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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
   
 
Készült: Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. október 

30-án 13 órai kezdettel tartott rendkívüli, nyílt ülésén. 
 
 
Jelen vannak: Varga Gusztáv  polgármester 

Szénási István  alpolgármester 
Havancsák Piroska    
Kálmán András  
Papp Zoltán  
Sütő Lajos 
Szűcs Judit  képviselők 

 
Távolmaradását bejelentette:  

Csepreghy Elemér alpolgármester 
 Zábrák Istvánné  képviselő 
 
 
Jelen volt még: Szabóné Faragó Julianna  aljegyző 

Sóki Zoltán    műszaki irodavezető  
 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait, Szabóné Fa-
ragó Julianna aljegyző asszonyt és Sóki Zoltán műszaki irodavezetőt.  
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület tagjainak létszáma 9 fő, a jelenlévő képviselők 
létszáma: 7 fő. Csepreghy Elemér alpolgármester és Zábrák Istvánné képviselő távolma-
radásukat bejelentették.  
 
A Képviselő-testület nyílt ülése határozatképes, az ülést megnyitom.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom, a Képviselő-testület a meghívóban közölt, 
napirendi pontot tárgyalja meg. 
 
Van-e más javaslat?  
 
Mivel egyéb javaslat nem hangzott el, kérem, aki a napirendi ponttal egyetért, szavazza 
meg.  
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Napirend elfogadása   
 

312/2018. (X. 30.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2018. október 30-i rendkívüli, ülése napirendjét az 
alábbiak szerint fogadja el:  

   
1.) Előterjesztés 

 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Javaslom az 1. sz. előterjesztés megtárgyalását, mely 

a Háziorvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése Mezőkovácsházán megnevezésű beru-

házás közbeszerzési eljárásának ajánlattételi felhívása tárgyában készült.  
 
A TOP-4.1.1 kódszámú pályázaton megnyertük a reformátuskovácsházi háziorvosi ren-
delő felújítását. Két eljárást már indítottunk, de sajnos mindkettő eredménytelen volt. 
Mivel nagyon rövid a határidő, ezt a beruházást június 29-re be kell fejezni, ezért sürge-
tő, hogy még egy eljárást kiírjunk. Szakembereink azt mondják, hogy sikeres eljárás 
esetén a projekt eredményesen befejezhető. Dr. Domján Ákos, aki eddig is készítette a 
közbeszerzési felhívásunkat, elkészítette az ajánlattételi felhívást. Hogy biztos legyen 
érvényes ajánlat, még nagyobb számú ajánlatot bocsátunk ki, a határozati javaslat sze-
rint 8 céget hívunk fel ajánlattételre. A szakértőnk megvizsgálta ezeket a cégeket és 
mindegyiket a feltételeknek megfelelőnek tartotta.  
 
Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, kérem javaslatukat 
ismertetni. 
 
P a p p    Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a határozati javas-
latot a közbeszerzési szakértő által javasolt módosításokkal javasolja a testületnek elfo-
gadásra. Kérném Sóki Zoltán műszaki irodavezetőt, hogy a módosításokat ismertesse.  
 
S ó k i    Zoltán műszaki irodavezető: Az előterjesztést és a cégeket is megküldtük a 
közbeszerzési szakértőnek. Ő e-mailben jelezte felénk, hogy ő mindenképpen szüksé-
gesnek tartja azt, hogy azt a három céget, aki az előző két körben adott ajánlatot hívjuk 
meg, mert egy utóellenőrzésnél nehéz lesz megmagyarázni, hogy ha már egyszer adtak 
ajánlatot, akkor miért hagytuk ki őket. Tehát a három cégnek a pluszban történő meghí-
vását javasolta, a Trínium Alfa Kft-t, a Kerámia Ház Kft-t és a HPQ Plusz Kft-t. A 
Trínium Alfa Kft-nek és a CS-Group Kft-nek a tulajdonosi körében átfedés van, tehát 
javasolja, hogy a határozati javaslatból hagyjuk ki a CS-Group Kft-t. Valamint a BQ 
Kft. műszaki ellenőr lesz a beruházásnál, így őt sem hívjuk meg. Így 9 céget hívnánk 
meg az eljárásba.  
 
