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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottsága 2017. június 20-án 8 óra 30 perces kezdettel
tartott soros nyílt ülésén.
Az ülés helye:

JELEN

Városháza
tanácskozó terme

VANNAK:

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

elnök
bizottsági tagok

Távolmaradását bejelentette:
Mazurák Zoltán

bizottsági tag

Jelen volt még: Varga Gusztáv polgármester
Zatykó Attila János költségvetési ügyintéző
Szénási Gábor fogalmazó
Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési irodavezető
Farkas Norbert műszaki iroda dolgozója
P a p p Zoltán elnök: Tisztelettel köszöntöm a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
ülésén megjelent tagokat, Varga Gusztáv polgármester urat, referenseinket és a
meghívott vendégeket.
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 5 fő tagjából 4 fő van jelen. Mazurák Zoltán
bizottsági tag távolmaradását bejelentette.
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A bizottság határozatképes, az ülést megnyitom.
Papp

Zoltán elnök: Az ülésen kiosztásra került két szóbeli előterjesztés.

Javaslom a naprendi pontok közé fel venni ,, Bem utca útalap építés”, ,, TOP-os
pályázatok közbeszerzési eljárásainak lefolytatása” valamint ,, Polgármesteri
Hivatalnál megüresedő álláshely” tárgyában készült szóbeli előterjesztéseket.
Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg.
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal – 1 nem szavazattal,
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő)
Tárgya: Előterjesztések napirendre vétele
148/2017. (VI. 20.) sz. PVB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága a ,,
Bem utca útalap építés” , ,, TOP-os pályázatok
közbeszerzési eljárásainak lefolytatása” valamint
,,
Polgármesteri Hivatalnál megüresedő álláshely”
tárgyában készült előterjesztéseket napirendjére felvette.
P a p p Zoltán elnök: Javaslom a meghívóban közölt és az előzőekben napirendre
vett 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
149/2017. (VI. 20.) sz. PVB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága a
2017. június 20-i soros, nyílt ülése napirendjét az alábbiak
szerint fogadja el:
1.) Polgármesteri és bizottsági beszámolók (Kt. 2. sz.
előterjesztése)
Előterjesztést készítő: Ágostonné Dohányos Ivett
költségvetési irodavezető, Sóki Zoltán műszaki
irodavezető, Szabóné Faragó Julianna aljegyző
2.) Tűzoltó-parancsnokság
előterjesztése)

beszámolója

(Kt.

5.

sz.
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Előterjesztést
irodavezető

készítő:

Sóki

Zoltán

műszaki

3.) Vagyongazdálkodási terv módosítása (Kt. 6. sz.
előterjesztése)
Előterjesztést készítő: Zábrákné Nyári Edit főtanácsos
Szitás Zoltán vezető tanácsos
4.) Költségvetési rendelet módosítása (Kt. 9. sz.
előterjesztése)
Előterjesztést készítő: Ágostonné Dohányos Ivett
költségvetési irodavezető
5.) Vagyonrendelet módosítása (Kt. 10. sz. előterjesztése)
Előterjesztést készítő: Zábrákné Nyári Edit főtanácsos
6.) Belterületi útfelújítás hitelfelvétel (Kt. 12. sz.
előterjesztése)
Előterjesztést készítő: Ágostonné Dohányos Ivett
költségvetési irodavezető, Sóki Zoltán műszaki
irodavezető
7.) Szennyvízbírság szakértői véleménye (Kt. 13. sz.
előterjesztése)
Előterjesztést készítő: Sóki Zoltán műszaki
irodavezető
8.) Munkamegosztási megállapodás (Kt. 14. sz.
előterjesztése)
Előterjesztést készítő: Ágostonné Dohányos Ivett
költségvetési irodavezető
9.) Számviteli szolgáltatások (Kt. 15. sz. előterjesztése)
Előterjesztést készítő: Ágostonné Dohányos Ivett
költségvetési irodavezető
10.) Társulás megszüntetése (Kt. 16. sz. előterjesztése)
Előterjesztést készítő: Majorné Balla Ildikó főtanácsos
11.) Elővásárlási jog (Biz. 1. sz. előterjesztése)
Előterjesztést készítő: Dr. Csepregi
ügyintéző

Magdolna

12.) Czakó Ferenc bérleti jogviszonyának meghosszabbítása
(Biz. 2. sz. előterjesztése)
Előterjesztést készítő: Szénási Gábor fogalmazó
13.) Csiki László bérleti jogviszonyának meghosszabbítása
(Biz. 3. sz. előterjesztése)
Előterjesztést készítő: Szénási Gábor fogalmazó
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14.) Polgármesteri Hivatalnál megüresedő álláshely (Kt.
szóbeli 3. sz. előterjesztése)
Előterjesztést készítő: Majorné Balla Ildikó főtanácsos
15.) Bem utca útalap építés (Kt. szóbeli 1. előterjesztése)
Előterjesztést készítő: Sóki Zoltán műszaki irodavezető
16.)

