Mezőkovácsháza Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága
5801 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176.
: 68 / 381 – 011; / : 68 / 381 – 656;
3/2017.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottsága 2017. március 9-én 13 óra 30 perces kezdettel
tartott rendkívüli nyílt ülésén.
Az ülés helye:

JELEN

Városháza
tanácskozó terme

VANNAK:

Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság részéről:
Papp Zoltán
elnök
Kálmán András
Nagyné Csiffáry Anna
Mazurák Zoltán
bizottsági tagok
Távolmaradást bejelentette:
Sütő Lajos
Jelen volt még: Varga Gusztáv
Csepreghy Elemér
Szabóné Faragó Julianna
Ágostonné Dohányos Ivett
Sóki Zoltán
Szekeres Lajos
Szűcs Judit

bizottsági tag
polgármester
alpolgármester
aljegyző
költségvetési irodavezető
műszaki irodavezető
MEZTEP Kft. FEB. elnöke
képviselő

P a p p Zoltán elnök: Tisztelettel köszöntöm a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
ülésén megjelent tagokat, Varga Gusztáv polgármester urat, Csepreghy Elemér
alpolgármester urat, Aljegyző asszonyt, referenseinket és a meghívott vendégeket.
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 5 fő tagjából 3 fő van jelen. Kálmán András
bizottsági tag érkezése későbbre várható.
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A bizottság határozatképes, az ülést megnyitom.
P a p p Zoltán elnök: Javaslom felvenni a napirendi pontok közé ,,Az ASP bevezetése
valamint A Településgazdálkodási Kft. Felügyelő Bizottságának ügyrendje” tárgyában
készült előterjesztéseket.
Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg.
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás
nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági
tagok száma: 3 fő)
Tárgya: Előterjesztések napirendre vétele
30/2017. (III. 9.) sz. PVB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága ,,Az
ASP bevezetése (Kt. 4. sz. előterjesztése) valamint A
Településgazdálkodási Kft. Felügyelő Bizottságának
ügyrendje (Kt. 5. sz. előterjesztése)” tárgyában készült
előterjesztéseket napirendre vette.
P a p p Zoltán elnök: Javaslom a meghívóban közölt és a fentiek alapján módosított
napirendi pontok megtárgyalását.
Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg.
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás
nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági
tagok száma: 3 fő)
Tárgya: Napirend elfogadása
31/2017. (III. 9.) sz. PVB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága a
2017. március 9-i rendkívüli, nyílt ülése napirendjét az
alábbiak szerint fogadja el:
1.) Icon Motoros Egyesület támogatása (Kt. 1. sz.
előterjesztése)
Előterjesztést készítő: Szabóné Faragó Julianna
aljegyző
2.) EFOP 2.2.2-17 pályázattal kapcsolatos döntés
módosítása (Kt. 2. sz. előterjesztése)
Előterjesztést készítő: Zábrákné Nyári Edit főtanácsos
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3.) Civil szervezetek, egyházak támogatása rendelet
módosítása (Kt. 3. sz. előterjesztése)
Előterjesztést készítő: Szlanyinka Tamara ügyintéző
4.) ASP bevezetése (Kt. 4. sz. előterjesztése)
Előterjesztést készítő: Zábrákné Nyári Edit főtanácsos
5.) Településgazdálkodási Kft. Felügyelő Bizottság
Ügyrendjének elfogadása (Kt. 5. sz. előterjesztése)
Előterjesztést készítő: Dr. Szilbereisz Edit jegyző
6.) Bejelentések
I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Icon Motoros Egyesület támogatása (Kt. 1. sz.
előterjesztése)
P a p p Zoltán elnök: Van-e valakinek kérdése, véleménye?
N a g y n é Csiffáry Anna biz. tag: Miért kell átadni ezt a támogatást? Mi nem
fizethetjük ki, mint Önkormányzat?
Kálmán András bizottsági tag megérkezett a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
ülésére. Jelenlévő bizottsági tagok létszáma 4 fő.
S z ű c s Judit képviselő: Tárgyalta ezt is az Ügyrendi, Kulturális és Szociális
Bizottság. Az ülésen elhangzottak ezek a kérdések. Azt az információt kaptuk, hogy
egyszerűbb hogy megkapják ezt a támogatást, mert onnantól kezdve az összes
felelősség az övéké az egész rendezvényért. Bérbe fogják venni a strandot, és ott lesz a
Kalocsa Róza Kft-nek bevétele. Ki fogják számlázni a közüzemi díjakat is. Azt mondta
Polgármester úr, hogy megfogják hívni az Icon Motoros Egyesület képviselőjét a
testületi ülésre és minden javaslatunkat megtárgyaljuk. Nekünk az is aggályos volt,
hogy péntektől vasárnapig ez egy zártkörű rendezvény lenne. Ha mi támogatunk egy
városi rendezvényt, akkor nem szeretnénk, hogy erre belépődíjat kellene fizetni.
Pénteken 1.500 Ft belépődíjat kellene fizetni, szombaton és vasárnap 2 ezer Ft-ot
kellene fizetni a koncertekre. De ha megvesszük a 3 napra, akkor 2.500 Ft-ot kellene
fizetni.
V a r g a
vállalkozóktól.

