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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és 

Városfejlesztési Bizottsága 2017. április 6-án 12 óra 30 perces kezdettel 
tartott soros nyílt ülésén.  

 
 
Az ülés helye:     Városháza 
  tanácskozó terme 
 
 
J E L E N      VANNAK: 
      

Kálmán András  
 Nagyné Csiffáry Anna   
 Mazurák Zoltán   bizottsági tagok 
 
 
Távolmaradását bejelentette:  
 

Papp Zoltán                                  elnök 
Sütő Lajos bizottsági tag  

 
 
Jelen volt még: Csepreghy Elemér  alpolgármester  

Szénási István alpolgármester 
Dr. Szilbereisz Edit jegyző 
Zábrák Istvánné képviselő 
Szűcs Judit képviselő 
Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési irodavezető 
Sóki Zoltán műszaki irodavezető 

 
 
K á l m á n   András bizottsági tag: Tisztelettel köszöntöm a Pénzügyi és 
Városfejlesztési Bizottság ülésén megjelent tagokat, alpolgármester urakat, 
Jegyzőasszonyt, önkormányzati képviselőket, referenseinket.  
 
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 5 fő tagjából 3 fő van jelen.  Papp Zoltán 
bizottsági elnök úr és Sütő Lajos bizottsági tag bejelentették távolmaradásukat.  
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A bizottság határozatképes, az ülést megnyitom.  
 
 
K á l m á n   András bizottsági tag: Javaslom a meghívóban közölt 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 
 

72/2017. (IV. 6.) sz. PVB. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága a 2017. április 6-i 
rendkívüli, nyílt ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 
1.) Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. törzstőkéjének 

emelése (Kt. előterjesztés sz.: 1.) 
Előterjesztést készítő: Dr. Szilbereisz Edit jegyző 

      
 
2.) Naperőmű létesítése (Kt. előterjesztés sz.: 2.) 

Előterjesztést készítő: Sóki Zoltán műszaki irodavezető 
 
3.) EFOP-1.2.11-16 kódszámú pályázat (Kt. előterjesztés sz.: 3.) 

Előterjesztést készítő: Kálmán András tanácsnok 
 
4.) Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. (Kt. előterjesztés sz.: 4.) 

Előterjesztést készítő: Dr. Szilbereisz Edit jegyző 
 
5.) Bejelentések 

 
 

A napirendi pontok tárgyalási sorrendjében módosítást javaslok.  
 
 
III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: EFOP-1.2.11-16 kódszámú pályázat (Kt. 3. sz. 

előterjesztése) 
 

 
K á l m á n   András bizottsági tag: Az előterjesztést a következőkkel kívánom 
kiegészíteni: A pályázat szakmai tartalmának módosítása még mindig folyamatban van. 
Várhatóan hónap végén, következő hónap elején tudjuk benyújtani a projektet. 
Nemcsak a támogatási intenzitás mértéke, hanem az előleg is – amennyiben nyer a 
pályázat – 100 %. A pályázat előkészítése folyamatban van. Az önkormányzat 
összegyűjtötte a szükséges ingatlanokat. 15 ingatlant tudnánk felújítani ebből a pénzből. 
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A projekt 50 %-át beruházási célra, tehát építési eszközre tudjuk fordítani, a maradék 50 
%-ot pedig beruházásra.  
 
A projekt lebonyolítására 36, maximum 42 hónap áll rendelkezésre. Szóba került, hogy 
mi a fenntartási kritériuma a pályázatnak. A projektet öt évig kell fenntartani. A bevont 
célcsoportot kell önkéntes munkára alkalmazni. Ez a fenntartási kötelezettség.  
 
Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény? 
 
Á g o s t o n n é   Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: Mekkora összeget nyerhet 
e pályázattal az önkormányzat? Mire készülünk? Mit szeretnénk megvalósítani?  
 
K á l m á n   András bizottsági tag: A Többcélú Társulás Társulási Tanácsának ülése 
után kissé elbizonytalanodtam. Battonya jelezte, hogy ebben a konstrukcióban az SOS 
Gyermekfalu felújítását szeretnék megvalósítani. Ezt a pályázatot a CALENDULA 
csoportja támogatja. Tudomásom szerint minimum 50 projektet fognak támogatásban 
részesíteni, maximum pedig 200-at. Amennyiben kiválasztásra kerül az érintett cég, 
akkor az előkészítési díjat ez esetben is fizetni kell.  

