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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 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  Vámos Zoltán alpolgármester 

Csiger Lajos     Csirmaz József  

Csirmaz Zsolt    Bajzát Melinda 

Molnár Istvánné   Malatinszky Károly   

Takács József    Fügedi Richárd Alex  

Nyeste László    Jámbor Márk István 
 

 

Mezőkövesdi Közös Önkormányzati  Hivatal részéről: 

Dr. Jakab Orsolya jegyző  

Balog Lászlóné irodavezető 

Vigh Henrik irodavezető 

Toma Tibor főépítész  

Pázmándi-Guba Viktória munkatárs (érintett napirendnél) 

 

Meghívottak:  Kerékgyártó László Járási Hivatal Vezetője  

 Lázárné Csirmaz Henriett Idegenforgalmi Egyesület elnöke (érintett 

napirendnél)  

  

   

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

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

Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Nyeste László és Takács József képviselőket.    

 

Kiosztásra került: Az 5. napirendnél a Tanuszodánál új határozati javaslat.  

 

 

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

meghívón szerepelő napirendi pontokat teszi fel szavazásra. 

 

 

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

szavazattal az alábbi határozatot hozza 
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Interpellációs szándékát jelezte  

Fügedi Richárd Alex és Jámbor Márk István képviselők 

Fügedi Richárd Alex írásban is nyújtott be interpellációt  

 

 

Kérdést kíván feltenni 

Jámbor Márk István  

 

 

Polgármesteri  tájékoztató (Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)  
 

 

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

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

foglaltakat teszi fel szavazásra. 

 

 

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

szavazattal a polgármesteri tájékoztatót elfogadja  

 

 

Jelentés a 2016. szeptember 30-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 12 fő vett részt a szavazásban, és 12 igen 

szavazattal az alábbi határozatot hozza  

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

196/2016. (X.26.) határozata 

 

Jelentés a 2016. szeptember 30-ig lejárt határidejű képviselő-testületi  

döntések  végrehajtásáról 

 

 

1.) A Képviselő-testület elfogadja a 20/2016. önkormányzati rendelet, valamint a 148, 

165, 167, 170, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192/2016. 

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. 
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2.) A 177, 184, 194/2016. határozat végrehajtásáról szóló jelentést azzal fogadja el, hogy 

a végrehajtást követően a polgármester ismételten adjon tájékoztatást.  

 

 

 Felelős:  polgármester  

 Határidő:  azonnal és folyamatos  

 

 

 

1.)„Tiszta udvar rendes ház” városszépítő program értékelése (Előterjesztés a 

jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

 

 

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 javaslatot 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek.  

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a díjak átadására az érintettekkel 

egyeztetett nap délutánján kerül sor, mivel nagyon sokan még aktív dolgozók, és nem tudnak 

eljönni a munkából. Miután a napirendhez a jelenlévő képviselők részéről hozzászólás, vélemény 

nem hangzik el, így a határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 

 

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

szavazattal az alábbi határozatot hozza  

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

197/2016. (X.26.) határozata 

 

A „Tiszta udvar, rendes ház” városszépítő program értékeléséről 

 

1.) Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a „Tiszta udvar, 

rendes ház” városszépítő versenyre felállított értékelő bizottság döntésével. 

A  Képviselő-testület az alábbi személyeket és portákat  részesíti díjazásban: 

 

I. körzetben:   Noszlopy Péter (Katalin u. 62.) 

   Dr. Kertész Mátyás (Mária u. 91.) 
 

II. körzetben:  Kiss János (Szomolyai u. 98.) 

   Takács István (Rákóczi u. 50.) 
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III. körzetben: Hajdú Gábor (Zsófia u. 9.) 

   Csörgő Róbert (Zsófia u. 38.) 
 

IV. körzetben: Lázár Józsefné (Gróf Zichy u. 48.) 

   Lázár Gáspár (Antal u. 6.) 

 

V. körzetben: Vámos László Gáspár (Muskátli u. 4.) 

   Dusza Bertalan (Nagy Pál u. 40.) 

 

VI. körzetben: Bartók István (Akácfa u. 33.) 

   Panyi János (Gróf Bethlen I. u. 8/A.) 

 

VII. körzetben: Nyeste Jánosné (Köszméte u. 20.) 

   Vincze Péter (Cseresznye u. 63/B.) 

 

VIII. körzetben: Tóth János (Gém u. 8.) 

   Radványi László (Pacsirta u. 21.) 

 

 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére és a díjak átadására.  

 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2016. december 31.  

 

 

 

2.) Megállapodás a Matyóföldi Idegenforgalmi Egyesülettel a helyi TDM 

szervezet 2017. évre szóló támogatásáról (Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét 

képezi) 
 

 

Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság 

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

és Fejlesztési Bizottság a Matyóföldi Idegenforgalmi Egyesület mint a helyi TDM 2017. évi 

támogatási megállapodásáról 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 javaslatot a 

mellékelt feladat ellátási megállapodással együtt elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek.  

 



5 

 

Csirmaz Zsolt javasolja szlovák nyelvű szóróanyagok elkészítését is, mert sokan érdeklődnek 

utána. 

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester ígéri, hogy a szóróanyagok szlovák nyelven is el fognak készülni. 

Miután a napirendhez módosító javaslat nem hangzik el, így a határozati javaslatot a mellékelt 

feladat-ellátási megállapodással együtt teszi fel szavazásra. 

 

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

szavazattal az alábbi határozatot hozza  

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

198/2016. (X.26.) határozata 

 

A Megállapodás a Matyóföldi Idegenforgalmi Egyesülettel a helyi  

TDM szervezet 2017. évre szóló támogatásáról 

 

 

1.) A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Matyóföldi Idegenforgalmi Egyesület 

megszervezze a város – 2017. évben megrendezésre kerülő – „Utazás 2017.” kiállításon 

történő részvételét, elkészíttesse a városi kiadványt, továbbá egy alkalommal Budapesten 

metró reklámos megjelenést bonyolítson le. Az Egyesület a kiadvány tartalmáról, a 

kiállításon való megjelenés továbbá a metróreklám részleteiről előzetes egyeztetésre 

köteles az Önkormányzat illetékes munkatársával. 

