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17/2017. sz. kt. 

 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
   

 
Készült: Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. július 

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

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

 
 
Távolmaradását bejelentette: 

 
Szénási István  alpolgármester  
Sütő Lajos   képviselő 
 
 

Távolmaradását nem jelentette be:  
 
Dr. Fritz Izabella  képviselő 

 
 
Jelen volt még: Dr. Szilbereisz Edit jegyző 

Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési irodavezető 
Zatykó Attila költségvetési irodavezető-helyettes 
Majorné Balla Ildikó vezető főtanácsos 
Bontovics Krisztián a Mezőkovácsházi Innovációs Oktatási és Közös-
ségi Központ vezetője 

 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait, jegyző asz-
szonyt, irodavezetőket. 
 
Megállapítom, hogy a 9 fő képviselőből 6 fő jelen van az ülésen, Dr. Fritz Izabella nem 
jelezte távolmaradását, Szénási István alpolgármester és Sütő Lajos képviselő bejelen-
tették távolmaradásukat.  
 
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitom.  
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Javaslom, hogy az ülés megkezdése előtt megküldött és kiadott,   
- II. számú háziorvosi körzet rendelőjének átköltözése, 
- a piacrendelet módosítása, 
- OTP Bank jelzálogjogának cseréje, 
- az ipari terület albetétesítése, 
- a TOP-os pályázatok közbeszerzési eljárásainak lefolytatása 
tárgyában kiadott szóbeli előterjesztést a Képviselő-testület vegye napirendjére.  
  
Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.) 
Tárgya: Előterjesztések napirendre vétele 
  

277/2017. (VII. 31.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete 
- II. számú háziorvosi körzet rendelőjének átköltözése, 
- a piacrendelet módosítása, 
- OTP Bank jelzálogjogának cseréje, 
- az ipari terület albetétesítése,  
- a TOP-os pályázatok közbeszerzési eljárásainak lefolyta-

tása 
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 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.) 
Tárgya: Napirend elfogadása   
   

278/2017. (VII. 31.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2017. július 31-i rendkívüli, nyílt ülése napi-
rendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

   
N A P I R E N D  TÁRGYA, ELŐADÓJA 

 
1.) Előterjesztések   
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V a r g a   Gusztáv polgármester: A 6. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely a  
közvilágítási szerződés módosítása tárgyában készült. Az előterjesztésben írt okok miatt 
szükséges a szerződés meghosszabbítása. Remélhetően, ez időpontig a jogi vita a két fél 
között is rendeződni fog.  

 
Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?  
 
Mivel kérdés, vélemény nincs, kérem, aki az előterjesztésben írt határozati javaslattal és 
mellékletével egyetért, szavazza meg.  
   
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.) 
Tárgya: Közvilágítás üzemeltetési szerződés módosítása 

   
279/2017. (VII. 31.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a közvilágítás üzemeltetése és karbantartása tár-
gyában 2009. 01. 19-én a DÉMÁSZ Zrt-vel kötött és 
2017. július 31-ig meghosszabbított szerződés hatályát is-
mételten meg kívánja hosszabbítani 2017. október 31-ig.  
Felhatalmazza a polgármestert a határozat melléklete sze-
rinti szerződésmódosítás aláírására. 
 
A Képviselő-testület kifejezetten kéri, hogy a közvilágítás 
2002. évi energiahatékonysági korszerűsítése során - illet-
ve bármely más időszakban a szolgáltatási terület kibőví-
tése során - beépített, és az önkormányzat által finanszíro-
zott beruházás kapcsán beépített lámpatestek átadás-
átvételének feltételeiről szóló tájékoztatást a DÉMÁSZ 
Zrt. legkésőbb 2017. augusztus 31-ig küldje meg.  
 
Határidő: szolgáltató tájékoztatására: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv 
               polgármester 

 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Az  1. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely a  
településfejlesztéssel, településrendezéssel  és településkép-érvényesítéssel összefüggő 
partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása tárgyában készült.  
 