 
Á g o s t o n n é   Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: Az előkészítési költség 
maximum 5 %? Ez esetben 2.500 eFt-tól 10 millió Ft-ig terjedhet ez a költség?  
 
K á l m á n   András bizottsági tag: Az Önkormányzat részéről Szénási Gábor 
összegyűjtötte az érintett ingatlanokat, összesen 15 db ingatlanról van szó. Ez összesen 
858 m2. A pályázaton belül meg van adva egy fajlagos költség, hogy mennyit 
költhetünk egy ingatlan felújítására. Ingatlan-felújítás esetén 70.000.-Ft/m2-t lehet 
elkölteni a pályázaton belül. Ez a minimum. Amennyiben engedélyköteles 
tevékenységgel kell számolnunk, akkor ingatlanonként 100.000.-Ft/m2-t költhetünk el 
az igényelt támogatásból. Ez összességében 70.000.-Ft/m2-rel számolva, ez több mint 
60 millió Ft-ról van szó, amit rá tudnánk fordítani az érintett 15 ingatlanra. Van egy 
belső korlát, hogy a beköltöző személyenként maximum 50 m2 alapterület felújítása 
számolható el. Ez ezt vonja maga után, hogy minimum 23 főt kell bevonni a projektbe. 
A 23 fő öt éven keresztül egy kötelező indikátor, amit teljesíteni kell. Ennek az érintett 
23 főnek az adott fenntartási időszak alatt öt évig kötelezően önkéntes munkát kell 
vállalnia.  
 
Az eszközbeszerzés és épület-felújítás összesen az össz. beruházás 50 %-a lehet.  
 
K á l m á n   András bizottsági tag: Mindig szóba kerül a belső korlát, hogy mennyi az 
előkészítési tevékenység, s abból mennyit kell kifizetni? Maga az előkészítési 
tevékenység nagyon sok dolgot foglal magába. Nemcsak a pályázatírást, hanem a 
szükséges megvalósíthatósági tanulmány elkészítését is, valamint a különböző 
felmérések elkészítését. Bárminemű olyan egyéb költséget, ami még nem merül fel, pl. 
a közbeszerzési eljárás költsége, ami az egyéb költségek között van elszámolva, ezeket 
nem kell fizetni. Nem tudjuk megmondani, hogy mennyi lesz az előkészítési díj, mert a 
határozati javaslat is arról szól, hogy most egy felhívás lesz közzétéve. A beérkezett 
ajánlatok közül a legkedvezőbb kerül kiválasztásra. Ennek összege jelenleg nem ismert.  
 
S z é n á s i   István alpolgármester: A pályázat ha be lesz nyújtva, az nyert pályázat, 
vagy csak egy benyújtott pályázat lesz?  
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K á l m á n   András bizottsági tag: A kiírásnak kettő kritériuma van, amelyeknek 
megfelelünk. Térségünkön belül négy település tud pályázni, Battonya, 
Medgyesegyháza, Mezőhegyes és Mezőkovácsháza. Úgy gondolom, a pályázatot 
érdemes lenne benyújtani, 15 ingatlant a támogatásból fel tudnánk újítani. Jelenleg 
nincs másik olyan projekt, amiből ekkora mennyiségű ingatlan felújítása 
megvalósulhatna. Jelenleg 15 ingatlan felújítása valósulhatna meg 60 millió Ft-ból.  
 
Á g o s t o n n é   Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: A másik 60 millió Ft-ot az 
előkészítésen túl, és a kötelező nyilvánosság, közbeszerzés, stb. mire lehet felhasználni?  
 
K á l m á n   András bizottsági tag: A pályázat kettő részből tevődik össze. Van egy 50 
%os beruházási része. Ezt összesen lehet fordítani eszközbeszerzésre és ingatlan-
felújításra. A maradék 50 %, ami szoft elemeket tartalmaz a pályázat különböző ifjúsági 
klubok létrehozása, ismeretátadás ösztönzése, életpálya-tervezés, stb. Jelenleg 10 
milliárd Ft a keretösszeg, minimum 50 és maximum 200 db projektet fognak támogatni.  
 
Tekintettel arra, hogy nincs több kérdés, vélemény, kérem, aki egyetért az 
előterjesztésben írt 1. sz. határozati javaslattal, szavazza meg.  
 