Gusztáv polgármester: Igyekszünk összeszedni ezt az összeget

C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Nem lehetne egy olyan jellegű külön
megállapodást kötni velük, hogy a következő években is Mezőkovácsháza legyen ennek
a Nemzetközi Motoros Találkozónak a helyszíne?
V a r g a Gusztáv polgármester: Ha jól sikerül, akkor természetesen köthetünk velük
megállapodást.
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C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Össze lehetne kötni a fürdőfesztivállal is ezt
a rendezvényt.
S z ű c s
Judit képviselő: Amikor ilyen nagy rendezvényeink vannak, akkor
kapacitáljuk a Könyvtárat vagy a Kalocsa Róza Kft-t, hogy a szórólapokat a
rendezvényeinkről készítsék el, például Szupermaratonról, Kovácsházi Napokról,
Polgárőr Napról, Motoros Találkozóról.
K á l m á n András biz. tag: A támogatási szerződés 1. pontjában olvasható hogy:
„egyszeri vissza nem térítendő”. A battonyai Icon Motoros Egyesületnek is
benyújtottam a működés célú pályázat mellett, erre a motoros találkozóra 2 millió Ft
összegű pályázatot. Amennyiben nyer a pályázat, akkor szerepeljen a szerződésben,
hogy a támogatás kerüljön visszafizetésre, mert így kettős finanszírozás lesz.
P a p p Zoltán elnök: Ez a támogatás azért kellene nekik, hogy az Ossian együttest
meg tudják hívni, ha nem nyer a pályázatuk.
A napirendi ponttal kapcsolatban van-e még valakinek kérdése, véleménye?
Mivel nem hangzott el több kérdés, vélemény, kérem, aki egyetért a határozati
javaslattal, 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: Icon Motoros Egyesület támogatására javaslat
32/2017. (III. 9.) sz. PVB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága az
alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselőtestületnek elfogadni:
„Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Icon Motoros Egyesület (Battonya, Hársfa u.
18.) részére egyszeri, bruttó 889.000.- forint vissza nem
térítendő támogatást biztosít az általános célú tartalék
terhére
a
2017.
június
23-25.
időpontban
Mezőkovácsházán megrendezésre kerülő Nemzetközi
Motoros
Találkozó
keretében
Ossian
koncert
megszervezésére.
Felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletét
képező Támogatási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”
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A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot
ismertesse a következő Képviselő-testületi ülésen.
Határidő: 2017. március 9.
Felelős: Papp Zoltán elnök
II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: EFOP 2.2.2-17 pályázattal kapcsolatos döntés
módosítása (Kt. 2. sz. előterjesztése)
P a p p Zoltán elnök: Az előző döntésünket vissza kellene vonni, valamint a két
reformántuskovácsházi ingatlant kicseréljünk kettő mezőkovácsházira, egy Bajcsy és
egy Árpád utcai ingatlanra.
M a z u r á k Zoltán biz. tag: A határozati javaslatban a Bethlen 89. számú ingatlan
szerepel, de az Bethlen 86. sz. lenne. Ezt a 86. sz. terület csatornaparti, lapos terület.
P a p p Zoltán elnök: A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság szakemberei
választották ki ezeket a területeket.
Átnézve a térképet, a határozati javaslatban javítani kellene az utca házszámot, Bethlen
85. számra, hrsz. 1878., és ki kellene egészíteni azzal, hogy a célcsoport kizárólag
fogyatékkal élők.
Van-e még valakinek kérdése, véleménye?
Mivel nem hangzott el több kérdés, vélemény, kérem, aki az 1. sz. határozati javaslattal
egyetért, 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: 74/2017. (II. 23.) sz. kt. határozat visszavonása
33/2017. (III. 9.) sz. PVB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága az
alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselőtestületnek elfogadni:
„Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 74/2017. (II. 23.) sz. kt. határozatát visszavonja.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot
ismertesse a következő Képviselő-testületi ülésen.