S z ű c s     Judit képviselő: Ha ismételten adnak egy érvényes ajánlatot mely ered-
ménytelen lesz, akkor nem áll fenn annak a veszélye, hogy ismét ott fogunk tartani 
ahonnan elkezdtük?  
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S ó k i     Zoltán műszaki irodavezető: Ez a veszély mindig fennáll. Viszont most van-
nak olyan új cégek a rendszerben, akikkel sikerült előzetesen egyeztetni, hogy van-e 
szabad kapacitásuk és tudnak-e ajánlatot adni, ők erre igennel válaszoltak. Ha nem hi-
ány pótol, aki jobb ajánlatot adott, akkor automatikusan a következő ár lép be nyertes 
ajánlattevőnek.  
 
V a r g a    Gusztáv polgármester: Azt látom Dr. Domján Ákos közbeszerzési szakér-
tőn, hogy túlságosan óvatos. A szakértőnk ragaszkodott ahhoz, hogy ne hagyjunk táma-
dási felületet, mert ha megtámadják, akkor biztosan kifutunk az időből.  
 
A határozati javaslat elfogadásáról név szerinti szavazást kell tartani.  
 
Van-e még valakinek kérdése, véleménye?  
Mivel több kérdés, vélemény nincs, kérem, aki a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 
által javasolt módosított határozati javaslatot elfogadja, szavazza meg.  
 
Kérek minden képviselőt, szíveskedjen a határozati javaslatról szavazni.  
 
A név szerinti szavazás eredménye a következő: 
 
Varga Gusztáv  „igen” 
Havancsák Piroska  „igen” 
Kálmán András „igen” 
Papp Zoltán  „igen” 
Sütő Lajos  „igen” 
Szűcs Judit  „igen” 
Szénási István  „igen” 
 
A név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv az előterjesztés mögé csatolva van.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Háziorvosi rendelő építési beruházásának újbóli közbeszerzési eljárás megin-

dítása  
 
313/2018. (X. 30.) sz. kt. határozat 

 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00019 kódszámú, 
"Háziorvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése 
Mezőkovácsházán" megnevezésű építési beruházás meg-
valósítására irányuló közbeszerzési eljárás megindításáról 
dönt. 
 
A Dr. Domján Ákos egyéni ügyvéd, felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadó által elkészített ajánlattételi 
felhívást a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal 
elfogadja. 
 
A Kbt. 115.§-a szerinti eljárásban való részvételre az aláb-
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bi szervezetek ajánlattételre történő felhívásáról dönt: 
 

 
1. Trínium Alfa Kft. 6400 Kiskunhalas, Szilády Áron u. 

5-7. (Lev. cím: 6400 Kiskunhalas, Majsai út 10.) (sza-
bo.zoltan@triniumalfa.hu) 

2. Bólem Kft. 5600 Békéscsaba, Őszi u. 3. 
(bolem@globonet.hu) 

3. Bonag Kft. 5600 Békéscsaba, Tompa u. 2/1. 
(szabo.akos-sza@bonag.hu) 

4. Szonita Hungary Kft. 1063 Budapest, Szinyei Merse 
utca 10. (szokess@freemail.hu) 

5. Pronergy Kft. 5600 Békéscsaba, Andrássy út 12. 
(pronergyoffice@gmail.com) 

6. HPQ Plus Kft. 6720 Szeged, Arany János u. 7. 
(peter.istvan@hpqkft.hu) 

7. Békési Általános Építőipari Bt. 5630 Békés, Álmos u. 
9. (szilalajos67@gmail.com) 

8. Deta-Ép Épületszerviz Kft. 1163 Budapest, Cziráki u 
26-32. (detaep@detaep.hu) 

9. Kerámiaház Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Vöröske-
reszt u. 11. (keramiahaz@gmail.com) 

 
Határidő: a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok 

megküldésére: a közbeszerzési dokumentumok 
összeállítását, az eljárás megindításához szüksé-
ges, nyilatkozatok, dokumentumok beszerzését, 
rendelkezésre állását követően haladéktalanul 

