Mezőkovácsháza Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága
5801 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176.
: 68 / 381 – 011; / : 68 / 381 – 656;
13/2017.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottsága 2017. június 26-án 14 óra 30 perces kezdettel
tartott rendkívüli nyílt ülésén.
Az ülés helye:

JELEN

Városháza
tanácskozó terme

VANNAK:

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

bizottsági tagok

Távolmaradását bejelentette:
Papp Zoltán
Sütő Lajos

elnök

Jelen volt még: 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, referenseinket.
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 5 fő tagjából 3 fő van jelen. Papp Zoltán
bizottsági elnök, Sütő Lajos bizottsági tag távolmaradásukat bejelentették.
A bizottság határozatképes, az ülést megnyitom.
Javaslom a meghívóban közölt napirendi pont megtárgyalását.
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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
171/2017. (VI. 26.) sz. PVB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága a
2017. június 26-i rendkívüli, nyílt ülése napirendjét az
alábbiak szerint fogadja el:
1.) Ipari területre pályázat (Kt. szóbeli 1. előterjesztése)
Előterjesztést készítő: Kálmán András tanácsnok
2.) A Széchenyi 2020 keretében megjelent TOP-1.4.1-15.
kódszámú ,, A foglalkoztatás és az életminőség
javítása
családbarát,
munkába
állást
segítő
intézmények,
közszolgáltatások
fejlesztésével”
elnevezésű pályázat Támogatási Szerződése (Kt. 2.
szóbeli előterjesztése)
Előterjesztést készítő: Kálmán András tanácsnok
3.) Bejelentések

I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Ipari területre pályázat (Kt. szóbeli 1. sz.
előterjesztése)
K á l m á n András bizottsági tag: A pályázatnak a benyújtása augusztus 15-ig
valósulna meg. Korábban arról döntöttünk, hogy az önkormányzat nyújtaná be ezt a
pályázatot 400 millió Ft-ra. Viszont a Projektfelügyelet Kft. által történt egyeztetések
vonatkozásában ezt a pályázatot önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság is
benyújthatja. Annyiban módosult, hogy 450 millió Ft-ra kerülne a pályázat benyújtásra,
ezt pedig a Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. nyújtaná be. A műszaki
tartalmat még nem ismerjük. Az előkészítési tevékenységnél ki van pontozva, hogy
mekkora összeget biztosítanánk a Kft. részére. Úgy tudom, hogy a közbeszerzési
értékhatár ez a szolgáltatásnál 15 millió Ft. Véleményem szerint a kipontozott részt ki
lehetne tölteni 15 millió Ft összegre.
Á g o s t o n n é Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: Hány százalék lehet az
előkészítés költsége?
K á l m á n András bizottsági tag: Ezt most nem tudom megmondani.
Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?
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N a g y n é Csiffáry Anna biz. tag: Ennek tetemes összegű az ÁFÁ-ja. Ha ez nettó
450 millió Ft, akkor ennek tetemes összegű az ÁFÁ-ja. Akkor ahhoz is biztosítani fog
az önkormányzat a Kft-nek valamilyen összeget. Még üzemeltetésre sincs neki az Ipari
Park átadva, jelenleg csak használja. Ha építés engedély köteles, akkor fordított ÁFA,
onnantól kezdve pénzügyileg nem érint az ÁFA.
K á l m á n András bizottsági tag: Már rég meg kellett volna kezdeni az albetétesítést.
Be van már adva 100 millió Ft-os inkubátorházas pályázat, 3 létesítményt már érint ez a
beruházás. Ezeket rendbe kellene tenni. Maga a projektnek a kidolgozása ha valaki
belefog az EPTK rendszeren keresztül olyan kérdéseket tesz fel, ami gyakorlatilag nem
egy Kft-re van kihegyezve. Az ÁFÁ-val kapcsolatban pedig Ágostonné Dohányos Ivett
költségvetési irodavezetőre hagyatkoznák.
Á g o s t o n n é
Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: Az ÁFÁ-val
kapcsolatban annyit tudok mondani, hogy csak támogatás megelőzés jöhet szóba addig,
amíg a NAV-tól az ÁFÁ-t vissza tudjuk igényelni. Itt egyeztetések szükségesek az
OTP-vel, valószínű, hogy éven túli támogatás megelőlegezésről fogunk beszélni,
úgyhogy biztos, hogy Kormányengedélyhez is kötött lesz. Ez nem lesz egy egyszerű
dolog. Szerintem abban a szakaszban, amikor már a kivitelezéshez közel kerülünk,
akkor magát a támogatás megelőlegezést már azonnal indítani kell, vagy még
hamarabb. Ennek az előterjesztésnek biztos lesz még folytatása.
K á l m á n András bizottsági tag: 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: Határozatok visszavonása
172/2017. (VI. 26.) sz. PVB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága az
alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselőtestületnek elfogadni:
,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 257/2017 (VI. 22.) sz. kt határozatát és a
258/2017. (VI. 22.) sz. kt határozatát visszavonja.”
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot
ismertesse a következő Képviselő-testületi ülésen.
Határidő: 2017. június 26.
Felelős: Papp Zoltán elnök
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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: „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” elnevezésű pályázat beadására javaslat
173/2017. (VI. 26.) 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. egyszemélyes tulajdonosa arról dönt, hogy a
Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. nyújtson be
pályázatot a Széchenyi 2020 keretében megjelent TOP1.1.1-16 kódszámú „Ipari parkok, iparterületek
fejlesztése” elnevezésű pályázat felhívásra. Az „Ipari
parkok, iparterületek fejlesztése” elnevezésű pályázat
összköltsége 450.000.000 Forint. A pályázat keretében
igényelt állami támogatás mértéke 100 %.
Utasítja a Kft. ügyvezetőjét, hogy a pályázat
benyújtásához szükséges intézkedéseket haladéktalanul
tegye meg és a pályázati dokumentumokat írja alá.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester
Pap
Csaba
ügyvezető,
Településgazdálkodási Kft.”