 

2.) A feladatok ellátására Mezőkövesd Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében 

2,3 millió Ft kiadást tervez be a „Helyi TDM szervezet támogatása” címen.  

 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a mellékelt Feladat Ellátási 

Megállapodás aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.  

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  folyamatos 

 

 

 

Feladat Ellátási Megállapodás  

 

 

mely köttetett egyrészről Mezőkövesd Város Önkormányzata (képviseli: Dr. Fekete 

Zoltán, polgármester), másrészről a Matyóföldi Idegenforgalmi Egyesület (képviseli: 

Lázárné Csirmaz Henriett, elnök) között az alábbi feltételekkel: 
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Jelen együttműködési megállapodás Mezőkövesd Város Önkormányzata és a Matyóföldi 

Idegenforgalmi Egyesület - helyi TDM szervezet (továbbiakban TDM szervezet) közti 

kapcsolatot szabályozza. 

Érvényessége 2017. január 1-től 2017. december 31-ig tart. 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata turisztikai feladatai közül átadja a TDM szervezet 

számára az alábbiakat: 

 turisztikai marketing tervezése és megvalósítása: 

 városi kiadvány tartalmi szerkesztése, grafikai tervezése, nyomdai 

  kivitelezése  

 Utazás kiállítás megjelenés tervezése, koordinálása, lebonyolítása,  

 turisztikai célú hirdetések; 

 turisztikai információs rendszer működtetése és fejlesztése: kültéri 

    tájékoztató eszközök aktualizálása (táblák, iránymutatók, térképek), 

    városi honlap turisztikai tartalmának frissítésével kapcsolatos  

    szolgáltatás a Mezőkövesdi Média Nonprofit Kft számára; 

 turisztikai információ szolgáltatás szakmai irányítása és koordinációja,  

    melyet Mezőkövesd Város Önkormányzata, a Mezőkövesdi  

    KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft. és a TDM szervezet egy 3 oldalú  

    megállapodásban rögzített; 

 mindezen feladatok mellé a döntési kompetenciákat is átadja a helyi  

    TDM szervezet számára; 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata a fent megjelölt feladatok ellátására a 2017. évi 

költségvetésében 2,3 millió Ft-ot különít el a TDM szervezet számára.  

 

A TDM szervezet vállalja az alábbi feladatok ellátását: 

-   városi kiadvány készítése az alábbi paraméterekkel: 

- 21 x 21 cm négyzet alakú forma, 16 o. + borító, 10.000 példány 

- Utazás 2017. kiállítási megjelenés lebonyolítása régiós standon belüli  

  megjelenéssel 

- 1 alkalommal metró reklám lebonyolítása Budapesten (metró padlómatrica)  

- a városi honlap „Mezőkövesd” (turizmus) és „Programok” menüjének  

  folyamatos frissítése, tartalom-menedzsmentje 

 

Mezőkövesd, 2016. ………………………….. 

 

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

Dr. Fekete Zoltán                     Lázárné Csirmaz Henriett 
      polgármester       elnök 

  Mezőkövesd Város Önkormányzata                Matyóföldi Idegenforgalmi  

                                                                                       Egyesület 

Ellenjegyezte: 

     ………………………………… …………………………………………… 

Dr. Jakab Orsolya           Balog Lászlóné 

                               jegyző               irodavezető 
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3.) Környezeti Fenntarthatósági Terv aktualizálása (Előterjesztés a jegyzőkönyv 

mellékletét képezi) 
 

 

Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság 

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

Fejlesztési Bizottság a Környezeti Fenntarthatósági Terv aktualizálásáról szóló határozati 

javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

 

Jámbor Márk István véleménye szerint igen részletes az anyag, mégis súlyos hiányosságokat 

fedezett fel benne pl. Hulladékgazdálkodási téma az elmúlt 5 évről hiányzik. A hulladék 

szállítással kapcsolatban elmondja, hogy tudomása van arról, hogy a lakástulajdonos nem 

rendelkezik szemétszállítási szerződéssel, és mégis elviszik a hulladékot. A lomtalanítást említi 

meg, hogy a lakosság kihelyezi a lomot, és egyesek széthordják a városban. A 

szennyvízhálózattal kapcsolatban megemlíti, hogy a terv szerint 100 %-osan rá vannak 

kapcsolódva, holott szerinte sok lakás van, ami nincs rákötve. Véleménye szerint amennyiben a 

többségi társadalom tudja fizetni, akkor senkinek nem lehet kibúvó. A levegőbiztonsággal 

kapcsolatban megemlíti, hogy 2011-es az adat, szerinte azóta van változás. Tudomása van róla, 

hogy a téli időszak beálltával egyesek ruhaneművel tüzelnek. Tisztában van vele, hogy az 

önkormányzatnak olcsóbb beszerezni a rászoruló lakosság részére a lignitet, de figyelembe kell 

venni, hogy közvetlen kitermelés után a lignit rákos megbetegedést okozhat.  

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester elmondja, hogy  környezeti fenntarthatósági tervről van szó.  

Tudomásul kell venni, hogy a hulladékgazdálkodással kapcsolatban az önkormányzatnak nincs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

dolga, a Városgazdálkodási Zrt is alvállalkozóként vesz részt a munkában. Jó dolog véleménye 

szerint, hogy elviszik a szemetet onnét is, aki nem fizet. Az, hogy hogyan köt szerződést, hogyan 

hajtatja be a díjat az a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szövetség dolga. Hónapok óta zajlik az 

önkormányzat részéről ellenőrzés, hogy kinek van közszolgáltatási szerződése és kinek nincs. 

