Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal
5801 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176.
: 68 / 381 – 011; /
: 68 / 381 – 656;
15/2017. sz. kt.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. június
26-án 15 órai kezdettel tartott rendkívüli, nyílt ülésén
Jelen vannak: Varga Gusztáv
Szénási István
Papp Zoltán
Kálmán András
Sütő Lajos

polgármester
alpolgármester

képviselők
Távolmaradását bejelentette:
Csepreghy Elemér
Dr. Fritz Izabella
Szűcs Judit
Zábrák Istvánné

alpolgármester
képviselők

Jelen volt még: Dr. Szilbereisz Edit jegyző
Szabóné Faragó Julianna aljegyző
Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési irodavezető
Sóki Zoltán műszaki irodavezető
V a r g a Gusztáv polgármester: Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait, jegyző, aljegyző asszonyokat, irodavezetőket.
Megállapítom, hogy a 9 fő képviselőből 5 fő jelen van az ülésen, Csepreghy Elemér alpolgármester úr, valamint Szűcs Judit, Dr. Fritz Izabella, és Zábrák Istvánné képviselők
bejelentették távolmaradásukat.
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitom.
Tekintettel arra, hogy az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság egyik tagja sincs
jelen az ülésen, jegyzőkönyv-hitelesítőt szükséges választani. Javaslom Szénási István
alpolgármester urat jegyzőkönyv-hitelesítőnek választani. Kérem, aki javaslatommal
egyetért, szavazza meg.
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 5 fő.)
Tárgya: Jegyzőkönyv-hitelesítő választása
267/2017. (VI. 26.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete jelen ülése jegyzőkönyvének hitelesítésére
Szénási István alpolgármestert megválasztotta.
V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom, hogy az ülés megkezdése előtt,
- a Széchenyi 2020 keretében megjelent TOP-1.1.1-16 kódszámú „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” elnevezésű pályázat előkészítése és benyújtása, valamint
- a Széchenyi 2020 keretében megjelent TOP-1.4.1-15. kódszámú „A foglalkoztatás és
az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” elnevezésű pályázat Támogatási Szerződése tárgyában
kiadott szóbeli előterjesztést a Képviselő-testület vegye napirendjére.
Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 5 fő.)
Tárgya: Előterjesztés napirendre vétele
268/2017. (VI. 26.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
- a Széchenyi 2020 keretében megjelent TOP-1.1.1-16
kódszámú „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” elnevezésű pályázat előkészítése és benyújtása,
- a Széchenyi 2020 keretében megjelent TOP-1.4.1-15.
kódszámú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása
családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” elnevezésű pályázat Támogatási Szerződése 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.
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 5 fő.)
Tárgya: Napirend elfogadása
269/2017. (VI. 26.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2017. június 26-i rendkívüli, nyílt ülése napirendjét 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. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely a
Széchenyi 2020 keretében megjelent TOP-1.1.1-16 kódszámú „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” elnevezésű pályázat előkészítése és benyújtása tárgyában készült.
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, kérem javaslatukat
ismertetni.
K á l m á n András képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja az
előterjesztésben írt határozati javaslatokat elfogadni.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?
P a p p Zoltán képviselő: Az Áfa igénylésekkel gond szokott lenni. Ez esetben nem
lesz?
V a r g a Gusztáv polgármester: A Településgazdálkodási Kft. egy jól működő gazdasági társaság. De ha bármilyen oknál fogva megszűnne, a többletként lehívott pénzből a
város valami olyan pluszt valósít meg a településen, ami érték marad. Megszűnés esetén
az Áfát természetesen az önkormányzatnak vissza kellene fizetni, de úgy gondolom, erre nem kerül sor.
Mivel több kérdés, vélemény nincs, kérem, aki az előterjesztésben írt 1. sz. határozati
javaslattal egyetért, szavazza meg.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 5 fő.)
Tárgya: Határozatok visszavonása
270/2017. (VI. 26.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 257/2017 (VI. 22.) sz. kt határozatát és a
258/2017. (VI. 22.) sz. kt határozatát visszavonja.
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V a r g a Gusztáv polgármester: Kérem, aki a 2. sz. határozati javaslattal is egyetért,
szavazza meg.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 5 fő.)
Tárgya: Ipari park, iparterületek fejlesztésére pályázat benyújtása a Településgazdálkodási Kft. keretében
271/2017. (VI. 26.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, mint a Mezőkovácsházi Településgazdálkodási
Kft. egyszemélyes tulajdonosa arról dönt, hogy a
Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. nyújtson be
pályázatot a Széchenyi 2020 keretében megjelent TOP1.1.1-16 kódszámú „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” elnevezésű pályázat felhívásra. Az „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” elnevezésű pályázat összköltsége
450.000.000 Forint. A pályázat keretében igényelt állami
támogatás mértéke 100 %.
Utasítja a Kft. ügyvezetőjét, hogy a pályázat benyújtásához szükséges intézkedéseket haladéktalanul tegye meg
és a pályázati dokumentumokat írja alá.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester
Pap Csaba ügyvezető, Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft.
V a r g a Gusztáv polgármester: Kérem, aki a 3. sz. határozati javaslattal is egyetért,
szavazza meg.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 5 fő.)
Tárgya: Ipari park, iparterületek fejlesztése pályázatra ajánlati felhívás közzététele
272/2017. (VI. 26.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete utasítja a Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. ügyvezetőjét, hogy a Széchenyi 2020 keretében
megjelent TOP-1.1.11-16 kódszámú „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” elnevezésű pályázati felhívásra beadni
kívánt pályázat előkészítésére ajánlati felhívást tegyen
közzé. Az ajánlati felhívásban kiválasztott vállalkozást
bízza meg az előkészítési feladatok elvégzésével.
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A pályázati előkészítő tevékenységre legfeljebb
9.000.000.-Ft+27 % ÁFA összeget az önkormányzat működési célú átadott pénzeszközként biztosít a Kft részére a
fejlesztési célú tartalék terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester
Pap Csaba ügyvezető, Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft.

V a r g a Gusztáv polgármester: A 2. sz. szóbeli előterjesztés tárgyalását javaslom,
mely a Széchenyi 2020 keretében megjelent TOP-1.4.1-15. kódszámú „A foglalkoztatás
és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” elnevezésű pályázat Támogatási Szerződése tárgyában készült.
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, kérem javaslatukat
ismertetni.
K á l m á n András képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja az
előterjesztésben írt határozati javaslatot elfogadni.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?
Mivel kérdés, vélemény nincs, kérem, aki az előterjesztésben írt határozati javaslattal
egyetért, szavazza meg.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 5 fő.)
Tárgya: Petőfi utcai óvoda felújítására elnyer pályázat támogatási szerződése aláírásának elutasítása
273/2017. (VI. 26.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete arról dönt, hogy a TOP-1.4.1-15 kódszámú „A
foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát,
munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” megnevezésű elnyert pályázat esetében a Támogatási Szerződést nem köti meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester
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V a r g a Gusztáv polgármester: Tekintettel arra, hogy több tárgyalandó előterjesztés
sincs, köszönöm a megjelenést, a nyílt ülést 15 óra 20 perckor bezárom.
K.m.f.

Varga Gusztáv
polgármester

Dr. Szilbereisz Edit
jegyző

Szénási István
jkv. hitelesítő

