Mezőkovácsháza Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága
5801 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176.
: 68 / 381 – 011; / : 68 / 381 – 656;
1/2017.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottsága 2017. február 3-án 8 óra 30 perces kezdettel
tartott rendkívüli nyílt ülésén.
Az ülés helye:

JELEN

Városháza
tanácskozó terme

VANNAK:

Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság részéről:
Sütő Lajos
Kálmán András
Nagyné Csiffáry Anna
Mazurák Zoltán

elnökhelyettes
bizottsági tagok

Távolmaradását bejelentette:
Papp Zoltán
Jelen volt még: Csepreghy Elemér
Dr. Szilbereisz Edit
Ágostonné Dohányos Ivett
Sóki Zoltán

elnök
alpolgármester
jegyző
költségvetési irodavezető
műszaki irodavezető

S ü t ő Lajos elnökhelyettes: Tisztelettel köszöntöm az újonnan létrehozott Pénzügyi
és Városfejlesztési Bizottság ülésén megjelent tagokat, Csepreghy Elemér
alpolgármester urat, Jegyző asszonyt és referenseinket.
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 5 fő tagjából 4 fő van jelen. Papp Zoltán elnök
úr távolmaradását bejelentette.
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A bizottság határozatképes, az ülést megnyitom.
S ü t ő
Lajos elnökhelyettes: Javaslom a meghívóban közölt napirendi pontok
megtárgyalását.
Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg.
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás
nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági
tagok száma: 4 fő)
Tárgya: Napirend elfogadása
1/2017. (II. 3.) sz. PVB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága a
2017. február 3-i rendkívüli, nyílt ülése napirendjét az
alábbiak szerint fogadja el:
1.)

EFOP pályázatok benyújtása
Előterjesztést készítő: Dr. Szilbereisz Edit jegyző

2.)

