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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 28-án 

megtartott üléséről. 

 

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

 Mezőkövesd, Mátyás király út 114.  

 

Jelen vannak: 

Dr. Fekete Zoltán polgármester  Vámos Zoltán alpolgármester 

Csiger Lajos     Csirmaz József  

Csirmaz Zsolt    Bajzát Melinda 

Molnár Istvánné   Malatinszky Károly   

Takács József    Fügedi Richárd Alex  
 

Igazoltan marad távol:   Nyeste László  

     Jámbor Márk István 

 

Mezőkövesdi Közös Önkormányzati  Hivatal részéről: 

Dr. Jakab Orsolya jegyző  

Dr. Kovács András aljegyző  

Balog Lászlóné irodavezető 

Vigh Henrik irodavezető 

Toma Tibor főépítész  

Pázmándi-Guba Viktória munkatárs (érintett napirendnél) 

Benkő Edit munkatárs (érintett napirendnél) 

 

Meghívottak:  Kerékgyártó László Járási Hivatal Vezetője  

 Bukta László Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesületének Elnöke  

 Paczók Ernő Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke  

 Lázók György Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagja  

  

   

Dr. Fekete Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket és meghívott vendégeket, megállapítja 

az ülés határozatképességét a jelenléti ív alapján. A 12 fő képviselőből jelen van 10 fő. Jámbor 

Márk István és Nyeste László képviselők jelezték, hogy a mai képviselő-testületi ülésen nem 

tudnak részt venni. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Fügedi Richárd Alex és Molnár Istvánné  

képviselőket.    

 

Kiküldésre került:  
A tájékoztató a  bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéséről, 

A 11. napirend anyaga „Mezőkövesd Közbiztonságáért” kitüntető díj adományozása 
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Sürgősségi indítványt terjeszt  elő az indítványok között: „Váci Mihály úti ingatlanokkal 

kapcsolatos telekalakítás” címmel. 

 

 

Mivel a jelenlévő képviselők részéről hozzászólás, vélemény nem hangzik el, így a sürgősségi 

indítvány napirendre tűzését, ill. megtárgyalását teszi fel szavazásra. 

 

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

szavazattal a sürgősségi indítványt napirendre tűzte, ill. megtárgyalását elfogadta 
 

 

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

meghívón szerepelő napirendi pontokat teszi fel szavazásra az elfogadott sürgősségi indítvánnyal 

kiegészítve. 

 

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 

175/2016. (IX.28.) határozata 

 

Napirend megállapítása  
 

       1.) Az önkormányzat 4/2016. (II.25.) költségvetési rendeletének módosítása 

 Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester 

 Referens: Balog Lászlóné kincstári irodavezető 

 

2.) Az önkormányzat egészségügyi tárgyú rendeleteinek felülvizsgálata 
Előadó    : Dr. Jakab Orsolya jegyző 

Referens: Dr. Koncz Judit jogi ügyintéző 

 

3.) Pályázat kiírása a Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői állására  
Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Molnárné Panyi Márta személyügyi munkatárs 

 

      4.)Pályázat kiírása a Mezőkövesdi Városgondnokság intézményvezetői  

           állására    
Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Molnárné Panyi Márta személyügyi munkatárs 

 

      5.) A Szent László Alapítvány támogatási kérelme új hangrendszer  

              beszerzésére 
Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Pázmándi-Guba Viktória szervezési referens 
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    6.)Víziközmű-rendszer tizenöt éves időtávra szóló gördülő fejlesztési tervének 

elfogadása 
Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Vigh Henrik irodavezető 

 

      7.)4 évszakos jégpálya bérlése  
Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Vigh Henrik irodavezető 

 

      8.) ÖNKORMÁNYZATI INGATLANOK HASZNOSÍTÁSA 

      8/1.) Illyés Gy.u.8. 2/2. sz. alatti önkormányzati bérlakás hasznosítása 

      8/2.)5387 hrsz.-ú (Kavicsos tó u.) és az 5383/48 hrsz.-ú (Mészáros Lázár u.)      