Szennyvízzel kapcsolatban elmondja, hogy annak kötelező az igénybevétel, akinek van vezetékes 

ivóvize. Talajterhelési díjat ha van vízfogyasztás minden esetben fizetni kell 1.800 Ft/m3. Ez ki 

van szabva, a behajtása nehézségekbe ütközik. Régen nem volt kötelező a szigetelt 

szennyvíztározók építése és úgy építkezhettek. Biztos, hogy nem fognak senkit felszólítani azért, 

amit a jogszabály nem tesz kötelezővé. Közösségi szabályszegés miatti eljárás minden esetben 

elindul. Levegőszennyezéssel kapcsolatban elmondja, hogy 2013. évben a Zsóry fürdő és területe 

gyógyhellyé lett minősítve, ezért szigorú ellenőrzéseket végeznek. A lignittel kapcsolatban 

tájékoztatja a jelenlévőket, hogy nem tudnak vásárolni a bányától. Hangsúlyozza, hogy 

önkormányzati köztisztviselő nem kutakodhat, hogy ki mivel tüzel. Lehet jelenteni a 

katasztrófavédelemnek, meg kell mérni a levegőszennyezettséget, és az erre illetékes szerv majd 

eljár. Javasolja, hogy tegyék meg a feljelentést az illetékes hatóságoknál. Javaslatot szívesen 

veszi, sőt felteszi döntéshozatalra. Semmi nem tiltja, hogy a környezeti fenntarthatósági tervet ne 

3 évenként vizsgálják felül, hanem az aktuális dolgokat bármikor bele lehet tenni.  

 

Jámbor Márk István  régebben javasolta az  ad-hoc bizottság felállítását, akik a lomtalanítással 

foglalkoztak volna, de ez a bizottság nem alakult meg,  továbbra is kezdeményezi  a 
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megválasztását. Konkrét kidolgozott javaslatokkal szeretne előállni, akár bizottsági ülés 

keretében is. A lignittel kapcsolatban elmondja, hogy nem saját maga találta ki, hogy káros a 

lakosságra, mert nincs benne szűrőeszköz. A szemétszállításnál meg kell találni a felelőst.  

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester lomtalanítással kapcsolatban elmondja, hogy ő is tapasztalta 

egyesek valóban meg akarták  lepni a lomokat, de felhívta a rendőrséget, a járőr ott járkált, és az 

emberek eltűntek. Hangsúlyozza, hogy nem a városé a szemét, hanem  az NHSZ-é. Ez a 

probléma nemcsak városi, hanem országos szintű. Megértést kér azok nevében is, akik anyagi 

helyzetük miatt csak lignittel tudnak tüzelni. A közösségek kell, hogy tűrjék egymás dolgait is. 

Ma az országban nem tud mindenki gázkazánnal fűteni, ezt tudomásul kell venni.  

 

Csiger Lajos tanulmányozta az előterjesztést, és jó dolognak tartja, hogy maguk vizsgálhatják 

felül a tervet. Mi itt helyben mit akarunk tenni, azt csak mi tudjuk. Az anyagban vannak feladatok 

és vállalások, közben is vannak vállalások, egészségvédelem, szociális területnek a városi 

feladatai benne vannak, fel van osztva övezetekre, mindenről van vélemény és terv. Szerinte a 

zöldfelületnek, akár a külterületi utaknak a helyzete nem rossz. Hosszú távú felfogásunk meg 

van, e nélkül a koncepció nélkül működik a város és élhető. Az, hogy néhány lakás nincs rákötve 

a szennyízhálózatra, de az ivóvízre sincs. A kormány is felmérte a fontosságát a hulladékgyűjtés, 

víz-  és szennyvízszolgáltatás, kéményseprés terén, melyeket állami feladatnak tekint,  állami 

szervekhez utalja, mert a gazdasági érdekeket vették figyelembe. Pl. régen nem építettek 

hulladéklerakókat, hanem elégették a hulladékot. A Mátrai Erőmű tárgyalásban van a kormánnyal 

és vállalkozik a feladatra. A jövőben az önkormányzatoknak sem fognak adni szociális tüzelőt. A 

levegőminőség szerinte a városban nem rossz. Akár a tömegközlekedéssel, kerékpáros 

közlekedéssel tesznek a levegőszennyezettség ellen. Az előterjesztést  jónak tartja, ezért javasolja 

a határozati javaslat elfogadását.  

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester egyetért azzal, hogy a szakbizottság minden évben tűzze 

napirendre a témát. Az önkormányzat  saját erőből megszervezi a zöldhulladék elszállítását is, az 

NHSZ-nek nem kell fizetni lerakási díjat, csak szállítási költség terheli az önkormányzatot. Több 

büntetést kiszabtak már kerti hulladék égetéséért. Terjed a hír, ezért már sokan betartják a 

rendeletet. Magunkra vagyunk hagyatva, mert erre illetékes hatóság nem siet a segítségünkre. 

Javasolja, hogy szakbizottság minden évben tárgyalja a környezeti fenntarthatósági tervet, és 

amennyiben változtatás van, akkor kerüljön a képviselő-testület elé is.  

 

Jámbor Márk István javasolja, hogy mind a két bizottság tárgyalja meg minden évben.  

 

 

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

határozati javaslatot a mellékelt Környezeti Fenntarthatósági Tervvel együtt teszi fel szavazásra.  

 

 

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

szavazattal az alábbi határozatot hozza  
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Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

199/2016. (X.26.) határozata 

 

a Környezeti Fenntarthatósági Terv aktualizálásáról 

 

 

 

 

A Képviselő-testület az előterjesztéset megtárgyalta, és a „Mezőkövesd Város 

Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Terve 2016. 3. felülvizsgálat” című 

dokumentumot elfogadja. 

 

 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő:   azonnal 
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4.) Közterület elnevezése (Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

 

Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság 

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

tartózkodásával a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság az 1923 hrsz-ú közterületi ingatlan 

elnevezéséről szóló határozati javaslatot, mely szerint a közterület neve Réka utca, elfogadásra 

javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Csirmaz József mivel ebben az esetben egy közről van szó és egyik oldalról van csak 

kiközlekedése, ezért javasolja, hogy  az Elvira utcáról történjen a számozás. 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester nem jó ötletnek tartja Képviselő Úr javaslatát, új utca 

elnevezéstől nem kell félni. Mivel a napirendhez a jelenlévő képviselők részéről több 

hozzászólás, vélemény nem hangzik el, így a határozati javaslatban foglaltakat teszi fel 

szavazásra. 

 

 

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

szavazattal az alábbi határozatot hozza  

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

200/2016. (X.26.) határozata 

 

közterület elnevezéséről 

 

 

1.) A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta, és Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14/A § (1) bekezdése alapján 

az alábbi döntést hozza: 

 

1923 hrsz.-ú közterületi ingatlant elnevezi. A közterület neve Réka utca. 

 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket 

tegye meg. 