Az előterjesztést az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság tárgyalta, kérem javasla-
tukat ismertetni.  
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság java-
solja a rendelet-tervezet elfogadását.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcso-
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latban?  
 
Mivel kérdés, vélemény nincs, kérem, aki az előterjesztés mellé csatolt rendelet-
tervezettel egyetért, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megal-
kotta a (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.) 

   
15/2017. (VIII. 03.) sz. önkormányzati rendeletet 
 
településfejlesztéssel, településrendezéssel  és település-
kép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés he-
lyi szabályairól. 
 
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete. 

  
 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: A 2. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely a  
Széchenyi 2020 keretében megjelent felhívásra a "Mezőkovácsházi Művelődési Ház 
energetikai korszerűsítése" megnevezésű pályázat előkészítése tárgyában készült.  
 
Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?  
  
S z ű c s  Judit képviselő: A 7 %-os előkészítési költséget túl magasnak tartom.  
 
Z á b r á k  Istvánné képviselő: Amelyik pályázat nem nyer, abban az esetben is ki kell 
fizetni az előkészítési díjat?  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Vannak azok a pályázatok, amelyeket 
Mezőkovácsháza számára lehatárolt keret tartalmaz. Ott, ha nem nyerünk, az azért tör-
ténik, mert a Projektfelügyelet Kft., vagy az előkészítés feladataival megbízott szervezet 
valamit nem megfelelően készített elő. Ilyenkor az az összeg is visszajár az önkormány-
zat számára.  
 
Az előkészítési díjat elveszíthetjük azon esetekben, amely pályázatok a nyílt keretre ke-
rülnek benyújtásra. Egyenlőre ilyen pályázatunk még nincs. A benyújtottak egy része 
nyert, másik részét ismételten benyújtjuk.  
 
K á l m á n  András képviselő: A rendszer eddig is így működött. Ezt a pályázatot ko-
rábban nem tudtuk benyújtani a Művelődési Központra, mert a feltételeknek nem felel-
tünk meg. A két kerékpárutas pályázatnál lehatárolt keretre pályázunk. Erre a kiírásra a 
mezőkovácsházi kistérségből senki nem nyújt be pályázatot, ezért nagyon nagy az esé-
lyünk a nyerésre. A zöldváros pályázat is benyújtásra került ismételten, és nem kellett 
plusz költséget fizetni. Az ipari park pályázatnál is lehatárolt keretre pályáztunk, ott is 
megkaptuk az összeget. A pályázatokban jelentősen előreléptünk. A Petőfi utcai óvoda 
felújítási pályázata be lett adva, és be lesz nyújtva a Táncsics utcai óvoda felújítási pá-
lyázata is. Benyújtásra került az inkubátorházas pályázat is, ennek a hiánypótlása is 
megtörtént. Most kerül benyújtásra a Kft. pályázata az ipari parkra, s azok, amelyekről 
jelen ülésen fog döntést hozni a Képviselő-testület. Országgyűlési képviselő úr segítése 
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most teljes mértékben látható.  
 
Ennek a pályázatnak a beadási határideje a mai nap.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: A Művelődési Ház pályázatot akkor is adjuk be, ha van 
benne kockázat. Másképp nem lehet nyerni.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Mivel több kérdés és vélemény nincs, kérem, aki az 1. 
sz. határozati javaslattal egyetért, szavazza meg.  
   
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.) 
Tárgya: Művelődési Központ energia-korszerűsítésére pályázat benyújtása 

   
280/2017. (VII. 31.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete pályázatot kíván benyújtani az önkormányzati 
épületek energetikai korszerűsítése tárgyában, TOP-3.2.1-
16 kódszámon megjelent pályázati felhívásra. A 
„Mezőkovácsházi Művelődési Ház energetikai korszerűsí-

tése” megnevezésű pályázat összköltsége nem lehet több, 
mint 80.000.000 Forint. A pályázat keretében igényelt ál-
lami támogatás mértéke 100 %.   
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pá-
lyázattal kapcsolatos iratok aláírására. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 

 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Kérem, aki a 2. sz. határozati javaslattal egyetért, 
szavazza meg.  
   