TOP-os pályázatok közbeszerzési eljárásainak
lefolytatása (Kt. szóbeli 2. előterjesztése)
Előterjesztést készítő: Farkas Norbert fogalmazó,
Zábrákné Nyári Edit főtanácsos

17.) Bejelentések
I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Polgármesteri és bizottsági beszámolók (Kt. 2. sz.
előterjesztése)
Papp

Zoltán elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?

Mivel nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben szerepelt 1. 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: polgármester és bizottságok beszámolójának elfogadására javaslat
150/2017. (VI. 20.) sz. PVB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága az
alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselőtestületnek elfogadni:
,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a polgármester és a bizottságok átruházott
hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóit
megtárgyalta és azokat elfogadja.”
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot
ismertesse a következő Képviselő-testületi ülésen.
Határidő: 2017. június 22.
Felelős: Papp Zoltán elnök
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Papp
meg.

Zoltán elnök: Kérem, aki egyetért a 2. sz. határozati javaslattal, szavazza

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: Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás illetve a Mezőkovácsháza és Térsége
Önkormányzati Társulás beszámolójának elfogadására javaslat
151/2017. (VI. 20.) sz. PVB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága az
alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselőtestületnek elfogadni:
,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a delegált képviselőknek a Dél-Békési Kistérség
Többcélú Társulásban illetve a Mezőkovácsháza és
Térsége
Önkormányzati
Társulásban
végzett
tevékenységükről szóló beszámolóit megtárgyalta, azokat
elfogadja.”
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot
ismertesse a következő Képviselő-testületi ülésen.
Határidő: 2017. június 22.
Felelős: Papp Zoltán elnök
Papp
meg.

Zoltán elnök: Kérem, aki egyetért a 3. sz. határozati javaslattal, szavazza

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: Kálmán András tanácsnok beszámolójának elfogadására javaslat
152/2017. (VI. 20.) sz. PVB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága az
alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselőtestületnek elfogadni:
,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Kálmán András tanácsnok tevékenységéről szóló
beszámolóját megtárgyalta és azt elfogadja.”
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot
ismertesse a következő Képviselő-testületi ülésen.
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Határidő: 2017. június 22.
Felelős: Papp Zoltán elnök
II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Tűzoltó-parancsnokság beszámolója (Kt. 5. sz.
előterjesztése)
Papp

Zoltán elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?

S ü t ő
Lajos biz. tag: Tartalmas, részlete beszámolót olvashatunk. Azt viszont
kiemelném, hogy kevesebb a tűzeset. Gratulálok a munkájukhoz és további sok sikert
kívánok.
Papp

Zoltán elnök: 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: Tűzoltó-parancsnokság beszámolójának elfogadására javaslat
153/2017. (VI. 20.) sz. PVB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága az
alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselőtestületnek elfogadni:
„ Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Orosházi
Katasztrófavédelmi
Kirendeltség
Hivatásos
Tűzoltó-parancsnokság
Mezőkovácsházi
beszámolóját megtárgyalta és azt elfogadja.
A Képviselő-testület elismerését és köszönetét fejezi ki a
Tűzoltó-parancsnokság teljes személyi állományának a
végzett
tevékenységéért,
beszámolási
időszakban
áldozatos munkájukért.
Határidő: értesítésre 2017. június 30.
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot
ismertesse a következő Képviselő-testületi ülésen.
Határidő: 2017. június 22.
Felelős: Papp Zoltán elnök
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III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Vagyongazdálkodási terv módosítása (Kt. 6. sz.
előterjesztése)
Papp

Zoltán elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?

N a g y n é Csiffáry Anna biz. tag: 20. oldalon szerepel, hogy önkormányzat szeretné,
ha a Reformátuskovácsházi település részen is működne ismételten Posta szolgálat. Úgy
kerülne módosításra a tervben, hogy a postai szolgáltatások minél szélesebb körű
biztosítását kezdeményezzük a Postánál, ami azt jelentené, hogy a postások lennének
azok, akik minél több szolgáltatást tudnának biztosítani az állampolgárok részére.
Polgármester úr azt mondta, hogy a csomagfeladáson kívül szinte minden postai
szolgáltatást lehetne a kézbesítőknél intézni.
A Humán Szolgáltató Központ esetében a tervből célszerű lenne kivenni a Csanád
Vezér Általános Iskola üzemeltetésével kapcsolatosan a tornatermi felújításokat. Miután
az üzemeltetést már nem végzi, nincs is nálunk, mivel átadta az önkormányzat az
Államnak.
Papp

Zoltán elnök: Tehát a 20. illetve a 24. oldalon lenne módosítás.

