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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és
Városfejlesztési  Bizottsága  2018.  február  27-én  8  óra  30  perces  kezdettel
tartott soros nyílt ülésén. 

Az ülés helye:     Városháza
tanácskozó terme

J E L E N      VANNAK:

Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság részéről:
Papp Zoltán
Sütő Lajos  
Kálmán András 

                     Nagyné Csiffáry Anna 
                     Mazurák Zoltán bizottsági tagok 

                                
Jelen volt még:  Csepreghy Elemér alpolgármester
                       Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési irodavezető
                         Sóki Zoltán műszaki irodavezető

Zatykó Attila költségvetési irodavezető-helyettes
Szűcs Judit képviselő
Zábrák Istvánné képviselő

                           Albertus László Könyvtár igazgató
Róka Dávid Humán Szolgáltató Központ dolgozója
Szedlacsekné  Farsang  Margit  Négy  Évszak  Óvoda  és  Bölcsőde

vezetője 
Pap Csaba MEZTEP Kft. ügyvezetője

P a p p    Zoltán elnök: Tisztelettel köszöntöm a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
ülésén megjelent tagokat, Csepreghy Elemér alpolgármester urat, Ágostonné Dohányos
Ivett költségvetési irodavezetőt, Sóki Zoltán műszaki irodavezetőt, képviselő társaimat,
valamint a meghívott vendégeket. 



A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 5 fő tagjából 5 fő van jelen. 

A bizottság határozatképes, az ülést megnyitom.

P a  p  p     Zoltán elnök:  Javaslom  felvenni  a  napirendi  pontok  közé  a  szóbeli
előterjesztéseket, melyek a következők:
,, pályázat benyújtása a LEADER helyi akciócsoportok által meghirdetett felhívásokra”
(Kt. szóbeli 1. sz. előterjesztése)
,, megváltozott munkaképességű foglalkoztatott bérkiegészítésének 
jóváhagyása (Kt. szóbeli 3. sz. előterjesztése) tárgyában készültek. 

Kérem, aki egyetért a szóbeli előterjesztések napirendre vételével, szavazza meg.

A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás
nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági
tagok száma: 5 fő)
Tárgya: Előterjesztések napirendre vétele

34/2018. (II. 27.) sz. PVB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottsága  a  ,,
pályázat benyújtása a LEADER helyi akciócsoportok által
meghirdetett  felhívásokra”  (Kt.  szóbeli  1.  sz.
előterjesztése)
,,megváltozott  munkaképességű  foglalkoztatott
bérkiegészítésének jóváhagyása  (Kt.  szóbeli  3.  sz.
előterjesztése)  tárgyában  készült  előterjesztéseket
napirendjére vette. 

P a  p  p     Zoltán elnök:  Javaslom  az  előzőekben  napirendre  vett,  valamint  a
meghívóban közölt napirendi pontok megtárgyalását. 
 
Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg. 

A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás
nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági
tagok száma: 5 fő)
Tárgya: Napirend elfogadása

35/2018. (II. 27.) sz. PVB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-testü-
letének  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottsága  a  2018.
február 27-i soros, nyílt ülése napirendjét az alábbiak sze-
rint fogadja el:

1.) Mezőkovácsháza Vis Medica Kft. támogatási kérelme
(Kt. 7. sz. előterjesztése)
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Előterjesztést készítő: Majorné Balla Ildikó főtanácsos

2.) Jámbor József kártérítési ügye (Kt. 10. sz. előterjesz-
tése)
Előterjesztést készítő: Zsótér Andrea vagyongazda