Határidő: 2017. március 9.
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Felelős: Papp Zoltán elnök
P a p p
Zoltán elnök: A 2. sz. határozati javaslatot az alábbi módosításokkal,
kiegészítéssel javaslom elfogadni:
- a Mezőkovácsháza, Bethlen G. u. 89. (1916 hrsz) helyett a Mezőkovácsháza, Bethlen
G. u. 85. (1878 hrsz) ingatlan legyen megjelölve,
- a „célcsoport kizárólag fogyatékkal élők” kerüljön a használati megállapodásban is
feltüntetve.
Kérem, aki ezzel elfogadja a 2. sz. 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 2.2.2-17 pályázattal kapcsolatos döntés
34/2017. (III. 9.) sz. PVB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága az
alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselőtestületnek elfogadni:
„Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete megismerte az „Intézményi ellátásról a közösségi
alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi
férőhely kiváltás” című, EFOP-2.2.2-17. kódszámú
pályázati felhívást.
A Képviselő-testület megtárgyalta és úgy határozott, hogy
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság az alábbi önkormányzati
tulajdonú ingatlanokon a projektet kizárólag a
fogyatékkal elő személyek célcsoport vonatkozásában
megvalósítsa:
1 Mezőkovácsháza, Bethlen G. u. 85. (1878 hrsz)
2 Mezőkovácsháza, Kinizsi u. 41-1 (1984-1 hrsz)
3 Mezőkovácsháza, Bajcsy Zsilinszky utca 36. (142
hrsz)
4 Mezőkovácsháza, Árpád u. 277. (503 hrsz)
A Képviselő-testület a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 11. § (13) bekezdése és Mezőkovácsháza
Város Önkormányzatának az önkormányzati vagyonról és
a vagyontárgyak feletti tulajdonosi rendelkezési jog
gyakorlásának szabályiról szóló 40/2012. (XI. 07.) sz.
önkormányzati rendelet 27 §. alapján a felsorolt
ingatlanokat térítésmentesen, határozatlan időtartamra
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közfeladat ellátása érdekében használatba adja a Szociális
és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (Budapest, Visegrádi
u. 49.) részére.
Felhatalmazza Varga Gusztáv polgármestert fenti
ingatlanok
vonatkozásában
a
Szociális
és
Gyermekvédelmi Főigazgatósággal ingatlanonként a
határozat melléklete szerinti tartalmú használati
megállapodások megkötésére, és aláírására, valamint a
szükséges tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatok aláírására
és a szükséges további intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot
ismertesse a következő Képviselő-testületi ülésen.
Határidő: 2017. március 9.
Felelős: Papp Zoltán elnök
III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Civil szervezetek és egyházak támogatása
rendelet módosítás (Kt. 3. sz. előterjesztése)
P a p p Zoltán elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?
S z ű c s Judit képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság ülésén
javasoltam a 6. §. 1 pontjának utolsó mondatát kihúzni, mert ez azt jelzi, hogy a testület
költségvetésben a szervezetek támogatására elkülönített összeg erejéig dönthet a
támogatások odaítéléséről. Már második éve nincs a civil szervezetek számára
elkülönített pénz. Azt kértük a bizottsági ülésen, hogy a testületi ülésre a költségvetési
irodavezető mondja meg, hogy ez a mondat kerüljön ki, vagy lenne-e egy másik
javaslata.
Á g o s t o n n é Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: Szeretném, ha változatlan
formában maradna, hiszen az 1. sz. előterjesztésben is arról döntött a bizottság, hogy az
Icon Motoros Egyesület részére egyszeri bruttó 889.000 Ft vissza nem térítendő
támogatást biztosít az általános célú tartalék terhére. Pont ezzel a döntéssel tettük oda a
civil szervezet támogatására azt a fedezetet, ami után a rendelet alapján ezt a pénzt erre
felhasználhatjuk.
P a p p Zoltán elnök: Van-e valakinek kérdése, véleménye? Mivel nem hangzott el
több kérdés, vélemény, kérem, aki egyetért a rendelet módosításával, szavazza meg.