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 
jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő) 
Tárgya: „Esély Otthon” pályázati felhívásra pályázat benyújtására javaslat 
 

73/2017. (IV. 6.) sz. PVB. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága az 
alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselő-
testületnek elfogadni: 
  
„Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete arról dönt, hogy pályázatot nyújt be a Széchenyi 
2020 keretében megjelent EFOP-1.2.11-16 kódszámú 
„Esély Otthon” elnevezésű pályázati felhívásra.  
Egyben a Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az előkészítési feladatok 
elvégzéséhez, valamint a pályázat benyújtásához 
szükséges intézkedéseket megtegye, az érvényes 
benyújtáshoz szükséges nyilatkozatokat megtegye, a 
megállapodásokat megkösse, az előkészítési feladatok 
határidőben történő teljesítése érdekében a végrehajtandó 
feladatok ügyében eljárjon.  
  
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester” 
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A Bizottság felkéri Kálmán András bizottsági tagot, hogy 
a határozatot ismertesse a Képviselő-testület következő  
ülésen. 
 
Határidő: 2017. április 6. 
Felelős: Kálmán András  
               bizottsági tag 

 
 
K á l m á n   András bizottsági tag: Kérem, aki egyetért a 2. sz. határozati javaslattal, 
szavazza meg. 
 
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 
jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő) 
Tárgya: „Esély Otthon” pályázati felhívásra ajánlattételi felhívás közzétételére javaslat 
 

74/2017. (IV. 6.) sz. PVB. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága az 
alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselő-
testületnek elfogadni: 

 
„Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Széchenyi 
2020 keretében megjelent EFOP-1.2.11-16 kódszámú 
„Esély Otthon” elnevezésű pályázati felhívásra beadni 
kívánt pályázat előkészítésére ajánlati felhívást tegyen 
közzé. Az ajánlati felhívásban kiválasztott vállalkozást 
bízza meg az előkészítési feladatok elvégzésével.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester” 

  
A Bizottság felkéri Kálmán András bizottsági tagot, hogy 
a határozatot ismertesse a Képviselő-testület következő  
ülésen. 
 
Határidő: 2017. április 6. 
Felelős: Kálmán András  
               bizottsági tag 
 

 
 
 
I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. 

törzstőkéjének emelése (Kt. 1. sz. 
előterjesztése) 
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K á l m á n   András bizottsági tag: Kérdezem a jelenlévőket, hogy van-e kérdésük, 
véleményük az előterjesztéssel kapcsolatban? 
 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza 
meg.  
 
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 
jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő) 
Tárgya: Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. törzstőke-emelésére javaslat 
 

75/2017. (IV. 6.) sz. PVB. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága az 
alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselő-
testületnek elfogadni: 
  
„Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete, mint a Csongrád Megyei Településtisztasági 
Nonprofit Kft.-ben tulajdoni részaránnyal bíró tag jelen 
határozatával azt javasolja, hogy a taggyűlés a Csongrád 
Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. törzstőkéjét 
30.270.000 Ft-ról 45.270.000 Ft-ra emelje meg, azzal 
hogy a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
törzsbetétje 17.790.000 Ft-ról 32.790.000 Ft-ra 
emelkedjen. 

  
A testület felhatalmazza a Polgármestert a fentiek szerinti 
tartalmú Nyilatkozat aláírására.  
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester” 

 
A Bizottság felkéri Kálmán András bizottsági tagot, hogy 
a határozatot ismertesse a Képviselő-testület következő  
ülésen. 
 
Határidő: 2017. április 6. 
Felelős: Kálmán András  
               bizottsági tag 
 
 

 
II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Naperőmű létesítése (Kt. 2. sz. előterjesztése) 
 
  
K á l m á n   András bizottsági tag: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye? 
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S z ű c s   Judit bizottsági tag: A városnak a későbbiekben e beruházásokból mekkora 
bevétele lesz?  
 
S ó k i   Zoltán műszaki irodavezető: A szerződés-tervezetek ügyvéd úr részére 
megküldésre kerültek, de még visszajelzés nem érkezett, tekintettel a joganyagok 
terjedelmére. Ezért is hozna most a Képviselő-testület csak elvi döntést.  
 
