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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án 

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    Csirmaz József  

Csirmaz Zsolt    Bajzát Melinda 

Malatinszky Károly    Molnár Istvánné 

Nyeste László    Jámbor Márk István                      

Takács József    Fügedi Richárd Alex  

 

Igazoltan maradt távol:   Vámos Zoltán alpolgármester 

 

Mezőkövesdi Közös Önkormányzati  Hivatal részéről: 

Dr. Kovács András aljegyző  

Vigh Henrik irodavezető 

Balog Lászlóné irodavezető 

Toma Tibor főépítész  

 

Meghívottak:  Kinczel Brigitta  KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft ügyvezetője  

 

 

 

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

határozatképességét a jelenléti ív alapján. A 12 fő képviselőből jelen van 11 fő, Vámos Zoltán  

képviselő jelezte, hogy elfoglaltsága miatt a mai testületi ülésen nem tud részt venni.  

Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Csirmaz József és Fügedi Richárd Alex képviselőket.  

 

 

A meghívón szereplő napirendi pontokat teszi fel szavazásra, mivel a jelenlévők részéről több 

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 
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Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

163/2015. (VIII.26.) határozata 

 

Napirend megállapítása  

 

1.) A lakáscélú támogatásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
Előadó   : Dr. Jakab Orsolya jegyző  

Referens:  Dr. Kovács András aljegyző 

 

2.) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló önkormányzati 

rendelet megalkotása 
Előadó   : Dr. Jakab Orsolya jegyző  

Referens:  Dr. Kovács András aljegyző 

  

3.)A felsőoktatásban résztvevő hallgatók és felsőoktatási tanulmányokat kezdő  

   fiatalok számára kiírandó BURSA HUNGARICA Felsőoktatási     

   Önkormányzati  Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához való csatlakozás 
Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Dr. Kovács András aljegyző 

 

4.)Fenntartói hozzájárulás a Városi Önkormányzat Rendelőintézete szülészet-

nőgyógyászat MSZSZ (mozgó szakorvosi szolgálat) szolgáltatásának 

szüneteltetéséhez 
Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester   

Referens:  Lengyel Erika munkatárs  

 

5.)Közmeghallgatás napirendjének elfogadása 
Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Tóbiás Lajosné munkatárs  

 

6.)ÖNKORMÁNYZATI INGATLANOK HASZNOSÍTÁSA 

6/1.) Mátyás király út 143.1/4. szám alatti bérlakás hasznosítása 

6/2.) Illyés Gyula u. 8. fsz. 4. szám alatti bérlakás hasznosítása 

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Benkő Edit vagyongazdálkodási referens 

 

7.)A Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal, valamint az érintett önálló 

gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények együttműködési 

megállapodásának megkötése 
Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Balog Lászlóné irodavezető 

 

8.)Városi Önkormányzat Rendelőintézete Alapító Okiratának módosítása 
Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester   

Referens:  Dr. Koncz Judit csoportvezető  

 



3 

 

9.) Zsóry-fürdő városrész 7171/4 hrsz.-ú közterületi ingatlan elnevezése 

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester   

Referens:  Vígh Henrik irodavezető 

 

10.) Közbiztonságot növelő intézkedés megtétele  

 Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester  

 Referens:  Vigh Henrik irodavezető  

 

11.) Az 1956. október 23-i Forradalom és Szabadságharc 59. évfordulójának 

megünneplése 
Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester  

Referens: Pázmándi-Guba Viktória szervezési referens 

 

12.)  Indítványok, javaslatok 

12/1.)Tájékoztató az interpellációra adott válaszról 

12/2.)Living Road rendszer kiépítése  

  Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester  

  Referens:  Vigh Henrik irodavezető  

    Nagy István munkatárs  

    

ZÁRT ÜLÉS 

 

13.) A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Megyei 

Elnökségének helyi földbizottsági feladatkörben hozott állásfoglalása ellen 

benyújtott kifogások elbírálása 
Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Dr. Kovács András aljegyző 

 

14.)Kivitelező kiválasztása a Hajdú Ráfis János Gépmúzeum épületei műgyanta 

padlójának elkészítésére 

Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester  

  Referens:  Vigh Henrik irodavezető  

 

15.)Tanuszoda kiviteli tervei tervezőjének kiválasztása közbeszerzési eljárás 

keretében 

Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester  

  Referens:  Vigh Henrik irodavezető  

 

16.)Mezőkövesd, Széchenyi úti parkoló II. ütemének felújítási munkái 

Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester  

  Referens:  Vigh Henrik irodavezető  

 

Felelős:  Polgármester  

Határidő:  értelem szerint  
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Interpellációs szándékát jelezte 

Jámbor Márk képviselő. 

Fügedi Richárd képviselő írásban nyújtott be interpellációt. 

 

 

 

Polgármesteri tájékoztató (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
 

Dr. Fekete Zoltán polgármester röviden ismerteti a polgármesteri tájékoztatóban foglaltakat. 

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Illés Dávid mezőkövesdi tornász a Los Angelesben 

megrendezésre került Speciális Olimpiai Nyári Világjátékokon részt vett, ahol kimagasló 

teljesítményt nyújtva tornában elnyerte az összetett legjobbjának járó aranyérmet, de korláton is a 

legfényesebb medált szerezte meg. Ezen kívül nyújtón, gyűrűn és talajon a második, lólengésben 

pedig a harmadik helyen végzett, ugrásban pedig ötödik lett. A kövesdi fiatal 16 napot töltött Los 

Angelesben, minden nap gyakorolt, sorra jól vette az akadályokat, míg végül a döntőben is a 

legjobb formáját tudta mutatni. A sportoló kiutazását támogatta városunk önkormányzata is. 

Ezúton gratulál és további sikereket kíván. 

 

Csiger Lajos  képviselő a Matyóföldi Folklórfesztiválról szól. A matyó kultúra fesztivál leírásból 

meg lehet tudni, hogy melyik országból érkeztek. Nincs benne, hogy 2 hagyományőrző csoport is 

fellépet a városból. Az Unescó szerint fontos, hogy a hagyományokat őrizzük. Ezek a szokások 

élőek, mind a hímzés, mind a népi szokásokat tovább éltetjük. Első tavaly alakult, a másik pedig 

most áprilisban, akik 24 fővel léptek fel a gálán is. A népi együttes is sajnos fogy, idősebb 

korosztályból kezdték a táncolást és a hagyományok ápolását. A csoport tovább fog működni, 

csatlakozni fog a népi együtteshez. A 2. csoport fiatalokból és újakból áll. Véleménye szerint ezt 

propagálni kellene, hogy a csoport megmaradt, melyre büszkék lehetünk.  

 

Nyeste László Zsóry Gyógy- és Strandfürdő kivitelezésével kapcsolatban érdeklődik, hogy 

problémák merültek fel, mi áll a háttérben, állítólag levonultak az alvállalkozók. Tapasztalta, 

hogy nem látott embert, aki dolgozott volna a területen.  

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester  a Zsóry Gyógy- és Strandfürdő kivitelezésével kapcsolatos 

felvetésre elmondja, hogy pénzügyi nehézségei voltak a kivitelezőnek, amit áthidaltak. Most már 

beindult a munka. Való igaz, hogy alvállalkozót is cseréltek. Gőzerővel folyik az építkezés, még 

az időjárás sem hátráltathatja. Nem azt kell elképzelni, hogy több 100 ember dolgozik. A 

gépészeti szerelések zajlanak, ami nem látványos, de nagyon fontos. Bízik benne, hogy terv 

szerint el fog készülni. Látványos dolgok is lesznek, mivel jövő héten már a tetőt szerelik, a 

munka mindenki számára látványossá válik. A megrendelő a Városgazdálkodási Zrt, és 

amennyiben  beavatkozásra lesz szükség, meg fogja tenni.  

 

Csirmaz Zsolt köszönetét fejezi ki a VG Zrt dolgozóinak, hogy rendkívüli forró nyári időjárást 

elviselhetővé tették a növényzetek, ill. az utcák locsolásával.   

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester elmondja, hogy minden utasítás nélkül tudták és tették a 

dolgukat.  
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Mivel a napirendhez több 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. július 31-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 az alábbi határozatot hozza 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

164/2015. (VIII.26.) határozata 
 

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

döntések  végrehajtásáról 

 

 

 

1.) A Képviselő-testület elfogadja a 13/2015. (VII.3.) rendelet, a 310/2014., valamint 

a  81, 126, 127, 130, 131, 135, 136, 138, 142, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 

152, 153, 154, 155,  160, 161, 162/2015. határozatok végrehajtásáról szóló 

jelentést. 

 

2.) A 64, 65, 66, 73, 93, 119, 121, 156, 157, 158/2015. határozatok végrehajtásáról 

szóló jelentést azzal fogadja el, hogy a végrehajtást követően a polgármester 

ismételten adjon tájékoztatást.  

 

 

 

 Felelős:  polgármester  

 Határidő:  azonnal és folyamatos  
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1.) A lakáscélú támogatásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
 

 

Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság  

9 fő bizottsági tagból 8 fő vett részt a szavazásban és 7 fő igen szavazatával, valamint 1 fő 

tartózkodása mellett a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság a lakáscélú támogatásokról szóló 

önkormányzati rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság 

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

Társadalmi Kapcsolatok Bizottság a lakáscélú támogatásokról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotásával kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta, és a rendelet-tervezetet  elfogadásra 

javasolja a képviselő-testületnek.  

 

 

Dr. Kovács András aljegyző  elmondja, hogy az Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság 

ülésén jogtechnikai pontosításra sor került. Javasolja, hogy a  4. § (14) bekezdése az alábbira 

változzon:  „Nem kell a vissza nem térítendő támogatást visszafizetni….”, valamint, hogy a 8. § 

(1) bekezdése a következőre módosuljon: „Ez a rendelet 2015. szeptember 1-én lép hatályba”.  

 

Nyeste László képviselő szerint a rendelet lényege, hogy az átlagosnál jobb hőtechnikai 

besorolású legyen a megvásárolandó lakás. Mikor a lakás eladódik meg kell kérni az energetikai 

tanúsítványt. Kérdése, hogy azt kinek kell finanszíroznia. Véleménye szerint a  városban a régi 

lakásállományt, a régi típusú házakat újítják fel, melyek rossz komfortfokozatúak. Hőtechnikailag 

nem magas szintű épület. Indokolatlannak tartja, hogy csak a kockaházakra terjedjen ki ez a 

támogatás. Ösztönözni kell a lakosságot, hogy a régi házakat újítsák fel, arra fordítsanak nagyobb 

összeget, hiszen fontos, hogy az értékeinket megőrizzük. 