S ü t ő Lajos biz. tag: A Postával kapcsolatosan az előző Képviselő-testülettel már
több kört is futottunk. A postánál félévente váltják az igazgatókat. Teljesen elzárkóznak
tőle. Postásnak biztosan nem fognak odaadni semmit az emberek. Esetleg abban lehetne
gondolkodni, hogy egy vállalkozónál megoldani a postai feladást. Ilyen jelentkező
korábban a totózó volt.
Papp
Zoltán elnök: Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, a módosítással
együtt, 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: vagyongazdálkodási terv módosításra javaslat
154/2017. (VI. 20.) sz. PVB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága
határozati javaslatot az alábbi módosítással javasolja a
Képviselő-testületnek elfogadni:
„Mezőkovácsháza

Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Mezőkovácsháza Város Önkormányzata közép-és
hosszú távú vagyongazdálkodási tervét felülvizsgálta,
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A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot
ismertesse a következő Képviselő-testületi ülésen.
Határidő: 2017. június 22.
Felelős: Papp Zoltán elnök
IV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Költségvetési rendelet módosítása (Kt. 9. sz.
előterjesztése)
Papp

Zoltán elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?

Á g o s t o n n é Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: Képviselő-testületnek
mindig dönteni kell negyedévente a költségvetési rendelet szerint az előirányzatok
átvezetéséről. Ez megtörtént minden intézmény tekintetében. A Képviselő-testületi
határozatok átvezetése is megtörtént, valamint a létszámkeretnek a módosítása szerepel
még benne, azoknak a döntéseknek megfelelően, amit a Képviselő-testület már
korábban meghozott.
Papp

Zoltán elnök: Kérem, aki egyetért a rendelet-tervezettel, 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: 2017. évi költségvetésről szóló 5/2017. (II. 28.) sz. önkormányzati rendelet
módosítására javaslat
155/2017. (VI. 20.) sz. PVB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017.
(II. 28.) számú önkormányzati rendelet módosítását az
előterjesztés melléklete szerint javasolja a Képviselőtestületnek elfogadni.
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot
ismertesse a következő Képviselő-testületi ülésen.
Határidő: 2017. június 22.
Felelős: Papp Zoltán elnök
V. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Vagyonrendelet módosítása (Kt. 10. sz.
előterjesztése)
Papp

Zoltán elnök: Ismerteti az előterjesztést.

Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?
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Mivel nem volt, kérem, aki egyetért a rendelet-tervezettel, 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: Vagyonrendelet módosításra javaslat
156/2017. (VI. 20.) sz. PVB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága
az önkormányzati vagyonról és a vagyontárgyak feletti
tulajdonosi rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól
szóló 40/2012. (XI. 07.) sz. önkormányzati rendelet
módosítását az előterjesztés melléklete szerint javasolja a
Képviselő-testületnek elfogadni.
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot
ismertesse a következő Képviselő-testületi ülésen.
Határidő: 2017. június 22.
Felelős: Papp Zoltán elnök
XIV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Üres álláshely (Kt. szóbeli 3. előterjesztése)
Kálmán András bizottsági tag kiment az ülésről. Jelen van 3 fő bizottsági tag.
Papp

Zoltán elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?

F a r k a s Norbert fogalmazó: A műszaki irodáról elmegy Zábrákné Nyári Edit
főtanácsos. Ezt az álláshelyet én megpályáztam és így kerültem fel az Építéshatóságról
a műszaki irodára.
Á g o s t o n n é Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: Az Építéshatóságon a
jelenlegi közfoglalkoztatott dolgozó állományba kerülne határozott idejű szerződéssel,
közben viszont pályáztatnák folyamatosan a megfelelő végzettségű dolgozó, amíg be
nem tölti, addig ügyintézői munkakörben látná el a feladatot.
A vagyongazda az külön lesz, hirdetve van.
S ü t ő Lajos biz. tag: De addig ki fogja végezni a munkát? A startmunka programot is
nagyon átvariálták.
P a p p Zoltán elnök: Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg.
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2 igen szavazattal – 1 nem szavazattal,
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő)
Tárgya: üres álláshely betöltésére javaslat
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157/2017. (VI. 20.) sz. PVB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága az
alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselőtestületnek elfogadni:
,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete jelen határozatával hozzájárulását adja a
Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatalban megüresedett
építéshatósági ügyintézői munkakör betöltéséhez.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester”
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot
ismertesse a következő Képviselő-testületi ülésen.
Határidő: 2017. június 22.
Felelős: Papp Zoltán elnök
VI. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Belterületi útfelújítás hitelfelvétel (Kt. 12. sz.
előterjesztése)
P a p p Zoltán elnök: 130 millió Ft-os ajánlatot kaptunk. A költségvetési irodavezető
asszony 100 millió Ft-ról beszélt a Bankkal. A határozati javaslatban is 100 millió Ft
szerepel.
Módosító javaslat, ha a Bank tud adni 133 millió Ft-ot akkor az egész Deák utca
kerüljön felújításra az elejétől a végéig. A fedezet a strandfürdő és a kemping.
Kérem, aki a módosított határozati javaslattal 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: belterületi útfelújítás hitelfelvételére javaslat
158/2017. (VI. 20.) sz. PVB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága a
határozati javaslatot az alábbi módosítással javasolja a
Képviselő-testületnek elfogadni:
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Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az OTP Bank Nyrt-től a Deák utca útfelújítására
fejlesztési célú hitel felvételéről dönt az alábbiak szerint:
- Az ügylet megnevezése: éven túli fejlesztési hitel
- Összege: maximum 133 millió Ft
- A hitel törlesztése: türelmi időt (2018.03.29.) követően
negyedévente egyenlő részletekben
- A hitel végső lejárata: 2027. június 30.
- A hitel biztosítéka:
Kivett strandfürdő, Mezőkovácsháza 51/1 hrsz, 5800
Mezőkovácsháza, Alkotmány u. 71.
Kivett kemping, Mezőkovácsháza, 2417 hrsz, 5800
Mezőkovácsháza, Alkotmány u.
az Önkormányzat költségvetése.
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata visszavonhatatlan
megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a hitel
futamideje alatt amennyiben a fizetési számláján a jelen
szerződés
alapján
esedékessé
váló
fizetési
kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a
szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében a
hitelkeret szerződés fennállása alatt és a kölcsön teljes
visszafizetéséig a központi támogatások elkülönítésére
szolgáló alszámlájáról, illetve a helyi adók és a helyben
maradó gépjárműadó fogadására szolgáló számláiról a
szükséges összeget az önkormányzat fizetési számlájára
átvezesse.
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal a hitel és
járulékai visszafizetéséért és a mindenkori éves
költségvetésébe történő betervezéséért. Felhatalmazza a
polgármestert az ügylet egyéb feltételeiben történő
megállapodásra és a hitelszerződés aláírására.
A szerződéskötéshez kapcsolódó költségekre 300 eFt
kerüljön betervezésre az általános célú tartalék terhére.
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot
ismertesse a következő Képviselő-testületi ülésen.
Határidő: 2017. június 22.
Felelős: Papp Zoltán elnök
VII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Szennyvízbírság szakértői véleménye (Kt. 13.
sz. előterjesztése)
Papp