 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő:  folyamatos 
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5.) A Városi Tanuszoda nyitva tartásának, díjtételeinek meghatározása 

(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 Városi Tanuszoda nyitva tartásának, díjtételeinek meghatározásáról 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 Városi Tanuszoda nyitva 

tartásának, díjtételeinek meghatározásáról szóló határozati javaslatot ajánlja a Képviselő-

testületnek azzal a kiegészítéssel, hogy a Bizottság kéri a bérletes díjak felülvizsgálatát. A 

Mezőkövesdi Városgondnokság módosított Alapító Okiratát változatlan formában elfogadásra 

javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester elmondja, hogy a tapasztalatok alapján 2-3 hónap után  lehet, 

hogy felül kell vizsgálni a nyitvatartási időt, ill. a belépő díjjal kapcsolatos megállapításokat. 

Természetesen figyelembe veszik a Zsóry fürdő belépő díjait is. Már most látni lehet, hogy ez az 

uszoda pénzbe fog kerülni, de az ésszerű törekvés az, ha ezeket a kiadásokat igyekeznek 

minimalizálni. Ezek a jegyek felülvizsgálatra kerülnek, működtetés során takarékossági 

intézkedést is tudnak  tenni. Cél, hogy minden fiatal megtanuljon úszni. Kéri, hogy a nyitvatartási 

időt és belépő díjakat úgy kezeljék, hogy a tapasztalatok után felülvizsgálatra kerül. Mivel a 

napirendhez módosító javaslat nem hangzik el, így a jelen ülésen kiosztott határozati javaslatot a 

melléklettel együtt teszi fel szavazásra. 

 

 

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

szavazattal az alábbi határozatot hozza  

 

 
Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

201/2016. (X.26.) határozata 

 

a Városi Tanuszoda nyitva tartásának, díjtételeinek meghatározásáról 

 

1./ Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést 

megtárgyalta és a Városi Tanuszoda működtetését a Mezőkövesdi Városgondnokság 

feladataként határozza meg. 
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2./ A Képviselő-testület a Mezőkövesdi Városgondnokság Alapító Okiratának 

módosításához a 1. melléklet, az egységes szerkezetű Alapító Okirat elfogadásához a 2. 

melléklet szerint hozzájárul. 

3./ A Képviselő-testület a Városi Tanuszoda nyitva tartását az alábbiak szerint határozza 

meg: 

Szeptember 1-től- június 30-ig 

H 600-700 730-1530 1600-2000 

8+8 óra = 16 óra 

16 óra x 5 nap = 

= 80 óra/hét 

K 600-700 730-1530 1600-2000 

Sze 600-700 730-1530 1600-2000 

Cs 600-700 730-1530 1600-2000 

P 600-700 730-1530 1600-2000 

Szo 700-1500 - - 

V zárva - - 

 

    Július 1-től-augusztus 20-ig 

 

H zárva  

K,Sze, 

Cs, P, 

Szo 

700-1500 8 óra x 5 nap = 1 hét 

V zárva  

 

    Ünnepnapokon, munkaszüneti napokon külön rendelkezés szerint. 

 

4./ A Képviselő-testület a Városi Tanuszoda belépődíjait az alábbiak szerint határozza 

meg: 

BELÉPŐDÍJ 

 

Jegyárak 

 

 „B” 

Felnőtt belépő 800 Ft 
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Diák, nyugdíjas belépő 600 Ft 

Úszójegy 600-700 300 Ft 

 

Bérletek 

 

 „B” 

30 napos reggeli úszóbérlet 7 000 Ft 

10 alkalmas felnőtt 

úszóbérlet 
6 000 Ft 

10 alkalmas diák-, nyugdíjas 

úszóbérlet 
4 000 Ft  

Úszósapka bérlés    200 Ft 

Hajszárító bérlés    200 Ft 

Csoportos úszásoktatás 600 Ft/fő/óra 

Iskolai keretek közötti 

úszásoktatás  
megegyezés szerint 

 

5./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és az intézményvezetőt a határozattal 

összefüggő szükséges intézkedések megtételére, okiratok aláírására. 

 

Felelős:  Polgármester 

              Intézményvezető 

Határidő:  Értelem szerűen 
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Okirat száma: 3M/2016. 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

A Mezőkövesdi Városgondnokság a Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete által 2016. április 6. napján kiadott 2A/2016. számú alapító 

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

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 201/2016.(X.28.) 

határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom: 

 

1.Az alapító okirat 1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

      1.2.A költségvetési szerv 

      1.2.1.székhelye: 3400 Mezőkövesd, Damjanich utca 1. 

      1.2.2.telephelyei: 

 

 telephely megnevezése telephely címe 

1  Mezőkövesd, Építők útja 1. 

2  Mezőkövesd, Móra Ferenc utca 2. 

3  Mezőkövesd, Hősök tere 14. 

4  Mezőkövesd, Mátyás király út 225. 

5  Mezőkövesd, Mátyás király út 146. 

6  Mezőkövesd, László Károly utca 1. 

7  Mezőkövesd, Dohány utca 1. 

8  Mezőkövesd, Egri út 3. 

9  Mezőkövesd, Deák Ferenc utca 1. 

 

2.Az alapító okirat 4.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

   4.1.A költségvetési szerv közfeladata: Önkormányzati, valamint társulási intézmények 

ellátó,  

        kisegítő szolgálatai. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4.§ 18. 

pontja  

       alapján a települési önkormányzat, a saját tulajdonát képező ingatlanban folyó állami  

       köznevelési feladatellátáshoz szükséges tárgyi feltételeket, továbbá a tárgyi feltételek  

       rendelkezésre állásához szükséges személyi és pénzügyi feltételeket az e törvényben  

        meghatározottak szerint  biztosítja. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi  

       CLXXXIX. törvény 13.§ (1)  bekezdés 2., 5., 9., 12, 14., 15., 18. és 19. pontjai alapján  

       településüzemeltetési, környezet- egészségügyi, lakás- és helyiséggazdálkodási, helyi  
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       közfoglalkoztatási feladatok, valamint sport,  ifjúsági ügyek ellátása. Kistermelők,  

       őstermelők számára értékesítési lehetőség biztosítása,  helyi közösségi közlekedés  

       biztosítása valamint hulladékgazdálkodási tevékenység. 

