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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

   
 
 
Készült: Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 

7-én 10 óra 35 perces kezdettel tartott rendkívüli, nyílt ülésén 
 
 
 
Jelen vannak: Varga Gusztáv polgármester 

Kálmán András 
Papp Zoltán 
Sütő Lajos 
Szűcs Judit 
Zábrák Istvánné                     képviselők 

 
 
Távolmaradását jelezte: 
 

Csepreghy Elemér                 alpolgármester 
Szénási István                        alpolgármester 
Dr. Fritz Izabella képviselő 

 
 
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, meghívott 
vendégeket. Az ülés előtt tartott bizottsági ülés elhúzódása miatt kissé késve kezdődik a 
Képviselő-testület ülése, ezért elnézést kérek.  
 
Megállapítom, hogy a 9 fő képviselőből 6 fő jelen van az ülésen, Csepreghy Elemér és 
Szénási István alpolgármesterek, valamint Dr. Fritz Izabella képviselő jelezték távolma-
radásukat.  
 
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitom.   
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom, a Képviselő-testület a meghívóban közölt 
napirendi pontot tárgyalja meg. Van-e más javaslat?  
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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 
   

148/2016. (IV. 7.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2016. április 7-i rendkívüli, nyílt ülése napi-
rendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

   
N A P I R E N D  TÁRGYA, ELŐADÓJA 

 
 

1.) Előterjesztések 
Előadó: Varga Gusztáv 
              polgármester 

 
 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom az 1. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a 
Dél-Békés Jövőjéért Szövetségben való részvétel tárgyában készült. E tárgyban a Kép-
viselő-testület korábban egy szándéknyilatkozatot megfogalmazott, melyben kinyilvání-
totta, hogy részt kíván venni a program megvalósításában. Akkor még egyesületi formá-
ról tárgyaltunk, s azt is támogathatónak tartottunk, hogy akár székhelyet is biztosítunk 
számukra.  
 
Azóta eltelt időben történtek változások, az egyesület helyett szövetség létrehozását ja-
vasolják, s elkészült a szövetség alapító okirata is, melyet az előterjesztés mellé csatol-
tunk.  
 
Az alapító okirat több kitöltetlen részt tartalmaz. A jogászok azt mondták, hogy azért 
nincsenek pontosítva az adatok, mert folyamatban van az alapítás. Valószínű, hogy 
minden település Polgármestere, akik kinyilvánították csatlakozási szándékukat, alelnö-
ki pozícióban vesz részt. Az elnökségi tagokat az a közgyűlés fogja elfogadni, melyen 
való részvételre majd a Képviselő-testülettől felhatalmazást kapok.  
 
Az előterjesztést előzetesen a Városfejlesztési, valamint az Ügyrendi és Pénzügyi Bi-
zottság megtárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: Együttes ülésen tárgyaltuk az előterjesztést. Javaslat hang-
zott el arra vonatkozóan, hogy a tagdíj összege maximum 720.000.-Ft legyen. Ezzel a 
kiegészítéssel mindkét bizottság javasolja a határozati javaslatot elfogadni. Az ötletet 
nagyon jónak tartom, de a tagdíj összegét borzasztóan sokallom.   
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: elkezdték a komplex programok kidolgozását. Április 
11-ig kellene a testületeknek meghozni a döntést, mert 22-én alakul meg a szövetség. 
Akkorra már sokkal több információnk lesz.  



