Mezőkovácsháza Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága
5801 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176.
: 68 / 381 – 011; / : 68 / 381 – 656;
9/2017.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottsága 2017. május 22-én 8 órai kezdettel tartott
rendkívüli nyílt ülésén.
Az ülés helye:

JELEN

Városháza
tanácskozó terme

VANNAK:

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

bizottsági tagok

Távolmaradását bejelentette:
Papp Zoltán
Sütő Lajos

elnök

Jelen volt még: Dr. Szilbereisz Edit jegyző
Sóki Zoltán műszaki irodavezető

K á l m á n
András bizottsági tag: Tisztelettel köszöntöm a Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság ülésén megjelent tagokat, Jegyző asszonyt, Sóki Zoltán
műszaki irodavezetőt.
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 5 fő tagjából 3 fő van jelen. Papp Zoltán
bizottsági elnök valamint Sütő Lajos bizottsági tag távolmaradását bejelentette.
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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
121/2017. (V. 22.) sz. PVB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága a
2017. május 22-i rendkívüli, nyílt ülése napirendjét az
alábbiak szerint fogadja el:
1.) Békéscsabai Tankerületi Központ kérelme (Kt. 1. sz.
előterjesztése)
Előterjesztést készítő: Zábrákné Nyári Edit főtanácsos
2.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatása (Kt. 2. sz. előterjesztése)
Előterjesztést készítő: Kálmán András tanácsnok
3.) Bejelentések
I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Békéscsabai Tankerületi Központ kérelme (Kt. 1.
sz. előterjesztése)
Kálmán
javaslatot.

András bizottsági tag: Ismerteti az előterjesztést valamint a határozati

A fenntartási időszak nem szerepel az előterjesztésben, így javaslom, hogy a Képviselőtestület kérje fel a Békéscsabai Tankerületi Központot, hogy az EFOP-4.1.3-17
azonosító számú ,,Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő
terveinek infrastrukturális fejlesztése” megnevezésű pályázat esetében a megvalósítás
befejezésétől számított 5 évig a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja a
projekt fenntartási kötelezettségét.
Ezt azért javaslom beleírni a határozati javaslatba, hogy ne bennünket terheljen a dolog.
Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?
N a g y n é Csiffáry Anna biz. tag: Nekik megfelelő, hogy ha ez szerepel a határozati
javaslatba, nem kellene egy külön határozatba foglalni ezt? Ugyanis nem biztos, hogy
nekik megfelelő, ha kiegészítjük, és nekik azt kell becsatolni a pályázathoz.
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K á l m á n András bizottsági tag: Rendben, elfogadom ezt a felvetést. Így az általam
javasolt módosítás egy külön határozati javaslatként szerepelne.
Kérem, aki egyetért az előterjesztésben szerepelt 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: Pályázat beadására hozzájárulás Békéscsabai Tankerületi Központnak
122/2017. (V. 22.) sz. PVB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága az
alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselőtestületnek elfogadni:
,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy a tulajdonában
lévő, Mezőkovácsháza Árpád u. 184. szám alatti (569
hrsz.-ú) ingatlan vagyonkezelője a Békéscsabai
Tankerületi Központ pályázatot nyújtson be - és nyertes
pályázat esetén – hozzájárul a Mezőkovácsháza, Árpád u.
184. (569 hrsz-ú) ingatlanon infrastrukturális fejlesztések
megvalósításához a pályázat keretében.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármester az
előterjesztés mellékletét képező tulajdonosi hozzájáruló
nyilatkozat aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot
ismertesse a következő Képviselő-testületi ülésen.
Határidő: 2017. május 22.
Felelős: Papp Zoltán elnök
K á l m á n
András bizottsági tag: Kérem, aki egyetért az előzőekben
megfogalmazott 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: Fenntartási kötelezettség vállalás a Békéscsabai Tankerületi Központ részéről
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123/2017. (V. 22.) sz. PVB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel a
Békéscsabai Tankerületi Központot, hogy az EFOP-4.1.317 azonosító számú ,,Az állami fenntartású köznevelési
intézmények tanulást segítő terveinek infrastrukturális
fejlesztése”
megnevezésű
pályázat
esetében
a
megvalósítás befejezésétől számított 5 évig a támogatás
visszafizetésének terhe mellett vállalja a projekt
fenntartási kötelezettségét.
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot
ismertesse a következő Képviselő-testületi ülésen.
Határidő: 2017. május 22.
Felelős: Papp Zoltán elnök
II.

NAPIRENDI

PONT

TÁRGYA: Önkormányzati feladatellátást
fejlesztések támogatása (Kt.
előterjesztése)

szolgáló
2. sz.

K á l m á n
András bizottsági tag: Egy korábbi TOP-os pályázat keretében
benyújtásra került a fogorvosi rendelőnek a felújítása. Teljesítésre került minden vállalt
feladat, tehát május 2-ig benyújtottuk a pályázatot. A Magyar Államkincstártól
megkaptuk a hiánypótlást. A hiánypótlás külön kitér arra, hogy a 269/2 hrsz.
gyakorlatilag három részre van bontva. Tehát mi jelen állás szerint a 269/2/a/2-re
pályázunk és a 269/2/a/3 pedig a két fogorvosi rendelőnek a helyrajzi száma. Az 1 hrsz.
szám pedig a Hedvig doktornőé.
Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?
Mivel 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: Alkotmány utca 50. szám alatti fogorvosi rendelő épületének felújítása"
megnevezésű pályázat benyújtására javaslat
124/2017. (V. 22.) sz. PVB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága az
alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselőtestületnek elfogadni:
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„ Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenntartja a 176/2017. (IV.27.) számú kt.
határozatát, melyben az önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatása megnevezésű pályázatra,
ezen belül a Kötelező önkormányzati feladatot ellátó
intézmények fejlesztése, felújítása alcéljára, azon belül is
az egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi
gyermekorvosi ellátás, védőnői szolgálat, fogorvosi
alapellátás) épület vagy helyiség fejlesztése, felújítása
kiírásra pályázik.
A 176/2017. (IV.27.) számú kt. határozat értelmében az
"5800 Mezőkovácsháza, Alkotmány utca 50. szám alatti
fogorvosi rendelő épületének felújítása" megnevezésű
pályázat benyújtásáról döntött, amely kizárólagosan az
önkormányzat 1/1 tulajdoni hányadában álló 269/2/A/2
hrsz., valamint a 269/2/A/3 hrsz. alatti fogorvosi rendelőre
vonatkozik.
A pályázat összköltségvetése 20.978.964.- forint, melyből
85 %-os támogatási intenzitás mellett 17.832.119.- forint
az igényelt támogatás. A program lebonyolításához
szükséges 3.146.845.- forint önerőt a Képviselő-testület a
fejlesztési célú tartalék terhére biztosítja.
A pályázat hiánypótlására felhatalmazza a polgármestert.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot
ismertesse a következő Képviselő-testületi ülésen.
Határidő: 2017. május 22.
Felelős: Papp Zoltán elnök
III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Bejelentések
K á l m á n András Kérdezem, hogy van-e valakinek bejelentése?
Tekintettel arra, hogy bejelentés nem hangzott el, az ülést 8 óra 5 perckor bezárom.
K.m.f.

Kálmán András
bizottsági tag

Nagyné Csiffáry Anna
jkv. hitelesítő

