel hozzászólás, vélemény nem hangzik el, így 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
103/2015. (V.27.)határozata
Szamóca u. 6. szám alatti önkormányzati bérlakás hasznosításáról
A Képviselő-testület a Mezőkövesd, Szamóca u. 6. szám alatti 41 m2 alapterületű
komfortos bérlakás lakásbérleti jogviszonyát Szukonyik Sára Mezőkövesd, Szamóca
u. 6. szám alatti lakos részére 2015. június 01. naptól 2016. május 31-ig
meghosszabbítja azzal a feltétellel, hogy a bérlő 60 napon belül gondoskodjon az
ingatlan ellenőrzése során tapasztalt bérlőt terhelő kötelezettségek elmulasztásából
adódó hiányosságok megszüntetéséről.
A Képviselő-testület a 60 nap elteltét követő ülésére tájékoztatást kér a feltétel
teljesüléséről.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal összefüggő
szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: értelem szerint

5/2.) 6264/2 hrsz.-ú önkormányzati ingatlan hasznosítása (Az előterjesztés a
jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság
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9 fő bizottsági tagból 7 fő vett részt a szavazásban és 7 fő igen szavazatával az Ügyrendi és
Társadalmi Kapcsolatok Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek
(Fügedi Richárd képviselő visszatér az ülésterembe, így a Képviselő-testület létszáma 11
főre emelkedik).
Dr. Fekete Zoltán polgármester mivel a napirendhez hozzászólás nem hangzik el, így a
határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
A 12 fő Képviselő-testületi tagból 11 fő vett részt a szavazásban, és 11 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
104/2015. (V.27.) határozata a
6264/2 hrsz.-ú önkormányzati ingatlan hasznosításáról

A Képviselő-testület a Mezőkövesd, 6264/2 hrsz.-ú 8705 m2 térmértékű kivett mocsár
megnevezésű területet bérbe adja Varga Lajos (Mezőkövesd, Cseresznye u. 94. szám,
szig. sz.: 310835 MA) részére – bruttó 5 ezer Ft/hó bérleti díjért - 2015. június 01.
naptól 2020. május 31. közötti időtartamra.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal összefüggő
szükséges intézkedések megtételére, a bérleti szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: értelem szerint

5/3.) 247/1 hrsz.-ú önkormányzati ingatlan 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 Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek
Dr. Fekete Zoltán polgármester - mivel hozzászólás, vélemény nem hangzik el, így a
határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
A 12 fő Képviselő-testületi tagból 11 fő vett részt a szavazásban, és 11 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozza
22

Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
105/2015. (V.27.) határozata
247/1 hrsz.-ú önkormányzati ingatlan hasznosításáról
A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és úgy döntött, hogy a
Mezőkövesd, 247/1 hrsz.-ú 569 m2 térmértékű kivett közterület megnevezésű ingatlant
2015. június 1-től 2020. május 31. napjáig 5 év határozott időtartamra bérbe adja Jacsó
Péterné (Mezőkövesd, Petőfi u. 26.) részére bruttó 2 ezer Ft/hó bérleti díjért, mely
minden évben az infláció mértékével emelkedik.
A Képviselő-testület 322/2014. (XI.26.) határozatát visszavonja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal összefüggő
szükséges intézkedések megtételére, a bérleti szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: értelem szerint

5/4.) Mezőkövesdi Református Egyházközség 2571 hrsz. alatti ingatlan
hasznosítására vonatkozó kérelme (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét
képezi)
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
8 fő bizottsági tagból 6 fő vett részt a szavazásban és 6 fő igen szavazatával a Pénzügyi és
Fejlesztési Bizottság a Mezőkövesdi Református Egyházközösség 2571 hrsz. alatti ingatlan
hasznosítására vonatkozó kérelméről 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 Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek
Gordos Attila református lelkész megköszöni a testület és a bizottságok jóindulatát, igyekszik
megfelelni az elvárásoknak. Elmondja, hogy hamarosan elkezdik az engedélyeztetési eljárást.
Két fontos szempontot szeretnének megvalósítani a templom építésével. Egyrészt, hogy egy
közösségi, szociális, ifjúsági létesítmény legyen, illeszkedjen a város mindennapjaiba is, a
másik pedig, hogy környezettudatos épület legyen.
Dr. Fekete Zoltán polgármester mivel a napirendhez más vélemény, hozzászólás nem hangzik
el, így a határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
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A 12 fő Képviselő-testületi tagból 11 fő vett részt a szavazásban, és 11 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
106/2015. (V.27.) határozata
Mezőkövesdi Református Egyházközség 2571 hrsz. alatti ingatlan
hasznosítására vonatkozó kérelméről
1./ A Képviselő-testület hozzájárul Mezőkövesd Város Önkormányzatának 1/1
tulajdonában álló Mezőkövesd, 2571 hrsz.-ú, a valóságban Gaál István u. 13. szám
alatti kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű 928 m2alapterületű
Mezőkövesdi Református Egyházközség részére történő ingyenes átruházásához. Az
ingatlan templomépítés, illetve az Mötv.13.§ 7., 15. pontjaiban foglalt célokra kerül
felhasználásra. Az Egyházközség az ingyenesen tulajdonba adott ingatlant a
tulajdonjog megszerzésétől számított 15 évig nem idegenítheti el, és a juttatás
céljának megfelelően köteles hasznosítani, valamint állagát megóvni.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal összefüggő
szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: értelem szerint