Zoltán elnök: Ismerteti az előterjesztést.

Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?
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Mivel nem volt, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, 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: szennyvízbírság szakértői vélemény megismerése
159/2017. (VI. 20.) sz. PVB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága az
alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselőtestületnek elfogadni:
,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Mezőkovácsházi Vízmű Kft. mint víziközmű
üzemeltető részére
megállapított szennyvízbírságok
kiszabásának körülményeit vizsgáló szakértői véleményt
megismerte.
Tekintettel arra, hogy a bírság összege az önkormányzat
részére egyéb forrásból megtérült, valamint arra a tényre,
hogy a felelősségi körben dolgozók munkajogi illetve
munkavégzésre irányuló jogviszonya megszűnt, a polgári
jogi kárigény és a munkajogi felelősségre vonás
okafogyottá vált.
A szakértői vélemény alapján büntetőjogi felelősség
megalapozottan nem állapítható meg.
Mindezek alapján a Képviselő-testület személyi felelősség
megállapítására és kárigény érvényesítésére irányuló
eljárást nem kezdeményez.
Felhívja a polgármestert arra, hogy az intézményvezetői
értekezleten a szakértői véleményben foglalt tanulságokat
az intézményvezetőkkel vitassa meg a hasonló esetek
megelőzése érdekében.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot
ismertesse a következő Képviselő-testületi ülésen.
Határidő: 2017. június 22.
Felelős: Papp Zoltán elnök
VIII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Munkamegosztási megállapodás (Kt. 14. sz.
előterjesztése)
Papp

Zoltán elnök: Ismerteti az előterjesztést.
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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, tartózkodás
nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági
tagok száma: 3 fő)
Tárgya: munkamegosztási megállapodásra javaslat
160/2017. (VI. 20.) sz. PVB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága az
alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselőtestületnek elfogadni:
,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat gazdálkodásának átszervezése
következtében 2017. július 01-től a Mezőkovácsházi
Humán Szolgáltató Központ, a Mezőkovácsházi Négy
Évszak Óvoda és Bölcsőde, valamint a Mezőkovácsházi
Városi Könyvtár gazdálkodási feladatainak ellátását a
Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatalhoz helyezi át.
A gazdálkodási feladatok ellátására a határozat mellékletét
képező Munkamegosztási Megállapodás megkötéséről
dönt.
Felhatalmazza az intézményvezetőket és a költségvetési
irodavezetőt a határozat melléklete szerinti szerződés
aláírására.
Határidő: 2017. június 30.
Felelős: Varga Gusztáv polgármester
intézményvezetők”
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot
ismertesse a következő Képviselő-testületi ülésen.
Határidő: 2017. június 22.
Felelős: Papp Zoltán elnök

Kálmán András bizottsági tag visszajött az ülésre. Jelen van 4 fő bizottsági tag.
IX. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Számviteli szolgáltatások (Kt. 15. sz.
előterjesztése)
P a p p Zoltán elnök: A Településgazdálkodási Kft. könyvelési díja megemelkedik, a
Kalocsa Róza Kft.-t pedig marad.
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Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?
Mivel nem volt, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, 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: számviteli szolgáltatási vállalkozói szerződéseiről szóló tájékoztató tudomásul
vétele
161/2017. (VI. 20.) sz. PVB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága az
alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselőtestületnek elfogadni:
,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal
számviteli szolgáltatási vállalkozói szerződéseiről szóló
tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot
ismertesse a következő Képviselő-testületi ülésen.
Határidő: 2017. június 22.
Felelős: Papp Zoltán elnök
X. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Társulás megszüntetése (Kt. 16. sz. előterjesztése)
Papp

Zoltán elnök: A Társulás nem működik sajnos.

Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?
Mivel nem volt, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, 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: Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati Társulás megszüntetésére javaslat
162/2017. (VI. 20.) 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 jelen határozatával arról dönt, hogy a
Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati Társulást
2017. december 31. napjával a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 88.§ (2)
bekezdése alapján megszünteti.
Határidő: Társulás értesítésére azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester”
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot
ismertesse a következő Képviselő-testületi ülésen.
Határidő: 2017. június 22.
Felelős: Papp Zoltán elnök
XI. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Elővásárlási jog (Biz. 1. sz. előterjesztése)
Papp

Zoltán elnök: Ismerteti az előterjesztést.

Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?
Mivel nem volt, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, 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: Alkotmány u. 55. sz. ingatlanra bejegyzett elővásárlási joggal nem él
163/2017. (VI. 20.) sz. PVB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága
átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, az
önkormányzat a Mezőkovácsháza, Alkotmány u. 55. (hrsz:
750) 504 m2 területű ingatlanra bejegyzett elővásárlási
jogával nem kíván élni.
Határidő: értesítésre azonnal
Felelős: Papp Zoltán elnök
XII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Czakó Ferenc bérleti jogviszonyának
meghosszabbítása
(Biz.
2.
sz.
előterjesztése)
Papp

Zoltán elnök: Ismerteti az előterjesztést valamint a határozati javaslatot.
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Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?
Mivel nem volt, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, 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: Czakó Ferenc bérleti jogviszonyának meghosszabbítása
164/2017. (VI. 20.) sz. PVB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága
Czakó Ferenc (5800 Mezőkovácsháza, Kodály utca
45/A.) bérlőnek a Mezőkovácsháza Orosházi út 27. szám
alatti ingatlanra vonatkozó bérleti jogviszonyát 2017.
május 27. napjától határozott ideig 2018. május 26 .
napjáig meghosszabbítja.
Határidő:

a bérlő értesítése a döntésről, és a
Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft.
értesítése bérleti szerződés megkötésére azonnal
Felelős: Szénási Gábor fogalmazó

XIII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Csiki László bérleti jogviszonyának
meghosszabbítása
(Biz.
3.
sz.
előterjesztése)
Papp

Zoltán elnök: Ismerteti az előterjesztést valamint a határozati javaslatot.

Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?
Mivel nem volt, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, 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: Csiki László bérleti jogviszonyának meghosszabbítása
165/2017. (VI. 20.) sz. PVB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága Csiki
László (5800 Mezőkovácsháza, Táncsics utca 7/B)
bérlőnek a Mezőkovácsháza Orosházi út 21. szám alatti
ingatlanra vonatkozó bérleti jogviszonyát 2017. június 21.
napjától határozott ideig 2018. június 20 . napjáig
meghosszabbítja.
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Határidő:

a bérlő értesítése a döntésről, és a
Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft.
értesítése bérleti szerződés megkötésére azonnal
Felelős: Szénási Gábor fogalmazó
XV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Bem utca útalap építése (Kt. szóbeli 1.
előterjesztése)
Papp

Zoltán elnök: Ismerteti az előterjesztést.

Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?
S ütő
Lajos biz. tag: Amikor a Rendelőintézetnek a felújítása volt, mi rengeteg
kőtörmeléket ráhordtunk erre az útra. Ennek a folytatását kellene megcsinálni. Úgy
tudom, hogy gyűjtjük az új telepünkön a betontörmeléket. Ebből már véleményem
szerint lehetne egy útalapot csinálni méghozzá a saját gépeinkkel. Ezért külön 12 millió
Ft-ot odaadni túlzónak tartom. Ezt én nem támogatom, véleményem szerint ezt meg
tudnánk oldani a Kft. berkein belül. Azt nem mondom, hogy ezért ne fizessünk egy
bizonyos összeget a Kft-nek, de mégsem 12 millió Ft-ba kerülne.
P a p p Zoltán elnök: Én azt látom, hogy a Kft. nem halad sehova a dolgaival. A
Petőfi utcai járdát 3 hete csinálják már. Megbeszéltük, hogy a kerékpárutat folytatjuk,
hozzá sem kezdtek még.
N a g y n é
Csiffáry Anna biz. tag: Azon az állásponton vagyok, hogy ezt így
támogassuk, pontosan azért, mert a Kft. nem lesz arra képes, hogy megcsinálja. Nem
azért nem lesz képes, mert tehetetlenek, hanem azért, mert nincs ember anyaga. Ha 10en vannak abban a Kft-ben és 240 közmunkást kell irányítani, nincs arra ideje, hogy
megcsinálja azokat a vállalkozási tevékenységet, amit rá akarunk bízni. Tudomásul kell
venni, hogy több olyan szakember kell, aki ezeket elirányítsa. Én értem azt is, amit Sütő
Lajos bizottsági tag mond, de akkor lehet, hogy útalap csak 3 év múlva lesz.
A halasztott fizetésről beszéltünk, és ha teljesítés július 20-án megvan, akkor benne van
a szerződésben, hogy 90 nap múlva fizetünk.
Varga

Gusztáv polgármester: A szerződést lehet módosítani.