 

Fügedi Richárd Alex javasolja, hogy egyetemet, főiskolát végzetteknél kevesebb munkaviszony 

legyen megállapítva mint 3 év, mert különben hátrányban maradnak, pedig a támogatást ők is 

igénybe szeretnék majd venni.  

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester az energetikai tanúsítványt CSOK-ból vették át, ez kategóriákat 

határoz meg. Az „E” kategória az átlagnál jobb. A 60 cm vastag vályogfallal rendelkező lakás 

megkapja a minősítést. Ösztönözni szeretnék a lakosságot, hogy olyan lakások kerüljenek 

forgalomban, ami hosszú távon is lakható. 3 év munkaviszonnyal kapcsolatban elmondja, hogy 

felmentést lehet kapni, amennyiben a munkáltató kéri. Szigorítást kell alkalmazni, mert nem 

igazán fizetik vissza a korábban megítélt támogatásokat.  Az egyetemet, főiskolát végzettek  

nincsenek kizárva,  ugyanakkor a 3 év munkaviszony fontos, hogy a kölcsön visszafizetése 

biztosítva legyen. A felmentést eddig is megadta a képviselő-testület és ezután is meg fogja adni. 

Közösségi pénz biztonságba helyezéséről szól a rendelet. Minden támogatási szerződésben 

megkövetelik az engedményezést. Hozzá kell járulni, hogy a munkabérből a támogatás levonható 

legyen. Fontos, hogy 100 eFt-tal megemelik a támogatási összeget, és igyekeznek olyan 

lakáskereskedelmet ösztönözni, ami arról szól, hogy normális lakások épüljenek, és az emberek 

komolyan gondolják az otthonteremtést, megfelelő körülmények között. 



7 

 

 

Nyeste László érdeklődik, hogy ha a fiatal nem diplomás, dolgozik, szeretne venni házat, akkor 

kaphat-e támogatást, vagy nem? Akik kisebb jövedelemmel rendelkeznek, vagyoni hátterük 

nincs, benne lesznek-e a kategóriába vagy sem? Megkapják-e a támogatást vagy nem?  

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester "E" besorolás átlagos energetikai tanúsítványt jelent. Azt 

gondolja, hogy az a fiatal, aki nem akar kölcsönt felvenni, akkor az nem biztos, hogy az 

önkormányzati támogatásra is szüksége van. Ha szükség van, akkor banki hitelre is szüksége van. 

Az a lakás, amely normális tetővel, falazattal, nyílászáróval rendelkezik, az megkapja a 

tanúsítványt. Elmúlt években több olyan támogatást adtak, amire le volt írva, hogy 25 évig 

lakható, de egyébként nem csináltak vele semmit. Ha banki hitelt szeretne kötelező a tanúsítvány. 

Telekvásárláshoz nem adunk támogatást, csak lakásvásárláshoz. Amennyiben nem családi házról, 

hanem lakótelepi lakásról beszélünk, az a kérelmező megkapja az energetikai tanúsítványt. 

 

Mivel a napirendi ponthoz több hozzászólás, vélemény nem hangzik el, így a rendelet-tervezetet 

teszi fel szavazásra az Aljegyző által elmondott módosításokkal együtt. 

 

 

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 

14/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelete  

 

a lakáscélú támogatásokról 

 

 

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

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

bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 

el: 

 

I. FEJEZET 

Általános rendelkezések 

 

1. § 

A rendelet hatálya 

 

 

A rendelet hatálya kiterjed a Mezőkövesd Város közigazgatási területén legalább 3 éve 

lakóhellyel rendelkező természetes személyekre, kivéve a 6. §-ban foglalt támogatást, 

amely a Mezőkövesden lakcímmel rendelkező természetes személyekre is kiterjed.  
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2. § 

Hatásköri szabályok 

 

(1) A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság, valamint az Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok 

Bizottság által kialakított javaslat alapján a Képviselő-testület dönt a: 

a) Lakásépítési 

b) Lakásvásárlási támogatásról. 

 

(2) A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt az 

önerős közterületi gázvezeték építési támogatásról. 

 

3. § 

Eljárási rendelkezések 

 

(1) A lakásvásárlási támogatás iránti kérelmet az adás-vételi (elő)szerződés megkötését 

követő három hónapon belül, lakásépítés esetén pedig a használatba vételi engedély 

kiadásának napjáig lehet benyújtani a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal 

Hatósági és Szociális Irodájához. Az önerős közterületi gázvezeték építési támogatás 

iránti kérelmeket a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Irodához kell benyújtani. A 

támogatások igényléséhez formanyomtatvány áll rendelkezésre.  

 

(2) A lakásépítési, lakásvásárlási támogatások, és az önerős közterületi gázvezeték építési 

támogatás igénybevétele az ellátást igénylő kérelmére történik. A kérelemhez a kérelmező 

köteles az igénylő által aláírt jövedelemnyilatkozatot csatolni, és a 

jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről a típusának megfelelő igazolást 

mellékelni. A kérelemhez a fentieken túl az egyes ellátási formáknál felsorolt 

mellékleteket és nyilatkozatokat kell csatolni. 

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

alábbiak szerint ellenőrizheti: 

 

a) megkeresheti az illetékes földhivatalt, 

b) megkeresheti az igazolást kiállító szervet, munkáltatót. 

 

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

a kérelem elbírálásához szükséges mellékletek benyújtását is elrendelheti. 

 

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

rendelkezik – személyesen, vagy postai úton nyújthatók be. 

 

(6) A lakásépítési, lakásvásárlási támogatást igénylők szociális helyzetéről – az érdemi 

döntést előkészítő hivatali egység az e rendeletben előírtak szerint, továbbá indokolt 

esetben a tényállás tisztázása céljából – környezettanulmányt készíthet, szükség esetén a 

Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat bevonásával. 

 

(7) A lakásépítési, lakásvásárlási támogatást igénylők esetén az érdemi döntést előkészítő 

egység megkeresi az illetékes építéshatóságot szakvélemény elkészítése céljából. 
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(8) Az e rendeletben szabályozott lakásépítési, lakásvásárlási támogatásokra, és az önerős 

közterületi gázvezeték építési támogatásra való jogosultság elbírálása során a 

jövedelemszámításnál a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény 10. §-ban foglaltak az irányadók.  

 

(9) A lakásépítési, lakásvásárlási támogatások beadási határideje: 

 a) I. negyedévben  február 28-ig 

 b) II. negyedévben  május 31-ig 

 c) III. negyedévben  augusztus 31-ig 

 d) IV. negyedévben  október 31-ig. 

 

A kérelmek elbírálása a negyedévet követő első rendes Képviselő-testületi ülésen történik. 

Amennyiben az adott negyedévben biztosított keret nem kerül felhasználásra, az év 

végéig folyamatosan felhasználható. Az október 31. után benyújtott kérelmek elbírálása 

áthúzódik a következő évre. 

 

(10) Az önerős közterületi gázvezeték építési támogatás egész évben benyújtható, a 

kérelmek elbírálása a kérelem benyújtását követő első rendes Képviselő-testületi ülésén 

történik. 

 

4. §  

Ellátási formák, a támogatás mértéke, 

a támogatás felhasználásának-, kifizetésének- és visszafizetésének szabályai 

 

(1) A jogosult részére  

a) Lakásépítési támogatás, 

b) Lakásvásárlási támogatás, 

c) Önerős közterületi gázvezeték építési támogatás nyújtható. 

 

(2) A lakásépítési, lakásvásárlási támogatás  

 a) vissza nem térítendő támogatás és 

 b) kamatmentes kölcsön formájában nyújtható. A kamatmentes hitel futamideje  10 év. 

 

(3) A lakásépítési, lakásvásárlási támogatás, valamint az önerős közterületi gázvezeték 

építési támogatás az igénylők részére egyszeri alkalommal nyújtható. 

 

(4) Lakásépítés esetén maximum: 

 a) 500.000.-forint vissza nem térítendő támogatás és 

 b) 200.000.-forint kamatmentes kölcsön nyújtható.  

 

(5) Lakásvásárlás esetén maximum: 

 a) 200.000.-forint vissza nem térítendő támogatás és 

 b) 500.000.-forint kamatmentes kölcsön nyújtható.  

 

(6) A lakásépítési, lakásvásárlási támogatás fedezetét a Képviselő-testület évente a 

költségvetési rendeletében állapítja meg. 
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(7) Az önerős közterületi gázelosztó (kivéve: a 15 métert meg nem haladó utólag 

megvalósuló leágazó) vezeték építés esetén a vissza nem térítendő támogatás mértéke az 

ingatlan tulajdonosát terhelő beruházási összeg legfeljebb 30 %-a, de legfeljebb 100.000.-

forint. 

 

(8) A támogatást a támogatottak a megállapodás aláírását követő 1 éven belül 

használhatják fel. 

 

(9) Lakásépítés esetén a támogatás felhasználását a támogatottak kötelesek a 

megállapodás megkötését követő egy éven belül hitelt érdemlő módon – a támogatás 

odaítélése után kiállított, az építkezéssel kapcsolatos kiadások fedezésére vonatkozó 

számlákkal – igazolni. 

 

(10) Lakásvásárlás esetén a támogatás felhasználását a tulajdonjog bejegyzése iránti 

kérelem és az adás- vételi szerződés Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 

Mezőkövesdi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya által záradékolt példányával kell 

igazolni. 

 

(11) A támogatás folyósítása érdekében a támogatottak kötelesek Mezőkövesd Város 

Önkormányzatával megállapodást kötni. 

 

(12) A rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontja alapján nyújtott támogatás esetén a kérelmező 

köteles hozzájárulását adni ahhoz, hogy 2 év elidegenítési tilalom kerüljön bejegyzésre az 

ingatlanra az önkormányzat javára. 

 

(13) Amennyiben a támogatottak: 

 a) az ingatlant a megállapodás megkötésétől számított 5 éven belül elidegeníti,  

              vagy elcseréli, 

 b) a támogatás felhasználását a megállapodás aláírását követő egy éven belül  

              nem igazolja, 

 c) a támogatás odaítélésénél a döntést hozó szervet félrevezetik, 

d) Mezőkövesd Város Önkormányzata a megállapodást felmondja, mert a 

támogatottak a kamatmentes hitel havi törlesztő részletét az első felszólítást 

követően nem fizetik meg kötelesek a támogatást egy összegben visszafizetni az 

Önkormányzat részére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 

továbbiakban: Ptk.) szerinti kamattal megnövelt összegben. 