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.) 
Tárgya: Művelődési Központ energia-korszerűsítési pályázatra ajánlattételi felhívás 

   
281/2017. (VII. 31.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Széchenyi 
2020 keretében megjelent TOP-3.2.1-16 kódszámú, a 
„Mezőkovácsházi Művelődési Ház energetikai korszerűsí-

tése” megnevezésű pályázati felhívásra beadni kívánt pá-
lyázat előkészítésére ajánlati felhívást tegyen közzé.  
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Az ajánlati felhívásban a legkedvezőbb ajánlatot adó vál-
lalkozást bízza meg az előkészítési feladatok elvégzésével.  
Az előkészítési feladatok költségére legfeljebb bruttó 
5.600.000.- Ft saját forrást biztosít azzal, hogy a pályázat 
benyújtásakor legfeljebb bruttó 2.240.000.- Ft számolható 
el, a fennmaradó rész pedig csak nyertes pályázat esetén, a 
teljes előkészítési tevékenység lezárásakor kerülhet kifize-
tésre. 
 
A pályázat benyújtásáig felmerülő előkészítési költségekre 
fejlesztési célú hitelfelvételből biztosít fedezetet. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 

 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: A 3. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely a 
Széchenyi 2020 keretében megjelent felhívásra a "Fenntartható települési közlekedés-
fejlesztés Mezőkovácsházi kerékpárút" megnevezésű pályázat előkészítése tárgyában 
készült. Ez az előterjesztés az új pályázatról szól, a másik előterjesztés készült a koráb-
ban nem nyert pályázat ismételt benyújtásáról. 

 
Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?  
 
S z ű c s  Judit képviselő: A 400 millió Ft-os pályázat már egyszer elő lett készítve. 
Most megint miért kell fizetni? 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Amit már egyszer elvégeztek előkészítő feladatot, 
azért nem kell fizetni, csak a többletfeladat költségeit kell fizetni.  Erre nagyon figye-
lünk. A 3. előterjesztés új nyomvonalra vonatkozik, itt szükséges az előkészítő költség 
tervezése.  
 
Mivel több kérdés, vélemény nincs, kérem, aki az 1. sz. határozati javaslattal egyetért, 
szavazza meg.  
   
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.) 
Tárgya: Kerékpárút korszerűsítésére pályázat benyújtása 

   
282/2017. (VII. 31.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete pályázatot kíván benyújtani az kerékpárút korsze-
rűsítése tárgyában, TOP-3.1.1-16 kódszámon megjelent 
pályázati felhívásra. A „Fenntartható települési közleke-

désfejlesztés Mezőkovácsházi kerékpárút" megnevezésű 
pályázat összköltsége nem lehet több, mint bruttó 
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134.000.000 Forint. A pályázat keretében igényelt állami 
támogatás mértéke 100 %.   
  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pá-
lyázattal kapcsolatos iratok aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 

 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Kérem, aki a 2. sz. határozati javaslattal egyetért, 
szavazza meg.  
   
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.) 
Tárgya: Kerékpárút-korszerűsítési pályázatra ajánlattételi felhívás 

   
283/2017. (VII. 31.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Széchenyi 
2020 keretében megjelent TOP 3.1.1-16 kódszámú, a 
„Fenntartható települési közlekedésfejlesztés 

Mezőkovácsházi kerékpárút” megnevezésű pályázati fel-
hívásra beadni kívánt pályázat előkészítésére ajánlati fel-
hívást tegyen közzé.  
 
Az ajánlati felhívásban a legkedvezőbb ajánlatot adó vál-
lalkozást bízza meg az előkészítési feladatok elvégzésével.  
Az előkészítési feladatok költségére legfeljebb bruttó 
9.380.000.- Ft saját forrást biztosít azzal, hogy a pályázat 
benyújtásakor legfeljebb bruttó 3.752.000.- Ft számolható 
el, a fennmaradó rész pedig csak nyertes pályázat esetén, a 
teljes előkészítési tevékenység lezárásakor kerülhet kifize-
tésre. 
 