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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: Civil szervezetek, egyházak támogatásáról szóló rendelet módosításának
elfogadása
35/2017. (III. 9.) sz. PVB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága a
civil szervezetek és egyházak támogatásáról szóló
26/2011. (XI. 30.) sz. önkormányzati rendeletet az
előterjesztés melléklete szerint javasolja a Képviselőtestületnek elfogadásra.
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot
ismertesse a következő Képviselő-testületi ülésen.
Határidő: 2017. március 9.
Felelős: Papp Zoltán elnök
IV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: ASP bevezetése (Kt. 4. sz. előterjesztése)
P a p p Zoltán elnök: Röviden ismerteti az előterjesztést.
Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki az 1. sz. határozati javaslattal
egyetért, 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: 30/2017. (I. 26.) sz. kt. határozat visszavonására javaslat
36/2017. (III. 9.) sz. PVB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága az
alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselőtestületnek elfogadni:
,,Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 30/2017. (I. 26.) sz. kt. határozatát visszavonja.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot
ismertesse a következő Képviselő-testületi ülésen.
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Határidő: 2017. február 23.
Felelős: Papp Zoltán elnök
P a p p Zoltán elnök: Kérem, aki egyetért a 2. sz. határozati javaslattal, 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: ASP bevezetésére javaslat
37/2017. (III. 9.) sz. PVB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága az
alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselőtestületnek elfogadni:
,,Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a KÖFOP1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakozási konstrukció
az
önkormányzati
ASP
rendszer
országos
kiterjesztéséhez” című felhívás alapján támogatási
kérelmet nyújtson be, valamint a támogatási jogviszony
létrejötte esetén a kedvezményezetti kötelezettségeket és
jogokat gyakorolja.
Felhatalmazza a Polgármestert a pályázati dokumentáció
aláírására.
Határidő: 2017. március 10.
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot
ismertesse a következő Képviselő-testületi ülésen.
Határidő: 2017. március 9.
Felelős: Papp Zoltán elnök
V. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Településgazdálkodási Kft. Felügyelő
Bizottságának Ügyrendje (Kt. 5. sz.
előterjesztése)
P a p p Zoltán elnök: Átadom a szót Szekeres Lajos Felügyelő Bizottság elnökének.
S z e k e r e s Lajos FEB. elnök: Aktualizáltuk a Felügyelő Bizottság ügyrendjét.
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P a p p Zoltán elnök: Van-e valakinek kérdése, véleménye? Mivel nem hangzott el
kérdés, vélemény, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, 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: MEZTEP Kft. FEB. Ügyrendjének elfogadása
38/2017. (III. 9.) sz. PVB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága az
alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselőtestületnek elfogadni:
,,Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, mint a Mezőkovácsházi Településgazdálkodási
Kft. legfőbb szerve, a gazdasági társaság Felügyelő
Bizottságának Ügyrendjét a határozat melléklete szerinti
tartalommal jóváhagyja.
Határidő: a FEB értesítése az ügyvezetőn keresztül
azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester
Pap Csaba ügyvezető Mezőkovácsházi
Településgazdálkodási Kft.”
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot
ismertesse a következő Képviselő-testületi ülésen.
Határidő: 2017. március 9.
Felelős: Papp Zoltán elnök
VI. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Bejelentések
P a p p Zoltán elnök: Van-e valakinek bejelentése?
Tekintettel arra, hogy bejelentés nem hangzott el, az ülést 14 órakor bezárom.
K.m.f.

Papp Zoltán
elnök

Kálmán András
jkv. hitelesítő