Bejelentések

I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: EFOP pályázatok benyújtása
S ü t ő Lajos elnökhelyettes: Átadom a szót Alpolgármester úrnak
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Arról beszéltünk korábban, hogy az
előkészítő költségeket maximum 5 millió Ft-ig vállalja a testület. A tárgyaláson olyan
konstrukció körvonalazódott, hogy ezt vállalja a Dél-Békési Kistérség Többcélú
Társulás és a Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Alapítvány. Az egyik konzorciumi
szerződésnél a Kistérség vállalja be a 15 millió Ft-os előkészítő költségeket, a másiknál
pedig az Alapítvány. A határozati javaslatban ez nem szerepel.
Dr. S z i l b e r e i s z Edit jegyző: A határozati javaslatban azért nem szerepel, mert a
konzorciumi megállapodás rögzíti, amit ugyancsak bele írtam az előterjesztésben. Erről
külön döntés nem szükséges, mert a konzorciumi megállapodásban szerepel. Azt a
szövegrészt töröltük ki az előző határozati javaslatból, ami a mi
kötelezettségvállalásunkra vonatkozik, a 15 millió Ft-ot, illetve az előkészítési
költségeket.
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Amit elfogadtunk konzorciumi szerződést, az
nem az, ami most van.
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N a g y n é Csiffáry Anna biz. tag: Az előterjesztésben szerepel, hogy vállalja a DélBékés Mezőgazdasági Termelőiért Alapítvány, hogy az előkészítés költségeit viselni. A
határozati javaslat 2. pontjában olvasható, hogy „A Képviselő-testület konzorciumi
vezetőként vállalja a pályázat teljes körű előkészítését. Az előkészítő tevékenység
elvégzésére kerüljön három árajánlat bekérésre”. Minek kérjünk be árajánlatot, ha a
Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Alapítvány ingyen vállalat?
Dr. S z i l b e r e i s z Edit jegyző: A ajánlatkérőként a pályázati kiírás szerint a
konzorciumi vezetőnek kell hogy szerepeljen. Megküldték tegnap az ajánlatkérés
anyagát. Szerződés van az ajánlatkérés mellett. Gondolkodtunk azon, hogy háromoldalú
megállapodást kössünk-e vagy csak kétoldalút. A pályázati feltételeknél nem tudom,
hogy hogyan lesz, hogy a konzorciumi vezetőnek kell-e lennie az ajánlatkérőnek, nem
kérhet más ajánlatot, az előkészítő tevékenységet neki kell-e végeznie, nem végezheti-e
az Alapítvány. Támogatási szerződést kell velük kötni, hogy ide adják a pénzt.
Az előző testületi ülésen arról döntött a testület, hogy „Mezőkovácsháza Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta EFOP 1.5.3-16 Humán
szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben kedvezményezett térségekben c.
pályázaton való részvétel és döntés a konzorciumban való részvételről, az előkészítési
feladatok megkezdéséről tárgyú előterjesztést és az alábbiak szerint döntött: 1. A
Képviselő-testület vállalja, hogy konzorciumban pályázatot nyújt be az EFOP 1.5.3-16
Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben kedvezményezett térségekben c.
pályázati felhívásra”. Ez a pályázat benyújtásának a vállalása. „2. A Képviselő-testület
vállalja, hogy Mezőkovácsháza Város Önkormányzata konzorciumvezetőként részt vesz
az 1. pontban szereplő pályázat eredményeként megvalósuló programban és
együttműködik a konzorciumi partnerként felkért településekkel, a konzorciumi
szerződést aláírja. Felhatalmazza a polgármestert a határozat melléklete szerinti
tartalmú konzorciumi szerződés aláírására”
Szóbeli tájékoztatásként el lehet mondani, mert csak a saját projektünkre tértem ki a
határozatban, hogy a másik konzorciumi megállapodás is megváltozott annyiban, hogy
ott a Dél-Békési Kistérség a belépő partner, aki a költséget vállalja. Ez is bele került a
konzorciumi megállapodásban.
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Hogyan fogja kifizetni az Alapítvány az
előkészítési számlát? Kinek a nevére fog szólni a számla?
Dr. S z i l b e r e i s z Edit jegyző: Ez a mi nevünkre fog szólni.
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Ezt a konzorciumi megállapodás tartalmazza
ennek a technikai formáját?
Dr. S z i l b e r e i s z Edit jegyző: Alpolgármester úr is jelen volt, amikor erről
beszéltünk. Felvetettem a háromoldalú megállapodásnak a lehetőségét, pontosan ezért
amit Alpolgármester úr elmondott. Nyugodtabban éreztem volna magam, hogyha a
konzorciumi partner is valamilyen módon szerződéses kötelezettséget vállal már az
előkészítő tevékenységet folytató céggel, hogy nem nekünk számláznak, mint a
konzorciumi vezetőnek.
Úgy kellene, hogy kétoldalú megállapodás van. Nyilván nekünk kell megkötni, mert a
harmadik fél felé mi vagyunk a felelősek, mint konzorciumvezető. De külön
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megállapodást kell kötni a konzorciumi megállapodás alapján, nekünk illetve az
alapítványnak arra, hogy ezt az összeget támogatásként át fogja nekünk adni.
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Ez hol lesz leírva? Hogyan fogja elfogadni a
testület? Ez a konzorciumi megállapodásban nem szerepel, hogy milyen formában és
hogyan?
Á g o s t o n n é Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: Máskor is voltak már ilyen
finanszírozási tranzakcióink, amikor nem felétlenül az előkészítési költséget, de
bizonyos költségrészeket, főként utófinanszírozott pályázatok esetében megelőlegeztek
nekünk. Nem vettem részt azon a megbeszélésen, de úgy tudom elképzelni, hogy a
főpályázó és a konzorciumvezetője Mezőkovácsháza Önkormányzata. Benne szerepel a
pályázatban, hogy az előkészítési költségeket a konzorciumvezetőjének vállalni. A
számla Mezőkovácsháza Város Önkormányzatára fog szólni. A feladatot
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata fogja ellátni. Viszont a finanszírozási oldalát
tekintve a Dél-Békési Kistérségnek ez az alapítványa felajánlotta tudomásom szerint,