S ü t ő Lajos biz. tag: Van rá megoldás, nem kell a Kft-re tenni. Ha elindul a dolog és
le lesz darálva a kő, én tudok Mezőkovácsházán olyan vállalkozót, ha megkeressük,
akkor ki fogja dúrni nekünk az alapot. Az pedig ne jelentsen már gondot, ha már ennyi
járműve van a Kft-nek, hogy ne tudja a törmeléket belehordani valamint ledöngölni. A
mostani paprikaültetésnél látta, hogy milyen gond van, azt mondta, hogy ebbe a földbe
nem lehet ültetni. Mondtam ezt én is az ősszel, hogy ez nem szántás, és kinevettek érte.
V a r g a Gusztáv polgármester: A Bem utcát pályázat érinti, még nem jött meg az
eredmény, azt ígérték, hogy június 20-ig ki hirdetik. Ez a ,,Leromlott városi területek
rehabilitációja” beadott pályázat. Ennek része a Bem utca útépítése is. A Bem utca úgy
szerepel a pályázatba, hogy ott útalap van és aszfaltozás lesz. A Kft-nk véleményem
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szerint egyrészt a humán erőforrás miatt, másrészt a gépek miatt sem alkalmas erre a
feladatra. Ezek a gépek nem útépítésre alkalmasak. A gréderre nincs műszaki
engedélyünk és nem is kapunk rá. Sóki Zoltán műszaki irodavezető készítette el ezt a
pályázatot, műszaki szakemberünk több körben tárgyalt az illetővel. Azt mondta, hogy
ez az a minőség, ami megfelelő lesz. Ha Sütő Lajos bizottsági tag tud hozni egy olyan
ígérvényt, aki a Kossuth utcának a végét meg tudja csinálni, vagy el vállalja annak
örülnénk. Megkaptuk ezt az árajánlatot, alkudtunk belőle már több mint 3 millió Ft-ot
azért, mert nem minősített zúzott követ, hanem a Kft. által lebontott követ hoztak ide
egy építkezésről és meg tudjuk csinálni. Amíg a döntést meg kell hozni, lesz valakinek
konkrét javaslata ki segít, mit segít, akkor annak az árát tudjuk csökkenteni. Ezt nem
egyedül tárgyaltam le, hanem a két alpolgármester úrral, illetve Sóki Zoltán műszaki
irodavezető bevonásával. Azt javaslom, hogy ezt támogassa a bizottság. Ezzel nagyon
régi kérése teljesülne a Bem utca lakóinak.
S ü t ő Lajos biz. tag: Ha továbbra is olyan anyagot hordanak ki, akkor ugyanúgy
fogunk járni, mint ami kint maradt a kőtelepen. Nem csak az a kő van, ahogy
polgármester úr mondta, kint a gazban rengeteg normális kő törmelék van. Kétszer
annyi van ott, mint a telepen. A probléma az, hogy ezt meg sem nézték.
Papp

Zoltán elnök: Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg.

A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal – 1 nem szavazattal,
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő)
Tárgya: Bem utca útalap építésre javaslat
166/2017. (VI. 20.) sz. PVB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága az
alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselőtestületnek elfogadni:
,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete tekintettel a Bem utca földes útjának állapotára és
az ott élő lakosság megfelelő közlekedéssel kapcsolatos
igényeire, útalap megépítéséről dönt a Bem utca teljes
hosszában. Egyúttal felújítja a Puskin utca Ady u. - Bem
u. közötti szakaszán a meglévő útalapot.
A munkálatok elvégzésével megbízza a legkedvezőbb
ajánlatot tevő Fehér és Fehér Kft-t (Orosháza, Szőlő krt.
9.).
Az építésre bruttó 12.292.965.- Ft összeget biztosít a
fejlesztési célú hitelkeret terhére.
Felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletét
képező vállalkozói szerződés aláírására.
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Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot
ismertesse a következő Képviselő-testületi ülésen.
Határidő: 2017. június 22.
Felelős: Papp Zoltán elnök
XVI. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: TOP-os pályázatok közbeszerzési eljárásainak
lefolytatása (Kt. szóbeli 2. előterjesztése)
Papp

Zoltán elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?