Tegnap egy másik naperőművet létesíteni szándékozó cég is megkeresett minket, akik a 
mai nap folyamán már e-mailben is megerősítették, hogy Ők is szeretnének egy-két 
területre naperőművet telepíteni. Ennek az oka az, hogy nagyon jó fekvésű a Dél-Békési 
terület, Csongrád déli területtel együtt itt a legtöbb a napsütötte órák száma. Az MVM 
elnyert egy országos közbeszerzést, 100 megawattnyi naperőmű létesítésére. Ezen kívül 
piacra került egy teljes mértékben kamattámogatott hitelkonstrukció, ami a 
vállalkozásokat arra ösztönzi, hogy naperőműveket létesítsenek. Számításaik szerint 13 
év a megtérülés, ha tisztán hitelből, mindenféle pályázat nélkül létesítenek erőművet. 
Az erőmű élettartama 25 év, számolható, hogy hosszútávon vállalkozói szempontból is 
megéri a beruházást megvalósítani.  
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Összegekről még nem tudunk beszélni, mert 
a tárgyalásokkal még nem tartunk ott. Az előterjesztés azért készült, hogy mutassa a 
szándék komolyságát, azt, hogy az MVM is komolyan foglalkozik ezzel a kérdéssel.  
 
Korábban többen is megkerestek bennünket naperőmű létesítésével kapcsolatban. A 
területet már több cégnek felajánlottuk, ezen esetekben még a DÉMÁSZ-szak történő 
egyeztetés sem valósult meg.  
 
A mostani tárgyaló partnerek kedden voltak nálunk, szerdán már a DÉMÁSZ-szal az 
egyeztetés megtörtént, s már szerdán részünkre is megérkezett a megkeresés.  
 
A határozati javaslatban azért szerepel az elvi támogatás, mert április 26-ig kellene 
valamilyen konkrét elképzelésre helyezkednünk. Az MVM-nél már konkrét dolgok 
vannak, de az összes többi elképzelésre a pályázat beadási határidő április 26. Nem az 
önkormányzat pályázhat, hanem vállalkozások. Önkormányzat jelenleg nem tud 
naperőművek megvalósítására pályázni. Az érdeklődés most egy kicsit megnövekedett.  
 
Jelenleg kettő céggel tárgyalunk folyamatosan. A vállalkozók a Képviselő-testület mai 
napi döntését várják. Az MVM bérelné az önkormányzattól a területet. Nyilván vannak 
feltételek.  
 
S z é n á s i   István alpolgármester: A szennyvíztelep területet használják, de az ipari 
területből nem szívesen adnék területet. Nem tudjuk, hogy ott majd idővel milyen 
fejlesztéseket tudunk megvalósítani. A másik területet, ahol a kút épül, azt sem szívesen 
adnám. Ez az ügy még vissza fog jönni a testület elé. A szennyvízterületet nem tudjuk 
mire hasznosítani, de a másik kettővel lehet célunk.  
 
M a z u r á k   Zoltán bizottsági tag: A szérüskert területnél a becsatlakozással nem 
lesznek problémák? Ezt a területet nem javaslom odaadni, mert ott tervezik a 
geotermikus kutat megépíteni.  
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S ó k i   Zoltán műszaki irodavezető: A geotermikus erőmű a volt Katalin majori hrsz-
on épülne meg. Esetlegesen jelezték, hogy még kellene hozzá terület, de ez a befektető 
cég részéről teljesen bizonytalan.  
 
Az ipari területnél a hátsó terület teljesen zöldterület, fák nélkül. Bármit akarunk 
fejleszteni, akár új épületet építeni, arra is van bőven hely. Az ipari területen azonban 
nagy szükség lenne bérleti díjbevételre. Ezt a Képviselő-testület fogalmazta meg, erre 
az évre 6 millió Ft bevételt irányozott elő.  
 
N a g y n é   Csiffáry Anna bizottsági tag: Ezzel az elvi hozzájárulással nem zárjuk ki 
azt, hogy esetleg más vállalkozókkal is tudunk tárgyalni, aki kedvezőbb ajánlatot adna?  
 
S ó k i   Zoltán műszaki irodavezető: Éppen azért csak elvi döntést kellene hozni, hogy 
más cégek is bemutathassák ajánlatukat. Viszont a végleges döntést követően az már 
kötni fogja az önkormányzatot.  
 
K á l m á n   András bizottsági tag: Mivel nincs több kérdés, vélemény, javaslom az 
előterjesztésben írt határozati javaslatot elfogadni. Kérem, aki azzal egyetért, szavazza 
meg.  
 
