
1 

 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

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

megtartott rendkívüli üléséről. 

 

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

 Mezőkövesd, Mátyás király út 114.  

 

Jelen vannak: 

Dr. Fekete Zoltán polgármester  Vámos Zoltán alpolgármester  

Csiger Lajos    Csirmaz József 

Csirmaz Zsolt    Bajzát Melinda 

Malatinszky Károly    Molnár Istvánné 

Nyeste László    Jámbor Márk István                      

 

Igazoltan távol:   Takács József  

    Fügedi Richárd Alex  

 

Mezőkövesdi Közös Önkormányzati  Hivatal részéről: 

Dr. Jakab Orsolya jegyző  

Vigh Henrik irodavezető 

Balog Lászlóné irodavezető 

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja az ülés 

határozatképességét a jelenléti ív alapján. A 12 fő képviselőből jelen van 10 fő, Takács József és 

Fügedi Richárd képviselők jelezték, hogy elfoglaltságuk miatt a mai testületi ülésen nem tudnak 

részt venni. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Bajzát Melinda és Csiger Lajos képviselőket.  

 

Kiosztásra került:      Sürgősségi indítvány – A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottságba történő    

külső tag megválasztása és eskütétele című napirend  

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a sürgősségi indítvány elfogadását, ill. első 

napirendi pontként történő megtárgyalását.  

 

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

szavazattal elfogadja a sürgősségi indítvány megtárgyalását  

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester – mivel a napirendhez módosító javaslat nem hangzik el – így a 

meghívón szereplő napirendet az elfogadott sürgősségi indítvánnyal együtt teszi fel szavazásra.  
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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 

128/2015. (VI.29.) határozata 

 

Napirend megállapítása  

 

 

1.) Sürgősségi indítvány –  

A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottságba történő külső tag megválasztása és eskütétele 

 Előadó:  Dr. Fekete Zoltán polgármester  

 

2.)A helyi közösségi közlekedés támogatása iránti kérelem benyújtása  

 Előadó:  Dr. Fekete Zoltán polgármester 

 Referens : Balog Lászlóné irodavezető  

 

 

Felelős:  Polgármester  

Határidő:   értelem szerint  

 

 

 

1.)Sürgősségi indítvány –  

A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottságba történő külső tag megválasztása és 

eskütétele (Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)  
 

 

Az előterjesztést bizottság nem tárgyalta.  

 

 

Dr. Fekete Zoltán röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.  Maga részéről Jakab Anettet 

javasolja a bizottság külső tagjának megválasztani. Szavazásra teszi fel, hogy a személyről 

történő szavazást  titkosan, a szavazógép segítségével bonyolítsák le.  

 

 

 

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 

129/2015. (VI.29.) határozata 

 

Titkos szavazás 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi és Fejlesztési  

Bizottságba történő külső tag megválasztásáról szóló szavazást titkosan a szavazógép 

segítségével bonyolítja le. 

 

 

 Felelős:  Polgármester  

 Határidő:  értelem szerint  

 

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester Jakab Anettet javasolja a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság 

tagjának megválasztani. Miután más vélemény nem hangzik el, felteszi szavazásra. 

 

 

A 12 fő Képviselő-testületi tagból 10 fő vett részt a szavazásban, amelynek során  9 

igen szavazattal, 1 fő tartózkodása mellett Jakab Anettet választotta meg a Pénzügyi 

és Fejlesztési Bizottság tagjának és az alábbi határozatot hozza 
 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

130/2015. (VI.29.) határozata 

 

Pénzügyi és Fejlesztési Bizottságba történő külső tag megválasztásáról 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta 

és úgy döntött, hogy 2015. június 29. napjától a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottságba külső 

tagként  
Jakab Anettet 

(3400 Mezőkövesd, Bagoly u. 38.) 

 

megválasztja.  

 

Felelős:  Polgármester  

Határidő:  azonnal  

 

 

Dr. Fekete Zoltán  polgármester gratulál a megválasztáshoz, majd eskütételre kerül sor.  

Megkéri Jakab Anett külső bizottsági tagot, hogy tegye le az esküt, az általa előolvasott 

esküszöveggel. 
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Eskü szövege: „Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy 

Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és 

másokkal is megtartatom; Önkormányzati bizottsági tisztségemből eredő feladataimat 

Mezőkövesd fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet 

a magyar nemzet javára gyakorlom.” 

 

(Meggyőződés szerint) „Isten engem úgy segéljen!” 

 

 

Jakab Anett külső bizottsági tag letette az esküt.  

 

 

2.)A helyi közösségi közlekedés támogatása iránti kérelem benyújtása 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)  
 

Az előterjesztést bizottság nem tárgyalta.  

 

 

Balog Lászlóné irodavezető röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Elmondja, hogy a 

pályázatot határidőre benyújtották, viszont a pályázat feltétele, hogy képviselő-testületi 

határozatban meg kell erősíteni, hogy a pályázatot fenn kívánjuk tartani. Ezért került most az 

előterjesztés a képviselő-testület elé.  

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester – miután a napirendhez hozzászólás, vélemény nem hangzik el – 

így a határozati javaslatban foglaltakat teszi fel szavazásra.  

 

 

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

szavazattal az alábbi határozatot hozza 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

131/2015. (VI.29.) határozata 

 

a helyi közösségi közlekedés támogatására vonatkozó pályázat benyújtásáról 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről 

szóló 2014. évi C. törvény 3. számú mellékletének a helyi önkormányzatok kiegészítő 

támogatásaiban foglaltak valamint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2015. évi pályázati 

kiírása alapján a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatási 

kérelmének benyújtása céljából nyilatkozik, hogy  

 

1. Mezőkövesd Város Önkormányzata a helyi személyszállítási közszolgáltatást a 

tárgyév (2015) január 1-jétől december 31-ig folyamatosan fenntartja.  
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2. Mezőkövesd Város Önkormányzata a helyi közlekedés működtetéséhez 

(folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz), 2014. év január 

1-től 2015. június 11-ig, a pályázat benyújtásáig a Mezőkövesdi VG Zrt-nek a 

Közszolgáltatási szerződés alapján havi 100.000 Ft+ÁFA szolgáltatási díjat, 

valamint további 1.650.000 Ft vissza nem térítendő működési támogatást, 

összesen nettó 2.850.000 Ft összegű, saját forrásból származó, vissza nem 

térítendő önkormányzati támogatást nyújtott  

3. Mezőkövesd Város Önkormányzata pályázati eljárás nélkül, a helyi 

személyszállítási közszolgáltatással közvetlenül megbízva kötötte meg a 

közszolgáltatási szerződést a Mezőkövesdi VG Zrt-vel. 

 

 

Felelős:  polgármester,  

Határidő:  azonnal  

 

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester – mivel több napirendi pont nem lévén – megköszöni a 

megjelenést és az ülést 15.00 órakor berekesztette.  

 

 

K.m.f.  

 

 

 Dr. Jakab Orsolya  Dr. Fekete Zoltán  

         jegyző                 polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

 

    Bajzát Melinda         Csiger Lajos  

    települési képviselő        települési képviselő  

 

 