 

(14) Nem kell a vissza nem térítendő támogatást visszafizetni, amennyiben  

a) a támogatásban részesült lakóingatlanát házasság megszűnése esetén a 

vagyonközösség megszüntetése érdekében, illetve hatósági határozat, vagy 

bírósági ítélet alapján idegeníti el, 

b) a támogatásban részesült a megállapodásban rögzített időtartam alatt 

lakóingatlanát mezőkövesdi lakásra cseréli el, vagy építéssel, illetve adás-vételi 

szerződéssel szerzi meg önerős újabb lakás tulajdonjogát.   

 

(15) A támogatás kifizetése lakásvásárlás esetén az eladó részére történik, lakásépítés 

esetén pedig közvetlenül a támogatásban részesült kezéhez utalható ki a megállapodás 
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megkötését követő 15 napon belül. 

 

(16) A kamatmentes kölcsönt 10 év alatt havi rendszerességgel a megállapodásban 

rögzített összegben kell visszafizetni. Az első törlesztő részlet befizetésének időpontja a 

megállapodás dátumát követő második hónap 10. napja. A további törlesztő részleteket 

minden hónap 10. napjáig kell megfizetni.  

 

II. FEJEZET 

 

5. § 

Lakásépítési, lakásvásárlási támogatás 

 

(1) Lakásépítési, lakásvásárlási támogatásra jogosultak azok a személyek akik: 

 

 a) házasok, és 

 b) a kérelem benyújtását megelőzően legalább három éve folyamatos  

                munkaviszonyban állnak, 

c) családjában az egy főre eső jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 

háromszorosát nem haladja meg, 

ca) gyermektelen fiatal házaspárnál két születendő gyermek, egygyermekes fiatal 

házaspárnál további egy születendő gyermek vállalása esetén az egy főre eső 

jövedelmet a vállalt gyermekek számának figyelembe vételével kell megállapítani,  

cb) Az egy, illetve két gyermek születését vállaló fiatal házasok a támogatási 

szerződés megkötését követő négy, illetve nyolc éven belül a gyermekek 

megszületését születési anyakönyvi kivonat bemutatásával kötelesek igazolni. Ha a 

támogatott házaspár az (1) bekezdés cb) pontjában meghatározott feltételeket nem, 

vagy csak részben teljesíti, úgy gyermekenként a támogatás összegének 20%-át 

egy összegben köteles visszafizetni. Amennyiben a gyermekvállalását ezért nem 

tudták teljesíteni, mert kizáró egészségügyi ok merült fel, az egészségügyi 

szolgáltató hitelt érdemlő igazolása alapján a támogatás összegét nem kell 

visszafizetni, 

d) tulajdonában lakóingatlan, illetve beépítetlen ingatlan nem volt (kivéve az 

öröklés jogcímét szerzett, 50 %-ot meg nem haladó ingatlanrész), 

e) olyan lakóingatlant vásárolnak, amelynek műszaki állaga hosszabb távon 

(legalább 25 évig) biztosít megfelelő lakásmegoldást (az építéshatóság 

szakvéleménye alapján min. 25 évig lakásként fenntartható). 

 

(2) A lakáscélú támogatás iránti kérelmek elbírálása során előnyben kell részesíteni – 

ebben a sorrendben: 

a) az azonos támogatási jogcím alá eső kérelmek között a kettő, vagy több 

gyermek eltartásáról gondoskodó kérelmezőket, 

b) a 35 év alatti házastársakat, 

c) a házaspár mindkét tagja mezőkövesdi munkaviszonnyal rendelkezik. 

 

(3) A  Képviselő-testület felmentést adhat a kérelmezőknek a (1) bekezdés b) pontja alól, 

amennyiben a házastársak egyike megfelel a feltételnek.  
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(4) A Képviselő-testület felmentést adhat a kérelmezőknek a 1. §-ban meghatározott 

feltétel alól amennyiben a házastársak egyike: 

 

a) megfelel a feltételnek, vagy 

b) az önkormányzat kötelezően, vagy város érdekből ellátandó feladatához tartozó 

munkakörben foglalkoztatott, vagy 

c) mezőkövesdi munkahelyen dolgozik, és a munkáltatója ezt írásban javasolja. 

 

(5) A lakásépítési, lakásvásárlási támogatás iránti kérelemhez csatolni kell: 

a) a háztartás tagjai típusának megfelelő jövedelemigazolását, 

b) lakásvásárlás esetén adás-vételi (elő) szerződést, 

c) lakásépítés esetén jogerős építési engedélyt. 

 

(6) Nem támogatható az egyéb feltételek fennállása esetén sem az a kérelmező: 

a) aki állami, vagy önkormányzati tulajdonban lévő lakás bérlőjeként az ingatlan 

kedvezményes megvásárlásához igényli a támogatást, 

b) aki a kérelem benyújtását megelőzően már részesült az önkormányzattól 

lakáscélú támogatásban, 

c) amennyiben ingyenesen szerzett ingatlanhoz kéri a támogatást. 

 

6. § 

Önerős közterületi gázelosztó vezeték építési támogatás 

 

 

(1) Önerős közterületi gázelosztó (kivéve: a 15 métert meg nem haladó utólag 

megvalósuló leágazó) gázvezeték építés a meglévő közterületi gázvezeték hálózat 

olyan bővítése, mely a kérelmező kezdeményezésére és finanszírozásában valósul 

meg. A gázszolgáltató pénzügyi hozzájárulásának mértékét és feltételeit a kérelmező 

és a gázszolgáltató között egyedi megállapodás rögzíti. 

 

(2) Támogatásra jogosult az a személy, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem a 

mindenkori öregségi nyugdíjminimum háromszorosát nem haladja meg. 

 

(3) A kérelemhez csatolni kell: 

 

a) a háztartás tagjai típusának megfelelő jövedelemigazolását, 

b) a gázszolgáltatóval kötött megállapodást, mely tartalmazza a csatlakozási díj  

              összegét, 

c) a csatlakozási díj befizetési csekk, vagy átutalási megbízás másolata (utólagos 

támogatási  

igény esetén). 
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III. FEJEZET 

Vegyes rendelkezések  

 

7. §  

Értelmező rendelkezések  

 

E rendelet alkalmazásában: 

 

a) Lakásépítés: az építéshatóság jogerős engedélye alapján Mezőkövesd Város 

közigazgatási területén megvalósuló egyéni, vagy csoportos szervezésben létrejövő 

önálló lakást eredményező építés. 

 

b) Lakásvásárlás: Mezőkövesd Város közigazgatási területén lévő legalább „E” 

kategóriát elérő energetikai tanúsítvánnyal rendelkező lakás tulajdonjogának – 

magánforgalomban – nem közeli hozzátartozótól történő megszerzése, örökölt 

ingatlanrész megváltása. A közeli hozzátartozó meghatározása a Ptk. 8:1. § (1) 

bekezdés 1. pontjában foglaltak szerint történik. 

 

8. §  

Záró rendelkezések  

 

(1) Ez a rendelet 2015. szeptember 1-én lép hatályba. 

 

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

Önkormányzatának 17/2004. (IV.1.) Ök. számú rendelete, és az azt módosító 24/2004. 

(V.27.) ÖK. számú rendelete, 12/20211. (IV.15.) Ök. számú rendelete. 

 

 

 

   

A rendelet kihirdetésének dátuma: 

2015. augusztus 27.  
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INDOKOLÁS 

 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakáscélú támogatásokról 

szóló 17/2004. (IV.1.) önkormányzati rendeletében meghatározott módon és feltételek 

szerint lakáscélú támogatást állapíthat meg lakásvásárlás, lakásépítés, és önerős 

közterületi gázvezeték építési támogatás céljából. Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 2004-ben alkotta meg a lakáscélú támogatásokról szóló rendeletét. A 

rendelet több alkalommal került módosításra az elmúlt időszakban bekövetkezett 

jogszabályi és szervezeti változásokra tekintettel. 

A jelenlegi változtatást egyrészt az motiválta, hogy 2015. július 1-jét követően a családok 

otthonteremtési kedvezményének (CSOK) bevezetésével megváltozott a vissza nem 

térítendő állami lakástámogatás rendszere; másrészt pedig az, hogy a jelenleg hatályos 

rendeletben a kedvezményezetti célcsoport nem minden esetben tud élni a támogatás adta 

lehetőségekkel, ezért a támogatások hatásfoka alacsony. Célszerű a helyi rendeletbe olyan 

szabályozó elemeket beépíteni - alkalmazkodva az állami támogatási rendszerhez – 

melyek magas szintű energia hatékonyságú lakások vásárlását teszik lehetővé. 

A rendelet tervezetbe két jelentős változás került bevezetésre: 

- a lakásépítési, lakásvásárlási támogatás jogosultsági feltételeként új elemként 

került beépítésre, hogy a kérelmezőknek a kérelmük benyújtását megelőzően 

legalább három éves munkaviszonnyal kell rendelkeznie, 

- a támogatást olyan lakás vásárlására lehet fordítani, melynek energia 

hatékonysága az átlagosnál jobb színvonalú, ezzel elősegítve a mezőkövesdi 

lakásállomány minőségi színvonalának emelését.   

A fentiekben leírtaknak megfelelően a helyi szabályozás átláthatóságára, gyakorlati 

alkalmazására tekintettel javasolt a lakáscélú támogatásokról szóló 17/2004. (IV.1.) 

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése és egy új rendelet megalkotása. 

 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

 

1. §-hoz 

 

A rendelet hatályát rögzíti. 

 

2. §-hoz 

 

A hatásköri szabályokat határozza meg. 

 

3. §-hoz 

 

Az eljárási szabályokat határozza meg. 

 

4. §-hoz 

 

Az ellátási formákat, a támogatás mértékét, a támogatás felhasználásnak-, kifizetésének- 

és visszafizetésének szabályait tartalmazza.  
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5. §-hoz 

 

A lakásépítési, lakásvásárlási támogatás részletes szabályait határozza meg. 

 

6. §-hoz 

 

Az önerős közterületi gázelosztó vezeték építési támogatás részletes szabályait rögzíti. 

 

7. §-hoz 

 

Az értelmező rendelkezéseket rögzíti. 

 

8. §-hoz 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

2.) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló önkormányzati 

rendelet megalkotása (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
 

 

Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság  

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

Fejlesztési Bizottság a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló önkormányzati 

rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság 

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

Társadalmi Kapcsolatok Bizottság a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

önkormányzati rendelet megalkotásával kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta, és a rendelet-

tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.  