5/5.) A Megyei Főügyészség által bérelt irodahelyiség bővítése (Az
előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
8 fő bizottsági tagból 7 fő vett részt a szavazásban és 7 fő igen szavazatával a Pénzügyi és
Fejlesztési Bizottság a Megyei Főügyészség által bérelt irodahelyiség bővítéséről 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 Bizottság a Megyei Főügyészség által bérelt irodahelyiség
bővítéséről szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek
Dr. Fekete Zoltán polgármester mivel a jelenlévő képviselők részéről módosító javaslat nem
hangzik el, a határozati javaslatban foglaltakat teszi fel szavazásra.
A 12 fő Képviselő-testületi tagból 11 fő vett részt a szavazásban, és 11 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozza
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Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
107/2015. (V.27.) határozata
Megyei Főügyészség által bérelt irodahelyiség bővítéséről
1./ A Képviselő-testület a Mezőkövesd, Morvay János u. 1. szám alatti 1508/A/2-9
hrsz.-ú társasházban található 1. számú 31, 03 m2 alapterületű a B.-A.-Z. Megyei
Főügyészség által birtokba vett irodahelyiség felújítása során felmerülő bruttó 317.500
Ft villanyszerelési költség beszámításra kerül a bérleti díjba.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal összefüggő
szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: értelem szerint

6.) Pályázat benyújtása konyha felújítására (Az előterjesztés a jegyzőkönyv
mellékletét képezi)
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
8 fő bizottsági tagból 7 fő vett részt a szavazásban és 7 fő igen szavazatával a Pénzügyi és
Fejlesztési Bizottság a konyha felújítására benyújtandó pályázatról szóló határozati javaslatot
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Dr. Fekete Zoltán polgármester mivel a napirendhez vélemény, hozzászólás nem hangzik el,
így a határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
A 12 fő Képviselő-testületi tagból 11 fő vett részt a szavazásban, és 11 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
108/2015. (V.27.) határozata
Pályázat benyújtása konyha felújítására
1. Mezőkövesd Város Önkormányzata a Magyarország 2015. évi központi
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (Költségvetési törvény) 3. melléklet II. 9.
pont alapján a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására kiírt
pályázati kiíráson belül a „Főzőkonyha kapacitásbővítés, felújítás Mezőkövesden”
tárgyú projekt megvalósítását támogatja.
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2. A projekt megvalósításának tervezett bekerülési költsége bruttó 26.059.892 Ft,
melyből az Önkormányzat 25 % önerőt biztosít.
3. Az Önkormányzat sikeres pályázat esetén a szükséges önerő összegét (a projekt
bekerülésének 25%-át) bruttó 6.514.974 Ft-ot, Mezőkövesd város Önkormányzat
2015 évi költségvetésének 34. mellékletében található, „3.7. Felhalmozási célú
céltartalék - 3.7.2. pályázati önerő - főzőkonyha bővítés: 15 MFt” sor terhére
biztosítja.
A pályázat forrásösszetétele:
Támogatás
bruttó 19.544.918 Ft
Önerő
bruttó 6.514.974 Ft
Összesen
bruttó 26.059.892 Ft
4. A Képviselő-testület vállalja, illetve nyilatkozza, hogy:



A szükséges saját forrást biztosítja
a közétkeztetési feladat-ellátás során a környezetvédelmi szempontokat
érvényesíti, ennek keretében gondoskodik legalább a sültzsiradék külön
gyűjtéséről és elszállításáról, a veszélyes hulladék megfelelő kezeléséről, illetve
ahol a hulladékkezelési közszolgáltatás lehetővé teszi – a szelektív
hulladékgyűjtésről

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához tartozó
szükséges nyilatkozatok, vállalások megtételére, az igényelt támogatáshoz tartozó
önerő vállalására és a pályázat benyújtására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, illetve értelem szerint

7.) Pályázat benyújtása a Mindszenty József út felújítására (Az előterjesztés
a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
8 fő bizottsági tagból 7 fő vett részt a szavazásban és 7 fő igen szavazatával a Pénzügyi és
Fejlesztési Bizottság a Mindszenty József út felújítására benyújtandó pályázatról szóló
határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Dr. Fekete Zoltán polgármester – mivel a jelenlévő képviselők részéről hozzászólás,
vélemény nem hangzik el – így a határozati javaslat ismertetése után azt szavazásra teszi fel.
A 12 fő Képviselő-testületi tagból 11 fő vett részt a szavazásban, és 11 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozza
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Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
109/2015. (V.27.) határozata
Pályázat benyújtása a Mindszenty József út felújítására
Mezőkövesd Város Önkormányzata a Magyarország 2015. évi központi
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa.), ac) és ad)
pontok alapján az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására
kiírt pályázati kiíráson belül a „Mindszenty József út felújítása Mezőkövesden” tárgyú
projekt megvalósítását támogatja.
A projekt megvalósításának tervezett bekerülési költsége bruttó 23.994.237 Ft,
melyből az Önkormányzat 35 % önerőt biztosít.
Az Önkormányzat sikeres pályázat esetén a szükséges önerő összegét bruttó 8 994
237 Ft-ot, Mezőkövesd város Önkormányzat 2015 évi költségvetésének 32.
mellékletében, 16-os sorszám alatt található „Mindszenty út” feladatsorból (10 MFt)
biztosítja.
A pályázat forrásösszetétele:
Támogatás
Önerő
Összesen

bruttó 15 000 000 Ft
bruttó 8 994 237 Ft
bruttó 23 994 237 Ft

A Képviselő-testület vállalja, hogy a szükséges saját forrást biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához tartozó
szükséges nyilatkozatok, vállalások megtételére, az igényelt támogatáshoz tartozó
önerő vállalására és a pályázat benyújtására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, illetve értelem szerint

8.) Matyóföldi Folklórfesztivál támogatási kérelem (Az előterjesztés a
jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
8 fő bizottsági tagból 7 fő vett részt a szavazásban és 7 fő igen szavazatával a Pénzügyi és
Fejlesztési Bizottság a Matyóföldi Folklórfesztivál támogatásáról szóló határozati javaslatot
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

27

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 Bizottság a határozati javaslatot – 3.000.000 forint összegű
támogatással - elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek

Dr. Fekete Zoltán polgármester mivel a jelenlévő képviselők részéről módosító javaslat nem
hangzik el, a határozati javaslatban foglaltakat teszi fel szavazásra.
A 12 fő Képviselő-testületi tagból 11 fő vett részt a szavazásban, és 11 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
110/2015 (V.27.) határozata
A Matyóföldi Folklórfesztivál támogatásáról
1. A Képviselő-testület a Matyó Népművészeti Egyesület által 2015. évben
megrendezésre kerülő Matyóföldi Folklórfesztivál rendezvényhez szükséges
támogatást 3.000.000 Ft összegben biztosítja, az önkormányzat 2015. évi
költségvetésében a civil szervezetek rendezvények lebonyolítására biztosított keret
terhére.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés
megkötésére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

9.) I. Matyó Világtalálkozó programja és költségvetése (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 Bizottság a határozati javaslatot – 14.868.335 forint összeg
biztosításával - elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
8 fő bizottsági tagból 7 fő vett részt a szavazásban és 7 fő igen szavazatával a Pénzügyi és
Fejlesztési Bizottság az I. Matyó Világtalálkozó programjáról és költségvetéséről szóló
határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
28