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2 igen szavazattal – 1 tartózkodással – az 
alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági tagok 
száma: 5 fő) 
Tárgya: Naperőmű létesítési szándék támogatására javaslat 
  

76/2017. (IV. 6.) sz. PVB. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága az 
alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselő-
testületnek elfogadni: 
 
„Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a tulajdonát képező Mezőkovácsháza, Battonyai 
út 2429/3. hrsz. alatti ipari területen, a 0124/1. hrsz. alatti 
szennyvíztisztító telepen és a 019/2. hrsz. alatti szérűskert 
területen elviekben támogatja fotovoltaikus erőművek 
megvalósítását. 
  
A területek használatáról kötendő szerződések és 
hozzájáruló nyilatkozatok jogi, gazdasági és szakmai 
áttekintését, egyeztetését és az önkormányzati garanciák 
beépítését szükségesnek tartja a végleges döntés 
meghozatala előtt. 
 
Meghatalmazza a polgármestert az egyeztetések 
lefolytatására az önkormányzat érintett szakemberei, 
valamint az MVM Hungarowind Szélerőmű Üzemeltető 
Kft. képviselőinek közreműködésével. 
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Az egyeztetett és végleges ingatlan adatokkal kiegészített, 
valamint az önkormányzat garanciális érdekeit is 
tartalmazó szerződés tervezeteket a képviselő-testület elé 
kell terjeszteni. 
 
Határidő: - egyeztetések megkezdésére: azonnal, 
                 - előterjesztésre: a végleges tervezetek 

rendelkezésre állásakor, akár rendkívüli ülés 
összehívásával 

Felelős: Varga Gusztáv polgármester” 
 

A Bizottság felkéri Kálmán András bizottsági tagot, hogy 
a határozatot ismertesse a Képviselő-testület következő  
ülésen. 
 
Határidő: 2017. április 6. 
Felelős: Kálmán András  
               bizottsági tag 
 
 
 

IV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. társasági 
szerződésének módosítása (Kt. 4. sz. 
előterjesztése) 

 
 
K á l m á n   András bizottsági tag: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye az előterjesztéssel kapcsolatban?  
 
Tekintettel arra, hogy kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban nem volt, 
kérem, aki egyetért az 1. sz. határozati javaslattal, szavazza meg.  
 
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 
jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő) 
Tárgya: Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. Társasági szerződése módosítására javaslat 
 

77/2017. (IV. 6.) sz. PVB. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága az 
alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselő-
testületnek elfogadni: 
 

„Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint 
társtulajdonos javasolja a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. (5700 Gyula, Szent 
László u. 16., Cg. 04-09-003599) taggyűlésének, hogy a társasági szerződést 
az alábbiak szerint módosítsa: 
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A társasági szerződés 3./ pontjában az ötödik bekezdés (Nagybánhegyes 
Község Önkormányzatára vonatkozó) rendelkezései törlésre kerülnek, 
helyükbe az alábbi rendelkezések lépnek: 
 
„Bánhegyesi Vízszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
5668 Nagybánhegyes, Kossuth u. 13. 
képviselő: vezető tisztségviselő 
Cg.04-09-002549” 
 
A társasági szerződés 3./ pontjában a hatodik bekezdés (Kaszaper Község 
Önkormányzatára vonatkozó) rendelkezései törlésre kerülnek és helyükbe az 
alábbi rendelkezések lépnek: 
 
„KASZAPER-ÉP Építő, Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság       
5948 Kaszaper, Szent Gellért tér 1. 
képviselő:vezető tisztségviselő 
Cg.04-09-007141” 
 
A társasági szerződés 7./ pontjának első bekezdésében a „Nagybánhegyes 
Község Önkormányzata törzsbetétje” szövegrész helyébe a „Bánhegyesi 
Vízszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság törzsbetétje” szöveg lép. 
 
A társasági szerződés 7./ pontjának első bekezdésében a „Kaszaper Község 
Önkormányzata törzsbetétje” szövegrész helyébe a „KASZAPER-ÉP Építő, 
Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság törzsbetétje” szöveg lép. 
 
A társasági szerződés 7./ pontjának második bekezdésében a „melynek mértéke 
85%” szövegrész helyébe a „melynek mértéke 82 %” szöveg lép. 
 
A társasági szerződés 7./ pontjának harmadik bekezdésében foglalt 
rendelkezései törlésre kerülnek és helyükbe a következő rendelkezés lép:  
 
„Az alapító tagok a pénzbeli hozzájárulásaikat, mint törzsbetéteiket a társaság 
bankszámlájára átutalással már megfizették.” 
 