A pályázat benyújtásáig felmerülő előkészítési költségekre 
fejlesztési célú hitelfelvételből biztosít fedezetet. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 

 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: A 4. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely a  
Széchenyi 2020 keretében megjelent felhívás keretében a "Fenntartható települési köz-
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lekedésfejlesztési Mezőkovácsházi kerékpárút" megnevezésű pályázat előkészítése tár-
gyában készült.  

 
Ez a régi kerékpárutas pályázatunk. Ennek az előkészítése már megtörtént. Itt az előké-
szítési költséget csak abban az esetben kell majd fizetni, ha időközben módosult a pá-
lyázati kiírás, s azzal kapcsolatban teendők merültek fel.  
  
S z ű c s  Judit képviselő: A 2. sz. határozati javaslatban szereplő összeg túl magas. A 
"legfeljebb" szerint akár ugyanannyi összeg is lehet. Amit az első pályázat benyújtása-
kor kifizettünk, azt még egyszer ne fizessük ki. 
  
K á l m á n  András képviselő: Meg fogjuk nézni, hogy egy ismételt pályázati felhívás 
esetében milyen költségek jelentkeznek. Azért, mert ismételt pályázatról beszélünk, az 
egy teljesen új pályázat lesz.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A 2. sz. határozati javaslatot javaslom változatlanul 
hagyni, de a következő, 3. határozati javaslatot javaslom elfogadni: „Mezőkovácsháza 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Polgármestert, hogy tegyen 
meg mindent annak érdekében, hogy a pályázatok ismételt benyújtása esetében az első 
pályázat előkészítési költségei a második pályázat előkészítésénél minél nagyobb ösz-
szegben beszámításra kerüljenek. Határidő: folyamatos Felelős: Varga Gusztáv polgár-
mester” 
 
Mivel több kérdés, vélemény nincs, kérem, aki az 1. sz. határozati javaslattal egyetért, 
szavazza meg.  
   
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.) 
Tárgya: Kerékpárút korszerűsítésére pályázat benyújtása  

   
284/2017. (VII. 31.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete pályázatot kíván benyújtani az önkormányzati ke-
rékpárút korszerűsítése tárgyában, TOP-3.1.1-16 kódszá-
mon megjelent pályázati felhívásra. A „Fenntartható tele-

pülési közlekedésfejlesztés Mezőkovácsházi kerékpárút" 
megnevezésű pályázat összköltsége nem lehet több, mint 
366.000.000 Forint. A pályázat keretében igényelt állami 
támogatás mértéke 100 %.   
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pá-
lyázattal kapcsolatos iratok aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
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V a r g a   Gusztáv polgármester: Kérem, aki a 2. sz. határozati javaslattal egyetért, 
szavazza meg.  
   
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – 1 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta: 
(A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.) 
Tárgya: Kerékpárút-korszerűsítési pályázatra ajánlattételi felhívás 

   
285/2017. (VII. 31.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Széchenyi 
2020 keretében megjelent TOP 3.1.1-16 kódszámú, a 
„Fenntartható települési közlekedésfejlesztés 

Mezőkovácsházi kerékpárút” megnevezésű elnevezésű pá-
lyázati felhívásra beadni kívánt pályázat előkészítésére 
ajánlati felhívást tegyen közzé.  
 
Az ajánlati felhívásban a legkedvezőbb ajánlatot adó vál-
lalkozást bízza meg az előkészítési feladatok elvégzésével.  
Az előkészítési feladatok költségére legfeljebb bruttó 
25.620.000.- Ft saját forrást biztosít azzal, hogy a pályázat 
benyújtásakor legfeljebb bruttó 10.248.000- Ft számolható 
el, a fennmaradó rész pedig csak nyertes pályázat esetén, a 
teljes előkészítési tevékenység lezárásakor kerülhet kifize-
tésre. 
A pályázat benyújtásáig felmerülő előkészítési költségekre 
fejlesztési célú hitelfelvételből biztosít fedezetet. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 