 

3.Az alapító okirat 4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

   4.3.A költségvetési szerv alaptevékenysége: Az építményen belül végzett kombinált  

         kisegítő szolgáltatás (létesítményben elvégzendő ált. belső takarítás, kisebb javítás,  

         karbantartás, és egyéb kapcsolódó szolgáltatás), lakás és helyiséggazdálkodási  

          feladatok ellátása. Intézményi étkeztetés keretében biztosított étkezéssel 

kapcsolatos  

         tevékenység. 

   Helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb   

   közterületek  kialakítsa és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása. 

 

   Köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása. 

   Részvétel a helyi közfoglalkoztatásban, piac üzemeltetése (beleértve a kistermelői  

   piacot is) Sportfeladatok ellátása. Helyi közösségi közlekedés biztosítása,  

   hulladékgazdálkodási feladatok (nem veszélyes települési hulladék gyűjtése,  

   válogatása, szállítása, átrakása, ártalmatlanítása) ellátása.  

 

4.Az alapító okirat 4.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

   4.4.A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti 

megjelölése: 

 

 kormányzati 

funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 

szolgáltatások 

2 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás  

3 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

4 045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 

5 047120 Piac üzemeltetése 

6 051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása 

7 051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, 

elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása 

8 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, 

szállítása, átrakása 

9 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 

10 066010 Zöldterület-kezelés 

11 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
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12 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 

13 081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 

14 081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 

15 081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 

16 086090  Egyéb szabadidős szolgáltatás 

17 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

18 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, 

oktatásával összefüggő működtetési feladatok 

19 091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok 

20 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, 

oktatásával összefüggő működtetési feladatok 

21 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai 

elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok 

22 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

23 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

24 096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása 

25 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 

26 102025 Időskorúak átmeneti ellátása 

27 102031 Idősek nappali ellátása 

28 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása 

29 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében 

30 104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében 

31 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

32 106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése 

33 107051 Szociális étkeztetés 

 

 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 

alkalmazni. 

Kelt: Mezőkövesd, 2016. október …. 

P.H. 

Dr. Fekete Zoltán 

polgármester  
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Okirat száma: 3A/2016. 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

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

Városgondnokság alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1.A költségvetési szerv 

megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1.A költségvetési szerv 

      1.1.1.megnevezése: Mezőkövesdi Városgondnokság 

1.2.A költségvetési szerv 

      1.2.2.székhelye: 3400 Mezőkövesd, Damjanich utca 1. 

      1.2.2.telephelyei: 

 telephely megnevezése telephely címe 

1  Mezőkövesd, Építők útja 1. 

2  Mezőkövesd, Móra Ferenc utca 2. 

3  Mezőkövesd, Hősök tere 14. 

4  Mezőkövesd, Mátyás király út 225. 

5  Mezőkövesd, Mátyás király út 146. 

6  Mezőkövesd, László Károly utca 1. 

7  Mezőkövesd, Dohány utca 1. 

8  Mezőkövesd, Egri út 3. 

9  Mezőkövesd, Deák Ferenc utca 1. 

2.A költségvetési szerv 

alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 
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2.1.A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2004. január 1. 

3.A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1.A költségvetési szerv irányító szervének 

      3.1.1.megnevezése: Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

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

4.A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1.A költségvetési szerv közfeladata: Önkormányzati, valamint társulási intézmények ellátó,  

      kisegítő szolgálatai. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4.§ 18. 

pontja  

     alapján a települési önkormányzat, a saját tulajdonát képező ingatlanban folyó állami  

     köznevelési feladatellátáshoz szükséges tárgyi feltételeket, továbbá a tárgyi feltételek  

     rendelkezésre állásához szükséges személyi és pénzügyi feltételeket az e törvényben  

      meghatározottak szerint biztosítja. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi  

     CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 2., 5., 9., 12, 14., 15., 18. és 19. pontjai alapján  

     településüzemeltetési, környezet-egészségügyi, lakás- és helyiséggazdálkodási, helyi  

      közfoglalkoztatási feladatok, valamint sport, ifjúsági ügyek ellátása. Kistermelők, 

őstermelők  

      számára értékesítési lehetőség biztosítása, helyi közösségi közlekedés biztosítása 

valamint  

     hulladékgazdálkodási tevékenység. 

4.2.A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 
841117 Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő 

szolgálatai 

4.3.A költségvetési szerv alaptevékenysége: Az építményen belül végzett kombinált 

kisegítő  

      szolgáltatás (létesítményben elvégzendő ált. belső takarítás, kisebb javítás, 

karbantartás,  

     és egyéb kapcsolódó szolgáltatás), lakás és helyiséggazdálkodási feladatok ellátása. 

     Intézményi étkeztetés keretében biztosított étkezéssel kapcsolatos tevékenység. 
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      Helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb 

közterületek  

     kialakítsa és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása. 

 Köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása. 

 Részvétel a helyi közfoglalkoztatásban, piac üzemeltetése (beleértve a kistermelői 

piacot is)   Sportfeladatok ellátása. Helyi közösségi közlekedés biztosítása, 

hulladékgazdálkodási  feladatok (nem veszélyes települési hulladék gyűjtése, 

válogatása, szállítása, átrakása, ártalmatlanítása) ellátása.  

4.4.A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati 

funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 

szolgáltatások 

2 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás  

3 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

4 045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 

5 047120 Piac üzemeltetése 

6 051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása 

7 051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, 

elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása 

8 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, 

szállítása, átrakása 

9 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 

10 066010 Zöldterület-kezelés 

11 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

12 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 

13 081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 

14 081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 

15 081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 

16 086090  Egyéb szabadidős szolgáltatás 

17 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

18 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, 

oktatásával összefüggő működtetési feladatok 

19 091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok 

20 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, 

oktatásával összefüggő működtetési feladatok 

21 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai 

elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok 

22 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
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23 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

24 096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása 

25 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 

26 102025 Időskorúak átmeneti ellátása 

27 102031 Idősek nappali ellátása 

28 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása 

29 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében 

30 104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében 

31 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

32 106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése 

33 107051 Szociális étkeztetés 

4.5.A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Mezőkövesd közigazgatási 

területe 

5.A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1.A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét 

nyilvános pályázat útján Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény figyelembevételével 

nevezi ki és menti fel. A kinevezés 5 éves időtartamra szól. Az egyéb munkáltatói jogokat 

a polgármester gyakorolja.  