 3 

 
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel 
kapcsolatban?  
 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt, és a bi-
zottsági javaslattal kiegészített határozati javaslattal, 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: Dél-Békés Jövőjéért Szövetségben alapítóként részvétel  

  
149/2016. (IV. 7.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete dönt arról, hogy  

 
1. alapítóként részt kíván venni a Dél-Békés Jövőjéért 

Szövetség munkájában,  
2. megismerte a Szövetség alapszabály-tervezetét, az 

abban foglaltakkal egyetért, 
3. a Szövetség tagjaként a 2016. évben fizetendő, 

maximum 720.000.-Ft összegű vagyoni hozzájárulást 
(tagdíjat) a 2016. évi költségvetés általános célú 
tartalékának terhére, valamint azt követően az éves 
költségvetésekben  biztosítja,  

 
4. felhatalmazza a polgármestert az alapszabály 

aláírására és a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 
 
 

 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom a 2. sz. előterjesztés tárgyalását, mely az 
Európai Uniós Társadalmi Célú Nonprofit Kft-vel kötendő szerződés tárgyában készült.  
A pilot programban néhány településsel együtt csatlakoztunk a Belügyminisztérium fel-
hívásához. Ez a program ez év februárjában átalakult, ez érintette azt a konzorciumi 
megállapodást, amelyet kötöttünk. Ahhoz, hogy a feladatokat továbbra is el tudják látni, 
szükséges a Kft-vel történő szerződés megkötése. Akkor tudnák ellátni a feladatokat, ha 
az önkormányzat az e célra kapott állatjóléti támogatást, illetve a plusz 20 %-os közfog-
lalkoztatásra kapott támogatást erre a célra fordítaná.  
  
Ezt az előterjesztést is előzetesen tárgyalta a Városfejlesztési, valamint az Ügyrendi és 
Pénzügyi Bizottság, ezért kérem javaslatukat ismertetni.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: Szintén együttes ülésen tárgyaltuk az előterjesztést, ahol 
mindkét bizottság módosítással javasolja a határozati javaslatot elfogadni. Módosító ja-
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vaslat: az összeg módosítása 3.048.000.-Ft, mivel csak 8 hónapról van szó. Tóth Zsolt 
elmondta, hogy 2017. február 28-ig fenn kell tartani a pilot programot. Ha az állatjóléti 
támogatást is igénybe vesszük, azt akkor öt évig fenn kell tartani. Ezért ezen el kellene 
gondolkodni, hogy ezt biztosan fel akarjuk venni? Öt évig kell majd a sertéseket is tar-
tani akkor is, ha a pilot programnak vége lesz.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Valóban, ezt meg fogjuk vizsgálni és visszatérünk rá. 
Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény?  
 
Mivel kérdés és vélemény nincs, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt határozati 
javaslattal, az abban szereplő összeg 3.048.000.-Ft-ra történő módosításával, és mellék-
letével, szavazza meg. 
  
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – 1 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta: 
(A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.) 
Tárgya: Pilot programhoz kapcsolódó szolgáltatások ellátására szerződéskötés az Eu-

rópai Uniós Társadalmi Célú Nonprofit Kft-vel 
  

150/2016. (IV. 7.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a határozat melléklete szerinti tartalommal brigá-
donként szerződést  köt a „Kitörési pont a háztáji gazdasá-
gok irányába” elnevezésű pilot programhoz kapcsolódó 
szolgáltatások ellátására a Európai Uniós Társadalmi Célú 
Nonprofit Kft.-vel. 
 
A szolgáltatási díjakra összesen bruttó 3.048.000 Ft fede-
zetet biztosít az értékesítésből származó bevétel terhére. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a határozat melléklete sze-
rinti tartalmú szerződések aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
             polgármester 
 
 
 

V a r g a   Gusztáv polgármester: Javaslom a 3. sz. előterjesztés tárgyalását, mely üres 
álláshely betöltésének tárgyában készült. Előzetesen az előterjesztést bizottság nem tár-
gyalta.  
 
Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?  
 
Mivel nincs kérdés, vélemény, javaslom a határozati javaslatot elfogadni. Kérem, aki 
azzal 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.) 
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Tárgya: Polgármesteri Hivatalban üres álláshely betöltése 
 

151/2016. (IV. 7.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete jelen határozatával hozzájárulását adja a Polgár-
mesteri Hivatal 1 üres álláshelyének betöltéséhez 2016. jú-
lius 01-től a Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetése 
terhére. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Dr. Szilbereisz Edit 
                   jegyző 
 
 

  
V a r g a   Gusztáv polgármester: A 4. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely a 
Projektfelügyelet Kft-vel kötött Együttműködési Megállapodás módosítása tárgyában 
készült.   
 