A társasági szerződés 7./ pontja negyedik bekezdésének első mondata az 
alábbi mondatrésszel egészül ki: 
 
„akként, hogy a tagok felhasználói egyenértéket minden év május hó 31. 
napjáig felülvizsgálják.” 
 
A társasági szerződés 7./ pontjának negyedik bekezdése – annak első mondatát 
követően – a következő mondattal egészül ki:  
 
„A társaság ellátási területén a felhasználói egyenérték: 173.389” 
 
A társasági szerződés 7./ pontjának ötödik bekezdésében foglalt rendelkezések 
törlésre kerülnek és helyükbe az alábbi rendelkezések lépnek: 
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„Gyula Város Önkormányzata     140.308 db 
Kondoros Város Önkormányzata       11.909 db 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata        9.356 db 
Végegyháza Község Önkormányzata                  1.005 db 
Bánhegyesi Vízszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 0 db 
KASZAPER-ÉP Építő, Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság    0 db 
Medgyesegyháza Város Önkormányzata        4.003 db 
Újkígyós Város Önkormányzata         4.686 db 
      Mindösszesen:  171.267 db” 
 
A társasági szerződés 7./ pontja hatodik bekezdésének első mondatában a 
„161.764 db” szövegrész helyébe a „171.267 db” szövegrész kerül. 
  
A társasági szerződés 7./ pontjának hetedik bekezdésében foglalt rendelkezései 
törlésre kerülnek és helyükbe az alábbi rendelkezések lépnek: 
 
„Gyula Város Önkormányzata                 140.308 db 
 82 % 
Kondoros Város Önkormányzata                              11.909 db 
 7 % 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata                    9.356 db 
 5,5 % 
Végegyháza Község Önkormányzata                    1.005 db 
 0,5 % 
Bánhegyesi Vízszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 0 db  
 0 % 
KASZAPER-ÉP Építő, Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság    0 db  
 0 % 
Medgyesegyháza Város Önkormányzata                    4.003 db 
 2,5 % 
Újkígyós Város Önkormányzata törzsbetétje                   4.686 db 
 2,5 %” 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a társaság 
taggyűlésén a fentieket képviselje. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester” 

 
 

A Bizottság felkéri Kálmán András bizottsági tagot, hogy 
a határozatot ismertesse a Képviselő-testület következő  
ülésen. 
 
Határidő: 2017. április 6. 
Felelős: Kálmán András  
               bizottsági tag 
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K á l m á n   András bizottsági tag: Kérem, aki egyetért a 2. sz. határozati javaslattal, 
szavazza meg.  
 
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 
jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő) 
Tárgya: Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. és Kaszaper Község Önkormányzata közötti 

bérleti üzemeltetési szerződés megszüntetésére javaslat 
 
 

78/2017. (IV. 6.) sz. PVB. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága az 
alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselő-
testületnek elfogadni: 
 
„Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete, mint társtulajdonos javasolja a Gyulai Közüzemi 
Nonprofit Kft. (5700 Gyula, Szent László u. 16., Cg. 04-
09-003599) taggyűlésének, hogy a társaság, valamint 
Kaszaper Község Önkormányzata között 2014. április 30. 
napján létrejött, közműves ivóvízellátással, a közműves 
szennyvízelvezetéssel és szennyvíztisztítással kapcsolatos 
vízi-közmű szolgáltatási feladatok ellátására vonatkozó 
bérleti üzemeltetési szerződést közös megegyezéssel, 
2017. december 31. napi hatállyal megszüntesse a jelen 
határozat mellékletét képző megállapodásban foglaltaknak 
megfelelően, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy 
a társaság taggyűlésén a fentieket képviselje. 
  
Határidő: azonnal  
Felelős: Varga Gusztáv polgármester” 

 
A Bizottság felkéri Kálmán András bizottsági tagot, hogy 
a határozatot ismertesse a Képviselő-testület következő  
ülésen. 
 
Határidő: 2017. április 6. 
Felelős: Kálmán András  
               bizottsági tag 
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K á l m á n   András bizottsági tag: Kérdezem, hogy van-e a jelenlévőknek 
bejelentése? Tekintettel arra, hogy bejelentés nem hangzott el, és az ülés napirendjén 
több tárgyalandó előterjesztés sem szerepel, az ülést 13 órakor bezárom. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 Kálmán András Nagyné Csiffáry Anna  
  bizottsági tag                            jkv. hitelesítő   
     
 
 