 

 

Fügedi Richárd Alex  jó ötletnek tartja a tanszertámogatást. Sajnos előfordul olyan eset van, hogy 

a gyermek nem lát semmit a támogatásból. Módosításként javasolja, hogy a szülők tanszerben 

kapják meg a támogatást. 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester elmondja, hogy a hivatal nem fog tanszereket beszerezni. 

Mindenkinek szíve-lelke rajta, megkapja a támogatást. Az Erzsébet utalványból alkoholt és cigit 
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nem lehet vásárolni. Ha valaki eladja, akkor a tanszert is képes eladni. Bízik benne, hogy az 

utalványt el lehet a gyerekre költeni pl. ruhaneműre, tanszerre, élelmiszerre. Minden 

támogatásnak meg van a problémája, hogy oda kerül-e ahová szánják.  A szülő felelős a saját 

gyermekéért, nem az önkormányzat. A rendelet általános szabályt kell, hogy tartalmazzon, nem 

járható út, hogy különböző tárgyakat vásároljanak. Jó szívvel és szándékkal adja az 

önkormányzat és a képviselő-testület  a diákoknak, és ha valaki visszaél vele, akkor lelke rajta.  

 

 

Nyeste László egyetért Polgármester Úr által elmondottakkal, hogy néhány visszaélő miatt nem 

kell mindenkit büntetni. A legtöbb család felelősen el tudja dönteni, hogy mire használja fel.  

 

 

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

rendelet-tervezetet 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 

15/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelete  

 

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

 

 

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

bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében és a 29. § 

(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. és 8. pontjaiban meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 

 

 

I. FEJEZET 

Általános rendelkezések  

 

1. § 

A rendelet hatálya  

 

 

A rendelet hatálya kiterjed a Mezőkövesd Város közigazgatási területén a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: 
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Gyvt.) 4. §-ban foglalt természetes személyekre, kivéve az 5. §-ban, 6.§-ban, és 8. § (2) 

bekezdésében rögzített ellátásokat. 

 

2. § 

Hatásköri szabályok 

 

 

(1) A Képviselő-testület e rendeletben foglaltak szerint biztosítja a pénzbeli és 

természetbeni, illetve személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat, továbbá szervezi és 

közvetíti a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást. 

 

(2) A Képviselő-testület által átruházott hatáskörben polgármester dönt a: 

a) tanszertámogatás, 

b) helyi buszközlekedés igénybevételéhez támogatás,  

c) bölcsődei felvétel  

d) a személyi térítési díj hátralék csökkentése, elengedése (önkormányzati 

intézmény esetén) iránti kérelmek tárgyában. 

 

(3) A Képviselő-testület évente külön rendeletben dönt az önkormányzati fenntartású 

intézmények térítési díjának megállapításáról. 

 

A Képviselő-testület ellátja a Gyvt. 104.§-ban meghatározott intézményfenntartói 

feladatokat. 

 

3. § 

Eljárási rendelkezések 

 

(1) Az e rendeletben szabályozott támogatások iránti kérelmeket a Mezőkövesdi Közös 

Önkormányzati Hivatal Hatósági és Szociális Irodájához kell benyújtani, melyhez 

formanyomtatvány áll rendelkezésre. 

 

(2) Az önkormányzat által fenntartott óvodában biztosítható gyermekek nappali ellátása 

iránti kérelmet az intézményvezetőhöz kell benyújtani.  

 

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

rendelkezik – személyesen, vagy postai úton nyújthatók be. 

 

(4) Az e rendeletben szabályozott ellátások igénybevétele az ellátást igénylő kérelmére, 

vagy hivatalból történik. 

 

4. §  

Ellátási formák 

 

 

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

 

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a jogosult számára: 
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 a) tanszertámogatást, 

 b)helyi buszközlekedés igénybevételéhez támogatást  

               állapít meg az e  rendeletben meghatározottak szerint. 

 

(3)A jegyző a jogosult részére rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt állapít meg. 

 

(4) A Képviselő-testület a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti  

     alapellátások közül 

a) a gyermekjóléti szolgáltatást, 

b) a gyermekek napközbeni ellátását biztosítja. 

 

 

II. FEJEZET 

 

5. § 

Tanszertámogatás 

 

 

(1) Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkövesd Város 

közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező és Mezőkövesd Város közigazgatási 

területén működő alap- és középfokú nevelési-oktatási intézményben tanuló nappali 

tagozatos hallgatók részére tanszertámogatást biztosít. 

 

(2) Nem állapítható meg tanszertámogatás annak a tanulónak a részére, aki oktatási 

intézményben a tárgyévet megelőző évben évet ismételt, kivéve, ha az évismétlés 

önhibáján kívüli ok miatt történt (önhibáján kívüli ok: tartós kórházi, illetve orvosi 

ellátás) 

 

(3) Az eljárás hivatalból indul, és a támogatás hivatalból kerül megállapításra. 

 

(4) A Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági és Szociális Irodája tárgyév 

szeptember 10. napjáig beszerzi a Mezőkövesd Város közigazgatási területén működő 

alap- és középfokú nevelési-oktatási intézményben tanuló nappali tagozatos hallgatók 

tanulói jogviszonyának igazolását. 

 

(5) A tanszertámogatás összege: 10.000.-forint, mely évente egy alkalommal adható. 

 

(6) A tanszertámogatás természetbeni ellátásként Erzsébet utalvány formájában nyújtható. 

 

(7) A tanszertámogatás házipénztárból kerül kifizetésre tárgyév október 10. napjáig. 
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6. § 

Helyi buszközlekedés igénybevételéhez támogatás 

 

 

(1) Az önkormányzat helyi buszközlekedés igénybevételéhez támogatást biztosít a tanév 

időtartamára - térítésmentesen - annak a tanulónak aki: 

 

a) Mezőkövesd Város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező alap-, közép-, 

és felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója, vagy 

b) Mezőkövesd Város közigazgatási területén működő alap és középfokú oktatási 

intézményben nappali tagozaton tanul, és  

c) családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének ötszörösét. 

 

(2) A bérlet iránti igény az oktatási intézménybe jelenthető be. Az oktatási intézmény a 

kérelmet minden év szeptember 30. napjáig a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal 

Hatósági és Szociális Irodájához továbbítja.  

 

(3) A nem mezőkövesdi oktatási intézményben tanuló/hallgató a bérlet iránti kérelmét 

közvetlenül a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági és Szociális 

Irodájához terjesztheti elő.  

 

(4) A helyi buszközlekedés igénybevételéhez támogatás a tanulói jogviszony megszűnése 

esetén az intézmény kezdeményezésére visszavonható. A visszavonás a tanulói/hallgatói 

jogviszony megszűnését követő hónap első napjától kezdődik. 

 

(5) A bérletek árának kifizetéséről minden hónapban a Mezőkövesdi VG ZRt elszámolása 

alapján a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Kincstári Irodája intézkedik. 

 

7.§  

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításánál a gyermekek védelméről és 

a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 19. - 20/B. §-aiban, és a 

gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és a gyámügyi igazgatásról szóló 

149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 65-68. §-aiban foglaltakat kell alkalmazni.  

 

III. FEJEZET 

 

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

Személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások  

 

8. § 

Gyermekjóléti Szolgáltatás 

 

A Képviselő-testület a Gyvt. 39. §-ban meghatározott gyermekjóléti szolgáltatás feladatait 

a Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat keretében biztosítja. 
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9. § 

Gyermekek napközbeni ellátása 

 

  

(1) A gyermekek napközbeni ellátásának formái: 

a) bölcsőde  

b) óvoda. 

 

(2) A Mezőkövesd Város Önkormányzata által fenntartott Mezőkövesdi Óvoda és 

Bölcsőde Deák Ferenc úti Bölcsődéjébe (a továbbiakban: bölcsőde) történő felvétel 

iránti kérelmeket a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági és Szociális 

Irodájánál lehet benyújtani. A bölcsődébe a Mezőkövesd, Bogács, Borsodgeszt, 

Borsodivánka, Bükkábrány, Bükkzsérc, Cserépfalu, Cserépváralja, Csincse, Egerlövő, 

Kács, Mezőkeresztes, Mezőnagymihály, Mezőnyárád, Négyes, Sály, Szentistván, 

Szomolya, Tard, Tibolddaróc és Vatta közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező 

gyermekek vehetők fel a Gyvt. 42. – 42/A. §-aiban foglalt jogosultsági feltételek 

szerint. A jogosultsági feltételek megszűnése esetén az ellátás megszüntetéséről az 

intézmény vezetője gondoskodik. A bölcsőde vezetője előzetesen véleményezi a 

bölcsődei felvétel iránti kérelmeket.  

 

(3) A Mezőkövesd Város Önkormányzata által fenntartott Mezőkövesdi Óvoda és 

Bölcsőde az óvodai ellátás iránti igényt az intézmény vezetőhöz kell benyújtani. Az 

óvodai felvétel elbírálásáról az intézményvezető dönt.  

 

10. § 

Térítési díj 

 

(1) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményekben az alapellátások keretébe 

tartozó szolgáltatások közül csak az étkeztetésért kell térítési díjat fizetni. 

 

(2) A gyermekek napközbeni ellátása kertében biztosított étkeztetésért fizetendő térítési 

díjakat a Képviselő-testület évente külön rendeletben állapítja meg. 

 

(3) A bölcsődei gondozás napi intézményi térítési díja 0.-forint. 

  

 

IV. FEJEZET 

 Vegyes rendelkezések  

 

11. §  

Értelmező rendelkezések  

 

E rendelet alkalmazásában a Gyvt. 5. §-ában és a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény  4. - 10. §-aiban foglaltak az irányadók.  
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12. §  

Záró rendelkezések  

 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba  

 

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

Önkormányzatának a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 6/2007. 

(III.1.) ÖK számú rendelete, és az azt módosító 58/2007. (XII.20.) Ök. számú rendelete, a 

4/2009. (II. 26.) ÖK. számú rendelete, a 16/2012. (IV.26.) ÖK számú rendelete, a 8/2013. 

(IV.25.) ÖK számú rendelete, a 31/2013. (XII.20.) ÖK. számú rendelete. 

 

 

 

 A rendelet kihirdetésének dátuma: 

2015. augusztus 27. 
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INDOKOLÁS 

 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

(továbbiakban: Gyvt.) 18. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a települési önkormányzat 

képviselő-testülete a rendeletében meghatározott módon és feltételek szerint a gyermek és 

fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel pénzbeli támogatást állapíthat meg. 

Jelen előterjesztésben javasoljuk a tanszertámogatás bevezetését a Mezőkövesd Város 

közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező és Mezőkövesd Város közigazgatási 

területén működő alap- és középfokú nevelési-oktatási intézményben tanuló nappali 

tagozatos hallgatók iskolakezdésének elősegítése céljából.  

