Mezőkovácsháza Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága
5801 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176.
: 68 / 381 – 011; /: 68 / 381 – 656;
20/2017.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottsága 2017. november 8-án az Ügyrendi, Kulturális és
Szociális Bizottsággal folytatott együttes ülést követő soros nyílt ülésén.
Az ülés helye:

JELEN

Városháza
tanácskozó terme

VANNAK:

Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság részéről:
Papp Zoltán
elnök
Kálmán András
Nagyné Csiffáry Anna
bizottsági tagok
Távolmaradását bejelentette:
Sütő Lajos
Mazurák Zoltán

bizottsági tagok

Jelen volt még: Szabóné Faragó Julianna
Ágostonné Dohányos Ivett
Sóki Zoltán
Szűcs Judit

aljegyző
költségvetési irodavezető
műszaki irodavezető
képviselő

P a p p Zoltán elnök: Tisztelettel köszöntöm a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
ülésén megjelent tagokat, Aljegyző asszonyt, Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési
irodavezetőt, valamint Sóki Zoltán műszaki irodavezetőt.
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 5 fő tagjából 3 fő van jelen. Sütő Lajos és
Mazurák Zoltán bizottsági tagok távolmaradásukat bejelentették.
A bizottság határozatképes, az ülést megnyitom.
Javaslom felvenni a napirendi pontok közé A Tornaterem építés tervezési szerződésének
megkötéséről (Kt. 1. sz. szóbeli előterjesztése) tárgyában készült előterjesztést.
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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: Előterjesztés napirendre vétele
285/2017. (XI. 8.) sz. PVB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága A
Tornaterem építés tervezési szerződésének megkötéséről
(Kt. 1. sz. szóbeli előterjesztése) tárgyában készült szóbeli
előterjesztést napirendjére vette.
P a p p Zoltán elnök: Javaslom a meghívóban közölt és a fentiek alapján kiegészített
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
286/2017. (XI. 8.) sz. PVB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága a
2017. november 8-i soros, nyílt ülése napirendjét az
alábbiak szerint fogadja el:
1.) Fürdő büfé felújítási
előterjesztése)
Előterjesztést készítő:
irodavezető

költségei
Sóki

(Kt.

Zoltán

3.

sz.

műszaki

2.) Széchenyi ltp. 2., 3., 4., fakivágás ügyében szakértő
kirendelése (Bizottság 1. sz. előterjesztése)
Előterjesztést készítő: Augusz Zoltán tanácsos
3.) Karácsonyi
díszvilágítás
(Bizottság
2.
előterjesztése)
Előterjesztést készítő: Szénási Gábor tanácsos

sz.

4.) ICON Motors Egyesület elszámolása (Bizottság 3. sz.
előterjesztése)
Előterjesztést készítő: Szlanyinka Tamara ügyintéző
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5.) A Tornaterem építés tervezési szerződésének
megkötéséről (Kt. 1. sz. szóbeli előterjesztése)
Előterjesztést készítő: Sóki Zoltán műszaki
irodavezető
6.) Bejelentések
I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Fürdő büfé költségei (Kt. 3. sz. előterjesztése)
Pa p p
Zoltán elnök: A Humán Szolgáltató Központ a büfé főépületben történő
kialakítására és felszerelésének pótlására 1.620.000 forint fedezetet kapott. A
felmérésekor kiderült, hogy a helyiségek épületszerkezetei olyannyira leromlott
állapotban vannak, hogy ott vendéglátó ipari üzlet kialakítása nem lehetséges. Az
Intézménynél felújításra, eszközbeszerzésre rendelkezésre áll még 1.200.000 forint.
Ennek elvonásával, átcsoportosításával még ez évben elkészíthetővé válik a Büfé feletti
félnyereg tető, megszüntetve ezzel az épületrész beázását.
A napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye?
Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el, kérem, aki a határozati javaslatot elfogadja,
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: Fürdő büfé felújítására pénzeszköz átcsoportosítása
287/2017. (XI. 8.) sz. PVB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága az
alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselőtestületnek elfogadni:
,,Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft. által
üzemeltetett
Borostyán
Parkfürdőben
a
büfé
épületrészének felújítását határozta el.
A 2017. évben elvégzendő magas tető építésre, és
nyílászáró cserére 1.800.000.- forintot biztosít, melynek
fedezete a Humán Szolgáltató Intézmény költségvetéséből
1.200.000 forint átcsoportosítva, és 600.000.- forint
általános célú tartalék.
A munkálatok
polgármestert.

megrendelésére

felhatalmazza

a

4

A 2018. évi költségvetési koncepcióban a büfé belső
felújítására és eszközbeszerzésre 3.200.000.- forint
tervezendő. A 2018. évi költségvetés végleges
előterjesztéséig el kell készíteni az épületrész belső
felújításának költségvetését és be kell kérni a beszerzendő
eszközök árajánlatait.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot
ismertesse a következő Képviselő-testületi ülésen.
Határidő: 2017. november 9.
Felelős: Papp Zoltán bizottsági elnök
II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Széchenyi ltp. 2., 3., 4., fakivágás ügyében
szakértő kirendelés (Bizottság 1. sz.
előterjesztése)
P a p p Zoltán elnök: Röviden ismerteti az előterjesztést.
A napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye?
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki egyetért az 1. sz. 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: Határozat visszavonása (240/2017. (IX. 19.)
288/2017. (XI. 8.) sz. PVB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottsága a 240/2017. (IX. 19.) sz. PVB.
határozatát visszavonja.
Határidő: azonnal
Felelős: Papp Zoltán bizottsági elnök

Papp
meg.