3.) Kalocsa Róza Kft. 2018 évi üzleti  terve (Kt. 13. sz.
előterjesztése)
Előterjesztést készítő: Ágostonné Dohányos Ivett költ-

ségvetési irodavezető

4.) Könyvtár Alapító Okiratának módosítása (Kt. 16. sz.
előterjesztése)
Előterjesztést készítő: Dr. Csepregi Magdolna Mónika

tanácsos

5.) Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának
módosítása (Kt. 17. sz. előterjesztése)
Előterjesztést készítő: Dr. Csepregi Magdolna Mónika

tanácsos

6.) Településgazdálkodási  Kft.  üzleti  terve  (Kt.  19.  sz.
előterjesztése)
Előterjesztést készítő: Zatykó Attila költségvetési iro-

davezető-helyettes

7.) Megállapodás közmunkáról (Kt. 21. sz. előterjesztése)
Előterjesztést készítő: Zsótér Andrea vagyongazda

8.) Álláshelyek elvonása (Kt. szóbeli 2. sz. előterjesztése)
Előterjesztést készítő: Novákné Vágási Gizella főtaná-

csos

9.) Közbeszerzési terv (Kt. 3. sz. előterjesztése)
Előterjesztést készítő: Dr. Szilbereisz Edit jegyző

10.) 2017. évi  költségvetési  rendelet  módosítása  (Kt.  23.
sz. előterjesztése)
Előterjesztést készítő: Ágostonné Dohányos Ivett költ-
ségvetési irodavezető

11.) 2018. évi költségvetési rendelet (Kt. 2. sz. előterjesz-
tése)
Előterjesztést készítő: Ágostonné Dohányos Ivett költ-
ségvetési irodavezető

12.) SZMSZ módosítása (Kt. 24. sz. előterjesztése)
Előterjesztést készítő: Dr. Csepregi Magdolna Mónika
tanácsos
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13.) Gyulai Közüzemi Kft. gördülő fejlesztési terve (Kt. 6.
sz. előterjesztése)
Előterjesztést készítő: Sóki Zoltán műszaki irodaveze-

tő

14.) Orosházi Kórház támogatási kérelme (Kt. 8. sz. előter-
jesztése)
Előterjesztést készítő: Majorné Balla Ildikó főtanácsos

15.) Hulladékgazdálkodási  szerződés  módosítása  (Kt.  9.
sz. előterjesztése)
Előterjesztést készítő: Sóki Zoltán műszaki irodaveze-

tő

16.) Közvilágítás  korszerűsítés  előkészítése (Kt.  14.  sz.
előterjesztése)
Előterjesztést készítő: Sóki Zoltán műszaki irodaveze-

tő

17.) Opten Kft. ajánlata (Kt. 18. sz. előterjesztése)
Előterjesztést készítő: Hemzőné Csende Erzsébet adó-

ügyi ügyintéző

18.) Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
(Kt. 22. sz. előterjesztése)
Előterjesztést készítő: Dr. Csepregi Magdolna Mónika

tanácsos

19.) Hagyományok  Nyomában  Egyesület  elszámolása
(Biz. 1. sz. előterjesztése)
Előterjesztést  készítő: Szlanyinka  Tamara  pénzügyi

előadó

20.) MTE (Biz. 2. sz. előterjesztése)
Előterjesztést  készítő: Szlanyinka  Tamara  pénzügyi

előadó

21.) Polgárőr  Egyesület  elszámolőása  (Biz.  3.  sz.  előter-
jesztése)
Előterjesztést  készítő: Szlanyinka  Tamara  pénzügyi

előadó
22.) Szivárvány Egyesület (Biz. 4. sz. előterjesztése)

Előterjesztést  készítő: Szlanyinka  Tamara  pénzügyi
előadó

23.) Mezőkovácsházi  Tűzoltókért  Alapítvány elszámolása
(Biz. 5. sz. előterjesztése)
Előterjesztést  készítő: Szlanyinka  Tamara  pénzügyi

előadó
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24.) Magyar Vöröskereszt elszámolása (Biz. 6. sz. előter-
jesztése)
Előterjesztést  készítő: Szlanyinka  Tamara  pénzügyi

előadó

25.) Alkotmány u. 26. sz. alatti  bérlakás kiadása (Biz.  7.
sz. előterjesztése)
Előterjesztést készítő: Szénási Gábor tanácsos

