Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal
5801 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176.
: 68 / 381 – 011; /
: 68 / 381 – 656;
11/2018. sz. kt.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. augusztus 30-án 14 órai kezdettel tartott rendkívüli, nyílt ülésén.
Jelen vannak: Varga Gusztáv
Csepreghy Elemér
Szénási István
Havancsák Piroska
Kálmán András
Papp Zoltán
Sütő Lajos
Szűcs Judit
Zábrák Istvánné
Jelen volt még: Dr. Szilbereisz Edit
Sóki Zoltán
Ágostonné Dohányos Ivett
Zatykó Attila
Kovalik Angéla

polgármester
alpolgármester
alpolgármester

képviselők
jegyző
műszaki irodavezető
költségvetési irodavezető
költségvetési irodavezető helyettes
Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ vezetője

V a r g a Gusztáv polgármester: Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait, Jegyző aszszonyt, irodavezetőket és a meghívott vendégeket.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület tagjainak létszáma 9 fő, a jelenlévő képviselők
létszáma: 9 fő.
A Képviselő-testület nyílt ülése határozatképes, az ülést megnyitom.
V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom, hogy az ülés megkezdése előtt kiadott, a
TOP pályázatok közbeszerzési eljárásaiban az ajánlattételi felhívások módosításáról
tárgyában készült szóbeli előterjesztést a Képviselő-testület vegye napirendjére.
Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.)
Tárgya: Előterjesztés napirendre vétele
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247/2018. (VIII. 30.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a TOP pályázatok közbeszerzési eljárásaiban az
ajánlattételi felhívások módosításáról tárgyában készült
előterjesztést a Képviselő-testület jelen ülése napirendjére
vette.
V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom, hogy a fentiek szerint kiegészített napirendi
pontokat tárgyalja meg a Képviselő-testület.
Van-e más javaslat?
Mivel egyéb javaslat nem hangzott el, kérem, aki a napirendi pontokkal egyetért, szavazza meg.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.)
Tárgya: Napirend elfogadása
248/2018. (VIII. 30.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2018. augusztus 30-i rendkívüli ülése napirendjét
az alábbiak szerint fogadja el:
1.)