Az Önkormányzat a tanszertámogatás bevezetésével segítséget kíván nyújtani az 

iskolakezdéssel kapcsolatos kiadások fedezéséhez. A tanszertámogatás fedezete a 

költségvetési rendelet 8. sz. mellékletében áll rendelkezésre. 

Az óvodáztatási támogatásra vonatkozó rendelkezések a kötelező óvodáztatás 

bevezetésével összefüggésben 2015. szeptember 1-jével hatályon kívül helyezésre 

kerültek. A Gyvt. 172. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 2015. június 4-ét követően a 

20/C. § szerinti óvodáztatási támogatás megállapítása iránti kérelem, - ideértve a 

támogatás ismételt megállapítása iránti kérelmet is, - nem nyújtható be. Az utolsó 

folyósításra 2015. júniusában került sor. 

A leírtak alapján szükségesség vált az óvodáztatási támogatásra vonatkozó rendelkezések 

törlése. 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2004-ben alkotta meg a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló rendeletét. A rendeletet több 

alkalommal került módosításra az elmúlt időszakban bekövetkezett jogszabályi és 

szervezési változatokra tekintettel, ezért célszerű volt a helyi szabályozás átláthatóságára, 

gyakorlati alkalmazására tekintettel a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 6/2007. (III.1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése és egy új rendelet 

megalkotása. 

 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

 

1. §-hoz 

 

A rendelet hatályát rögzíti. 

 

2. §-hoz 

 

A hatásköri szabályokat határozza meg. 

 

3. §-hoz 

 

Az eljárási szabályokat határozza meg. 
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4. §-hoz 

 

Az ellátási formákat sorolja fel. 

 

5. §-hoz 

 

A tanszertámogatás részletes szabályait rögzíti. 

 

6. §-hoz 

 

A helyi buszközlekedés igénybevételéhez támogatás szabályait határozza meg. 

 

7. §-hoz 

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre vonatkozó hivatkozást tartalmazza. 

 

8. §-hoz 

 

A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti szolgáltatásra vonatkozó 

szabályokat rögzíti. 

9. §-hoz 

 

A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekek napközbeni ellátásának részletes 

szabályait határozza meg. 

 

10. §-hoz 

 

A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményekben fizetendő térítés díjra 

vonatkozó szabályokat rögzíti. 

 

11. §-hoz 

 

Az értelmező rendelkezéseket rögzíti. 

 

12. §-hoz 

 

A rendelet hatálybalépését, valamint a hatályát vesztő rendeleteket állapítja meg. 
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3.)A felsőoktatásban résztvevő hallgatók és felsőoktatási tanulmányokat kezdő 

fiatalok számára kiírandó BURSA HUNGARICA Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához való csatlakozás (Az 

előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
 

 

Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság  

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

Fejlesztési Bizottság a felsőoktatásban résztvevő hallgatók és felsőoktatási tanulmányokat kezdő 

fiatalok számára kiírandó BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához való csatlakozásról szóló határozati javaslatot 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság 

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

Társadalmi Kapcsolatok Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslat „A” 

alternatíváját (javasolja az ösztöndíj rendszer 2016. évi fordulójához történő csatlakozást) 

javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra.  

 

 

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

nem hangzik el – így a határozati javaslat „A” alternatívájában 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 

165/2015. (VIII.26.) határozata 

 

A felsőoktatásban résztvevő hallgatók és felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok 

számára kiírandó BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati  

Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához való csatlakozás 

 

 

A Képviselő-testület megtárgyalta a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, 

illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához történő 

csatlakozásról szóló előterjesztést.  

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata - a felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási 

tanulmányokat kezdő mezőkövesdi állandó lakos hátrányos helyzetű, szociálisan 
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rászoruló fiatalok szociális helyzetének javítása érdekében – csatlakozni kíván a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához, ezzel 

egyidejűleg elfogadja az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat.  

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, 

elbírálása és folyósítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben 

foglaltaknak megfelelően jár el. A 2016. évi pályázati fordulóhoz szükséges pénzügyi 

fedezetet az önkormányzat a 2016. évi költségvetésében biztosítani fogja.  

 

Felkéri a Képviselő-testület a Polgármestert a Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer 2016. 

évi fordulójához történő csatlakozással kapcsolatos további intézkedések megtételére és a 

szükséges nyilatkozat aláírására.  

 

 

Felelős:             Polgármester 

Határidő:           azonnal, illetve értelem szerint 

 

 

 

 

4.)Fenntartói hozzájárulás a Városi Önkormányzat Rendelőintézete szülészet-

nőgyógyászat MSZSZ (mozgó szakorvosi szolgálat) szolgáltatásának 

szüneteltetéséhez (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
 

 

Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság 

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

Társadalmi Kapcsolatok Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot 

elfogadásra javasolja. (szülészet-nőgyógyászat MSZSZ szolgáltatásának 2015. szeptember 1. 

napjától – határozatlan ideig történő szüneteltetését)  

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester – miután a napirendhez módosító javaslat 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 
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Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

166/2015. (VIII.26.) határozata 
 

Fenntartói hozzájárulás a Városi Önkormányzat Rendelőintézete szülészet-

nőgyógyászat MSZSZ (mozgó szakorvosi szolgálat) szolgáltatásának 

szüneteltetéséhez 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Mezőkövesd 

Városi Önkormányzat Rendelőintézete szülészet-nőgyógyászat MSZSZ szolgáltatásának 

2015. szeptember 1. napjától – határozatlan ideig történő szüneteltetéséhez  

 

 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal  
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5.)Közmeghallgatás napirendjének elfogadása (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 

mellékletét képezi) 

 
 

Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság 

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

Társadalmi Kapcsolatok Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatban 

foglaltakkal egyetért, azt elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.  

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester – miután a napirendhez a jelenlévő képviselők részéről 

hozzászólás, vélemény  nem hangzik el – így 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 

167/2015. (VIII.26.) határozata 

 

Közmeghallgatás napirendjének meghatározása 

 

 

NAPIREND: 

 

1.) Tájékoztató az Önkormányzat az elmúlt egy évben végzett munkájáról és 

a további tervekről. 

       Előadó:  Dr. Fekete Zoltán polgármester 

 

2.)  Lakossági indítványok, vélemények, javaslatok 

 

  

Helye: Közösségi Ház (Mezőkövesd, Szent László tér 24.) 

 

Ideje: 2015. november 19. (csütörtök) 17.00 óra 

 

 

A közmeghallgatásról a lakosságot a Mezőkövesdi Újságon és a Mezőkövesdi Televízión 

keresztül értesíteni kell. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerű  
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6.)ÖNKORMÁNYZATI INGATLANOK HASZNOSÍTÁSA 

6/1.) Mátyás király út 143.1/4. szám alatti bérlakás hasznosítása (Az 

előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
 

 

Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság 

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

Társadalmi Kapcsolatok Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az önkormányzati bérlakás 

lakásbérleti jogviszonyát Csótka Tibor részére 2015. szeptember 1-től 2016. augusztus 31-ig 

változatlan feltételekkel javasolja meghosszabbítani a képviselő-testületnek.  

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester – miután a napirendhez a jelenlévő képviselők részéről 

hozzászólás, vélemény  nem hangzik el – így 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 

168/2015. (VIII.26.) határozata 
 

Mátyás király út 143. I/4. szám alatti bérlakás hasznosításáról 
 

 

 

A Képviselő-testület a Mezőkövesd, Mátyás király út 143 I/4. szám alatti 31 m2 

alapterületű komfortos bérlakás lakásbérleti jogviszonyát Csótka Tibor Mezőkövesd, 

Mátyás király út 143. I/4. szám alatti lakos részére 2015. szeptember 1-től 2016. 

augusztus 31-ig változatlan feltételekkel meghosszabbítja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal összefüggő szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelem szerint 
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6/2.) Illyés Gyula u. 8. fsz. 4. szám alatti bérlakás hasznosítása (Az előterjesztés 

a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
 

 

Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság 

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

Társadalmi Kapcsolatok Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az önkormányzati bérlakás 

lakásbérleti jogviszonyát Kiss Zsolt és Montvai Judit részére 2015. szeptember 1-től 2016. 

augusztus 31-ig változatlan feltételekkel javasolja meghosszabbítani a képviselő-testületnek.  

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester – miután a napirendhez a jelenlévő képviselők részéről 

hozzászólás, vélemény  nem hangzik el – így 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 

169/2015. (VIII.26.) határozata 
 

Illyés Gyula út 8. fsz. 4. szám alatti bérlakás hasznosításáról 

 

 

A Képviselő-testület a Mezőkövesd, Illyés Gyula u. 8. fsz. 4. szám alatti 56 m2 

alapterületű komfortos bérlakás lakásbérleti jogviszonyát Kiss Zsolt és Montvai Judit 

(lakcím: Mezőkövesd, Illyés Gyula u. 8. fsz. 4.) részére 2015. szeptember 1-től 2016. 

augusztus 31-ig változatlan feltételekkel meghosszabbítja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal összefüggő szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelem szerint 
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7.)A Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal, valamint az érintett önálló 

gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények együttműködési 

megállapodásának megkötése (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
 

Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság  

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

Fejlesztési Bizottság a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal, valamint az érintett önálló 

gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények együttműködési megállapodásának 

megkötéséről szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság 

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

Társadalmi Kapcsolatok Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatban 

foglaltakkal egyetért, azt az együttműködési megállapodással együtt elfogadásra javasolja a 

képviselő-testületnek.  

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester – mivel a jelenlévők részéről módosító javaslat  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 

170/2015. (VIII.26.) határozata 

 

a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal valamint az érintett önálló gazdasági 

szervezettel nem rendelkező intézmények együttműködési megállapodásáról 

 

1.) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. 

rendelet (továbbiakban: Ávr.) 9. § (5) bekezdése alapján a Képviselő-testület a 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának irányítása alá tartozó, gazdasági szervezettel 

nem rendelkező költségvetési szervek – Ávr. 9. § (1) bekezdésében meghatározott – 

gazdálkodási feladatainak ellátására a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatalt 

jelöli ki.  

 

2.) A Képviselő-testület a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal és a gazdasági 

szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek közötti, a gazdálkodási feladatok 

ellátásával kapcsolatos munkamegosztásra és az előirányzatok feletti jogosultság 

gyakorlásának rendjére vonatkozó – az előterjesztés mellékletét képező – 
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„Együttműködési megállapodás”-t jóváhagyja, és egyben kötelezi az érintett 

költségvetési szervek vezetőit a jóváhagyott megállapodás aláírására.   