5.2.A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkalmazott A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 

2. megbízási jogviszony  A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

3. munkaviszony A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

6.Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 

alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2013. január 30. napján kelt alapító 

okiratot visszavonom. 

 

Kelt; Mezőkövesd, 2016. október ….. 
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Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendelet  

5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító 

okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak 

a Mezőkövesdi Városgondnokság 2016. október 26. napján kelt,  

…………………………………………….……………………… napjától alkalmazandó 

3M/2016. okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának. 

 

Kelt: ……………………………………………………… 

P.H. 

Magyar Államkincstár 

 

 

 

 

 

 

 

6.) Gépjármű beszerzés (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 Shick-R Kft. (Eger, Kistályai át 20.) ajánlatában szereplő Reanault Trafic 

Pack Comfort 1.6. dCi. típusú tehergépjármű beszerzéséről szóló határozati javaslatot elfogadásra 

javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

 

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

határozati javaslatot teszi fel szavazásra.  

 

 

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

szavazattal az alábbi határozatot hozza  
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Mezőkövesd Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének  

202/2016. (X.26.) határozata  

 

gépjármű beszerzéséről 

 

 

1.) A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és a gépjármű beszerzésre a Shick-

R Kft. (3300 Eger, Kistályai út 20.) ajánlatában szereplő Renault Trafic Pack Comfort 

1.6 dCi típusú tehergépjármű beszerzését támogatja bruttó 6.030.072 Ft áron.  

 

2.) A Képviselő-testület a beszerzéshez szükséges összeget, valamint az üzembe helyezés 

fedezetét, a költségvetési rendelet 34. mellékletében szereplő 3.7.7. Előre nem 

tervezett feladatok előirányzat átcsoportosításának terhére biztosítja.  

 

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

szükséges intézkedések megtételére.  

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

7.) ÖNKORMÁNYZATI INGATLANOK HASZNOSÍTÁSA 

7/1.) Barack u. 46. szám alatti ingatlan hasznosítása (Előterjesztés a jegyzőkönyv 

mellékletét képezi) 
 

 

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 az önkormányzati bérlakás 

lakásbérleti jogviszonyát Burai Anita részére 2016. november 1. napjától 2017. október 31. 

napjáig változatlan feltételekkel javasolja meghosszabbítani a Képviselő-testületnek. 

 

 

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 12 fő vett részt a szavazásban, és 11 igen 

szavazattal, 1 nem ellenében az alábbi határozatot hozza  
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Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

203/2016. (X.26.) határozata 

 

Barack u. 46. szám alatti ingatlan hasznosításáról 
 

 

1./ A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és a Mezőkövesd, Barack u. 46. 

szám alatti 6224/6 hrsz.-ú önkormányzati bérlakás lakásbérleti jogviszonyát Burai Anita 

(Mezőkövesd, Barack u. 46. szám) részére 2016. november 1-től 2017. október 31. 

napjáig változatlan feltételekkel meghosszabbítja. 

 

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

szükséges intézkedések megtételére. 

 

 

Felelős:         polgármester 

Határidő:  értelem szerint 

 

 

 

7/2.) Juharfa u. 1. 1/1. szám alatti önkormányzati bérlakás hasznosítása 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

 

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 az önkormányzati bérlakás 

lakásbérleti jogviszonyát Laboda Kálmán részére 2016. november 1. napjától 2017. október 31. 

napjáig változatlan feltételekkel javasolja meghosszabbítani a Képviselő-testületnek. 

 

 

Dr. Fekete Zoltán  polgármester mivel 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 12 fő vett részt a szavazásban, és 12 igen 

szavazattal az alábbi határozatot hozza  
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Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

204/2016. (X.26.) határozata 

 

Juharfa u. 1. 1/1. szám alatti önkormányzati bérlakás hasznosításáról 
 

 

1./ A Képviselő-testület a Mezőkövesd, Juharfa u. 1. 1/1. szám alatti 25 m2 alapterületű 

komfortos bérlakás lakásbérleti jogviszonyát Laboda Kálmán (lakcím: Mezőkövesd, 

Juharfa u. 1. 1/1.) részére 2016. november 1-től 2017. október 31-ig változatlan 

feltételekkel meghosszabbítja. 

 

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

szükséges intézkedések megtételére. 

 

 

Felelős:       polgármester 

Határidő:     értelem szerint 

 

 

 

 

7/3.) Mátyás király út 68. 2/2. szám alatti önkormányzati ingatlan hasznosítása 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

 

 

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 az önkormányzati bérlakás 

lakásbérleti jogviszonyát Laluska Gábor részére 2016. november 1. napjától 2017. október 31. 

napjáig változatlan feltételekkel javasolja meghosszabbítani a Képviselő-testületnek. 

 

 

Dr. Fekete Zoltán  polgármester mivel 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 12 fő vett részt a szavazásban, és 12 igen 

szavazattal az alábbi határozatot hozza  
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Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

205/2016. (X.26.) határozata 

 

Mátyás király út 68. 2/2. szám alatti önkormányzati ingatlan  

hasznosítása 

 

 

1./ A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és a Mezőkövesd, Mátyás király út 

68. 2/2. szám alatti 1068/2/A/6 hrsz.-ú önkormányzati bérlakás lakásbérleti jogviszonyát 

Laluska Gábor (lakcím: Vatta, Szemere Bertalan u. 67.) részére 2016. november 1-től 

2017. október 31. napjáig változatlan feltételekkel meghosszabbítja. 

 

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

szükséges intézkedések megtételére. 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

 

7/4.)Mátyás király út 114. szám alatti nem lakás célú helyiség hasznosítása 

(NAV iroda) (Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

 

 

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 nem lakás célú ingatlan 

bérleti jogviszonyát a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére 2017. január 1. napjától 2018. 

december 31. napjáig változatlan feltételekkel javasolja meghosszabbítani a Képviselő-

testületnek. 