             önkormányzati ingatlanból területrész értékesítése 

      8/3.)Sürgősségi indítvány - Váci Mihály úti ingatlanokkal kapcsolatos  

             telekalakítás 

   Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Benkő Edit vagyongazdálkodási referens 

 

 9.)Indítványok, javaslatok 

           Tájékoztató az interpellációkra adott válaszokról 

 

 

ZÁRT ÜLÉS 

 

10.)Lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása  
Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Dr. Kovács András aljegyző 

 

 

                11.) A „Mezőkövesd Közbiztonságáért” kitüntető díj adományozása  
Előadó: Csiger Lajos Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok  

                               Bizottság  elnöke 

Referens: Pázmándi-Guba Viktória szervezési referens 

 

 

 

        Felelős:  Polgármester  

        Határidő:  értelem szerint  

 

 

 

Interpellációs szándékát jelezte  

Fügedi Richárd Alex – 3 interpelláció 
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Polgármesteri tájékoztató (Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)  
 

 

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

foglaltakat teszi fel szavazásra. 

 

 

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

szavazattal a polgármesteri tájékoztatót elfogadja  

 

 

 

Jelentés a 2016. augusztus 31-ig lejárt határidejű képviselő-testületi döntések 

végrehajtásáról (Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

 

 

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

– a határozati javaslatot teszi fel szavazásra.  

 

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

szavazattal az alábbi határozatot hozza  

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

176/2016. (IX.28.) határozata 

 

Jelentés a 2016. augusztus 31-ig lejárt határidejű képviselő-testületi  

döntések  végrehajtásáról 

 

 

 

1.) A Képviselő-testület elfogadja a 18,19/2016. önkormányzati rendelet, valamint a 121, 

141, 143, 148, 150, 156, 161, 162, 163, 164, 166, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 

174/2016. határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. 

 

2.) A  165, 167/2016. határozat 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.) Az önkormányzat 4/2016. (II.25.) költségvetési rendeletének módosítása 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

 

Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság 

9 fő bizottsági tagból 7 fő vett részt a szavazásban és 5 fő igen szavazatával, valamint 2 fő 

tartózkodásával a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság az önkormányzat 4/2016.(II.25.) 

költségvetési rendeletének módosításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet elfogadásra 

javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

 

Fügedi Richárd Alex képviselő az előterjesztés mellékletében talált egy pontot, hogy a 

népszavazásra az önkormányzat elkülönített több mint 4 MFt-ot. A Jobbik Magyarországért 

Mozgalom teljes mellszélességgel támogatja a szavazást, és mindenkit arra buzdítanak, hogy 

menjenek el, de véleménye szerint az Állam biztosítsa az anyagi fedezetet a népszavazás 

lebonyolítására. Ezért módosítást javasol, hogy az elkülönített összeget töröljék.  

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy ez a pénz nem az önkormányzat 

pénze, ez  állami finanszírozás a népszavazásra, csak az önkormányzatnál átfutó tétel, hiszen az 

államnak is le kell könyvelni. Az önkormányzaton keresztül célfeladatként biztosítja az állam, és 

nem az önkormányzat költségvetéséből kell kifizetni, csak átfutó tételként szerepel. Ez technikai 

lebonyolítás, mert a népszavazásnak vannak technikai és személyi feltételei és azt az állam 

finanszírozza. Minden szavazásnál így van, hiszen állami feladat, és ha marad pénz az sem az 

önkormányzaté.  

 

Balog Lászlóné irodavezető tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a pénzösszeg a központi 

költségvetésből biztosított összeg, mely tartalmazza a hozzánk tartozó 7 településnek a 

népszavazásra biztosított összeget. Ezzel a pénzzel el kell számolni 25 nappal később a választást 

követően. Hangsúlyozza, hogy ezt a pénzt nem az önkormányzatok adják össze, hanem átfutó 

tételként szerepeltetni kell. 

 

Fügedi Richárd Alex elfogadja a tájékoztatást. Képviselő Úr érdeklődik, hogy ezt a pénzt 

egyébként akkor is megkapta volna az önkormányzat, ha nincs népszavazás?  

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester ha nincs népszavazás, akkor nem kap semmit az önkormányzat. 

Mivel a napirendhez több hozzászólás, vélemény nem hangzik el, így a rendelet-tervezetet teszi 

fel szavazásra. 