S ü t ő Lajos biz. tag: Mindegyiknek szívből örülök. Itt van a háziorvosi rendelő. Öt
kőművessel beszéltem, azt mondták, ha nekik ezt a pénzt oda adnák, teljesen újat
építenének belőle.
Itt van a Városi Könyvtárnak az energetikai korszerűsítése 61 millió Ft. Kimaradt belőle
a teljes villamoshálózatnak a felújítása, miért? Nem fogja elbírni a gépeket. Olyan
rendszerük van, hogy már most zavart okoz a rendszerben. Nagyon sok pénz, csak nem
tudom, hogy mire megy el.
V a r g a
Gusztáv polgármester: Ezek nem először vannak előttünk. Amikor a
pályázatokról döntöttünk, akkor döntöttünk annak a tartalmáról is. Ezt a vitát már
lefolytattuk. Az ilyen pályázatoknál van egy pályázati kiírás, a pályázati kiírás
tartalmazza, hogy mit lehet beletenni abba a pályázatba. A könyvtárnál nem lehetett
beletenni a villamoshálózat felújítását sajnos. A Vidékfejlesztési Program pályázat
engedte volna, de a TOP-os nem. Ugyanígy nem tudtuk a raktárt illetve az oktató termet
sem beletenni, pedig ezekre mind szükség lenne. Ezek közül a legelengedhetetlenebb
valóban a villamos hálózat, erre vissza fogunk térni. A könyvtár igazgatóval
tárgyaltunk, eleve tettünk félre pénzt a könyvtár felújítására, majd fel kell mérni, hogy
mennyi költséget jelentene valójában.
A háziorvosi rendelőnél nem csak építkezés van, hanem eszközvásárlás is van. Le volt
írva pontosan a pályázati kiírásban, hogy mi mindent kell biztosítani, ami eddig nem
volt. Elképzelhető, hogy egy újépítésével jobbat tettünk volna. Nem vagyok mérnök,
pályázat elkészítése során szakemberek csinálták a terveket, ezt mi már elfogadtuk. A
közbeszerzési eljárásnak a szereplőjét választjuk ki. Azért fontos mihamarabb
kiválasztani, mert nagyon sok pályázat nyer és félő, hogy minél később döntünk, annál
kevésbé tudunk megfelelő kivitelezőket találni, mert lefoglalják a többi pályázók.
Papp
meg.

Zoltán elnök: Kérem, aki egyetért az 1. sz. határozati javaslattal, szavazza

A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás
nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági
tagok száma: 4 fő)
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Tárgya: „ Háziorvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése Mezőkovácsházán” pályázat
közbeszerzési eljárás lefolytatására javaslat
167/2017. (VI. 20.) sz. PVB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága az
alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselőtestületnek elfogadni:
,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a TOP-4.1.1-15 kódszámú,” Háziorvosi rendelő
infrastrukturális fejlesztése Mezőkovácsházán” pályázat
építési beruházásának a tárgyában lefolytatandó
közbeszerzési eljárásában a tanácsadói és lebonyolítói
feladatok megbízásáról dönt.
A közbeszerzési tanácsadói és lebonyolítói feladatokkal
megbízza a legkedvezőbb ajánlatot adó Projektfelügyelet
Kft.-t A közbeszerzés lebonyolításának díja 417.323 Ft +
áfa, azaz bruttó 530.000 Ft. A pályázatban a
közbeszerzéssel kapcsolatos feladatok elvégzésére a
fedezet rendelkezésre áll.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
határozat melléklete szerinti megbízási szerződés
aláírására.
Határidő: Projektfelügyelet Kft. tájékoztatására: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot
ismertesse a következő Képviselő-testületi ülésen.
Határidő: 2017. június 22.
Felelős: Papp Zoltán elnök
Papp
meg.

Zoltán elnök: Kérem, aki egyetért a 2. sz. határozati javaslattal, szavazza

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: ”Építsük Közösen!- Együttműködési program Mezőkovácsháza” pályázat
közbeszerzési eljárás lefolytatására javaslat
168/2017. (VI. 20.) sz. PVB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága az
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alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselőtestületnek elfogadni:
,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a - TOP-5.2.1-15 kódszámú ”Építsük Közösen!Együttműködési program Mezőkovácsháza” pályázat
szolgáltatások megrendelése tárgyában lefolytatandó
közbeszerzési eljárásában a tanácsadói és lebonyolítói
feladatok megbízásáról dönt.
A közbeszerzési tanácsadói és lebonyolítói feladatokkal
megbízza a legkedvezőbb ajánlatot adó Projektfelügyelet
Kft-t A közbeszerzés lebonyolításának díja 338.583
Ft+áfa, azaz bruttó 430.000 Ft. A pályázatban a
közbeszerzéssel kapcsolatos feladatok elvégzésére a
fedezet rendelkezésre áll.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
határozat melléklete szerinti megbízási szerződés
aláírására.
Határidő: Projektfelügyelet Kft. tájékoztatására: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot
ismertesse a következő Képviselő-testületi ülésen.
Határidő: 2017. június 22.
Felelős: Papp Zoltán elnök
Papp
meg.