 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Kérem, aki az ismertetett 3. sz. határozati javaslattal 
is egyetért, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.) 
Tárgya: Ismételt pályázatok költségeinek számítása  

   
286/2017. (VII. 31.) sz. kt. határozat 

 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete megbízza a Polgármestert, hogy tegyen meg min-
dent annak érdekében, hogy a pályázatok ismételt benyúj-
tása esetében az első pályázat előkészítési költségei a má-
sodik pályázat előkészítésénél minél nagyobb összegben 
beszámításra kerüljenek.  
 
Határidő: folyamatos  
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Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 

 
 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Az 5. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely a  
Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ részére klíma beszerzése tárgyában ké-
szült.  

 
Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?  
 
Á g o s t o n n é  Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: az előterjesztés elkészítését 
követően is tárgyaltunk, és ennek eredményeként javaslom a határozati javaslat utolsó 
mondatát módosítani, a fedezetet az OEP finanszírozás terhére biztosítani.  
 
S z ű c s  Judit képviselő: Mindenképpen szükséges a klíma. Az óvodákban is nagyon 
meleg van. A intézmény a többletbevételét bármire felhasználhatja? 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Igen, de nem szokott saját hatáskörben döntéseket 
hozni az intézményvezető. Most azt fogjuk kérni, hogy a strand büféjének működtetésén 
keletkezett többletbevételt a büfé színvonalasabb működtetésére használja fel.  
 
Mivel több kérdés, vélemény nincs, kérem, aki az előterjesztésben írt határozati javas-
lattal, annak módosításával együtt egyetért, szavazza meg.  
   
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.) 
Tárgya: Humán Szolgáltató Központ részére klíma beszerzése 

   
287/2017. (VII. 31.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete arról dönt, hogy forrást biztosít bruttó 150.000 Ft 
összegben a Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ 
részére 1 db klíma beszerzésére, amely Mezőkovácsháza 
Alkotmány utca 38. szám alatti feladat ellátási helyen ke-
rül beépítésre.  
Az eszközbeszerzés fedezetét az OEP finanszírozás képe-
zi. 
   
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv 
               polgármester 
 

 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: A 7. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely elői-
rányzat átcsoportosítás tárgyában készült.  

 
Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?  
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Mivel kérdés, vélemény nincs, kérem, aki az előterjesztésben írt határozati javaslattal 
egyetért, szavazza meg.  
   
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.) 
Tárgya: Pócsikné Vágási Ágnes jubileumi jutalma kifizetése 

   
288/2017. (VII. 31.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete Pócsikné Vágási Ágnes jubileumi jutalmának 
kifizetését engedélyezi bruttó 322.000 Ft összegben. A 
322 eFt személyi juttatásra és a 71 eFt munkaadói 
járulékra a Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal 
személyi juttatás és munkaadói járulék előirányzatai 
nyújtanak fedezetet ugyanilyen összegben. 
  
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 
 

 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Az 1. sz. szóbeli előterjesztés tárgyalását javaslom, 
mely a II. sz. háziorvosi körzet rendelőjének átköltözése tárgyában készült.  

 
Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?  
 
S z ű c s   Judit képviselő: A volt Mezőgép-nél lévő bútorok értékesítésre kerültek már? 
Vagy átadtuk intézményeknek?  
 
A doktornőt a településen nagyon pozitívan fogadták a betegek, kedves, kiegyensúlyo-
zott, udvarias, nagy munkabírású háziorvos.   
 
M a j o r n é   Balla Ildikó vezető főtanácsos: Az előterjesztés határozati javaslatában 
benne maradt a III. sz. háziorvosi rendelő szövegrész, ezért kérem belőle törölni. Csak a 
II. sz. háziorvosi rendelő kerül átköltöztetésre. 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Képviselő-asszony kérdését továbbítsuk a Meztep 
Kft. vezetője részére. 
 