Felelős: Varga Gusztáv polgármester,  
              Közbeszerzési szaktanácsadó 

 
 
B e j e l e n t é s e k  
 
 
V a r g a    Gusztáv polgármester: A szabadságomra készítettem év elején egy ütemter-
vet, melyet el is fogadott az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság. De úgy szere-
pel az SZMSZ-ben, hogy ha eltérek az ütemtervtől, akkor tájékoztatnom kell a Képvise-
lő-testületet. Október 24-én, valamint 29-től 31-ig szabadságon kellett volna, hogy le-
gyek de a feladataim azt kívánták, dolgozzak. Helyette november 9-én és 10-én fogok 
kivenni két napot, valamint december 1-jén és 15-én, amikor szombaton dolgozunk. 
 
Volt egy karácsonnyal kapcsolatos megbeszélésünk október 17-én. Az ülésen egy vázla-
tot készítettünk el, hogy hogyan szervezzük az idei városi karácsonyt. Próbáljuk a sike-
rességet megtartani és a zsúfoltságot kicsit csökkenteni. A következő ülésünk november 
7-én 15 órakor lesz. Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság tagjait fogják külön 
hívni, de mindenkit szívesen látunk ezen a megbeszélésen. Ezek után véglegesítjük a 
döntésünket.  
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A testületnek volt egy olyan döntése, hogy minden évben 400.000 Ft-ot költ a világítás 
pótlására környezetvédelmi alapból. Ez a november 15-i testületi ülésre elétek fog ke-
rülni. Így a belvárosban és Reformátuskovácsházán is lesz világítás.  
 
P a p p     Zoltán képviselő: Tavalyi évben ilyenkor vásárolták meg, és már nem volt 
idő feltenni, tehát dobozban maradt.  
 
V a r g a    Gusztáv polgármester: A „Mikulás az utcákon” című akciókban Zábrák 
Istvánné képviselő asszony volt az, aki összegyűjtötte tőlünk a pénzt a szaloncukorra. 
Ez a Mikulás az intézményekbe nem fog bemenni, mert mindenhol van saját Mikulás, 
hanem az utcákon illetve a közterületeken fog a gyerekekkel találkozni. 
 
S z ű c s    Judit képviselő: Tudomásomra jutott, hogy az idén nem lesz civil Mikulás. 
Most mindenki egyetlen cél érdekében tud felajánlást adni.  
 
V a r g a    Gusztáv polgármester: November 15-én Képviselő-testületi ülést tartunk a 
koncepció elfogadása céljából. Munkatársaim már dolgoznak rajta, elnézést kérek, hogy 
nem sikerült november 8-án megtartani az ülést. De az ASP-re való felkészülés olyan 
sok embert érint és olyan feladatot ad a kollegáknak, azoknak is, akik nem pénzügye-
sek, hogy nem tudtunk volna elkészülni november 8-ig. Együttes bizottsági ülés pedig 
november 13-án lesz a reggeli órákban.  
 
Szociális Munka Napja lesz november 16-án 16 óra 30 perckor. Mindenki megkapta a 
meghívót. Akinek van kedve és részt tud venni rajta, akkor jöjjön el, jó hangulatú ren-
dezvény szokott lenni.  
 
November 17-én a 20. Óvodabálra kerül sor 18 órakor a Művelődési Házban. Kérlek 
benneteket, hogy ezen is minél nagyobb számban vegyetek részt.  
 
A gimnáziumi meghívót is kiküldtem számotokra e-mailben. A Gimnáziumunk egy nyi-
tott iskola elnevezésű beiskolázási rendezvényt tart november 9-én. Úgy tervezzétek a 
programotokat, hogy valaki tudjon részt venni a rendezvényen, ugyanis én azon a napon 
szabadságon leszek. Valamelyik alpolgármester urat megkérem, hogy képviselje a hiva-
talunkat.  
 