Zoltán elnök: Kérem, aki egyetért a 3. sz. határozati javaslattal, szavazza

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: ”Nappali szociális ellátás infrastruktúrájának fejlesztése Mezőkovácsházán”
pályázat közbeszerzési eljárás lefolytatására javaslat
169/2017. (VI. 20.) sz. PVB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága az
alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselőtestületnek elfogadni:
,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a -TOP-4.2.1-15 kódszámú, ”Nappali szociális
ellátás infrastruktúrájának fejlesztése Mezőkovácsházán”
pályázat építési beruházásának a tárgyában lefolytatandó

22

közbeszerzési eljárásában a tanácsadói és lebonyolítói
feladatok megbízásáról dönt.
A közbeszerzési tanácsadói és lebonyolítói feladatokkal
megbízza a legkedvezőbb ajánlatot adó Projektfelügyelet
Kft-t A közbeszerzési lebonyolításának díja 511.811 Ft +
áfa, azaz bruttó 650.000 Ft. A pályázatban a
közbeszerzéssel kapcsolatos feladatok elvégzésére a
fedezet rendelkezésre áll.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
határozat melléklete szerinti megbízási szerződés
aláírására.
Határidő: Projektfelügyelet Kft. tájékoztatására: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot
ismertesse a következő Képviselő-testületi ülésen.
Határidő: 2017. június 22.
Felelős: Papp Zoltán elnök
Papp
meg.

Zoltán elnök: Kérem, aki egyetért a 4. sz. határozati javaslattal, szavazza

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: ”A Mezőkovácsházi Városi Könyvtár energetikai korszerűsítése” pályázat
közbeszerzési eljárás lefolytatására javaslat
170/2017. (VI. 20.) sz. PVB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága az
alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselőtestületnek elfogadni:
,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a TOP-3.2.1-15 kódszámú, ”A Mezőkovácsházi
Városi Könyvtár energetikai korszerűsítése” pályázat
építési beruházásának a tárgyában lefolytatandó
közbeszerzési eljárásában a tanácsadói és lebonyolítói
feladatok megbízásáról dönt.
A közbeszerzési tanácsadói és lebonyolítói feladatokkal
megbízza a legkedvezőbb ajánlatot adó Projektfelügyelet
Kft-t A közbeszerzés lebonyolításának díja 480.315 Ft +
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áfa, azaz bruttó 610.000 Ft. A pályázatban a
közbeszerzéssel kapcsolatos feladatok elvégzésére a
fedezet rendelkezésre áll.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
határozat melléklete szerinti megbízási szerződés
aláírására.
Határidő: Projektfelügyelet Kft. tájékoztatására: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot
ismertesse a következő Képviselő-testületi ülésen.
Határidő: 2017. június 22.
Felelős: Papp Zoltán elnök
XVII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Bejelentések
Papp

Zoltán elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek bejelentése?

S ü t ő Lajos biz. tag: Lakatlan ingatlanok illetve lakott ingatlanoknak a gazdájukat fel
kellene keresni. Nem tudom elviselni, hogy mennyi gondunk van egy pár emberrel a
fűnyírás végett. Ezek miatt az utca kép olyan borzalmas tud lenni, néhol másfél méteres
gaz van. Rengeteg törmelék van kint az utcán, a környező településeken ez nem így van.
Ezt meg kell szüntetni központilag, ha bírságolni kell, akkor tegyük meg. Tele vannak a
csatornák az önkormányzati ingatlanoknál.
Sok helyen több mint 2 éve nem volt csatornatisztítás. Az üres portákra is ugyanez
vonatkozik, borzalmas állapotban vannak. Minden portán le kell vágni a gazt. A
Táncsics u. 19. szám alatt a terület fel van szántva, le kell gyomirtózni és lehet vetni.
Erre kell egy külön ember, aki ezeket a feladatok körbe nézi és jelzi a hivatal felé.
Súrja irtás, csak végig kell menni a Mikes utcán. Nem lehet a járdán közlekedni. Nem
igaz, hogy 200 emberből ezt nem lehetne megcsinálni.
Én magam láttam, ha az a főnök, akire rá van bízva az a 10-15 fő ember, 11 órakor
lefekszik nyilvános helyen a padra, akkor ne várja el a közmunkástól se, hogy
dolgozzon.
D r. S z i l b e r e i s z
Edit jegyző: Köszönöm, hogy a bizottság elfogadta és
támogatta a Polgármesteri Hivatal üres álláshely betöltését az Építéshatóságon.
V a r g a Gusztáv polgármester: Az a kőműves, akire utalt Sütő Lajos bizottsági tag, ő
fel fog mondani. Tehát keresni kell majd kőművest.
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P a p p Zoltán elnök: Tekintettel arra, hogy több bejelentés nem hangzott el, az ülést
10 óra 05 perckor bezárom.
K.m.f.

Papp Zoltán
elnök

Sütő Lajos
jkv. hitelesítő