 

Felelős: Jegyző, valamint az érintett költségvetési szerv vezetője  

Határidő: folyamatos 

 

 

 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 

A Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal, mint kijelölt költségvetési szerv, 

valamint a(z) …………… mint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési 

szerv között a gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztás és a felelősségvállalás 

rendjéről 

 

Ezen munkamegosztási megállapodás – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 9. § (5) és (5a)  bekezdése, valamint az irányító 

szerv 170/2015. (VIII.26.)  határozata alapján - létrejött egyrészről a Mezőkövesdi Közös 

Önkormányzati Hivatal, mint kijelölt költségvetési szerv (továbbiakban: KÖHI) 

(képviseli: Dr. Jakab Orsolya Jegyző), másrészről a(z) ………….  mint gazdasági 

szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv (továbbiakban: államháztartási szerv) 

(képviseli: ……………. ) között az alábbi feltételekkel: 

 

1. Tervezés  

1.1. A KÖHI rendelkezésre bocsátja azokat a dokumentumokat, információkat, amelyek 

alapján az államháztartási szervezet elkészíti a saját költségvetési tervjavaslatát 

(működés, felhalmozás) a költségvetési rendelet/határozat összeállításához. 

1.2. A KÖHI állítja össze, készíti el az államháztartási szervezet költségvetési 

rendelet/határozat tervezetét.  

1.3. Az elfogadott költségvetési rendelet/határozat alapján a KÖHI elkészíti  

 a saját, továbbá  

 az államháztartási szervezet 

elemi költségvetését és gondoskodik annak a Magyar Államkincstár BAZ Megyei 

Igazgatósághoz  (MÁK) határidőre történő továbbításáról.  
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2. Pénzkezelés  

A KÖHI ellátja a pénzkezeléssel kapcsolatos feladatokat mind a bankszámla, mind a 

pedig a készpénzforgalom tekintetében. 

Az  államháztartási szervezet önálló 

 bankszámlával és 

 házipénztárral rendelkezik.  

Az államháztartási szervezet házipénztárából felvett készpénzelőlegek kifizetésének 

szabályszerűségéért az államháztartási szervezet – készpénzelőleget felvevő – dolgozója 

felel, aki egyúttal gondoskodik a pénz biztonságos tárolásáról.  

A pénzforgalommal kapcsolatos szabályokat a KÖHI pénzkezelési szabályzata rögzíti.  

 

3. Előirányzat-felhasználás 

Az előirányzat-felhasználásról az államháztartási szervezet saját maga gondoskodik, a 

jóváhagyott előirányzatok betartásáéért, betartatásáért az államháztartási szervezet 

vezetője felelős. 

 

4. Előirányzat módosítás, átcsoportosítás 

A költségvetési rendeletben/határozatban jóváhagyott kiemelt előirányzatok közötti 

átcsoportosítást, illetve előirányzat módosítást az államháztartási szervezet vezetője 

írásban kezdeményezi a KÖHI-nél. 

Az államháztartási szervezet, a kiemelt előirányzatokon belül a saját hatáskörben 

végrehajtott előirányzat-módosításról legkésőbb 5 munkanapon napon belül írásban 

tájékoztatja a KÖHI-t. 

Az Országgyűlés vagy a Kormány intézkedése következtében történt előirányzat 

módosításokról a KÖHI tájékoztatja az államháztartási szervezetet.  

 

A KÖHI a költségvetési számvitelben átvezeti az államháztartási szervezet költségvetésén 

végrehajtott előirányzat módosításokat.  

 

 

5. Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, pénzügyi ellenjegyzés és teljesítés 

igazolás 

 

5.1. Kötelezettségvállalás: 

 

Az államháztartási szervezet költségvetési előirányzatainak terhére az államháztartási 

szervezet vezetője, illetve az általa írásban megjelölt személy vállalhat kötelezettséget a 

KÖHI gazdálkodási szabályzatában rögzítettek szerint.  
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Az alapító okiratban, valamint a jogszabályokban meghatározott szakmai tevékenységért 

az államháztartási szervezet vezetője felelős.  

 

5.3. Pénzügyi ellenjegyzés: 

 

Az államháztartási szervezetnél a pénzügyi ellenjegyzési feladatokat a KÖHI 

jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő dolgozója végzi a gazdálkodási 

szabályzatában foglaltak szerint. 

Amennyiben a kötelezettségvállalásra az államháztartási szervezet költségvetésében nincs 

fedezet, a kötelezettségvállalás dokumentumát „Nem teljesíthető fedezet hiány miatt” 

megjegyzéssel visszaküldi a KÖHI pénzügyi ellenjegyzéssel megbízott dolgozója az 

államháztartási szervezetnek.  

 

5.4. Teljesítés igazolás:  

Az államháztartási szervezetnél a teljesítés igazolást a KÖHI gazdálkodási szabályzatában 

foglaltak szerint az államháztartási szervezet vezetője vagy az általa kijelölt személy látja 

el. 

 

5.5. Érvényesítés: 

Az érvényesítés feladatait a KÖHI pénzügyi-számviteli végzettségű, írásban megbízott 

dolgozója végzi a KÖHI gazdálkodási szabályzatában foglaltak szerint. 

Amennyiben az érvényesítést végző dolgozó kifogásolja a kifizetés szabályszerűségét, az 

alaki tartalmi követelmények betartását, akkor az utalvány rendeletet érvényesítés nélkül, 

a kifogásolt hiányosság megjelölésével visszaküldi az érintett államháztartási 

szervezethez. 

 

 

5.6. Utalványozás:  

 

Az egyes kifizetések utalványozására szintén az államháztartási szervezet vezetője, vagy 

az általa írásban megjelölt személy jogosult a KÖHI gazdálkodási szabályzatában 

foglaltak szerint. 

Az államháztartási szervezet vezetője folyamatosan gyakorolja utalványozási jogkörét, 

annak érdekében, hogy a kifizetések fizetési határidőben megtörténhessenek.  

Az utalványozás minden esetben írásban, utalvány rendelet felhasználásával történik.  
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6. Számvitel - analitikus nyilvántartások nélkül 

 

Az államháztartás szervezete gazdálkodásának tekintetében a könyvvezetéssel és az 

adatszolgáltatással, beszámolással kapcsolatos feladatokat a KÖHI látja el. 

A KÖHI látja el a könyvelési feladatokat, és alakítja ki a számviteli rendet. 

A KÖHI számviteli politikájának és egyéb számviteli szabályzatainak hatálya kiterjed az 

államháztartási szervezetre. 

 

7. Az analitikus nyilvántartási rendszer 

 

A számvitel részét képező analitikus nyilvántartások vezetése a következők szerint 

történik:  

7.1. Az értékben nyilvántartott készletekkel kapcsolatos nyilvántartásokat az 

államháztartási szervezet vezeti. 

7.2. Követelésekkel kapcsolatos nyilvántartás 

- az államháztartási szervezet által készített (kiállított) kimenő (vevő) számlák 

nyilvántartása az államháztartási szervezet feladata, 

- a KÖHI által, az államháztartási szervezet nevében készített (kiállított) számlák 

nyilvántartása a KÖHI feladata. 

 

7.3. Előlegekkel kapcsolatos nyilvántartás  

- az illetményelőlegek kifizetéséről a KÖHI vezet nyilvántartást. 

 

7.4. A szállítókkal, tárgyi eszközökkel, befektetett pénzügyi eszközökkel kapcsolatos 

analitikus nyilvántartást a KÖHI vezeti.  

8. Információ áramlás, információ szolgáltatás 

A KÖHI az államháztartási szervezet részére információt szolgáltat  

 a költségvetés végrehajtásáról, 

 a vagyoni helyzet alakulásáról, 

 a vezetői döntésekhez, 

 a pályázatok összeállításához, pályázati támogatások elszámolásához,  

 a különböző szakmai statisztikák összeállításához.  

 

A különböző szintű jogszabályokban előírt – a gazdálkodásra vonatkozó – 

információszolgáltatási kötelezettség továbbítása, a továbbítást megelőző adategyeztetés, 

adatgyűjtés a KÖHI feladata.  
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A költségvetés, valamint a költségvetési beszámoló összeállításához az államháztartási 

szervezet által szolgáltatott adatok valóság tartalmáért az államháztartási szervezet 

vezetője felelős. A pontatlan adatszolgáltatásból eredő jogi, pénzügyi következmények az 

adatszolgáltatást teljesítő államháztartási szervezetet terhelik.  

 

9. Személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás 

 

Az államháztartási szervezet vezetője önálló bérgazdálkodási jogkört gyakorol.  

A pénzügyi ellenjegyzési jogkör gyakorlása során a KÖHI biztosítja, hogy a munkaerő és 

bérgazdálkodás, a belső szabályzatoknak megfelelően történjen.  

 

10.  A működtetés, a tárgyi eszköz felújítás, a beruházás, és a vagyonkezelés 

10.1. A működtetési feladatok közül az államháztartási szervezet látja el az alábbiakat: 

- gondoskodik a munkaerő foglalkoztatásáról, szervezi, irányítja a 

foglalkoztatottak munkáját; 

- gondoskodik az intézmény üzemeltetéséről szakmai készletbeszerzésekről, 

- gondoskodik a meglévő vagyontárgyak folyamatos - eseti, illetve ütemterv 

szerinti - karbantartásáról. 

 

10.2. A tárgyi eszköz felújítás feladatai közül az államháztartás szervezete vezetőjének 

kötelessége, hogy jelezze az irányító szerv vezetője felé azoknak a tárgyi 

eszközöknek a körét, amelyek felújításra szorulnak. 

10.3. Az államháztartás szervezete javaslatot tesz az irányító szerv vezetője felé a 

feladatellátást biztosító tárgyi eszközök beruházására.  

10.4. Az államháztartási szervezet vezetője által megjelölt, az államháztartási szervezet 

állományában lévő személy közreműködik a leltározások elvégzésében, a 

selejtezésre javaslatot készít.  

10.5. A leltározási és selejtezési feladatok előkészítése és végrehajtása a KÖHI leltározási 

és selejtezési szabályzata alapján történik. A leltározási és selejtezési feladatok 

végrehajtása a KÖHI feladata.  

 

11. Beszámolás 

 

A KÖHI készíti el a saját, valamint 

- az államháztartási szervezet MÁK felé benyújtandó havi, valamint 

negyedéves adatszolgáltatását, 

- az államháztartási szervezet éves költségvetési beszámolóját. 
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A KÖHI készíti el, állítja össze az államháztartási szervezetek részére a zárszámadási 

rendelet/határozat tervezetét. 