Előterjesztések

V a r g a Gusztáv polgármester: Az 1. sz. előterjesztés megtárgyalását javaslom, mely
a „Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása”
tárgyában készült.
Július 30-i ülésünkön elfogadtuk az Óvoda módosító Alapító Okiratát. De a MÁK hiánypótlásra kötelezett bennünket. Az előterjesztés a hibák kijavítását szolgálja.
Az előterjesztést az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság tárgyalta, kérem javaslatát ismertetni.
Z á b r á k Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság javasolja az előterjesztésben írt határozati javaslatot elfogadni mellékletével együtt.
V a r g a Gusztáv polgármester: A napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése,
véleménye?
S z ű c s Judit képviselő: Korábban már döntöttünk a férőhelyek felülvizsgálatáról. A
munkatervünkben a májusi testületi ülés napirendi pontjai között szerepel, viszont szeretném, hogyha korábbi hónapra tennénk a férőhelyek fülvizsgálatát, mert a beiratkozás
április hónapban lesz.
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V a r g a Gusztáv polgármester: Ezt figyelembe fogjuk venni a jövő évi munkatervünk tervezésénél.
Z á b r á k Istvánné képviselő: Nincs leszabályozva az, hogy a reformátuskovácsházi
óvodában csak egy csoport működhet. Nagyon sok szülő szólt, azokon kívül is, akiknek
most megoldódott a helyzete, hogy erőszakosan Kovácsházára irányították a gyerekét,
mert hogy Reformátuskovácsházán nincs több férőhely. Ha a kovácsházi gyermek eldöntheti, hogy hová szeretne járni, akkor hagy döntse már el a reformátuskovácsházi is.
V a r g a Gusztáv polgármester: Azért kellett szűkíteni egy csoportra a két csoport helyett, mert nem volt 26 gyermek Reformátuskovácsházán. A csoport minimális létszáma
13 fő. Úgy nem volt 26 gyermek, hogy többen behozták Kovácsházára a gyerekeket.
Nehézség az, hogy 3 évre tudunk előre gyermeklétszámot jósolni, mert az akkor megszületett gyerekeket látjuk. Akkor ezt a döntést ennek tudatában hoztuk meg. Javasolni
kell az óvodavezetőnek, hogy kérjen adatokat a védőnőktől. Felújítás érinti a
reformártuskovácsházi óvodát, amelyet úgy kellene megvalósítani, hogy két csoportot
lehessen indítani.
Z á b r á k Istvánné képviselő: Az akkori döntésünk helyes volt, csak arra hívom fel a
figyelmet, hogy nagy a lakosságmozgás. Mivel a reformátuskocsházi házak olcsóbbak,
mint a kovácsháziak, nagyon sok fiatal kint vesz házat. Ez azt mutatja, hogy kint
Reformátuskovácsházán lesz gyerek az óvodában.
S z ű c s Judit képviselő: Amikor a DAOP-os pályázatot meglépte az önkormányzat
akkor egy felújított 80 férőhelyes óvoda került átadásra. Viszont nem figyeltek arra,
hogy a szabályoknak megfelelően egy bizonyos m2-ben mekkora legyen a gyermeklétszám. A leendő kiscsoportomból 3 gyermek ment el az I. sz. óvodába, holott hozzám
iratkoztak be, mert megtudták, hogy a mi óvodánk bezár. Mi bármennyire is szeretnénk
azt, hogy velünk együtt jöjjenek a II. sz. óvodába, van az az indok, amikor azt mondja
egy szülő, hogy szeretem az óvó nénit, de nekem a II. sz. óvoda a Sármezeyről, az Adyról, a Puskin utcáról nagyon messze lesz. Az I. sz. óvodában megkapják azt a szülők,
hogy nincs több férőhely. Szeretném, hogyha minden óvodában megnéznénk a törvényes férőhelyeket.
V a r g a Gusztáv polgármester: Megnézzük a jogszabályoknak megfelelően, hogyha
módosítani szükséges a férőhelyek számát, akkor ezeket a férőhelyszámokat módosítani
fogjuk.
Mivel több kérdés, vélemény nem hangzott el, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt
határozati javaslattal, és mellékletével, szavazza meg.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.)
Tárgya: Óvoda Alapító Okiratának módosítása
249/2018. (VIII. 30.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, mint alapító a Mezőkovácsházi Négy Évszak
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Óvoda és Bölcsőde módosító Alapító Okiratát a határozat
melléklete szerinti tartalommal fogadja el.
Határidő: Kincstárhoz történő továbbításra: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester
V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom a 2. sz. előterjesztés megtárgyalását, mely a
„Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. póttámogatás iránti kérelme” tárgyában
készült.
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, kérem javaslatát
ismertetni.
P a p p Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság nem javasolja a
Kft-nek biztosítani a 2.000e Ft működési célú átadott pénzeszközt.
V a r g a Gusztáv polgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye?
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Mindannyian látjuk azt a munkaerőhiányt,
ami Mezőkovácsházán is jelentkezik szakmunka vonalán, gépkezelő vonalán. Azt tapasztaltuk, hogy a teljes közmunkás létszámmal szemben az álladó közmunkás létszám,
akik napról napra jelentkeznek munkára, azok 70-80 fő. A Kft. ügyvezetője azt mondta,
hogy akkor tudja ezeket az emberek megtartani, hogyha a kért összeget megkapja.
S z é n á s i István alpolgármester: Javaslom, hogy csak 1 millió Ft-ot adjunk az ügyvezetőnek. Át kell gondolnunk jövőre, hogy akarunk-e közfoglalkoztatást vagy nem.
Úgy gondolom, hogy 15 fővel ezt a várost rendbe lehetne tenni.
V a r g a Gusztáv polgármester: Szeptember elején várható, hogy a jövő évi közmunkaszerződéssel kapcsolatos tervezetek megjelennek. Amikor meglesz, akkor összehívom a testületet, az intézmények vezetőit, hogy átbeszéljük, hogy melyik az a feladat,
amelyre jelentkezünk kell.
K á l m á n András képviselő: Annak idején minden intézményvezetőt megkérdeztek,
hogy mekkora az a létszám, amit úgy gondol, hogy elbírja az intézménye. Ezt a túltervezett létszámot nekünk vállalnunk kell. A Kft-nek nagyon jó a gépparkja, de nincs rá
szakembere.
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: A közmunkások között vannak olyanok,
akiknek az idén legalább háromszor írtam alá a munkaviszony megszüntetőjét és a munkaviszony felvételét, ami azért van, hogy a létszám meglegyen.
V a r g a Gusztáv polgármester: Mivel nem hangzott el több kérdés, vélemény, kérem, aki a határozati javaslatot azzal a módosítással elfogadja, hogy 1 millió Ft működési célú pénzeszközt biztosítsunk a Kft-nek, szavazza meg.
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A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.)
Tárgya: Településgazdálkodási Kft-nek működési pénzeszköz átadása
250/2018. (VIII. 30.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete jelen határozatával arról dönt, hogy gazdasági
társaságának, a Mezőkovácsházi Településgazdálkodási
Kft-nek 1.000e Ft működési célú átadott pénzeszközt biztosít. A Kft-nek a fenti támogatási összeget a 2018. évi
Üzleti tervében szerepeltetnie kell.
A 1.000e Ft működési célú átadott pénzeszköz fedezetét
az önkormányzatnál az általános célú tartalék képezi.
Határidő: értesítésre azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester

Szűcs Judit képviselő elment a Képviselő-testületi ülésről. Jelenlévő képviselők létszáma 8 fő.
V a r g a Gusztáv polgármester: A 3. sz. előterjesztés megtárgyalását javaslom, mely
,,a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2015. (II. 27.) sz. önkormányzati
rendelet módosítása” tárgyában készült.
A Kormány téli rezsicsökkentésről döntött a hosszan elnyúló hidegre való tekintettel. Ez
első körben a gáz- és távhővel fűtött háztartásokat érintette. Sokan kimaradtak így a
döntésből. További döntéseket is hozott a Kormány, sajnos bennünket, a
Mezőkovácsházán élő, nem gázzal fűtőket ez nem érintette. A lakosság márciusban jelezte ezt a problémát, amit az Országgyűlési Képviselő úrnak már többször felvetettem.
A június 8-i Társulási Tanács ülésén határozatban hatalmaztuk fel Képviselő urat, hogy
forduljon a kormányhoz a probléma megoldása érdekében. Közben Képviselő úr sikerrel ját, a Kormány július 27-én határozott a kimaradt háztartások támogatásáról. Egy eljárásrendet is kapott Hivatalunk, ami alapján ezeket az igényeket össze lehet gyűjteni és
ki kell adni. Az igényeket gyűjtjük, határidő október 15-e. A Katasztrófavédelem ellenőrzi ennek a jogosultságát.
Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság tárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.
Z á b r á k Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság a rendelet-tervezetet javasolja elfogadni.
P a p p Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.
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V a r g a Gusztáv polgármester: A napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése,
véleménye?
S z é n á s i István alpolgármester: Akik eddig feliratkoztak, annak újból fel kell iratkozni?
V a r g a Gusztáv polgármester: Igen, újból megkeressük azokat, akik már feliratkoztak. Amit idáig kértünk adatokat, ahhoz képest újabb adatot is kér a mintában kiadott
igénybejelentő.
Mivel több kérdés, vélemény nem hangzott el, kérem, aki egyetért a rendelet-tervezettel,
szavazza meg.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megalkotta a: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
20/2018. (IX. 04.) sz. önkormányzati rendeletet
a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2015.
(II. 27.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendelet a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete.
V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom a 4. sz. előterjesztés megtárgyalását, mely a
„rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásra vonatkozó igény benyújtása” tárgyában készült.
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, kérem javaslatát
ismertetni.
P a p p Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja elfogadni az előterjesztésben szerepelő határozati javaslatot.
V a r g a Gusztáv polgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye?
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki a határozati javaslatot elfogadja,
szavazza meg.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
Tárgya: Rendkívüli költségvetési támogatásra igény benyújtása
251/2018. (VIII. 30.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete arról dönt, hogy a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. számú
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melléklet I. 10. pont alapján támogatási igényt nyújt be a
rendkívüli támogatás igénylésére.
Felhatalmazza a Polgármestert a támogatási igény benyújtására, valamint nyertesség esetén a megvalósítással kapcsolatos dokumentumok, megállapodások, támogatási
szerződés aláírására, valamint az egyéb szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: pályázat benyújtására: 2018. szeptember 30.
Felelős: Varga Gusztáv polgármester
V a r g a Gusztáv polgármester: A szóbeli előterjesztés megtárgyalását javaslom,
mely a „TOP pályázatok közbeszerzési eljárásaiban az ajánlattételi felhívások” tárgyában készült.
Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság tárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.
P a p p Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság az előterjesztésben
szereplő mindkét határozati javaslatot javasolja elfogadni.
Z á b r á k Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság is javasolja minkét határozati javaslat elfogadását.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye?
Mivel kérdés, vélemény nincs, az 1. sz. határozati javaslat elfogadásáról név szerinti
szavazást kell tartani.
Kérek minden képviselőt, szíveskedjen a határozati javaslatról szavazni.
A név szerinti szavazás eredménye a következő:
Varga Gusztáv
Havancsák Piroska
Csepreghy Elemér
Kálmán András
Papp Zoltán
Sütő Lajos
Szénási István
Zábrák Istvánné