Mivel több kérdés, vélemény nincs, kérem, aki az előterjesztésben írt határozati javas-
lattal, annak javasolt módosításával együtt egyetért, szavazza meg.  
   
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.) 
Tárgya: II. sz. háziorvosi rendelő átköltözéséhez fedezet biztosítása 
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289/2017. (VII. 31.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a II. számú háziorvosi alapellátási körzet rendelő-
jének átköltözésére 250.000,- Ft összeget biztosít az álta-
lános célú tartalék terhére.  

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester  
 
 

 
V a r g a   Gusztáv polgármester: A  2. sz. szóbeli előterjesztés tárgyalását javaslom, 
mely a  piacrendelet módosítása tárgyában készült.  
 
Az előterjesztést az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság tárgyalta, kérem javasla-
tukat ismertetni. Bizottsági ülésen elhangzott, hogy a rendelet-tervezet mellékletében 
nagyon alacsony összegek kerültek meghatározásra.  
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság java-
solja a rendelet-tervezet elfogadását. A bizottság javasolja, hogy egyéni elbírálás alap-
ján is köttethessen szerződés. Jegyző Asszonnyal történt egyeztetést követően javaslom 
most az előterjesztést napirendről levenni, és a szeptemberi soros ülésre előterjeszteni. 
Addigra utánanéznek, hogy hogyan lehet megoldani azt, hogy az intézmények közterü-
let-használatánál legyen lehetőség egyéni elbírálásra. Azt is javaslom, hogy külön kerül-
jenek meghatározásra a piacra, és az egyéb, kiemelt rendezvényekre vonatkozó költsé-
gek.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: A mezőkovácsházi vállalkozók érdekeit kell szem 
előtt tartani a díjak megállapításánál. Kérem, aki az előterjesztés napirendről történő le-
vételével egyetért, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.) 
Tárgya: Előterjesztés napirendről levétele 

   
290/2017. (VII. 31.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a piacrendelet módosítása tárgyában készült elő-
terjesztést leveszi napirendről azzal, hogy az átdolgozva, 
kiegészítve a Képviselő-testület szeptemberi soros ülésére 
kerüljön előterjesztésre.  
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
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V a r g a   Gusztáv polgármester: A 3. sz. szóbeli előterjesztés tárgyalását javaslom, 
mely az OTP Bank jelzálogjogának cseréje tárgyában készült.  

 
Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?  
 
S z ű c s  Judit képviselő: Az Árpád u. 120. sz. alatti ingatlan előtt új járda épült, 
ugyanakkor a városközpontban lévő kerékpárút pedig balesetveszélyes. Véleményem 
szerint célszerűbb lett volna a fordított sorrendes munkavégzés. A munkavégzés sor-
rendjére jobban oda kellene figyelni. Amíg a kerékpárút építésére benyújtott pályázatot 
nem nyerjük meg, addig a városközpontban a kerékpárút felújítása nem fog megtörtén-
ni? 
  
V a r g a  Gusztáv polgármester: A Petőfi-Alkotmány u. között nekünk kell a kerék-
párutat elkészíteni, ezt a területet nem érinti a pályázat. A kerékpárút akkor épülhet 
meg, ha a Városháza mögötti parkoló elkészül, mert a kerékpárút építésekor a Polgár-
mesteri Hivatal előtti parkolót le kell zárni. E munka várhatóan a jövő héten be fog feje-
ződni.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Mivel több kérdés, vélemény nincs, kérem, aki az elő-
terjesztésben írt határozati javaslattal egyetért, szavazza meg.  
   
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.) 
Tárgya: Petőfi u. 120. sz. alatti ingatlan tehermentesítése, Táncsics u. 19. sz. alatti in-

gatlan jelzáloggal terhelése 
   

291/2017. (VII. 31.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete kezdeményezi az OTP Bank Nyrt. tartós finanszí-
rozási jogviszonyt biztosító jelzálogjog cseréjét a 601/3. 
hrsz. számú, természetben 5800 Mezőkovácsháza, Árpád 
u. 120. szám alatti ingatlan helyett, a 2156. hrsz. számú, 
5800 Mezőkovácsháza, Táncsics u. 19. szám alatti per- és 
tehermentes önkormányzati tulajdonú ingatlanra. 
 