 

 

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

szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotja  
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Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

20/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelet 

 

a 4/2016. (II.25.) költségvetési rendeletének módosításáról 

 

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

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

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság 

véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

A 4/2016.(II.25.) rendelet (a továbbiakban: R.) 1.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

1.§ (1)  A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének 

           a) Bevételi főösszegét 6.621.159 eFt 

  

           b) Kiadási főösszegét 6.621.159 eFt 

  

(2) A bevételi főösszeg az alábbi finanszírozási bevételeket tartalmazza: 

    a)  előző évek maradványa  1.742.909 eFt 

  b) működési célú hitelfelvétel (forráshiány) 0 eFt 

  c) felhalmozási célú hitelfelvétel (forráshiány) 0 eFt 

  d) központi irányítószervi támogatás 1.209.992 eFt 

állapítja meg. 

2.§ 

Az R. 6.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

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

a)             19.077 eFt összegű általános (kockázati) tartalékot, és 

b)           197.677 eFt összegű céltartalékot állapít meg.  

3.§ 

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

4.§ 

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-től 

alkalmazni kell.  

   

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

                              jegyző                                                                       polgármester 

 

A rendelet kihirdetésének dátuma: 

2016. szeptember 29. 

Dr. Jakab Orsolya sk. 

        jegyző 
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2.) Az önkormányzat egészségügyi tárgyú rendeleteinek felülvizsgálata 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

 

Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság 

A 9 fő bizottsági tagból 6 fő vett részt a szavazásban, 6 fő igen szavazatával az Ügyrendi és 

Társadalmi Kapcsolatok Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek.  

 
Dr. Fekete Zoltán polgármester mivel a napirendhez a jelenlévő képviselők részéről módosító 

javaslat 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 

177/2016. (IX.28.) határozata 

 

az önkormányzat egészségügyi tárgyú rendeleteinek felülvizsgálatáról 

 

 

A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és a B-A-Z Megyei Kormányhivatal 

javaslatára figyelemmel az egészségügyi tárgyú önkormányzati rendeletek felülvizsgálatát 

elrendeli. 

A vonatkozó önkormányzati rendeletek módosítására, esetleges újraalkotására 2016. 

november 30-ig kerüljön sor. 

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a felülvizsgálattal és az előkészítéssel kapcsolatos 

intézkedések megtételére. 

 

 

Felelős:             jegyző 

Határidő:          október 10.,  illetve november 30. 

 

 

 

 

3.)Pályázat kiírása a Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői 

állására (Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
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Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság 

A 9 fő bizottsági tagból 6 fő vett részt a szavazásban, 6 fő igen szavazatával az Ügyrendi és 

Társadalmi Kapcsolatok Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot a 

mellékelt pályázati kiírással együtt elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek.  

 

 

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

határozati javaslatot a mellékelt pályázati kiírással együtt teszi fel szavazásra. 

 

 

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

szavazattal az alábbi határozatot hozza  

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

178/2016. (IX.28.) határozata 

 

Pályázat kiírása a Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde 

intézményvezetői állására 

 

 

A Képviselő-testület megtárgyalta a Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői 

állására vonatkozó előterjesztést és a mellékelt tartalommal pályázatot ír ki, melyet meg 

kell jelentetni a KÖZIGÁLLÁS honlapon, Mezőkövesd Város honlapján, és az Oktatási 

és Kulturális Közlönyben, valamint a Mezőkövesdi Újságban. 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelem szerint 
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PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi pályázatot hirdeti meg a 

Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde magasabb vezetői álláshelyének betöltésére. 

 

A pályázatot meghirdető szerv: 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

3400 Mezőkövesd, Mátyás király u. 112. 

Tel.: 49/511-500 

Fax.: 49/511-561 

 

Meghirdetett munkahely: 

Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde, intézményvezető 

3400 Mezőkövesd, László Károly u. 1. 

 

Képesítési- és egyéb feltételek: 

- Magyar állampolgárság 

- Büntetlen előélet, cselekvőképesség 

- Annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt 

- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása 

- A nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, 

teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg óvodapedagógus 

munkakörben történő határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló kinevezés 

- Főiskola, óvodapedagógus felsőfokú végzettség 

- pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség 

- legalább 5 év óvoda-pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat 

 

Előnyt jelent: 

- Óvodavezetői munkakörben szerzett legalább 3-5 év szakmai tapasztalat 

 

A pályázathoz csatolni kell: 

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt és annak igazolását, hogy a pályázó nem 

áll az intézményben végzendő tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás alatt. 