Mezőkovácsházi

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot
ismertesse a következő Képviselő-testületi ülésen.
Határidő: 2017. június 26.
Felelős: Papp Zoltán elnök
K á l m á n András bizottsági tag: A közbeszerzési értékhatár 15 millió Ft, tehát az
alatt kellene dönteni.
Á g o s t o n n é Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: Nem tudom, hogy a
pályázatban milyen százalékos értéket ad meg előkészítésre. Ezt a Képviselő-testületi
ülés előtt meg kellene nézni.
K á l m á n András bizottsági tag: Javaslom, hogy a 3. sz. határozati javaslatnál a
kipontozott részt hagyjuk változatlanul, majd a Képviselő-testületi ülésen döntünk róla.
Kérem, aki egyetért a 3. sz. határozati javaslattal, szavazza meg.
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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: Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” elnevezésű pályázati felhívásra beadni
kívánt pályázat előkészítésére ajánlati felhívást közzététele
174/2017. (VI. 26.) sz. PVB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága az
alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselőtestületnek elfogadni:
,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete utasítja a Mezőkovácsházi Településgazdálkodási
Kft. ügyvezetőjét, hogy a Széchenyi 2020 keretében
megjelent TOP-1.1.11-16 kódszámú „Ipari parkok,
iparterületek fejlesztése” elnevezésű pályázati felhívásra
beadni kívánt pályázat előkészítésére ajánlati felhívást
tegyen közzé. Az ajánlati felhívásban kiválasztott
vállalkozást bízza meg az előkészítési feladatok
elvégzésével.
tevékenységre
A
pályázati
előkészítő
legfeljebb…………….. Ft összeget az önkormányzat
működési célú átadott pénzeszközként biztosít a Kft
részére a fejlesztési célú tartalék terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester
Pap Csaba ügyvezető,
Településgazdálkodási Kft.”

Mezőkovácsházi

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot
ismertesse a következő Képviselő-testületi ülésen.
Határidő: 2017. június 26.
Felelős: Papp Zoltán elnök
II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Széchenyi 2020 keretében megjelent TOP1.4.1-15. kódszámú ,, A foglalkoztatás és az
életminőség javítása családbarát, munkába állást
segítő
intézmények,
közszolgáltatások
fejlesztésével” elnevezésű pályázat Támogatási
Szerződése (Kt. 2. szóbeli előterjesztése)
K á l m á n
javaslatot.

András bizottsági tag: Ismerteti az előterjesztést illetve a határozati

Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?
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K á l m á n András bizottsági tag: 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: ,,A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” elnevezésű pályázat
Támogatási Szerződés megkötésére javaslat
175/2017. (VI. 26.) sz. PVB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága az
alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselőtestületnek elfogadni:
,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete arról dönt, hogy a TOP-1.4.1-15 kódszámú „A
foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát,
munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások
fejlesztésével” megnevezésű elnyert pályázat esetében a
Támogatási Szerződést nem köti meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot
ismertesse a következő Képviselő-testületi ülésen.
Határidő: 2017. június 26.
Felelős: Papp Zoltán elnök
III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Bejelentések
Kálmán

András bizottsági tag: Kérdezem, hogy van-e valakinek bejelentése?

Tekintettel arra, hogy több bejelentés nem hangzott el, az ülést 15 órakor bezárom.
K.m.f.

Kálmán András
bizottsági tag

Nagyné Csiffáry Anna
jkv. hitelesítő