 

 

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 12 fő vett részt a szavazásban, és 12 igen 

szavazattal az alábbi határozatot hozza  
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Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

206/2016. (X.26.) határozata 

 

Mátyás király út 114. szám alatti nem lakás célú helyiség  

hasznosításáról (NAV iroda) 
 

 

1./ A Képviselő-testület a Mezőkövesd, Mátyás király út 114. szám 1523 hrsz.-ú  62,79 

m2 alapterületű nem lakás célú ingatlan bérleti jogviszonyát a Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal (székhely: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2. adószám: 15789934-2-51, 

képviseli: Tállai András a NAV vezetője) részére 2017. január 1-től 2018. december 31. 

napjáig változatlan feltételekkel meghosszabbítja. 

 

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

szükséges intézkedések megtételére. 

 

 

Felelős:         polgármester 

Határidő:       értelem szerint 

 

 

7/5.) A 200/88 hrsz.-ú ingatlan területéhez telekrész értékesítése (Előterjesztés a 

jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

 

Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság 

9 fő bizottsági tagból 8 fő vett részt a szavazásban és 6 fő igen szavazatával és 2 fő 

tartózkodásával a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság a 200/88 hrsz-ú ingatlan területéhez telekrész 

értékesítéséről szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság 

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

mellett 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 napirendhez a jelenlévő képviselők részéről hozzászólás, 

vélemény nem hangzik el, így a határozati javaslatban foglaltakat teszi fel szavazásra. 

 

 

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

szavazattal az alábbi határozatot hozza  
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Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

207/2016. (X.26.) határozata 

 

200/88 hrsz.-ú ingatlan területéhez telekrész értékesítése 

 

 

 

1./ A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és úgy döntött, hogy a mellékelt 

változási vázrajz szerinti 200/89 hrsz.-ú önkormányzati ingatlanból 465 m2-es területrészt 

5.500 Ft/m2 vételáron eladja a Szilvási Építő Kft. (3400 Mezőkövesd, Eper u. 51, 

képviseli: Szilvási András) részére. 

 

2./  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására 

és hogy az azt követő 5 éves időtartamra az ingatlanra beépítési kötelezettséget, illetve 

ennek biztosítására visszavásárlási jogot és elidegenítési tilalmat jegyeztessen be az 

ingatlan nyilvántartásba. A beépítési kötelezettség teljesítését követően - melyet a cég 

jogerős használatba vételi engedéllyel igazol - a visszavásárlási jogot és az elidegenítési 

tilalmat törölni kell. A változási vázrajz elkészítésének, az értékbecslés, a földhivatali 

eljárásnak a költségei, illetve az ügyvédi munkadíj vevőt terhelik. 

 

3./ A Képviselő-testület a mellékelt változási vázrajz alapján hozzájárul a telekalakítási 

eljárás megindításához. 

 

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

szükséges intézkedések megtételére. 

 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  értelem szerint 
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7/6.) Zártkerti ingatlanok művelés alól történő kivonása (Előterjesztés a 

jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

 

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 javaslatot 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek, azzal a kiegészítéssel, hogy a következő Képviselő-

testületi ülésre kérik azon ingatlanok művelés alól történő kivonásának előkészítését is, amelyben 

az önkormányzatnak résztulajdona van.  

 

 

 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 12 fő vett részt a szavazásban, és 12 igen 

szavazattal az alábbi határozatot hozza  

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

208/2016. (X.26.) határozata 

 

zártkerti ingatlanok művelés alól történő kivonásáról 

 

 

1./ A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és ügy döntött, hogy kezdeményezi az 

Önkormányzat 1/1-es tulajdoni hányadában álló az alábbiakban felsorolt külterületi zártkerti 

ingatlanok művelés alól történő kivonását: 

 

1./ 11007 hrsz.-ú szántó 34./ 12527 hrsz.-ú szőlő 67./ 12938 hrsz.-ú rét 

2./ 11010 hrsz.-ú szántó 35./ 12528 hrsz.-ú szőlő 68./ 13208/2 hrsz.-ú rét 

3./ 11061 hrsz.-ú szőlő 36./ 12529 hrsz.-ú szőlő 69./ 13209 hrsz.-ú rét 

4./ 11062 hrsz.-ú szántó 37./ 12533 hrsz.-ú szőlő 70./ 13211 hrsz.-ú rét 

5./ 11077 hrsz.-ú szántó  38./ 12579 hrsz.-ú szőlő 71./ 13213 hrsz.-ú rét 

6./ 11255/2 hrsz.-ú szántó 39./ 12580 hrsz.-ú szőlő 72./ 13223 hrsz.-ú rét 

7./ 11328 hrsz.-ú rét 40./ 12581 hrsz.-ú szőlő és 

beépített terület  

73./ 13229 hrsz.-ú rét 

8./ 11421/1 hrsz-ú szántó 41./ 12584 hrsz.-ú rét 74./ 13230 hrsz.-ú rét 

9./ 11421/3 hrsz.-ú szántó 42./ 12585 hrsz.-ú szőlő 75./ 13232 hrsz.-ú rét 

10./ 11421/4 hrsz.-ú kert 43./ 12589 hrsz.-ú kert 76./ 13235/1 hrsz.-ú rét 

11./ 11421/5 hrsz.-ú kert 44./ 12609/2 hrsz.-ú rét 77./ 13235/2 hrsz.-ú rét 
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12./ 11447 hrsz.-ú erdő 45./ 12610 hrsz.-ú rét 78./ 13235/3 hrsz.-ú rét 