Csirmaz Zsolt képviselő kérdése, hogy a következő Mezőkövesdi Újságban szerepelni fog-e a
program?
Dr. Fekete Zoltán polgármester válasza, hogy bele lesz téve az újságba, minden fórumon,
média felületen meg lesz hirdetve az esemény. Véleménye szerint a Csárdás Guiness rekord
kísérlet sikerülni fog. Arra kér minden jelenlévőt és az ülés közvetítését figyelmemmel kísérő
televízió nézőt, hogy menjenek el a rendezvényre és vegyenek részt a csárdásozásban, még
azok is, akik esetleg nem tudnak táncolni.
Nyeste László képviselő a „Mit jelent nekem Mezőkövesd” döntőjének helyszínválasztásával
elégedetlen. A kijelölést nem tartja túl igényesnek, véleménye szerint lehetne jobbat találni,
ami a matyósághoz jobban köthető.
Kinczel Brigitta Mezőkövesdi Közkincstár Nonprofit Kft. mb. igazgatója az elhangzottakra
reagálva elmondja, hogy elsősorban a fiatalokat kívánják a fenti programmal megcélozni,
hogy nekik is legyen valami különleges program. A tavalyi évben a Slam Poetry eseménynek
is a Boomeráng Biliárdszalon adott helyszínt, és most is hasonló pályázatokat várnak, ezért
esett erre a helyre a választás.
Dr. Fekete Zoltán polgármester hozzáfűzi, hogy az a törekvés, hogy Mezőkövesd összes olyan
helyiségét felhasználják, akik erre nyitottak. Nem lehet előre tudni, mekkora tömeget fog
jelenteni, hiszen ez az első rendezvény. A Biliárdszalon a Közösségi Házban van, a
tulajdonosa nagyon együttműködő, segítőkész, a szervezésben is aktív szerepet vállal. A
vetélkedő nem a sörfogyasztás elősegítését fogja szolgálni. Kéri a Képviselő-testület tagjait,
hogy lehetőség szerint minden rendezvényen vegyenek részt, és erre buzdítsák az ismerősöket
is. Szeretné, ha az egész város magáénak érezné a rendezvényt, és részt venne a
programokban. Mivel több hozzászólás, vélemény nem hangzik el, a határozati javaslatot
teszi fel szavazásra.
A 12 fő Képviselő-testületi tagból 11 fő vett részt a szavazásban, és 11 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozza
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
111/2015 (V.27.) határozata
Az I. Matyó Világtalálkozó programjáról és költségvetéséről

1. A Képviselő-testület elfogadja a Mezőkövesdi Közkincstár Nonprofit Kft.
szervezésében megvalósuló I. Matyó Világtalálkozó programját, és a rendezvényhez
szükséges támogatást 14.868.335 Ft összegben biztosítja, az önkormányzat 2015. évi
költségvetésében a civil szervezetek rendezvények lebonyolítására biztosított keretből
5.500.000 Ft összegben , illetve az általános tartalék keretből
9.368.335 Ft
összegben.
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2. Amennyiben a találkozó megvalósításához külső forrásból (pályázatok, cégek
támogatásai) szponzorációs összegek érkeznek, az önkormányzati támogatás összege
az érkezett külső támogatási összegekkel csökken.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés
megkötésére.
Felelős: Kinczel Brigitta ügyvezető igazgató
Határidő: értelem szerint.
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I. Matyó Világtalálkozó
2015. június 15-21.
Program
A részletes programterv bemutatja, hogy az egy hetes rendezvényt milyen programkínálattal
igyekszik megtölteni a Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft. A programok terveink
szerint több helyszínen zajlanak majd, igyekszünk új, eddig rendezvények szempontjából nem
érintett városrészeket is bevonni. A színpadi műsorokat, koncerteket egyéb programelemekkel
is szeretnénk kiegészíteni, például a gyerekek igényeit
figyelembe
véve
gyermekvárost hozunk létre. A
rendezvénysorozat
programjaiban
minden
korosztály
megtalálja a számára megfelelőt.

