Mezőkovácsháza Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága
5801 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176.
: 68 / 381 – 011; /: 68 / 381 – 656;
22/2017.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottsága 2017. november 22-én az 13 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
bizottsági tag

Jelen volt még: Szénási István alpolgármester
Dr. Szilbereisz Edit jegyző
Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési irodavezető
Sóki Zoltán műszaki irodavezető
K á l m á n András biz. tag: Tisztelettel köszöntöm a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság ülésén megjelent tagokat, alpolgármester urat, jegyző asszonyt, Ágostonné
Dohányos Ivett költségvetési irodavezetőt, valamint Sóki Zoltán műszaki irodavezetőt.
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 5 fő tagjából 3 fő van jelen. Papp Zoltán elnök
és Sütő Lajos bizottsági tag távolmaradását bejelentette.
A bizottság határozatképes, az ülést megnyitom.
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Javaslom felvenni a napirendi pontok közé Reformátuskovácsházán Aradi vértanúk
facsoport, emlékhely tervezéséről (Biz. 1. sz. szóbeli előterjesztése), A
közfoglalkoztatottak év végi jutalmazása (Kt. 2. szóbeli előterjesztése), Javadalmazási
Szabályzat módosítása (Kt. 3. szóbeli előterjesztése), A Mezőkovácsházi
Településgazdálkodási Kft. ügyvezetőjének jutalmazása (Kt. 4. szóbeli előterjesztése)
tárgyában készült előterjesztéseket.
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: Előterjesztések napirendre vétele
325/2017. (XI. 22.) sz. PVB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága
Reformátuskovácsházán Aradi vértanúk facsoport,
emlékhely tervezéséről (Biz. 1. sz. szóbeli előterjesztése) A
közfoglalkoztatottak év végi jutalmazása (Kt. 2. szóbeli
előterjesztése), Javadalmazási Szabályzat módosítása (Kt.
3.
szóbeli
előterjesztése),
A
Mezőkovácsházi
Településgazdálkodási Kft. ügyvezetőjének jutalmazása
(Kt. 4. szóbeli előterjesztése) tárgyában készült szóbeli
előterjesztéseket napirendjére vette.
Kál má n
András biz. tag: Tegnapi nap folyamán bizottsági ülésen tárgyaltuk
Bakos István kérelmét, ezt javaslom újból felvenni napirendi pontként, és újra tárgyalni.
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
326/2017. (XI. 22.) sz. PVB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága
Bakos István kérelme (Biz. 4. sz. előterjesztése) tárgyában
készült előterjesztést napirendjére vette.
Kálmán
András biz. tag: Javaslom a meghívóban közölt és a fentiek alapján
kiegészített napirendi pontok megtárgyalását.
Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg.
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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
327/2017. (XI. 22.) sz. PVB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága a
2017. november 22-i rendkívüli, nyílt ülése napirendjét az
alábbiak szerint fogadja el:
1.) A Gyulai Közüzemi Kft-vel kötendő üzemeltetési
szerződés megkötése (Kt. szóbeli előterjesztése)
Előterjesztést készítő: Zsótér Andrea vagyongazda
2.) Reformátuskovácsházán Aradi vértanúk facsoport,
emlékhely tervezéséről (Biz. 1. sz. szóbeli
előterjesztése)
Előterjesztést készítő: Sóki Zoltán műszaki
irodavezető
3.) A közfoglalkoztatottak év végi jutalmazása (Kt. 2.
szóbeli előterjesztése)
Előterjesztést készítő: Ágostonné Dohányos Ivett
költségvetési irodavezető
4.) Javadalmazási Szabályzat módosítása (Kt. 3. szóbeli
előterjesztése)
Előterjesztést készítő: Zatykó Attila költségvetési
irodavezető-helyettes
5.) A Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft.
