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16/2017. sz. kt. 

 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
   

 
Készült: Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. július 

10-én 15 órai kezdettel tartott rendkívüli, nyílt ülésén 
 
 
Jelen vannak: Varga Gusztáv  polgármester 

Szénási István  alpolgármester  
Csepreghy Elemér  alpolgármester 
Papp Zoltán 
Kálmán András 
Szűcs Judit 
Zábrák Istvánné  képviselők 

 
 
Távolmaradását bejelentette: 

 
Dr. Fritz Izabella  
Sütő Lajos   képviselők 
 
 

Jelen volt még: Dr. Szilbereisz Edit jegyző 
Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési irodavezető 
Sóki Zoltán műszaki irodavezető 

 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait, jegyző asz-
szonyt, irodavezetőket. 
 
Megállapítom, hogy a 9 fő képviselőből 7 fő jelen van az ülésen, Dr. Fritz Izabella és 
Sütő Lajos képviselők bejelentették távolmaradásukat.  
 
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitom.  
 
Javaslom, hogy az ülés megkezdése előtt,   
- a TOP-1.1.2-16 pályázattal kapcsolatos döntés módosítása tárgyában kiadott szóbeli 

előterjesztést a Képviselő-testület vegye napirendjére.  
  
Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
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Tárgya: Előterjesztés napirendre vétele 
  

274/2017. (VII. 10.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete 
- a TOP-1.1.2-16 pályázattal kapcsolatos döntés módosítá-
sa tárgyában kiadott szóbeli előterjesztést a Képviselő-
testület jelen ülése napirendjére vette.  

 
 
Javaslom, a Képviselő-testület a meghívóban közölt napirendi pontot tárgyalja meg. 
Van-e más javaslat?  
 
Mivel egyéb javaslat nem hangzott el, kérem, aki a napirendi ponttal egyetért, szavazza 
meg.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Napirend elfogadása   
   

275/2017. (VII. 10.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2017. július 10-i rendkívüli, nyílt ülése napi-
rendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

   
N A P I R E N D  TÁRGYA, ELŐADÓJA 

 
1.) Előterjesztések   

 
 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Az  1. sz. szóbeli előterjesztés tárgyalását javaslom, 
mely a  TOP-1.1.2-16 pályázattal kapcsolatos döntés módosítása tárgyában készült.  
 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, kérem javaslatukat 
ismertetni.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja az előter-
jesztésben írt határozati javaslatot elfogadni azzal, hogy nem a fejlesztési célú tartalék, 
hanem a fejlesztési célú hitel terhére történjen az összeg biztosítása.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcso-
latban?  
 
Mivel kérdés, vélemény nincs, kérem, aki az előterjesztésben írt határozati javaslattal, 
annak módosításával együtt egyetért, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
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határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Határozat kiegészítése 

   
276/2017. (VII. 10.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 187/2017 (V. 12.) sz. kt. határozatát az 
alábbiakkal egészíti ki: 
 A TOP-1.1.2-16 kódszámú,”Inkubátorház kialakítása 
Mezőkovácsházán” pályázat előkészítő tevékenységére  
1.322.835 Ft + áfa összeget biztosít a fejlesztési célú hitel 
terhére. 
A határozat egyéb rendelkezései változatlan formában, 
érvényben maradnak.   
 
Határidő: Projektfelügyelet Kft. tájékoztatására: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 
 

  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Tekintettel arra, hogy több tárgyalandó előterjesztés 
sincs, köszönöm a megjelenést, a nyílt ülést 15 óra 10 perckor bezárom. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

Varga Gusztáv Dr. Szilbereisz Edit 
 polgármester            jegyző 
  
 
 
 
 

Zábrák Istvánné  
jkv. hitelesítő 