I. Matyó Világtalálkozó

Időpont

Programok

2015. június 15. 15:00 „Régészeti leletek Mezőkövesdről” - régészeti kiállítás
(Matyó Múzeum időszaki kiállítóterme)
(hétfő)
17:00 "A FÉNY FELÉ" - válogatás mezőkövesdi szerzők műveiből–
a MASZK Egyesület előadásában (Városi Galéria Házasságkötő
terme)
19:00 Czemende koncert (Közösségi Ház előtti tér)
21.00 Helyi együttes koncertje
2015. június 16. 17:00 Kiss Mátyás népi fafaragó kiállítása (Mezőgazdasági
Gépmúzeum)
(kedd)
18:00 Kovács Csilla (ének) és Laczkó Pető Balázs (ütő) templomi
koncertje (Szent László Templom)
19:00 „Mit jelent nekem Mezőkövesd?” döntő (Boomerang
Biliárdszalon)
2015. június 17. 17:00 Matyóföldi Alkotók kiállítása (Régi Kistemplom)
(szerda)

18:00 “Matyó újragondolva” divatbemutató (Közösségi Ház előtti
tér)
19:00 Mezőkövesd Város Fúvószenekarának koncertje (Közösségi
31

Ház előtti tér)
21.00 Helyi együttes koncertje
2015. június 18. 16:00 „Múzeumok rejtekéből - ritkán látott matyó kincsek” (csütörtök)
néprajzi kiállítás (Közösségi Ház kiállítóterme)
16:30 Zeneiskolai koncert (Városi Zeneiskola)
18:00 „Boldogasszony legénye” – színházi előadás a Mezőkövesdi
Színészeti Egyesület előadásában (Közösségi Ház színházterme)
2015. június 19. 13:00 „Visszatérés messziföldről…” - a Dólyáról érkezők
bevonulása lovakkal és szekerekkel (Mátyás király út, Szent
(péntek)
László Templom előtti tér)
14:30 Sasvári Sándor fellépése (Szent László Templom előtti tér)
15.00 Kiss József CD bemutatója (Közösségi Ház klubterme)
17:00 Univerzumi kreativitás és agyműködés a matyó kultúrábanSebestyén Tamás előadása (Városi Galéria Házasságkötő terme)
20:00 Balkan Fanatik nagykoncert (Kavicsos Tó Szabadidőpark)
2015. június 20. 9:00 V. “Lábatlantyúk” Főzőverseny a Matyó Kertbarát Klub
Egyesület szervezésében - summás és matyó ételek versenye
(szombat)
(Kavicsos Tó Szabadidőpark)
Pálinkamustra a Bükki Pálinka Lovagrend szervezésében
(Kavicsos Tó Szabadidőpark)
9:30 Koszorúzás Mátyás király szobránál
10:00 Város napi ünnepség (Közösségi Ház színházterme)
11:00 Mátyás mezőkövesdi vitézei – felvonulás és lovagi torna
(Mátyás király út - Kőkép)
10.00 -14:00 “Középpontban a Hadas” – idegenvezetés a
Hadasban, Textil-kiállítás, hímzésbemutató (Hadas)
19:00 Matyó Gála (Kavicsos Tó Szabadidőpark)
kb. 20:30 Csárdás Guiness rekord (Kavicsos Tó Szabadidőpark)
21:00 Matyó Cuháré és Vacsora (Kavicsos Tó Szabadidőpark)
2015. június 21. 10:00 Mezőkövesdről elszármazott, illetve Mezőkövesden szolgáló
papok találkozója (Jézus Szíve templom)
(vasárnap)
11:00 Szabadtéri szentmise (Kavicsos Tó Szabadidőpark)
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14:00 „Dicsérjétek az Urat” Kórustalálkozó (Szent László
Templom)
18:00 Mezőkövesdi rockzenekarok fellépése (Kavicsos Tó
Szabadidőpark)
21:00 ROAD nagykoncert (Kavicsos Tó Szabadidőpark)

Kísérő programok:

Nagy Matyó Térkép: A találkozóra érkező látogatók a térképen jelölik
aláírással/matyó rózsa rajzolásával, hogy honnan érkeztek. (Kavicsos Tó
Szabadidőpark)
Kitanyázás és varrás a Kavicsos tónál (Kavicsos Tó Szabadidőpark)
Hímzéstanulás felnőtteknek-gyermekeknek (Kavicsos Tó Szabadidőpark, Kis
Jankó Bori Emlékház)
Matyó sátor: A Matyó sátorban a látogatók leülhetnek beszélgetni egymással egy
tea mellett.
„Visszatérő matyók” – Mezőkövesdről elszármazott matyók történetei,
beszélgetések
Bemutató és előadások a Városi Könyvtár helytörténeti anyagának
érdekességeiből
Könyvbemutató és matyó témájú könyvek vására (dedikálással)
„Matyó újragondolva” - bemutató és vásár (Értékőrzők – közmunka program,
Matyó Népművészeti Egyesület, Örökség- Eger, GABAMA- Mezőkövesd)
Beszélgetések mezőkövesdi kötődésű híres emberekkel (Bíró József, Koncz Gábor
stb.)
„Milyenek a matyók kívülről?” - Beszélgetések (Nagy Ervin, stb.)
„Elszármazott híres matyók” - előadás
„Mezőkövesd régen és ma!” – Tablók kihelyezése régi városképekkel a város
különböző részein
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I. Matyó Világtalálkozó
2015. június 15-21.
Költségvetés
Programok
Színpad + Hang- és fénytechnika (a Világtalálkozó teljes idejére, több
helyszínen)