A beszámoló szöveges indokolásához a szakmai feladatok teljesítéséről az államháztartási 

szervezet írásos anyagot készít. Az államháztartási szervezet a feladat ellátásához, 

valamint a beszámoló elkészítéséhez szükséges adatokat a jogszabályban, valamint az 

irányító szerv által meghatározott időpontban és formában a KÖHI rendelkezésére 

bocsájtja. 

 

12. Adóbevallás 

Az állami adóhatóság felé teljesítendő adóbevallások, adatszolgáltatások teljesítése a 

KÖHI feladata.  

13. A megállapodásban foglaltakat a felek tudomásul veszik és kötelezik magukat arra, 

hogy leírtak szerint járnak el.  

14. Ez az együttműködési megállapodás 2015. szeptember 1-től lép hatályba. 

 

Mezőkövesd, 2015. …………….. 

 

……………………………………………       ……………………………………… 

                    Dr. Jakab Orsolya                                                  

                            Jegyző  

          Közös Önkormányzati Hivatal                            Államháztartási szervezet 

 

 

 

8.)Városi Önkormányzat Rendelőintézete Alapító Okiratának módosítása (Az 

előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
 

 

Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság 

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

Társadalmi Kapcsolatok Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot a 

módosító okirattal együtt elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek.  
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Dr. Fekete Zoltán polgármester – mivel a napirendhez a jelenlévő képviselők részéről 

hozzászólás, vélemény nem hangzik el – így  a határozati javaslatot a mellékelt alapító okirattal 

együtt 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 

171/2015. (VIII.26.) határozata 
 

a Városi Önkormányzat Rendelőintézete Alapító Okiratának módosítása 

 

1. A Képviselő-testület a Városi Önkormányzat Rendelőintézete Alapító Okiratának 

módosítását elfogadja és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot jelen 

határozat melléklete szerint jóváhagyja. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a módosításokkal kapcsolatos 

szükséges intézkedések megtételére. 

 

 

      Felelős: polgármester 

                    jegyző 

      Határidő: azonnal 
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1. melléklet a 171/2015.(VIII.26.) határozathoz 

 

 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

 

 

A Városi Önkormányzat Rendelőintézete a Mezőkövesd Város Önkormányzata által 

a 2009. XII.02. napján kiadott 399/2009.(XII.02.) ÖK. számú alapító okiratát az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján– a kormányzati 

funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 

68/2013. (XII.29.) NGM rendeletre -, illetve a 171/2015. (VIII.26.) határozatra 

figyelemmel – a következők szerint módosítom:  

 

1. Az alapító okirat 4.3. „A költségvetési szerv alaptevékenysége:” az alábbiak 

szerint módosul: 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  

 

A Mezőkövesd Város Rendelőintézete ellátja a járóbetegek szakellátását, 

gondozását, klinikai és mentálhigénés szakpszichológiai nem szakorvosi 

szakrendelés, otthoni szakápolását, nappali ellátás keretében infúziós kezelését 

és a gyógyításhoz szükséges labor és képalkotó diagnosztikai, valamint 

fizikoterápiás szolgáltatásokat biztosít. Biztosítja a területi fogászati alapellátás 

fogászati röntgen diagnosztikai hátterét. Alaptevékenységei közé tartozik 

továbbá a Védőnői szolgálat, ezen belül Iskola és Ifjúság Védőnői szolgálat is. 

Foglalkozás- egészségügyi alap és szakellátási tevékenységeket végez.  

(Szabad kapacitás terhére végzett keretében végzett, nem haszonszerzési célú 

tevékenységek: 

Térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatás többek között 

külföldi, nem biztosított betegellátás esetében. Nem lakóingatlan bérbeadása. 

 

2.  Az alapító okirat 4.4 „A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati 

funkció szerinti megjelölése:” az alábbi 11.-12. pontokkal egészül ki. 

 

11 072240 Járóbetegek egynapos ellátása 

12 072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás 

 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 

alkalmazni.  

 

Mezőkövesd, 2015. augusztus ….. 

 

Dr. Fekete Zoltán 
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2. melléklet a 171/2015. (VIII.26.) határozathoz                   Okirat száma:  

1.) Alapító okirat  

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva  

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Városi 

Önkormányzat Rendelőintézete  alapító okiratát a következők szerint adom ki:  

1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv  

1.1.1. megnevezése:  Városi Önkormányzat Rendelőintézete   

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye:  3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 75.        

1.2.2. telephelye(i):                 

                                                                                                

  telephely megnevezése telephely címe 

1. Belgyógyászat és Kardiológiai szakrendelések 3400 Mezőkövesd, Széchenyi u. 1. 

2. Védőnői Szolgálat 3400 Mezőkövesd Deák F. u. 1. 

3. Iskolavédőnői Szolgálat 3400 Mezőkövesd Gyula u.4. 

4. Ifjúsági Védőnői Szolgálat 3400 Mezőkövesd Mátyás király út 146. 

5. Ifjúsági Védőnői Szolgálat 3400 Mezőkövesd Gróf Zichy u.18. 

6.  Fizikoterápiás szakrendelés 3400 Mezőkövesd  Napfürdő út 1. 

7. Fizikoterápiás szakrendelés 3412 Bogács Alkotmány u.23. 

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések  

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma:    

            1959. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 
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       2.2.1.    megnevezése: Mezőkövesd Város Önkormányzata 

       2.2.2.    székhelye: 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112. 

                                                        

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete  

3.1.  A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének  

3.1.1. megnevezése: Mezőkövesd Város Önkormányzata 

3.1.2. székhelye: 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége  

2.) 4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. 

törvény (továbbiakban Eütv.) 89. § (1) bekezdése alapján közfeladata az 

általános járóbeteg-szakellátás a beteg folyamatos ellátását, gondozását végző 

orvos beutalása vagy a beteg jelentkezése alapján, szakorvos által végzett 

egyszeri, illetve alkalomszerű egészségügyi ellátás, továbbá fekvőbeteg-ellátást 

nem igénylő krónikus betegség esetén a folyamatos szakorvosi gondozás, Eütv. 

81. § (1) bekezdése  alapján közfeladata a szűrővizsgálatok elvégzése,  Eütv. 

86. § (1) és (2) bekezdése alapján a magzat egészséges fejlődésének ellenőrzése 

a család- és nővédelmi gondozás keretében. 

A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet alapján közfeladat a 

 területi védőnői ellátás, valamint  az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 

3.) NM rendelet alapján az iskola-egészségügyi ellátás keretében iskola védőnői 

tevékenység az iskolaorvossal együttes szolgáltatással. Járóbeteg szakorvosi ellátás, 

gyógyító, megelőző tevékenység 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:  

 

  szakágazat száma  szakágazat megnevezése  

1. 862200 Szakorvosi  járóbeteg ellátás 

 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  

 

         A Mezőkövesd Város Rendelőintézete ellátja a járóbetegek szakellátását, 

gondozását, klinikai és mentálhigénés szakpszichológiai nem szakorvosi szakrendelés, 

otthoni szakápolását, nappali ellátás keretében infúziós kezelését és a gyógyításhoz 

szükséges labor és képalkotó diagnosztikai, valamint fizikoterápiás szolgáltatásokat 

biztosít. Biztosítja a területi fogászati alapellátás fogászati röntgen diagnosztikai 

hátterét. Alaptevékenységei közé tartozik továbbá a Védőnői szolgálat,  ezen belül 

Iskola és Ifjúság Védőnői szolgálat is. Foglalkozás- egészségügyi alap és szakellátási 

tevékenységeket végez.  
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(Szabad kapacitás terhére végzett keretében végzett, nem haszonszerzési célú 

tevékenységek: 

Térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatás többek között külföldi, 

nem biztosított betegellátás esetében. Nem lakóingatlan bérbeadása. 

  

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti 

megjelölése: 

 

  kormányzati funkciószám  kormányzati funkció megnevezése  

1  072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 

2  072230 Járóbetegek gyógyító gondozása 

3  072313 Fogorvosi szakellátás 

4 072420 Egészségügyi Laboratóriumi szolgáltatások 

5 072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 

6 072450 Fizikoterápiás szolgáltatás 

7 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 

8 074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás 

9 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 

10 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 

11 072240 Járóbetegek egynapos ellátása 

12 072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás 

 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:  

Mezőkövesd és környéke: Bogács, Borsodgeszt, Bükkábrány, Borsodivánka, 

Bükkzsérc, Cserépfalu, Cserépváralja, Csincse, Egerlövő, Gelej, Kács, 

Mezőkeresztes, Mezőkövesd, Mezőnagymihály, Mezőnyárád, Négyes, Sály, 

Szentistván, Szomolya, Tard, Tibolddaróc, Tiszabábolna, Tiszavalk, 

Borsodivánka, Tiszadorogma, Vatta, Ároktő, Igrici, Mezőcsát, Tiszakeszi, 

Tiszatarján, Hejőbába, Hejőkürt, Hejőkeresztúr, Hejőpapi, Hejőszalonta, 

Nemesbikk, Szakáld, Oszlár, Sajóörös, Sajószöged, Tiszaújváros, Nagycsécs, 

Emőd, Girincs, Harsány, Kesznyéten, Kiscsécs, Kisgyőr, Kistokaj, Köröm, 

Mályi, Muhi, Nyékládháza, Ónod, Sajólád, Sajópetri. 

        

5. A költségvetési szerv szervezete és működése  

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:  

 

Az intézmény vezetőjét, az orvos-igazgatót Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

Képviselőtestülete nevezi ki menti fel, és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat a 
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mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően. Kinevezése 5 éves időtartamra 

szól. A kinevezést pályázati eljárás előzi meg.  

 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:  

 

  

foglalkoztatási  

jogviszony jogviszony szabályzó jogszabály 

1  

Közalkalmazotti 

jogviszony 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 

2  megbízási jogviszony Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

 

5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése:  

 

A költségvetési szerv szervezeti felépítését és működésének rendjét, a vezetők közötti 

feladatmegosztást, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó rendelkezéseket a 

Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg. 

 

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 

alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2015. március 2. napján kelt, 

30/2015. (II.25.) okiratszámú alapító okiratot visszavonom.  

Kelt: Mezőkövesd, 2015. augusztus  …….. 

P.H.  