„igen”
„igen”
„igen”
„igen”
„igen”
„igen”
„igen”
„igen”

A név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv az előterjesztés mögé csatolva van.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
Tárgya: Nappali szociális ellátás pályázat feltételes közbeszerzési eljárásának módosítása
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252/2018. (VIII. 30.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00026 kódszámú,
"Nappali szociális ellátás infrastruktúrájának fejlesztése
Mezőkovácsházán" megnevezésű építési beruházás megvalósítására irányuló feltételes közbeszerzési eljárás megindítását – a 219/2018. (VI. 21.) sz. kt. határozatában és az
azt módosító 234/2018. (VII. 03.) sz. kt. határozatában
foglalt döntéseit megerősítve - jóváhagyja. A Dr. Domján
Ákos egyéni ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó által elkészített ajánlattételi felhívást elfogadja.
A Kbt. 115.§-a szerinti eljárásban való részvételre - a korábbi döntéseit kiegészítve - az alábbi szervezetek ajánlattételre történő felhívásáról dönt:
1. Agrippa Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Nádtető u. 20.
(info@agrippakft.hu)
2. Cs-Group Kft. 5940 Tótkomlós, Bartók Béla u. 42.
(csgroupkft@gmail.com)
3. Deta-Ép Épületszerviz Kft. 1163 Budapest, Cziráki u
26-32. (detaep@detaep.hu)
4. Békési Általános Építőipari Bt. 5630 Békés, Álmos u. 9.
(szilalajos67@gmail.com)
5. GEKO Generál Kft. 1163 Budapest, Bábos u. 22.
(hullmannotto@t-online.hu)
6. Békefalvi Építőipari Kft. 5600 Békéscsaba, Kőmíves
Kálmán sor 32. (bekefalvik@gmail.com)
7. HPQ Plus Kft. 6720 Szeged, Arany János u. 7.
(peter.istvan@hpqkft.hu)
Határidő: a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok
megküldésére: a közbeszerzési dokumentumok
összeállítását, az eljárás megindításához szükséges, nyilatkozatok, dokumentumok beszerzését,
rendelkezésre állását követően haladéktalanul
Felelős: Varga Gusztáv polgármester,
Közbeszerzési szaktanácsadó
V a r g a Gusztáv polgármester: A 2. sz. határozati javaslat elfogadásáról is név szerinti szavazást kell tartani.
Kérek minden képviselőt, szíveskedjen a határozati javaslatról szavazni.
A név szerinti szavazás eredménye a következő:
Varga Gusztáv