Mi úgy tudtuk, hogy csak nyertes pályázat esetén kerül nekünk pénzbe a projekt. A 
keretmegállapodás alapján az látható, hogy ez egy bizonyos összeg, 1,5 %-os összeg, 
vesztes pályázat esetén is költségként merül fel számunkra. Ez más települések esetében 
is vitatott tétel, ezért a tárgyalásokat a Projektfelügyelet Kft-vel tovább folytatjuk. A 
legutóbbi tárgyalásokon azt mondták, hogy előre látható, hogy lesz olyan pályázat, ahol 
annak lesz esélye, hogy nem fog nyerni a pályázat.  
 
A lehatárolt keretre történő pályázatoknál lesz egy sor pályázat, ahol ha nem rontják el a 
pályázatot, márpedig ha elrontják, és azért nem nyer, akkor vissza tudjuk tőlük követel-
ni a pénzt, azoknál a pályázatoknál biztosan nyer a pályázat, illetve, ha nem nyer, akkor 
sem kerül költségbe. Elképzelhető, hogy lesz olyan pályázat, ha a lehatárolt keretre 
megy, többen pályázunk rá a járásból, és emiatt nem minden település nyer, s ha vélet-
len mi lennénk azok, akkor ott 1,5 %-nyi dolog van.  
 
Ez az 1,5 % az a költség, ami munkát már a pályázat benyújtása előtt elvégeztek. El-
végzett munkáért fizetni kell.  
  
Ezt az előterjesztést is előzetesen a Városfejlesztési, valamint az Ügyrendi és Pénzügyi 
Bizottság tárgyalta, ezért kérem javaslatukat ismertetni.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: Együttes ülésen tárgyaltuk az előterjesztést, és mindkét bi-
zottság módosításokkal  javasolja elfogadni a határozati javaslat mellékletét. A módosí-
tást Jegyző Asszony fogja ismertetni.  Az együttes ülésen elfogadásra került még egy 
határozat, mely szerint kérik, a bizottságok, hogy az áprilisi soros ülésre kerüljön be az 
összes pályázat, hogy e megállapodás szemszögéből tudjuk megvizsgálni azokat.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom, hogy a soros ülésre hívjuk meg a Projekt-
felügyelet Kft. képviselőjét, a Kiss Tamást.  
 
Kérem ismertetni a bizottságok módosító javaslatait.  
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Dr. S z i l b e r e i s z   Edit jegyző: A szerződés-tervezet 4.1. és 4.2. pontjai a követke-
zők szerint módosulnának: 
 
4.1. a pályázat benyújtásának időpontjában 0-100 M Ft projektfőösszeg esetén a 

bruttó ellenszolgáltatás legfeljebb 40 %-a,   100 M Ft feletti projektfőösszeg esetén  
a bruttó ellenszolgáltatás legfeljebb 30 %-a a kiszámlázható összeg. A benyújtás 
előtt csak a benyújtáshoz szükséges előkészítő tevékenység végezhető és számolha-
tó el.   

4.2.  Nyertes pályázat esetén a projekt előkészítési tevékenységek teljeskörű befeje-
zésekor, de legkorábban a támogatási döntés kézhezvételét követően 0-100 M Ft 
projektfőösszeg esetén a bruttó ellenszolgáltatás legalább 60 %-a,   100 M Ft feletti 
projektfőösszeg esetén  a bruttó ellenszolgáltatás legalább 70 %-a a kiszámlázható 
összeg.  

 
A fenti korlátoktól való esetleges eltérést az egyedi szerződésekben kell szabályoz-
ni.  