- iskolai végzettséget, képzettséget igazoló oklevél (oklevelek) másolatát 

-  a pályázó szakmai önéletrajzát 

- az intézmény vezetésére vonatkozó programot, a szakmai helyzetelemzésre épülő és a 

fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket 

- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagát 

megismerhetik. 

- adatvédelmi nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt 

személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez 

hozzájárul. 

- nyilatkozatát arról, ha a pályázó zárt képviselő-testületi ülésen kéri a pályázata 

tárgyalását 
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A pályázat benyújtásának határideje: 

A KÖZIGÁLLÁS  internetes oldalon történő közzétételtől számított 30 nap 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 

A pályázati eljárás lebonyolítását követő első képviselő-testületi ülés, de legkésőbb 2016. 

12. 29. 

 

Az állás elfoglalásának ideje: 

2017.01. 01. 

 

A magasabb vezetői beosztásra történő megbízás időtartama: 

2017. 01. 01.-től - 2021. 08. 15.-ig 

 

Illetmény, pótlék, egyéb juttatások: 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint.  

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A jogszabályban biztosított véleménynyilvánítási joggal rendelkező szervezetek 

véleményének bekérése után a pályázatokat az Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok 

Bizottság véleményezi. A megbízásról Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete dönt. A pályázat kiírója a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor 3 hónap 

próbaidőt köt ki. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát 

fenntartja. 

 

A pályázat benyújtásának helye, címe: 

A pályázatot három példányban az alábbi címre kell benyújtani. 

Dr. Fekete Zoltán polgármester Mezőkövesd Város Önkormányzata 3400 Mezőkövesd, 

Mátyás király u. 112.sz. 

 

 

 

 

4.)Pályázat kiírása a Mezőkövesdi Városgondnokság intézményvezetői 

állására (Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
 

 

Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság 

A 9 fő bizottsági tagból 6 fő vett részt a szavazásban, 6 fő igen szavazatával az Ügyrendi és 

Társadalmi Kapcsolatok Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot a 

mellékelt pályázati kiírással együtt elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

 

 

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

határozati javaslatot a mellékelt pályázati kiírással 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 

179/2016. (IX.28.) határozata 

 

Pályázat kiírása a Mezőkövesdi Városgondnokság  

intézményvezetői állására 

 

 

 

A Képviselő-testület megtárgyalta a Mezőkövesdi Városgondnokság intézményvezetői 

állására vonatkozó előterjesztést és a mellékelt tartalommal pályázatot ír ki, melyet meg 

kell jelentetni a KÖZIGÁLLÁS honlapon, Mezőkövesd Város honlapján, valamint a 

Mezőkövesdi Újságban. 

 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi pályázatot hirdeti meg a 

Mezőkövesdi Városgondnokság magasabb vezetői álláshelyének betöltésére. 

 

A pályázatot meghirdető szerv: 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

3400 Mezőkövesd, Mátyás király u. 112. 

Tel.: 49/511-500 

Fax.: 49/511-561 

 

Meghirdetett munkahely: 

Mezőkövesdi Városgondnokság intézményvezető 

3400 Mezőkövesd, Damjanich u. 2. 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

A Városgondnokság vezetése, munkáltatói jogok gyakorlása a Városgondnokság 

közalkalmazottai tekintetében, közfoglalkoztatottak irányítása. A Városgondnokság alapító 

okiratában meghatározott alaptevékenységekkel kapcsolatos feladatok koordinálása,  
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irányítása. (Önkormányzati intézmények, hivatal, takarítói, karbantartói feladatai, élelmezési 

központ működtetése, önkormányzati tulajdonú ingatlanok karbantartása, tanuszoda 

üzemeltetése, zöldterületek gondozása, parkfenntartás) 

 

Képesítési- és egyéb feltételek: 

- Magyar állampolgárság 

- Büntetlen előélet, cselekvőképesség 

- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása 

- Az intézményben fennálló közalkalmazotti jogviszony, vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti jogviszonyban történő kinevezés,  

- Felsőfokú iskolai végzettség  

- legalább 5 év hasonló munkakörben szerzett szakmai gyakorlat 

 

Előnyt jelent: 

- legalább két éves vezetői gyakorlat 

 

A pályázathoz csatolni kell: 

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt  

- iskolai végzettséget, képzettséget igazoló oklevél (oklevelek) másolatát 

-  a pályázó szakmai önéletrajzát 

- az intézmény vezetésére vonatkozó programot, a szakmai helyzetelemzésre épülő és a 

fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket 

- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagát 

megismerhetik. 