A Testület felhatalmazza a Polgármestert a jelzálogjog át-
jegyzéshez szükséges intézkedések megtételére és a jelzá-
logszerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 

 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: A 4. sz. szóbeli előterjesztés tárgyalását javaslom, 
mely az ipari terület albetétesítése tárgyában készült. Ez azért szükséges, mert egy hrsz. 
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csak egy pályázatból részesülhet támogatásban. Az inkubátorház is e területen kerülne 
kialakításra, ezért van szükség a társasházzá nyilvánításra, vagyis az albetétesítésre.  
 
Ez nem zavarja az ipari parkos pályázatunkat?  
 
K á l m á n   András képviselő: Nem zavarja az inkubátorházas pályázatot sem, az is 
erre a hrsz-re lett benyújtva. Viszont ahhoz, hogy technikailag ezek megoldhatók legye-
nek, szükséges az albetétesítés. Ezt mindkét pályázatban úgy állítottuk be, hogy az első 
mérföldkő eléréséig ez meg fog történni.  

 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Saját dolgozóink az albetétesítést nem tudják elvé-
gezni, ezért három árajánlatot kértünk be, és eddig egy ajánlat érkezett. A többi ajánlat 
megérkezésére várjunk?  
 
P a p p   Zoltán képviselő: Véleményem szerint a legjobb árajánlatot tevőt bízzuk meg 
az albetétesítés elvégzésével, maximum 150.000.-Ft erejéig.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Mivel több kérdés, vélemény nincs, kérem, aki az 
előterjesztésben írt határozati javaslattal és képviselő úr javaslatával egyetért, szavazza 
meg.  
   
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.) 
Tárgya: Ipari terület albetétesítése 

   
292/2017. (VII. 31.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete arról dönt, hogy az önkormányzat kizárólagos 
tulajdonát képező Mezőkovácsháza, 2429/3 hrsz. alatti 
ipari területet albetétesíti.  
 
Az albetétesítés elvégzésével a legkedvezőbb ajánlatot 
adót bízza meg.  
A munkák elvégzésére bruttó 150.000.-Ft fedezetet 
biztosít a fejlesztési célú tartalék terhére. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés 
aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 
 

 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Az  5. sz. szóbeli előterjesztés tárgyalását javaslom, 
mely a TOP-os pályázatok közbeszerzési eljárásainak lefolytatása tárgyában készült. Az 
előterjesztés szerint három vállalkozónak kerül megküldésre az ajánlati felhívás.  
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K á l m á n   András képviselő: Az előterjesztésben, és a 2. sz. határozati javaslatban is 
szerepel az EPTK rendszer, vagyis az Elektronikus Pályázatkezelő Rendszer. Időközben 
pontosításra került, hogy kinek mi a feladata. A nyertes ajánlattevőnek kell feltöltenie a 
közbeszerzési dokumentációt az SSO rendszerbe, ezért a 2. sz. határozati javaslatba Az 
„EPTK” rövidítés helyébe az „SSO” rövidítésnek kell kerülnie.  
 
Plusz ajánlattevőként nem lehetne meghívni az Önkormányzat közbeszerzési szakértő-
jét?  

 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Meg lehet hívni, ezzel a 2. sz. határozati javaslatot ki 
lehet egészíteni.  
 
Mivel több kérdés, vélemény nincs, kérem, aki az előterjesztésben írt 1. sz. határozati 
javaslattal egyetért, szavazza meg.  
   