13./ 11521 hrsz.-ú szántó 46./ 12612 hrsz.-ú rét 79./ 13236 hrsz.-ú rét 

14./ 11583 hrsz.-ú kert 47./ 12619 hrsz.-ú rét 80./ 13238 hrsz.-ú szőlő 

15./ 11648/1 hrsz.-ú szőlő 48./ 12620 hrsz.-ú rét 81./ 13239 hrsz.-ú rét 

16./ 11653 hrsz.-ú kert 49./ 12868 hrsz.-ú rét 82./ 13244 hrsz.-ú rét 

17./ 11655 hrsz.-ú szőlő 50./ 12872 hrsz.-ú rét 83./ 13248 hrsz.-ú szőlő 

18./ 11658 hrsz.-ú kert 51./ 12874 hrsz.-ú rét 84./ 13249 hrsz.-ú rét 

19./ 11660 hrsz.-ú kert 52./ 12878 hrsz.-ú rét 85./ 13251 hrsz.-ú rét 

20./ 11670 hrsz.-ú szőlő 53./ 12893 hrsz.-ú rét 86./ 13254 hrsz.-ú rét 

21./ 11671 hrsz.-ú szőlő 54/ 12898 hrsz.-ú rét 87./ 13268 hrsz.-ú szőlő 

22./ 11674 hrsz.-ú kert 55./ 12900 hrsz.-ú kert és 

rét 

88./ 13273 hrsz.-ú rét 

23./ 11676 hrsz.-ú kert 56./ 12903 hrsz.-ú rét 89./ 13280 hrsz.-ú rét 

24./ 11677 hrsz.-ú kert 57./ 12909 hrsz.-ú rét 90./ 13283 hrsz.-ú rét 

25./ 11693 hrsz.-ú kert 58./ 12910 hrsz.-ú rét  91./ 13287 hrsz.-ú szőlő 

26./ 12429/2 hrsz.-ú kert 59./ 12911 hrsz.-ú rét 92./13291 hrsz.-ú rét 

27./ 12429/3 hrsz.-ú kert 60./ 12912 hrsz.-ú rét 93./ 13295 hrsz.-ú rét 

28./ 12454 hrsz.-ú szántó 61./ 12916 hrsz.-ú rét 94./ 13296 hrsz.-ú rét 

29./ 12456 hrsz.-ú szőlő 62./12926 hrsz.-ú kert 95./ 13297 hrsz.-ú szőlő 

30./ 12508 hrsz.-ú szőlő 63./ 12930 hrsz.-ú rét 96./ 13309/2 hrsz.-ú rét 

31./ 12509 hrsz.-ú szőlő 64./ 12932 hrsz.-ú rét 97./ 13352 hrsz.-ú rét 

32./ 12517 hrsz.-ú szőlő 65./ 12934/1 hrsz.-ú rét  

33./ 12520 hrsz.-ú szőlő 66./ 12935 hrsz.-ú rét  

 

 

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

intézkedések megtételére. 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

8.) Indítványok, javaslatok 
 Tájékoztató az interpellációra adott válaszról (Előterjesztés a jegyzőkönyv 

mellékletét képezi) 



31 

 

Fügedi Richárd Alex  elfogadja az interpellációjára adott választ. 

 

Jámbor Márk István augusztus hónapban volt írásbeli interpellációja az Ifjúság u. 8. sz. előtt lévő 

parkoló helyzetével kapcsolatban, hogy a bekötő utat meg kellene szélesíteni. Véleménye szerint 

nagy zöld terület van, és a parkoló bővítése a zöld területből 60 m2 -nél nagyobb területet nem 

venne igénybe. Szeretné, ha a parkolóhelyek bővítésre kerülnének, ezért az interpellációjára adott 

választ nem tudja elfogadni.    

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy globálisan tudják a lakók csak a 

problémát  kezelni, fogjanak össze a Lakásszövetkezettel, mert előbb utóbb nem férnek el az 

autóktól. Megnyugtató megoldást kell találni. 

Mivel Képviselő Úr nem fogadta el az interpellációjára adott választ, szavazásra teszi fel, hogy a 

képviselő-testület elfogadja-e, hogy zöldterületből nem vesznek el parkolónak helyet.  

 

 

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

szavazattal, 5 nem ellenében, és 1 tartózkodás mellett nem fogadta el az 

interpellációra adott választ   
 

 

 

 

SZÓBELI INTERPELLÁCIÓ 

 

 

---FÜGEDI RICHÁRD ALEX Rezeda út 44. sz. mellett van egy köz, ami tulajdonképpen 

zsákutca. A lakók kérését tolmácsolja, hogy szeretnék, ha „Zsákutca” jelzőtábla kihelyezésre 

kerülne.   

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester elmondja, hogy a kérésnek nincs akadálya. Felkéri Vigh Henrik 

irodavezetőt, hogy az interpellációt vizsgálja ki, és írásban képviselő úr felé válaszolja meg.  

 

  

 

---JÁMBOR MÁRK ISTVÁN  kérdés: problémaként említi meg, hogy a Jázmin út – Rozmaring 

út kereszteződésénél a kilógó gallyak miatt a gyalogos forgalom az úttesten történik, ami 

balesetveszélyes.   

 

Interpelláció: Gondolkodott-e az önkormányzat garázsok építésének a lehetőségén, ami a 

lakosság helyzetét megkönnyítené. 

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy a gallyazás folyamatosan történik, 

minden akadály el lesz hárítva, ami zavarja a közlekedést. A héten nem működött, de jövő héttől 

újra kezdik a fák gallyazását. Év végére a város megtisztul. a probléma megoldódik. Tájékoztatja 

a jelenlévőket, hogy az önkormányzat nem fog garázst építeni. Az Egri úti lakótelepen a 

garázsépítés a Lakásszövetkezet szervezésében történt. Tudja, hogy probléma, de a 
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Lakásszövetkezet foglalkozhatna a dologgal. Ígéri, hogy segítenek is benne, de önerős 

garázsépítésbe nem fog bele önkormányzat, nincs rá lehetőség, és nem az önkormányzat dolga. 

Amennyiben tervekkel keresik meg, akkor segítenek, együttműködnek és közreműködnek. Tartós 

megoldást kell találni. Amennyiben terület kell, lehet róla beszélni, de ahányan szeretnének 

garázst, legalább annyian tiltakozni fognak ellene, hiszen nagyon összetett a probléma. El fogunk 

oda jutni, hogy muszáj lesz valamilyen mélygarázs építésben gondolkodni,  személy szerint erre 

is nyitott.  

 

Jámbor Márk István képviselő az interpellációjára adott választ elfogadja.  

 

 

 

Több napirendi pont nem lévén Polgármester Úr megköszöni a megjelenést és az ülést 10:45 

órakor bezárta. 

 

 

K.m.f.  

 

 

 

 Dr. Jakab Orsolya      Dr. Fekete Zoltán  

         jegyző                  polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

 

 

 Nyeste László            Takács József        

 települési képviselő       települési képviselő  
 