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

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: Erdőmérnök Kft-től szakvélemény megrendelés Széchenyi ltp. társasházak
fakivágási ügyében
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289/2017. (XI. 8.) sz. PVB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága
megrendeli az Erdőmérnök Kft. (6725 Szeged, Középkapu
u. 19.) árajánlata alapján bruttó 47.219,- Ft áron a
Mezőkovácsháza, Széchenyi ltp. 2., 3., és 4. társasházak
fakivágási
kérelme
kapcsán
szükségessé
vált
szakvélemény elkészítését a környezetvédelmi alap
terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: Papp Zoltán bizottsági elnök
III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Karácsonyi díszvilágítás (Bizottság 2. sz.
előterjesztése)
P a p p
Zoltán elnök: Röviden ismerteti az előterjesztést. A napirenddel
kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye?
N a g y n é Csiffáry Anna biz. tag: Kellene a városnak egy díszkivilágítással
kapcsolatos terve. Minden évben tudnánk, hogy mennyi összeg szükséges, például a
karbantartására, vagy más kiegészítők vásárlására.
S z ű c s Judit képviselő: Nagyon sok településen látni, hogy ezek a fényfüzérek egész
évben a fákon vannak. Nálunk ezt mindenütt nem lehetne megoldani?
S z a b ó n é Faragó Julianna aljegyző: Karácsonnyal kapcsolatos megbeszélésen
elhangzott, hogy amit most vásárolunk fényfüzéreket, ahhoz darus kocsit kell hívni.
P a p p Zoltán elnök: A határozati javaslatban a felelőst javaslom csak Szénási Gábor
fogalmazóra javítani.
Van-e valakinek még kérdése, véleménye?
Mivel több kérdés, vélemény nem hangzott el kérem, aki a határozati javaslatot általam
tett módosítással elfogadja, 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: Karácsonyi fényeszközök vásárlása
290/2017. (XI. 8.) sz. PVB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága a
városközponti környezet szépítése érdekében legfeljebb

6

400.000.- forintot biztosít új fényeszközök beszerzésére, a
Környezetvédelmi Alap terhére.
A beszerzendő eszközök pontos meghatározásával, a
kihelyezési pontok, kijelölésével megbízza a bizottság
elnökét és a műszaki iroda munkatársait.
Határidő: megrendelésre: 5 napon belül, kihelyezésre
2017. november 25.
Felelős: Szénási Gábor fogalmazó
IV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: ICON Motoros Egyesület elszámolása (Biz. 3. sz.
előterjesztése)
P a p p
Zoltán elnök: A napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése,
véleménye?
Mivel hozzászólás nem hangzott el, 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: ICON Motoros Egyesület elszámolása
291/2017. (XI. 8.) sz. PVB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága az
ICON Motoros Egyesület által, a 2017. évben kapott
támogatásról benyújtott elszámolást tudomásul veszi és
elfogadja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Papp Zoltán elnök
V. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Tornaterem építés tervezési szerződésének
megkötéséről (Kt. 1. sz. szóbeli előterjesztése)
P a p p Zoltán elnök: A Nemzeti Sportközpontok koordinációjával folyamatban van
az új Tornaterem építésének előkészítése és megküldték azt a nyilatkozat tervezetet,
melyben a tulajdonos önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a nyertes tervező
lefolytathassa a szükséges hatósági, szakhatósági és közműegyeztetéseket és ezekben a
tulajdonos nevében és képviseletében eljárjon.
A napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye?

7

Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el, 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: Tornaterem-építés tervezési szerződésének megkötése
292/2017. (XI. 8.) sz. PVB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága az
alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselőtestületnek elfogadni:
,,Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a tulajdonát képező Mezőkovácsháza, Árpád u.
184. sz. 569 helyrajzi szám alatti ingatlanon,
Magyarország Kormánya által meghatározott és
finanszírozott
beruházás
keretében
megépítendő
tornaterem beruházást támogatja.
A
beruházás
megvalósításának
érdekében
az
Önkormányzat együttműködik a Nemzeti Köznevelési
Infrastruktúra Fejlesztési Programban a beruházás
építtetőjeként kijelölt Nemzeti Sportközpontokkal (1146
Budapest, Hermina u. 49).
Az együttműködés keretében a Tornaterem építési
engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésére a Nemzeti
Sportközpontok által lefolytatott közbeszerzési eljárás
eredménye alapján a Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a legkedvezőbb ajánlatot adó TRISKELL
Kft-vel (1034 Budapest, Kecske u 25.) kötendő
háromoldalú tervezési szerződés valamint a tervező
részére adandó tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat
aláírására az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.
Határidő: haladéktalanul
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot
ismertesse a következő Képviselő-testületi ülésen.
Határidő: 2017. november 9.
Felelős: Papp Zoltán bizottsági elnök
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VI. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Bejelentések
Papp
Zoltán elnök: Van-e valakinek bejelentése? Tekintettel arra, hogy az ülés
napirendjén több tárgyalandó előterjesztés nem szerepel, és bejelentés sem hangzott el,
az ülést 15 óra 40 perckor bezárom.

K.m.f.

Papp Zoltán
elnök

Kálmán András
jkv. hitelesítő