hogy támogatja az előkészítési költségeknek ezt a részét, és amennyiben nem nyer,
akkor végleges támogatás lesz belőle. Úgy tudom elképzelni, hogy az önkormányzat
szerződik az alapítvánnyal egy visszatérítendő támogatással, abban az esetben ha nyer a
pályázat. Bele kell rakni egy olyan passzust ebbe a szerződésbe, hogy amennyiben nem
nyer, ez végleges támogatásnak minősül. Ezt még elő kell készíteni.
Dr. S z i l b e r e i s z Edit jegyző: A megkötésnek az is az akadálya, hogy pontosan
azt sem tudjuk hogy mennyibe került az előkészítési költség, hiszen most kérjük be rá
az ajánlatokat. A támogatást összegét sem láthatjuk. Ahogy a testület döntött, az benne
maradt, hogy mi döntöttük el, hogy maximum csak a közbeszerzési értékhatárig és
annak is csak a 30 %-át számolhatják el a pályázat benyújtásáig mint előkészítő
tevékenységet. Maga az ajánlat is lett megkérve, hogy a pályázat benyújtásáig
mennyiért vállalnák, kipontozottan, illetve a pályázat benyújtását követően. Arról volt
szó, hogy 5 millió Ft maximum az az összeg, ami kifizetésre kerül a pályázat
benyújtásáig, mint előkészítésre kifizetett költség. Vagyis nem nyertes pályázat esetén
ennyi a maximum összeg, amit fizetni kellene bármely partnernek. Ez csak egy becsült
összeg, hogy pontosan mennyi lesz, majd akkor derül ki, hogyha a nyertes pályázatok
bejönnek az előkészítésre. Az nem ártott volna, hogy szándéknyilatkozatot mégis csak
tesz az önkormányzat felé ez az Alapítvány. A szándéknyilatkozat elviekben benne van
a konzorciumi megállapodásban ahol ezt vállalta.
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Ezt a határozati javaslat szövegébe nem
lehetne beleírni? Maximum 14.999.999 Ft+Áfa összegig a Dél-békési Mezőgazdasági
Termelőiért Alapítvány vállalja az előkészítési költségeket, támogatás formájában
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata számára biztosítja.
Dr. S z i l b e r e i s z Edit jegyző: Azt bele lehet írni a határozati javaslatba, hogy
felhatalmazza a konzorciumi megállapodás aláírására, hogy a Dél-békési
Mezőgazdasági Termelőiért Alapítvány átvállalja az előkészítés költségeit.
A határozati javaslat 3. pontjaként beírhatjuk, hogy a teljes körű előkészítésére kerüljön
3 árajánlat bekérésre. A külön megállapodás is kerüljön előkészítésre az előkészítési
tevékenységét átvállaló konzorciumi partnerrel.
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K á l m á n András biz. tag: Számomra nagyon nyakatekert előkészítésről van szó.
Kérünk mi 3 árajánlatot, kapunk 3 ajánlatot, amit nem fizetünk ki, hanem az alapítvány.
Hogyha nyer a pályázat, akkor az alapítvány elszámolja a pályázaton belül, ha nem
akkor majd mi kifizetjük, és ez arányaiban kerül felosztásra a konzorciumi partnerek
között.
Annyira ki van csavarva az egész pályázat, hogy legjobb lenne, hogyha a
konzorciumvezető az alapítvány lenne. A másik pályázatnál pedig a társulás lenne. Mi
részt veszünk, mint konzorciumi partner. Olyan ajánlatot kér utána az alapítvány és a
társulás, amit akar. Megvizsgálnám, hogy pályázhat-e egyébként az alapítvány, a
társulás. Ha igen, akkor pályázzanak ők.
Á g o s t o n n é Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: Szerepeljen még a
határozati javaslat 2. pontjában, hogy az előkészítési költségek finanszírozására
megállapodás kerüljön megkötésre az alapítvánnyal az előkészítési költségekre
vonatkozó szerződés megkötése előtt.
S ü t ő Lajos elnökhelyettes: Van-e még valakinek kérdése, véleménye?
Mivel nem hangzott el több kérdés és vélemény, kérem, aki a költségvetési irodavezető
által tett kiegészítéssel elfogadja a határozati javaslatot, szavazza meg.
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő)
Tárgya: EFOP pályázat előkészítési költségeinek finanszírozására megállapodás kötése
2/2017. (II. 3.) sz. PVB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága a
határozati javaslatot az alábbi kiegészítéssel javasolja a
Képviselő-testületnek elfogadni:
„Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az EFOP 1.5.3-16 Humán szolgáltatások
fejlesztése térségi szemléletben kedvezményezett
térségekben c. pályázaton való részvétel és döntés a
konzorciumban való részvételről, az előkészítési feladatok
megkezdéséről tárgyban hozott 35/2017. (I. 26.) sz. kt.
határozatát az alábbiak szerint módosítja:
1. A határozatban törlésre kerül az alábbi szövegrész:
„azzal, hogy a konzorciumi megállapodásban kerüljön
rögzítésre az, hogy nem nyertes pályázat esetén az
előkészítésre kifizetett költség kerüljön a konzorciumi
tagok között igényelt támogatás arányában
felosztásra.”
2. A határozat 3. pontja helyébe az alábbi szöveg kerül:
„A Képviselő-testület konzorciumi vezetőként vállalja
a pályázat teljes körű előkészítését. Az előkészítő
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tevékenység elvégzésére kerüljön három árajánlat
bekérésre. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a
legkedvezőbb árajánlatot benyújtóval szerződést
kössöna azzal, hogy a pályázat előkészítésre irányuló
vállalkozási szerződés aláírását megelőzően az
előkészítési költségek finanszírozására vonatkozóan
megállapodás kerüljön megkötésre a Dél-békési
Mezőgazdasági
Termelőiért
Közhasznú
Alapítvánnyal.”
A határozat módosítással nem érintett része változatlan
formában érvényben marad.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot
ismertesse a következő Képviselő-testületi ülésen.
Határidő: 2017. február 3.
Felelős: Papp Zoltán elnök

II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Bejelentések
S ü t ő Lajos elnökhelyettes: Van-e valakinek bejelentése?
Tekintettel arra, hogy bejelentés nem hangzott el, az ülést 9 óra 8 perckor bezárom.
K.m.f.

Sütő Lajos
elnökhelyettes

Kálmán András
jkv. hitelesítő