 

 aláírás    
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9.) Zsóry-fürdő városrész 7171/4 hrsz.-ú közterületi ingatlan elnevezése (Az 

előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
 

Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság 

9 fő bizottsági tagból 8 fő vett részt a szavazásban és 3 fő igen szavazatával, valamint 5 fő 

tartózkodása mellett a Zsóry-fürdő városrész 7171/4 hrsz.-ú közterületi ingatlan elnevezéséről 

szóló módosított határozati javaslat – miszerint az utca neve Sásliliom legyen – nem került 

elfogadásra. 

9 fő bizottsági tagból 8 fő vett részt a szavazásban és 4 fő igen szavazatával, 3 fő nem 

szavazatával, valamint 1 fő tartózkodása mellett a Zsóry-fürdő városrész 7171/4 hrsz.-ú 

közterületi ingatlan elnevezéséről szóló módosított határozati javaslat – miszerint az utca neve 

Pandora Sásliliom legyen – nem került elfogadásra. 

9 fő bizottsági tagból 8 fő vett részt a szavazásban és 1 fő igen szavazatával, 4 fő nem 

szavazatával, valamint 3 fő tartózkodása mellett a Zsóry-fürdő városrész 7171/4 hrsz.-ú 

közterületi ingatlan elnevezéséről szóló határozati javaslat nem került elfogadásra. 

 

Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság 

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

Társadalmi Kapcsolatok Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot 

elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal a módosítással, hogy a közterületi ingatlan 

neve a „SÁSLILIOM” utca elnevezést viselje.  

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester javasolja a Pandora elnevezést, mivel az üdülőház már azt a nevet 

viseli. Sásliliom gondot okoz a külföldinek.  Szeretné tisztázni, hogy mi is a mitológiai háttere 

Pandorának:  Pandora a görög mitológia szerint az első nő volt, és minden szelencét kinyitott 

kíváncsiságból, és az egyikből  jött a betegség, és többféle rossz dolog, egyedül a remény maradt 

bent. De komolyra fordítva a szót hangsúlyozza, hogy közterület elnevezésről van szó. Pandora 

sehol nem fog szerepelni, csak az üdülőházaknál.  

 

Miután más javaslat, vélemény nem hangzik el, így a határozati javaslatban foglaltakat teszi fel 

szavazásra. 

 

 

A 12 fő Képviselő-testületi tagból 11 fő vett részt a szavazásban, és 6 igen 

szavazattal, 5 nem ellenében  az alábbi határozatot hozza 
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Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

172/2015. (VIII.26.) határozata 

 

a Zsóry fürdő városrész 7171/4 hrsz.-ú közterületi ingatlan elnevezéséről 

 

 

A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi döntést hozza: 

       

      A Zsóry fürdő városrészen a 7171/4 hrsz.-ú közterületi ingatlannak a Pandora utca  

     elnevezést adja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésnek megfelelően   a  

 közterület elnevezés érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

 

10.) Közbiztonságot növelő intézkedés megtétele (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 

mellékletét képezi) 

 
 

Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság 

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

Fejlesztési Bizottság a közbiztonságot növelő intézkedés megtételéről szóló határozati javaslatot 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság 

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

Társadalmi Kapcsolatok Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot 

elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. (egyetért azzal, hogy a Hősök terén, a Szent László 

téren és a Gaál István utcán állandó, fokozott rendőri jelenlét biztosítására kerüljön sor. A 

szükséges fedezetet 1 MFt-ot az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséből biztosítja)  

 

Fügedi Richárd Alex képviselő egyetért az előterjesztéssel, és reméli, hogy mivel a Szent László 

térhez közel van a Lehel út és környéke,  ezért kéri, hogy azon a területen is járőrözzenek.  

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az 1 MFt  nemcsak az év végéig 

tart, hanem áthúzódik jövő évre is.  Továbbítani fogja a Rendőrkapitányság felé, hogy térjenek ki 

a fokozott rendőri jelenlét tapasztalataira, mikor az éves beszámolóra fog sor kerülni. A térfigyelő 

kamera a napokban kiépítésre kerül, és reméli eredményes lesz. Mivel több hozzászólás, 

vélemény 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 

173/2015. (VIII.26.) határozata 

 

a közbiztonságot növelő intézkedés megtételéről 

 

 

1. A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és egyetért a Hősök terén, a Szent 

László téren és a Gaál István utcán a fokozott rendőri jelenlét biztosításának folytatásával 

a rendelkezésre álló fedezet által biztosított ideig.  

 

2. A szükséges fedezetet, 1.000.000 Ft-ot az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének a 

34-es mellékletében szereplő céltartalék „4.6.7 közbiztonsági feladatokra” előirányzat 

terhére biztosítja. 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 
 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

 

 

11.) Az 1956. október 23-i Forradalom és Szabadságharc 59. évfordulójának 

megünneplése (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
 

Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság  

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

Társadalmi Kapcsolatok Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatban 

foglaltakkal egyetért, az elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy az ünnepi 

szónok személyének felkérését a képviselő-testületre bízza.  

 
 

Dr. Fekete Zoltán polgármester ünnepi szónoknak javasolja Tállai András Államtitkár urat 

felkérni. Mivel több javaslat nem érkezik, így a határozati javaslatot teszi fel szavazásra azzal, 

hogy ünnepi szónoknak  Tállai András Államtitkár Úr kerüljön felkérésre.  

 

A 12 fő Képviselő-testületi tagból 11 fő vett részt a szavazásban, és 10 igen 

szavazattal, 1 fő tartózkodása mellett  az alábbi határozatot hozza 
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Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

174/2015. (VIII.26.) határozata 

 

Az 1956. október 23-i Forradalom és Szabadságharc 59. évfordulójának 

megünnepléséről 

 

 

Mezőkövesd Város Képviselő-testülete az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 59. 

évfordulójának mezőkövesdi, önkormányzati ünnepi eseményei megtervezésével, 

előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatban a Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR 

Nonprofit Kft-t, az ünnepi műsor színpadra állításával pedig a Széchenyi István Katolikus 

Szakképző Iskolát javasolja megbízni.  

 

Ünnepi szónoknak  Tállai András Nemzetgazdasági Minisztérium Miniszterhelyettese, 

Parlamenti Államtitkár, a térség Országgyűlési képviselő  személyét javasolja felkérni. 

 

A Képviselő-testület az ünnepi műsor megrendezésére, valamint annak előkészületeire 

vonatkozó költségekről a szeptemberi ülésen fog dönteni.  

 

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

 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2015. október 23. 
 

 

 

12/1.)Tájékoztató az interpellációra adott válaszról (Az előterjesztés a 

jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
 

 

Fügedi Richárd Alex képviselő nem fogadja el az interpellációjára adott választ.  

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester megkérdezi a képviselő-testületet, hogy elfogadja-e Fügedi 

Richárd Alex képviselő interpellációjára adott választ.  

 

 

A 12 fő Képviselő-testületi tagból 11 fő vett részt a szavazásban, és 8 igen 

szavazattal, 2 nem ellenében, és 1 fő tartózkodása mellett elfogadta az interpellációra 

adott választ 
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Nyeste László képviselő amennyiben az udvarra történő bevezetés megoldható elfogadja a 

választ. 

 

 

12/2.) Living Road rendszer kiépítése (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét 

képezi) 

 
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság 

9 fő bizottsági tagból 8 fő vett részt a szavazásban és 7 fő igen szavazatával, valamint 1 fő 

tartózkodása mellett a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság a Living Road rendszer kiépítéséről 

szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Nyeste László képviselő a Szent Imre Tagiskola előtti zebránál is javasolja a rendszer kiépítését.  

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy a Rendőrségtől az előterjesztésben 

megjelölt helyre kaptak javaslatot. A Szent Imre Tagiskola előtti zebrán napközben nem  

közlekedik annyi gyerek, de megígéri, hogy a jövőben megvizsgálják a lehetőségét. A rendőrség 

tapasztalatai mérvadóak, azért ez került jelenleg a képviselő-testület elé. Mivel a napirendhez 

több 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 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

175/2015. (VIII.26.) határozata 

 

Living Road rendszer kiépítéséről 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata megbízza a Hungarian Road Kft.-t (Székhely: 3300 

Eger, Csiky Sándor u. 17.) a Living Road balesetmegelőző, életmentő, csúszásgátló 

rendszer létesítésével Mezőkövesd Városban, két helyszínen (a Mártírok út mellett 

található Mátyás király úti, illetve a Szent István Katolikus Iskolánál). 

 

A beruházás összköltsége 4.160.000 Ft +ÁFA, melynek fedezetét a 2015 évi 

költségvetésben, a felhalmozási céltartalék 3.7.3. Pályázati Önerő egyéb előirányzat sorról 

történő átcsoportosításával biztosítja. 

 

A Képviselő- Testület megbízza a Polgármestert a Vállalkozási Szerződés megkötésével. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal, illetve értelem szerint 
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SZÓBELI INTERPELLÁCIÓ 

 

 

 

 

--- JÁMBOR MÁRK ISTVÁN  képviselő interpellációjában a Kavicsos-tó és Szabadidőpark 

területén történő kutyasétáltatásra hívja fel a figyelmet.  A kutyák szájkosár nélkül vannak, és 

nagyon sok kutyaürülék található. Érdeklődik, hogy a park területén kutyafuttató megépítése  

megoldható lenne-e, és akkor kulturált körülmények között lehetne folytatni ezt a tevékenységet. 

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy 3-4 hete folyamatos ellenőrzést 

tartanak a Kavicsos-tó és Szabadidőpark területén kutyasétáltatás ügyében. A tapasztalatról 

minden esetben írásos beszámoló készül. A kutyasétáltatókkal kapcsolatban indult már 

szabálysértési  eljárás is.  A gond az, hogy még családi házakból is viszik ki a kutyákat. Ígéri, 

hogy legszigorúbban fognak fellépni, meg kell szokni, ha nyomot hagy maga után a kutya, azt el 

kell távolítani. A tettenérés sokat számítana. A szabadidőparkon kívül 2 alkalommal szervezett 

formában razziát tartottak   György - Lehel utcákban, melyet egyenlőre nem fognak abba hagyni. 

A Kavicsosnál nem szüneteltetik az ellenőrzést. Bízik benne, hogy eredményt fognak elérni. 

Reméli, hogy mindenki be fogja tartani a közösségi együttélés szabályait. Természetesen a 

Képviselő Úr írásban választ fog kapni az interpellációjára. 

 

 

 

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

keretében folytatja tovább a tanácskozást. 
 

 

 

 

K.m.f.  

 

 

 Dr. Jakab Orsolya  Dr. Fekete Zoltán  

         jegyző               polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

 

 Csirmaz József         Fügedi Richárd Alex 

 települési képviselő         települési képviselő  