- adatvédelmi nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes 

adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

- nyilatkozatát arról, ha a pályázó zárt képviselő-testületi ülésen kéri a pályázata tárgyalását 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 

A KÖZIGÁLLÁS  internetes oldalon történő közzétételtől számított 30 nap 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 

A pályázati eljárás lebonyolítását követő első képviselő-testületi ülés, de legkésőbb 2017. 03. 

31. 

 

Az állás elfoglalásának ideje: 

2017.06. 10. 

 

A magasabb vezetői beosztásra történő megbízás időtartama: 

2017. 06. 10.-től - 2022. 07. 09.-ig 

 

Illetmény, pótlék, egyéb juttatások: 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint.  
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A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A jogszabályban biztosított szakértelemmel rendelkező, előkészítő bizottság véleményének 

bekérése után a pályázatokat az Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság véleményezi. 

A megbízásról Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A pályázat 

kiírója a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor 3 hónap próbaidő köt ki. 

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. 

 

A pályázat benyújtásának helye, címe: 

A pályázatot három példányban az alábbi címre kell benyújtani. 

Dr. Fekete Zoltán polgármester Mezőkövesd Város Önkormányzata 3400 Mezőkövesd, 

Mátyás király u. 112.sz. 

 

 

5.) A Szent László Alapítvány támogatási kérelme új hangrendszer 

beszerzésére (Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

 

Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság 

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

Fejlesztési Bizottság a  Szent László Alapítvány hangszer vásárlási kérelme támogatásáról  szóló 

határozati javaslatot – mely szerint a Képviselő-testület 2016. évi költségvetésének általános 

tartalék kerete terhére 300.000.- Ft-ot biztosít – elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

 

Fügedi Richárd Alex a város szempontjából fontos kezdeményezés, és támogatandó. A maga 

részéről 500 eFt-ra javasolja a támogatási összeget felemelni. 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester  hangsúlyozza, hogy az Alapítvány 300 eFt-ot kért, mert a többi 

pénz meg van. A költségvetésben meg van az éves támogatása, és ez egy plusz támogatás. 

 

Fügedi Richárd Alex elmondja, hogy már előfordult,  hogy kisebb összeget kértek, és nagyobb 

összeg lett megállapítva.  

 

Dr. Fekete Zoltán  polgármester  a fedezetet biztosítani kell, kéri Képviselő Urat, hogy jelölje 

meg, minek a terhére gondolja. 

 

Csirmaz József  képviselő és az Egyháztanács tagja elmondja, hogy valóban 300 eFt hiányzik a 

megvalósításhoz, és az önkormányzat költségvetését sem szeretnék tovább terhelni, tehát ennyi 

támogatást igényelnek.  

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester felhívja Fügedi Richárd Alex képviselő figyelmét, hogy annak 

idején nem szavazta meg a költségvetést, most meg osztogatná a pénzt.  

Mivel több hozzászólás, vélemény nem hangzik el, így Fügedi Richárd Alax módosító javaslatát 

teszi fel szavazásra, mely szerint 500 eFt támogatást biztosítsunk a Szent László Alapítvány 

részére. 
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A 12 fő Képviselő-testületi tagból 10 fő vett részt a szavazásban, és 1 igen 

szavazattal, 5 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett a módosított javaslatot nem 

fogadta el   

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester ezt követően az eredeti határozati javaslatban foglaltakat teszi fel 

szavazásra, mely szerint 300 eFt-tal támogatja a Szent László Alapítványt.  

 

 

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 

180/2016. (IX.28.) határozata 

 

A Szent László Alapítvány támogatási kérelme új  

hangrendszer beszerzéséről 

 

 

1. A Képviselő-testület támogatja a Szent László Alapítvány támogatási kérelmét egy új 

hangrendszer beszerzésére 300.000 Ft összegben az önkormányzat 2016. évi 

költségvetésének általános tartalék kerete terhére. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés 

megkötésére.  