ügyvezetőjének jutalmazása (Kt. 4. szóbeli
előterjesztése)
Előterjesztést készítő: Zatykó Attila költségvetési
irodavezető-helyettes
6.) Bakos István kérelme (Biz. 4. sz. előterjesztése)
Előterjesztést készítő: Szénási Gábor fogalmazó
I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft-vel kötendő
üzemeltetési szerződés megkötése (Kt. szóbeli
előterjesztése)
K á l m á n András biz. tag: Mindenkinek e-mailen megküldték a szerződést illetve a
mellékleteket.
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A napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye?
Ágostonné
Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: A 2. sz. melléklet VI.
elszámolási pontját szeretném kiegészíteni. Az alapszövegezés annyit tartalmaz, ,, hogy
amennyiben az ellátási terület bármely vízi közmű rendszerének ivóvíz-szennyvíz adózás
előtti eredménye negatív, akkor az eredmény nulláig történő feltöltésére ágazatonként
külön-külön az ellátásért felelős önkormányzatok a bérlő elszámolása és előírása
alapján saját forrásból kötelesek átutalás útján kiegészítést befizetni, legkésőbb az üzleti
évet követő június 20-ig”. Ez volt az eredeti szöveg. Viszont tovább folytatnánk azzal, ,,
hogy amennyiben erre az előző években a településekhez kapcsolódóan megképződött
eredménytartalék nem nyújt fedezetet,,.
Illetve még kiegészítést tettünk ugyanennek a pontnak a folytatásaként, hogy ,,
amennyiben az ellátási terület bármely vízi közmű rendszerének adózás előtti
eredménye pozitív, akkor azt az önkormányzatok a saját közigazgatási területükön az
adott ágazatban a Gördülő Fejlesztési Terven keresztül fejlesztésekre vagy vismajor
esetén is felhasználhatják”.
Amikor megkötöttük a Gyulai Közüzemi Kft-vel az üzemeltetési szerződést, akkor az
önkormányzat részéről nagyon igazságtalan szerződés volt. Ugyanis a nyereségnek a
felhasználásáról az eredeti szerződés sem rendelkezett. Abban az időben bevezették a
közműadót, rezsicsökkentést, tehát igazából a Mezőkovácsházi Vízmű Kft. sem volt túl
nyereséges ebből a szempontból. Amikor megláttuk 2015. év végén követően a 2015.
évről szóló beszámolót, ott szembesültünk azzal, hogy a szennyvíz ágazatunkon volt 16
millió Ft nyereség, a vízágazaton pedig mínusz 3.250.000 Ft befizetési kötelezettség. A
szerződésünk a nyereségnek a felhasználásról semmilyen módon nem rendelkezett. Ezt
az önkormányzat több körben próbálta már Gyulánál érvényesíteni, eddig nem nagyon
jártunk sikerrel. Úgy gondolom, hogy ha már egy teljesen új üzemeltetési szerződést
kötünk, akkor itt az ideje az önkormányzatnak ezeket a feltételeket kiharcolni. Főként
azért, mert 2016. évben is ezen az ágazaton 10 millió Ft-os nyereségünk volt. Tehát a
Mezőkovácsházi rendszerek üzemeltetéséből származó nyeresége most a Gyulai
Közüzemi Kft-t illeti meg úgy, hogy nekünk a szerződésben semmi jogunk nincs ahhoz,
hogy ennek a felhasználásáról döntsünk, holott ami szennyvízhálózatunk is elavult, a
vízhálózatunk is problémák vannak, tehát volna helye ezeknek a pénzösszegeknek. Erre
kértem Kovácsné Benye Klárát a Gyulai Közüzemi Kft-nek a főkönyvelőjét, hogy
közösen gondolkodva találjunk erre valamilyen megoldást, mert Klárika előre jelezte
már, hogy ezt a szerződés módosítást ebben a formában biztosan nem fogják elfogadni,
illetve ehhez taggyűlési döntés szükséges. Az eredeti szerződés elfogadásához is
taggyűlési döntés kell, tehát a kettő között nem sok különbséget látok. Itt viszont meg
kellene állapodni abban, hogy ezt az igazságtalanságot most rendezzük szerződéses
keretek között.