 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcso-
latban?  
 
Mivel nincs kérdés, vélemény, javaslom a határozati javaslatot elfogadni, mellékletét az 
ismertetett módosítással együtt. Kérem, aki azzal egyetért, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – 1 nem szavazattal – az alábbi határozatot hoz-
ta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.) 
Tárgya: Projektfelügyelet Kft-vel kötött Együttműködési Megállapodás módosítása 
 

152/2016. (IV. 7.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Projektfelügyelet Kft-vel 2015. október 16. 
napján kelt Együttműködési Megállapodást a határozat 
melléklete szerinti tartalommal módosítja. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a módosító szerződés 
aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 

 
 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Javaslom az 5. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a 
VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú pályázat előkészítése tárgyában készült. Konkrétan a 
Könyvtár energetikai korszerűsítési előkészületi munkáinak elkészítéséről szól az elő-
terjesztés. Ezt a pályázatot már korábban is terveztük, de akkor nem tudtuk benyújtani, 
most ismételten szeretnénk pályázni.  
 



 7 

V a r g a  Gusztáv polgármester: Az előterjesztést szintén idő hiányában a bizottságok 
nem tudták tárgyalni. Tegnap hallottam azt az információt, hogy a Református Egyház-
község is benyújtja pályázatát a templom felújítására, mivel most civil szervezet is pá-
lyázhat. Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?  
 
Mivel nincs kérdés, vélemény, javaslom a határozati javaslatot elfogadni mellékletével 
együtt. Kérem, aki azzal 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: Könyvtár energetikai korszerűsítése megnevezésű pályázat előkészítése 
         

153/2016. (IV. 7.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete pályázatot kíván benyújtani a VP-6-7.4.1.1-16 
kódszámú, "Településképet meghatározó épületek külső 
rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, 
fejlesztése, energetikai korszerűsítés" című pályázati fel-
hívásra. 
 
A "A mezőkovácsházi könyvtár energetikai korszerűsíté-

se” megnevezésű pályázat előkészítő tevékenységeinek 
elvégzésével megbízza a legkedvezőbb ajánlatot adó 
LERPOS Vállalatirányítási Tanácsadó Iroda Bt-t (székhe-
lye: 6721 Szeged, Juhász Gy. u. 13/B). 
  
Az előkészítés költségeire bruttó 1.276.350.- Ft-ot biztosít 
a fejlesztési célú tartalék terhére 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pá-
lyázat előkészítésére irányuló, a határozat mellékletét ké-
pező megbízási szerződés aláírására.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv 
               polgármester 
 

 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A 6. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely fele-
lős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó megbízása tárgyában készült. Sajnos előze-
tesen ezt az előterjesztést sem tudták a bizottságok tárgyalni.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, véle-
mény?  
 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt határozati 
javaslattal, szavazza meg. 
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.) 
Tárgya: dr. Géczi József felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóval szerződés-

kötés 
         

154/2016. (IV. 7.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete 2016. április 1. napjától határozott időtartamra, 
2016. december 31. napjáig megbízási szerződést köt dr. 
Géczi József felelős akkreditált közbeszerzési szaktanács-
adóval (6723 Szeged Malom u. 16/B.) a Kbt. 27. § (3) sze-
rinti feladat és általános közbeszerzési tanácsadói felada-
tok ellátására havi 50.000 Ft+ 0 % ÁFA összegért. 
 
A megbízási díj fedezetét az általános célú tartalék terhére 
biztosítja. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés alá-
írására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 

 
 
  
B E J E L E N T É S E K  
 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester:  Mivel bejelentés nincs, köszönöm a megjelenést, a 
nyílt ülést 11 órakor bezárom. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

 
Varga Gusztáv  Dr. Szilbereisz Edit 
  polgármester          jegyző 
 
 
 
 
 

Papp Zoltán 
jkv. hitelesítő 