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

6.)Víziközmű-rendszer tizenöt éves időtávra szóló gördülő fejlesztési tervének 

elfogadása (Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

 

Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság 

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

Fejlesztési Bizottság a víziközmű-rendszer tizenöt éves időtávra szóló gördülő fejlesztési 

tervének elfogadásáról szóló határozati javaslat  A/ változatát elfogadásra javasolja a Képviselő-

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

a határozati javaslat a.) alternatívájában 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 

181/2016. (IX.28.) határozata 

 

a víziközmű-rendszer tizenöt éves időtávra szóló 

gördülő fejlesztési tervének elfogadásáról 
 

 

1. A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta, és a 2017 – 2031. évekre szóló 

tizenöt éves gördülő fejlesztési tervben foglaltakkal egyetért, nem kíván 

észrevételt tenni. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert szükséges intézkedések 

megtételére, és az elfogadó nyilatkozat aláírására. 

 

 

Felelős:     polgármester 

Határidő:  azonnal 
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7.) 4 évszakos jégpálya bérlése (Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

 

Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság 

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

Fejlesztési Bizottság a 4 évszakos jégpálya 2016. december és 2017. január hónapokra történő 

bérléséről szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot teszi fel 

szavazásra, mivel a jelenlévő képviselők részéről módosító javaslat nem hangzik el.  

 

 

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 

182/2016. (IX.28.) határozata 

 

4 évszakos jégpálya bérléséről 

 

1. A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és támogatja a 4 évszakos jégpálya 

bérbe vételét 2016. december és 2017. január hónapokra. 

 

2. A Képviselő-testület a bérléshez szükséges fedezetet a költségvetési rendelet 34. 

mellékletében szereplő általános tartalék átcsoportosításának terhére biztosítja. 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

8.) ÖNKORMÁNYZATI INGATLANOK HASZNOSÍTÁSA 

8/1.) Illyés Gy. u. 8. 2/2. sz. alatti önkormányzati bérlakás hasznosítása 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
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Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság 

A 9 fő bizottsági tagból 6 fő vett részt a szavazásban, 6 fő igen szavazatával az Ügyrendi és 

Társadalmi Kapcsolatok Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az önkormányzati bérlakás 

lakásbérleti jogviszonyát Csörgőné Hornyák Zsanett és Csörgő Tibor részére 2016. október 1. – 

2017. szeptember 30. napjáig változatlan feltételekkel javasolja meghosszabbítani a Képviselő-

testületnek. 

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester mivel 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 

183/2016. (IX.28.) határozata 

 

Illyés Gyula út 8. 2/2. szám alatti önkormányzati bérlakás  

hasznosításáról 
 

 

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

alapterületű komfortos bérlakás lakásbérleti jogviszonyát Csörgőné Hornyák Zsanett és 

Csörgő Tibor Mezőkövesd, Illyés Gyula u. 8. 2/2. szám alatti lakosok részére 2016. 

október 1-től 2017. szeptember 30-ig változatlan feltételekkel meghosszabbítja. 

 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal összefüggő 

szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

 

8/2.)5387 hrsz.-ú (Kavicsos tó u.) és az 5383/48 hrsz.-ú (Mészáros Lázár u.)      

önkormányzati ingatlanból területrész értékesítése (Előterjesztés a jegyzőkönyv 

mellékletét képezi) 

 

 

Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság 

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

Fejlesztési Bizottság az 5387 hrsz.-ú (Kavicsos tó u.) és az 5383/48 hrsz.-ú (Mészáros Lázár u.) 
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önkormányzati ingatlanból történő területrész 1.200.- Ft/m2 áron történő értékesítéséről szóló 

határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság 

A 9 fő bizottsági tagból 6 fő vett részt a szavazásban, 6 fő igen szavazatával az Ügyrendi és 

Társadalmi Kapcsolatok Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot a 

mellékletekkel együtt elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

 

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

hangzik el, így a határozati javaslatot a melléklettel együtt teszi fel szavazásra. 

 

 

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

szavazattal az alábbi határozatot hozza  

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

184/2016. (IX.28.) határozata 

 

5387 hrsz.-ú (Kavicsos tó u.) és az 5383/48 hrsz.-ú (Mészáros Lázár u.)  