„igen”

9
Havancsák Piroska
Csepreghy Elemér
Kálmán András
Papp Zoltán
Sütő Lajos
Szénási István
Zábrák Istvánné

„igen”
„igen”
„igen”
„igen”
„igen”
„igen”
„igen”

A név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv az előterjesztés mögé csatolva van.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
Tárgya: Könyvtár felújítás közbeszerzés feltételes megindításának módosítása
253/2018. (VIII. 30.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00066 kódszámú, "A
Mezőkovácsházi Városi Könyvtár energetikai korszerűsítése" megnevezésű építési beruházás megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás megindítását – a 218/2018.
(VI. 21.) sz. kt. határozatában és az azt módosító
236/2018. (VII. 03.) sz. kt. határozatában foglalt döntéseit
megerősítve - jóváhagyja. A Dr. Domján Ákos egyéni
ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
által elkészített ajánlattételi felhívást elfogadja.
A Kbt. 115.§-a szerinti eljárásban való részvételre - a korábbi döntését kiegészítve - az alábbi szervezetek ajánlattételre történő felhívásáról dönt:
1. HPQ Plus Kft. 6720 Szeged, Arany János u. 7.
(peter.istvan@hpqkft.hu)
2. Pronergy Kft. 5600 Békéscsaba, Andrássy út 12.
(pronergyoffice@gmail.com)
3. Trínium Alfa Kft. 6400 Kiskunhalas, Szilády Áron u. 57. (Lev. cím: 6400 Kiskunhalas, Majsai út 10.) (szabo.zoltan@triniumalfa.hu)
4. Deta-Ép Épületszerviz Kft. 1163 Budapest, Cziráki u
26-32. (detaep@detaep.hu)
5. GEKO Generál Kft. 1163 Budapest, Bábos u. 22.
(hullmannotto@t-online.hu)
6. Maxicargo Kft. 6100 Kiskunfélegyháza, Majsai út 21.
(Lev. cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Jókai u. 7/A ép. 14.)
(maxicargokft@gmail.com)
7. Castor-Bau Kft. 1145 Budapest, Törökőr u. 46.
(castorbau@gmail.com)
8. Békefalvi Építőipari Kft. 5600 Békéscsaba, Kőmíves
Kálmán sor 32. (bekefalvik@gmail.com)
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Határidő: a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok
megküldésére: a közbeszerzési dokumentumok
összeállítását, az eljárás megindításához szükséges, nyilatkozatok, dokumentumok beszerzését,
rendelkezésre állását követően haladéktalanul
Felelős: Varga Gusztáv polgármester, és
Közbeszerzési szaktanácsadó
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e valakinek bejelentése?
S z é n á s i István alpolgármester: Délelőtt az SZGYF munkatársaival valamint a kivitelezővel bejártuk a telkeket. Jövő héten kezdik el a szociális lakosoknak az építését.
Egyenlőre négy helyen kezdik az építkezést.
V a r g a Gusztáv polgármester: Tekintettel arra, hogy több bejelentés nem hangzott
el, a Képviselő-testület nyílt ülését 14 óra 38 perckor bezárom.
K.m.f.
Varga Gusztáv
polgármester

Zábrák Istvánné
jkv. hitelesítő
Dr. Szilbereisz Edit
jegyző