K á l m á n András biz. tag: Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, illetve az
elhangzott kiegészítéssel, 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 Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft-vel kötendő üzemeltetési szerződés
megkötésére javaslat
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328/2017. (XI. 22.) sz. PVB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága a
határozati javaslatot az alábbi kiegészítéssel javasolja a
Képviselő-testületnek elfogadni:
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Gyulai Közüzemi Kft.-vel és Végegyháza
Község Önkormányzatával az önkormányzat tulajdonát
képező vízi közművagyon üzemeltetésére a jelen határozat
1. számú melléklete szerinti tartalommal háromoldalú
bérleti-üzemeltetési szerződést 3. számú és 4. számú
mellékleteivel együtt elfogadja.
A Bérleti-üzemeltetési szerződés 1a. mellékletét jelen
határozat 2. számú melléklete szerinti tartalommal fogadja
el.
A Bérleti-üzemeltetési szerződés 2. sz. mellékletét jelen
határozat 3. számú melléklete szerinti tartalommal fogadja
el.
Felhatalmazza a polgármestert a bérleti-üzemeltetési
szerződés és mellékleteinek aláírására.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert
továbbá arra, hogy a Gyulai Közüzemi Kft. taggyűlésén
jelen
határozat
szerinti
álláspontot
képviselje.
Amennyiben a szerződés és mellékletei lényegét nem
érintő egyéb pontosítás, vagy módosítási javaslat alapján a
szerződés szövege módosításra kerül, ebben az esetben is
képviselheti teljes jogkörrel a Mezőkovácsháza Város
Önkormányzatát és a szerződést aláírhatja. Módosítás
esetén a Polgármester a szöveg változásáról a következő
testületi ülésen beszámolni köteles.
Továbbá a 2. sz. melléklet VI. elszámolási pontja
kiegészülne annyival, hogy amennyiben erre az előző
években a településekhez kapcsolódóan megképződött
eredménytartalék nem nyújt fedezetet.
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot
ismertesse a következő Képviselő-testületi ülésen.
Határidő: 2017. november 23.
Felelős: Kálmán András bizottsági tag
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III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Közfoglalkoztatottak évi jutalmazása (Kt. 2.
szóbeli előterjesztése)
K á l m á n András biz. tag: Röviden ismerteti az előterjesztést.
A napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye?
Á g o s t o n n é
Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: Ajándékutalvány
formájában tudjuk kifizetni, mert a személyi jövedelemadó törvény a Cafetéria juttatás
készpénzben történő kifizetését csak kedvezményes adózással tudja biztosítani. Mivel
itt nem egységesen részesül mindenki, ezért itt a magasabb adókulcs kifizetést kellene
eszközölni. Tehát a határozati javaslatból kerüljön ki, hogy ,,készpénzzel történő”
szövegrész.
K á l m á n
András biz. tag: Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, az
elhangzott módosítással, 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: Közfoglalkoztatottak évi jutalmazására javaslat
329/2017. (XI. 22.) sz. PVB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága a
határozati javaslatot az alábbi módosítással javasolja a
Képviselő-testületnek elfogadni:
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a jelen határozatával arról dönt, hogy 50 fő
közfoglalkoztatott részére cafetéria juttatás formájában
történő jutalom kifizetését engedélyezi.
Az 500 eFt jutalom és a 219 eFt munkaadói járulék
fedezetét a rendkívüli önkormányzati támogatás képezi.
Felhatalmazza a Polgármestert a kifizetéshez szükséges
feladatok elvégzésére.
A kifizetés határideje: 2017. december 22.
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot
ismertesse a következő Képviselő-testületi ülésen.
Határidő: 2017. november 23.
Felelős: Kálmán András bizottsági tag
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III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Javadalmazási Szabályzat módosítása (Kt. 4.
szóbeli előterjesztése)
K á l m á n András biz. tag: Röviden ismerteti az előterjesztést.
A napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye?
D r. S z i l b e r e i s z Edit jegyző: A Javadalmazási Szabályzat alapján fizethető
csak ki a Kft-nél a vezető tisztviselőknek bármiféle juttatás. A Javadalmazási
Szabályzat megalkotását a 2009. évi CXX törvény írja elő, de különösebben a tartalmát
a Javadalmazási Szabályzatnak nem határozza meg. Annak idején, amikor az első
Javadalmazási Szabályzatot a törvény alapján megalkottuk, ott részletesebb szabályok
voltak a jutalom kifizetésre vonatkozóan illetve a bérezéssel kapcsolatosan. Ezt a
részletesebb szabályozást a jutalommal eltörölte a törvény. Csak azt írja elő az
Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok esetében, hogy az alapítónak ilyen
Javadalmazási Szabályzatot hoznia kell, és az abban foglaltaktól nem térhet el. A mi
Javadalmazási Szabályzatunk eléggé szigorú szabályok és feltételekhez kötött a
jutalmazás szempontjából és egy olyan időpontban, ahol gyakorlatilag nem is
alkalmaztuk, mert nem lehetett alkalmazni. A mérlegbeszámoló idején kellett volna
dönteni az előző éves teljesítés alapján jutalom kifizetéséről. Ugyanúgy, mint minden
más dolgozónál döntünk jutalom kifizetéséről a gazdasági év végén lehet látni, hogy
milyen eredménnyel zár az önkormányzat, akkor kerülhessen sor arra, hogy ne csak az
intézményvezetők esetén, hanem a gazdasági társaságok vezető tisztviselői esetén is
dönthessen jutalmazásról. Két dologhoz kötöttük a jutalmazás feltételeit. Ugye
elfogadott Üzleti Tervük van a gazdasági társaságainknak, ellenőrzi a FEB illetve a
Képviselő-testület is az abban foglaltaknak a teljesítését. Az egyik ilyen alapvető
feltétel, hogy az Üzleti Tervben vállalt mutató számokat teljesíti vagy sem. A másik
kritérium lehet az, hogy az adott évben az elsőnek elfogadott Üzleti Tervhez képest
többletfeladatokat teljesített-e. Novemberi hónap lenne a megfelelő a jutalom
kifizetéséhez, tehát az Üzleti Tervüknek a III. negyedéves teljesítése már rendelkezésre
áll. Felmerült az egyik gazdasági társaságunk esetében a jutalom fizetésnek az igénye,
és ezt szerettük volna lehetővé tenni. Ezeket a cégiratoknál el kell helyezni, mert ezt
előírja a törvény.
K á l m á n András biz. tag: A beszámolót elfogadta a Felügyelő Bizottság illetve
tegnapi nap folyamán a bizottságunk is. Örülök annak, hogy ott keletkezett egy olyan
bevétel, amelyből azt tudjuk mondani, hogy van fedezete.
Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, 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: Javadalmazási Szabályzat módosítására javaslat
330/2017. (XI. 22.) 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 az önkormányzat Javadalmazási Szabályzatát a
határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Utasítja a Településgazdálkodási Kft. és a Kalocsa Róza
Kft. ügyvezetőjét, hogy a 2009. évi CXXII. törvény 5 § (3)
bekezdése értelmében a Javadalmazási Szabályzat
cégiratok közötti elhelyezéséről az elfogadást követő 30
napon belül gondoskodjon.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Varga Gusztáv polgármester
Ügyvezetők”
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot
ismertesse a következő Képviselő-testületi ülésen.
Határidő: 2017. november 23.
Felelős: Kálmán András bizottsági tag
IV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft.
ügyvezetőjének jutalmazása (Kt. 4. szóbeli
előterjesztése)
Kálmán
véleménye?

András biz. tag: A napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése,

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: A Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. ügyvezetőjének jutalmazására
javaslat
331/2017. (XI. 22.) 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 Településgazdálkodási Kft.