Költségek
2.562.850 Ft

Zenekarok költségei (Czemende Zenekar, Balkan Fanatik, Road, Bakator,
Randevú + cathering)

2.273.000 Ft

Csárdás Guinness rekordkísérlet költségei
Főzőverseny költségei
„Mit jelent nekem Mezőkövesd?” vetélkedő díjai
Régészeti kiállítás költségei
Néprajzi kiállítás költségei
Kiss Mátyás kiállításának költségei
„Ki tud többet Mezőkövesdről?” vetélkedő díjazása
Lovagi torna költségei
Mezőkövesdi alkotók kiállítása költségei
Gyermekváros
Műsorvezető díja
Táncházvezető, Guinness rekord koordinátor díja
Programok összköltsége
Marketing
Plakát, meghívó, műsorfüzet, újsághirdetések, szórólapok, postaköltségek,
média megjelenések
Marketing összköltsége

150.000 Ft
500.000 Ft
50.000 Ft
1.435.575 Ft
2.255.910 Ft
186.000 Ft
200.000 Ft
200.000 Ft
200.000 Ft
700.000 Ft
30.000 Ft
20.000 Ft
10.763.335 Ft
Költségek
1.000.000 Ft
1.000.000 Ft

Étkezés
Fellépők, protokoll vendégek étkezése a helyszínen (testvérvárosi delegációk)

Költségek
600.000 Ft

Étkezés összköltsége

600.000 Ft

Egyéb eszközök szolgáltatások
Egészségügyi biztosítás (Mentő)
Mobil WC

Költségek
110.000 Ft
100.000 Ft
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Egyéb felmerülő költségek (hosszabbító, elosztó, áramkiépítés, plakátoláshoz
furnér lemez, terelőszalag, műanyag evőeszközök, oklevelekhez papír, stb)

200.000 Ft

Őrzés – védelem
Szállítási költségek
Artisjus jogdíjak
Hűtőkocsi
Eljárási díjak rendezvénytartási engedélyhez
Helyismereti könyvek kiadása
Eszközök, szolgáltatások összköltsége

400.000 Ft
50.000 Ft
540.000 Ft
125.000 Ft
30.000 Ft
950.000 Ft
2.505.000 Ft

Összesen:

14.868.335 Ft

10.) Indítványok, javaslatok
SZÓBELI INTERPELLÁCIÓ

--NYESTE LÁSZLÓ képviselő tájékoztat, hogy a Liliom utca főutca felőli oldalán már régóta fel
van bontva az út, de azt semmilyen tábla nem jelzi, balesetveszélyes, kéri, hogy legyen
kitáblázva.
Dr. Fekete Zoltán polgármester felkéri Vígh Henrik irodavezetőt a probléma megoldására.
Megkérdezi Nyeste László képviselőt, hogy elfogadja-e a választ?
--NYESTE LÁSZLÓ képviselő elfogadja a választ.
--TAKÁCS JÓZSEF képviselő egy lakó kérését tolmácsolja, miszerint a László Károly utcában
lévő parkolóból nyílik egy vakköz, ahol új ház épült, az ingatlanról gépjárművel való kijárás,
nehézkes a parkolóban lévő autók miatt. Kérése, hogy az új parkoló megépítésénél vegyék
figyelembe, hogy lehetővé váljon a közből való kiállás, mert hiába van kitéve, hogy „elzárt
terület”, jelenleg az autókkal leparkolnak a kisköz elé.
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Dr. Fekete Zoltán polgármester felkéri Vígh Henrik irodavezetőt a probléma kivizsgálására.

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

K.m.f.
Dr. Fekete Zoltán
polgármester

Dr. Jakab Orsolya
jegyző
Jegyzőkönyv hitelesítő

Nyeste László
települési képviselő

Takács József
települési képviselő
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