önkormányzati ingatlanból területrész értékesítése 
 

 

 

1./ A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és hozzájárul a mellékelt változási 

vázrajz alapján az 5387 hrsz.-ú, illetve 5383/48 hrsz.-ú önkormányzati ingatlanokból 

területrész értékesítéséhez. Az ingatlanok vételárát 1.200 Ft/m2  összegben határozata meg 

azzal, hogy vevők vállalják az adásvétellel kapcsolatos valamennyi költség (értékbecslés, 

telekhatár rendezés, ügyvédi munkadíj) viselését. 

 

2./ Az értékesíteni kívánt területrészeket a Képviselő-testület forgalomképtelen 

vagyontárgyból forgalomképessé nyilvánítja. 

 

3/ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására és 

a határozattal összefüggő szükséges intézkedések megtételére. 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelem szerint 
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8/3.) Sürgősségi indítvány:  

 Váci Mihály úti ingatlanokkal kapcsolatos telekalakítás (Előterjesztés a 

jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

 

Az előterjesztést bizottság nem tárgyalta.  

 

 

Dr. Jakab Orsolya Jegyző röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat, hogy a Váci Mihály 

úti lakosok korábban területvásárlási kérelmet nyújtottak be. A telekalakítási eljárás során 

felmerült az a probléma, hogy a lakosok nem szeretnék azt a területet megvásárolni, ami a Kánya 

patakig tart, mert az szervíz út, és arra nem tartanak igényt. A vízügyi hatóság így meg tudja 

közelíteni a területet az ő ingatlanukon kívül is.  

 

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

határozati javaslatot a mellékelt változási vázrajzzal együtt teszi fel szavazásra. 

 

 

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

szavazattal az alábbi határozatot hozza  

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

185/2016. (IX.28.) határozata 

 

a Váci Mihály úti ingatlanokkal kapcsolatos telekalakításról 
 

 

1./ A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és hozzájárul a 200/87 hrsz.-ú 

ingatlanból a Mezőkövesd belterület 200/61, 200/62, 200/63 és 200/65 hrsz.-ú 

földrészletek mellékelt változási vázrajz szerinti kialakításához, telekhatár rendezéséhez 

és az ingatlanok értékesítéséhez. 

 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal összefüggő 

szükséges intézkedések megtételére. 

 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelem szerint 
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9.) Indítványok, javaslatok 
 

 Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéséről 

(Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság határozata a jegyzőkönyv 

mellékletét képezi)   
 

 Tájékoztató az interpellációkra adott válaszokról (Előterjesztés a 

jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

Csiger Lajos képviselő az interpellációjára adott választ elfogadta. 

 

 

SZÓBELI INTERPELLÁCIÓ  

 

Dr. Jakab Orsolya Jegyző tájékoztatja Fügedi Richárd Alex képviselőt, hogy az önkormányzat 

Szervezeti és Működési Szabályzat 27. § (4) bekezdésének értelmében szóban csak egy 

interpelláció terjeszthető elő. Kéri a képviselő urat döntsön, hogy melyiket kívánja elmondani. 

 

--- FÜGEDI RICHÁRD ALEX köszöni Jegyző Nőnek a tájékoztatását. A három interpelláció 

közül a legfontosabb az Arany János út  - Fűzfa út kereszteződésénél a kőfelhordás. Az 

útépítésnél nem hagytak ívet a kanyarodásra, egyenesre csinálták meg, és ez okozza a 

kőfelhordást az útra. Többen megcsúsztak rajta, és a kerékpárosoknak is probléma. A 

kőfelhordást kéri letakarítani, ill. kérdezi, hogy van-e lehetőség, hogy a hibát kijavítsák?  

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester az interpelláció kivizsgálására és megválaszolására felkéri Vigh 

Henrik irodavezetőt.  

 

Felkéri a jelenlévőket és a televízió nézőket, hogy vasárnap vegyenek részt a népszavazáson. A 

demokrácia gyakorlása azt jelenti,  hogy minden magyar állampolgár kinyilvánítja a véleményét, 

hogy az országot meg kell védeni magunk és utódaink számára. Még egyszer kéri, hogy biztassák 

rokonaikat, szomszédjaikat, hogy vegyenek részt a népszavazáson.  

 

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  

 

 Fügedi Richárd Alex           Molnár Istvánné      

 települési képviselő       települési képviselő  