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ügyvezetője részére egyszeri jutalmat állapít meg 300e
Ft+járulék összegben, a Kft. bérmegtakarítása terhére.
A jutalom összege 2017. november 29. napját követően
fizethető ki.
Határidő: értesítésre azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot
ismertesse a következő Képviselő-testületi ülésen.
Határidő: 2017. november 23.
Felelős: Kálmán András bizottsági tag
II.NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Reformátuskovácsházán Aradi vértanúk facsoport,
emlékhely tervezéséről (Biz. 1. sz. szóbeli
előterjesztése)
Kálmán
véleménye?

András biz. tag: A napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése,

S ó k i Zoltán műszaki irodavezető: Ebben az évben három olyan feladatot jelölt meg
Polgármester úr, amit szeretnénk a jövő évi közmunkaprogramban megvalósítani a
város szépítésével kapcsolatos. Az egyik a Hősök terén a virágosítás elvégzése. Erre a
bizottság már biztosított 100.000 Ft-os tervezési díjat, melynek a tervei el is készültek,
elkezdtük beépíteni a jövő évi közmunkaprogramban a munkák elvégzését.
A másik ilyen volt, ami a jelen előterjesztésben szerepel. 14 fa ültetése és egy kisebb
sétánynak a kialakítása a Reformátuskovácsházi temetőben, a Jassik sír mellett. Erre is
megkérték az erdész tervezőt, hogy készítsen egy olyan tervet, ami alapján a jövő évi
közmunkaprogramban ez is betervezhető legyen. Ez az előterjesztés ennek a költségéről
szól, bruttó 45.000 Ft összegben. Ez már olyan készültségben lenne, hogy be tudják
építeni a jövő évi közmunkaprogramba.
A harmadik, ami már nem kerül az idén a bizottság elé, de jövőre ezt is szeretnénk
megkezdeni, ez pedig a Parkerdőben egy újszülött ligeteknek a létesítése. Tehát minden
évben, az előző évben született gyermekek létszámának megfelelő facsoport ligetes
elültetése lesz majd. Ennek az előkészítése már folyamatban van. Ezzel pótlásra is kerül
a Parkerdő és emléket állít egy-egy évben születetteknek.
S z é n á s i István alpolgármester: Egy kérésem lenne, hogy az ez évben született
gyermekeket is próbáljuk már bevenni a jövő évi programba.
K á l m á n András biz. tag: Teljes mértékben támogatom.
Kérem, aki egyetért a 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: Reformátuskovácsházán Aradi vértanúk facsoport, emlékhely tervezése
332/2017. (XI. 22.) sz. PVB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága
megrendeli a Kisbirtok Manufaktúrától (5940 Tótkomlós,
Béla király u. 50.) az árajánlat alapján Bruttó 45.720,- Ft
értékben a Reformátuskovácsházán kialakítandó Aradi
vértanúknak emléket állító fásítás és sétány tervezését a
környezetvédelmi alap terhére.
Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét
képező szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Papp Zoltán bizottsági elnök

VI.NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Bakos István kérelme (Biz. 4. sz. előterjesztése)
K á l m á n András biz. tag: Ezzel kapcsolatosan a tegnapi bizottsági ülésen nem
született döntés.
Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdés, véleménye?
S z é n á s i István alpolgármester: Amiért kértem, hogy újból kerüljön a bizottság elé
ez az előterjesztés, ugyanis kiegészítést szeretnék tenni. Mezőkovácsháza rászorulóinak
is szükségük van tűzifára. Ezért a javaslatom, hogy a 42 fából 15 fát adjon át a Kft-nek
kivágva, amit tűzifának tudnánk kiosztani és a többivel pedig a megbízó rendelkezne
ennek fejében, hogy ezeket kivágja. Az indokaim a következők. Nagyon sok olyan utat
rendbe tettek, ahol csak cserjék voltak, ez sok pénzbe is került. Nem beszéltem a
megbízóval ezt szerettem volna még elmondani.