A Deák utca átadásával kapcsolatban szó volt arról, hogy tartsunk ünnepséget. Képvise-
lő úr akkor azt javasolta, hogy kössük valamilyen más eseményhez. Azt javaslom, hogy 
kössük az Óvodabálhoz akár, és a Deák utca Petőfi utca kereszteződésében vagy no-
vember 15-én a testületi ülés környékén vagy november 16-án abból az apropóból, hogy 
a Petőfi utcai óvodát is hamarosan felújítjuk. Melyik időpontot válasszuk? 
 
S z ű c s    Judit képviselő: Véleményen szerint a november 15-i testületi ülésen kerül-
jön sor az átadásra. 
 
V a r g a    Gusztáv polgármester: Legyen az átadó 11 órakor, a lakosságot is meghív-
juk erre a rendezvényre. Utána lenne állófogadás és jönnénk vissza Képviselő-testületi 
ülésre.  
 
P a p p    Zoltán képviselő: Szeretném jelezni, hogy a kempingtől a temető felé vezető 
járdára nagyon belógnak az ágak, nem lehet közlekedni.  
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S z ű c s    Judit képviselő: Reformátuskovácsházán a sorompótól egészen a Farmer 
Csárdáig nem ég a közvilágítás tegnap óta. 
 
V a r g a    Gusztáv polgármester: 30 nap a javítási határidő. Amikor ekkora szakaszon 
nincs közvilágítás, akkor az nem a közvilágítási szolgáltató hibája, hanem az áramszol-
gáltatóé.  
 
S z é n á s i     István alpolgármester: A zöldhulladékkal kapcsolatosan lenne észrevéte-
lem. Azt tudom, hogy három zsákkal visznek el. De vannak olyan esetek, amikor utca-
szakaszokon nincs kitéve semmi. Ha valaki ki tesz 10 zsákkal, akkor 7 zsákot otthagy a 
szolgáltató. Vagy azt tudom javasolni, hogy tegye át a szomszédhoz, vagy pedig vegye 
fel a kapcsolatot a céggel.  
 
V a r g a     Gusztáv polgármester: Ezt én is tapasztaltam. Ilyen a szerződésünk, annyit 
tudunk tenni, hogy pótszállítást fogunk kérni, ugyanis még nagyon sok helyen fent van 
a falevél. Kellene még egy november végi pótszállítást illetve egy december eleji szállí-
tást szervezni.  
 
S ó k i    Zoltán műszaki irodavezető: Decemberre is van még zöldhulladék szállítás.  
 
V a r g a    Gusztáv polgármester: November végére egy pótszállítást kezdeménye-
zünk. A logikája véleményem szerint az lenne, hogy egy járművel jönnek és azt akarják, 
hogy beleférjen. A facebookra feltesszük a szállítások idejét.  
 
S z ű c s   Judit képviselő: Szeretném tolmácsolni az Ifjúsági lakótelep lakóinak a kéré-
sét, hogy szeretnének a levelek gyűjtésére hatalmas nagy zsákot kérni, amit az intézmé-
nyek is kapnak.  
 
Szeretném megdicsérni azt, aki az árvácskákat kiültette. Nagyon szépek. Ez már a saját 
árvácskánk? 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Nem, vásárolt virágok. 
 
S z ű c s    Judit képviselő: Meglepően olvastam a facebookon, hogy lakossági kezde-
ményezésre meszelték be a reformátuskovácsházi két épületet, hát pont ez most nem így 
történt, mert pont a testület kezdeményezte.  
 
V a r g a    Gusztáv polgármester: Kérdezem, hogy van-e még valakinek bejelentése? 
 
Tekintettel arra, hogy több bejelentés nem hangzott el, a Képviselő-testület nyílt ülését 
13 óra 30 perckor bezárom.  
 

K.m.f. 
 

Varga Gusztáv            Havancsák Piroska  
  polgármester                jkv. hitelesítő 

Szabóné Faragó Julianna 
aljegyző 

 