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.) 
Tárgya: Közbeszerzési terv kiegészítése  

   
293/2017. (VII. 31.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának 
2017. évi közbeszerzési tervét kiegészíti az alább lefolyta-
tandó közbeszerzési eljárásokkal: 

 
Tervezett beszerzés 

megnevezése 
 Irányadó 
eljárásrend 

Tervezett  eljá-
rástípus 

 

Az eljárás meg-
indításának, il-
letve a közbe-

szerzés megvaló-
sításának terve-
zett időpontja 

A Mezőkovácsházi 
Városi Könyvtár 
energetikai korszerű-
sítése 
Építési beruházás 
(kivitelezés) 

nemzeti  el-
járásrend 

Kbt. 115.§ sze-
rinti eljárás (a 
nyílt eljárás 
szabályainak 
alkalmazásával)  

2017. augusztus 
megindítás 

Háziorvosi rendelő 
infrastrukturális 
fejlesztése 
Mezőkovácsházán 
Építési beruházás 
(kivitelezés) 

nemzeti el-
járásrend 

Kbt. 115.§ sze-
rinti eljárás (a 
nyílt eljárás 
szabályainak 
alkalmazásával) 

2017. augusztus 
megindítás 

Nappali szociális 
ellátás 
infrastruktúrájának 
fejlesztése 
Mezőkovácsházán 
Építési beruházás 

nemzeti el-
járásrend 

Kbt. 115.§ sze-
rinti eljárás (a 
nyílt eljárás 
szabályainak 
alkalmazásával 

2017. augusztus 
megindítás 
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(kivitelezés) 

Építsük közösen! – 
Együttműködési 
program 
Mezőkovácsháza 
versenyképes 
társadalmáért 
Szolgáltatás 
megrendelés 

nemzeti el-
járásrend 

Kbt. Harmadik 
rész 113.§ sze-
rinti nyílt eljá-
rás 

2017. augusztus 
megindítás 

 
A közbeszerzési terv módosításának oka: a közbeszerzési 
terv elfogadásának időpontjában nem volt ismert az ön-
kormányzat által benyújtott pályázatok eredménye. 
 
Jelen módosítást a közbeszerzési tervvel együtt legalább 
2022. december 31-ig meg kell őrizni. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 
 
 

V a r g a   Gusztáv polgármester: Kérem, aki az előterjesztésben írt 2. sz. határozati ja-
vaslattal, s annak kiegészítésével és módosításával egyetért, szavazza meg.  
   
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – 2 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta: 
(A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.) 
Tárgya: Pályázatok közbeszerzési eljárása  

   
294/2017. (VII. 31.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
alábbi nyertes pályázatai közbeszerzési eljárásainak lefolytatásához 
árajánlatok bekéréséről dönt: 
-TOP-3.2.1-15 kódszámú,”A Mezőkovácsházi Városi Könyvtár energetikai 
korszerűsítése”  
-TOP-4.1.1-15 kódszámú,” Háziorvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése 

Mezőkovácsházán”,  
-TOP-4.2.1-15 kódszámú,”Nappali szociális ellátás infrastruktúrájának fej-
lesztése Mezőkovácsházán”  
- TOP-5.2.1-15 kódszámú,”Építsük Közösen!- Együttműködési program 
Mezőkovácsháza”  
 
A határozat melléklete szerinti ajánlatkérés kerüljön megküldésre az 
alábbi szervezeteknek:  

 
1. JT Infotéka Szolgáltató Kft.  
2.  Contendere Kft.  
3. Értékhatár Közbeszerzési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társa-

ság 
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4. Dr. Géczi József 
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó 
szervezetekkel külön-külön aláírja a szerződéseket azzal, hogy a 
szerződésekben kerüljön kikötésre, hogy a közbeszerzést lefolytató 
szervezet kötelezettsége, hogy a közbeszerzési eljárás dokumentumait 
feltöltse a pályázati SSO rendszerbe. 

 
                  Határidő: értelem szerint 
                  Felelős: Varga Gusztáv  
                                 polgármester 

 
 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Tekintettel arra, hogy több tárgyalandó előterjesztés 
sincs, köszönöm a megjelenést, az ülést 11 óra 10 perckor bezárom. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

Varga Gusztáv Dr. Szilbereisz Edit 
 polgármester            jegyző 
  
 
 
 
 

Zábrák Istvánné  
jkv. hitelesítő 