N a g y n é
Csiffáry Anna biz. tag: Tegnapi bizottsági ülésen azért szavaztam
nemmel, mert azt mondta Bakos úr, hogy több mint 200 mázsa volt a gallyfa. Ahhoz én
nagyon keveselltem azt a mennyiséget, amit ő írt.
D r. S z i l b e r e i s z Edit jegyző: A gallyfa mennyiségét növelő tényező lehet az,
hogy a szerződésben mit kötöttünk. Elég szigorúan húztuk meg, megjelöltük, hogy mi
minősül még fának. Ha jól emlékszem 1 méterrel a föld felett 10 cm átmérő felettiek a
fák. Pontosan azért, hogy a hajtásokat is ki tudják vágni. Amit mi nehezményeztünk,
hogy nem kerültek beszállításra a gallyak. Fényképeket hoznak az átvett területről.
Szeretném, ha a bizottság sort kerítene arra, hogy bemutassák, hogy milyen munkát
végeztek. Úgy gondolom, hogy azok az utak nagyon szépen ki lettek tisztítva, amit
elvégeztek. A gallyak sorba lettek téve az utak mellett. Nem az ő gondjuk az sajnos,
hogy a gallyfából tényleg csak a gally fog maradni.
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K á l m á n András biz. tag: Tegnap annyit elmondtam Bakos István úrnak, hogy
nekünk figyelembe kell venni, hogy a mi önkormányzatunk nem tudom, hogy miért van
kizárva egyébként az 5.000 fő feletti település, ugyanúgy jogosultak lennénk rá, ki
vagyunk zárva a szociális tűzifa programból. Nem hallottam módosító javaslatot. Tehát
a 42 akácfa kivágásról kellene dönteni, kiegészíteni azzal, hogy 15 fát a
Településgazdálkodási Kft-nek átadni.
S z é n á s i István alpolgármester: Tegyük még hozzá, hogy a Településgazdálkodási
Kft. szállítsa is el. Ők a gallyfát is összevágták volna, csak a Kft. nem biztosította
számukra a szecskázó gépet.
D r. S z i l b e r e i s z Edit jegyző: Most a bizottság tulajdonosi hozzájárulását adja az
önkormányzatnak, hogy az önkormányzati tulajdonú területről vágjanak ki fát.
K á l m á n
András biz. tag: Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, az
elhangzott kiegészítéssel, 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: Akácfák kivágására engedély Bakos Istvánnak
333/2017. (XI. 22.) sz. PVB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága
engedélyezi Bakos István (5800 Mezőkovácsháza,
Táncsics Mihály u. 88/A) részére a Mezőkovácsháza
külterület 0206, 0215 hrsz. úton található 42 db akácfa
kivágását, azzal, hogy ebből 15 db akácfát átad a
Településgazdálkodási Kft. részére, egyben kéri a
bizottság, hogy ez kerüljön a Kft. részéről elvitelre
kivágást követően, azonnal.
Bizottság
tulajdonosi
hozzájárulását
adja
az
önkormányzati tulajdonú területről a fenti kivágáshoz.
Egyúttal felkéri a Településgazdálkodási Kft. ügyvezetőjét
az ott keletkező fagallyak elszállítására, szociális
tűzifaként való felhasználásra. Az arra alkalmas gallyak
kerüljenek az intézmények fűtésére felhasználásra,
csökkentve ezzel az ilyen irányú kiadásokat.
Kérelmező az elvégzett munkáról folyamatosan
tájékoztatja a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodáját.
Határidő: azonnal
Felelős: Szénási Gábor fogalmazó
Pap Csaba ügyvezető, Településgazdálkodási Kft.
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K á l m á n
András biz. tag: Tekintettel arra, hogy az ülés napirendjén több
tárgyalandó előterjesztés nem szerepel, az ülést 14 óra 10 perckor bezárom.

K.m.f.

Kálmán András
biz. tag.

Nagyné Csiffáry Anna
jkv. hitelesítő