26.) Pályázat benyújtása a LEADER helyi akciócsoportok
által  meghirdetett  felhívásokra  (Kt.  1.  sz.  szóbeli
előterjesztése)
Előterjesztést készítő: Kálmán András tanácsnok
                                 Farkas Norbert tanácsos

27.) Megváltozott  munkaképességű  foglalkoztatott
bérkiegészítésének  jóváhagyása  (Kt.  3.  sz.  szóbeli
előterjesztése)
Előterjesztést  készítő: Novákné  Vágási  Gizella
főtanácsos

28.) Bejelentések

XI. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: 2018. évi költségvetési rendelet (Kt. 2. sz. előter-
jesztése)

P a p p    Zoltán elnök: Átadom a szót Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési iroda-
vezetőnek.

Á g o s t o n n é      Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: Többkörös egyeztető tár-
gyalások után elkészült az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelet-tervezete. Az
idő szűkössége miatt még az anyag munkaanyag néven került kiküldésre, de gyakorlati-
lag nem változtattunk rajta semmit. Annyi, hogy azokkal a táblákkal, amelyek most ki-
osztásra kerültek a költségvetési rendelet táblák teljes egészében kiegészültek. Kitekintő
határozathoz is elkészült a melléklet. Ez azért szükséges, mert március 17-ig minden év-
ben jelenteni kell az önkormányzatok hitelfelvételi szándékát a Kormány felé. 

A költségvetési főösszegünk 1.854.977.000 Ft. Ez már egy nagyon magas főösszeg je-
lenleg is, a pályázatoknak még csak egy részét tartalmazza. Az új TOP-os pályázatok-
nak a főösszegei még nem kerültek beépítésre. Mire ez a költségvetés a 2018. év végére
megvalósul, akár a 3,5 milliárd Ft-ot is elérheti összességében. 

Az egyeztető tárgyalások megkezdésekor a működési hiány 115 millió Ft volt. Ezt kö-
vetően január 25-én ezt megtárgyalta a Képviselő-testület valamint február 6-án voltak
az Intézményi Egyeztető tárgyalások, majd ezt követte az Intézményi Érdekegyeztető
tárgyalás, ahol a munkajogi dolgokat is átbeszéltük. Valamint volt még egy egyezteté-
sünk, mivel abban az időben a hiány 68 millió Ft összegben állt meg, és voltak benne
kockázatos tételek, ezért Polgármester úr még egy egyeztetést hívott össze, az alpolgár-
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mesterek, bizottsági elnökök részvételével. Azon az ülésen még születtek olyan intézke-
dések, amelyeket a költségvetésbe be kellett építeni. Ez 5,5 fő létszám elvonásról szól.
Három olyan álláshely van, amelyen ténylegesen vannak emberek, és 2,5 olyan állás,
amely úgy kerül megszüntetésre, hogy az jelenleg betöltetlen volt. Ennek a költségveté-
si hatásai polgármester úr kérése szerint már átvezetésre kerültek a költségvetésen. Te-
hát így jelenleg a költségvetési bevételek és kiadások negatív különbözete 45.660.000
Ft. Erre az összegre rendkívüli önkormányzati támogatás van beépítve a költségvetésbe.

A  fejlesztési  hiányunk  227.000.000  Ft-ról  indult.  A  csökkenéseket  követően
213.000.000 Ft-on áll. Ebben szerepel a 130 millió Ft-os hitelfelvétel, ami a Deák, Móra
és Kinizsi utca felújításához kapcsolódik. Elkészült az a tábla is a költségvetési rende-
letben, ami a kötelező és nem kötelező feladatokat osztja meg, és mutatja be az egyes
feladatoknak a finanszírozását. Ez egy nagyon szemléletes tábla. Látszik benne, hogy a
normatíva milyen tevékenységekre kerül felhasználásra.  Itt került felosztásra az a 22
millió Ft-os egyéb szociális normatíva is, amely megmaradt az önkormányzati segélye-
zések és a közfoglalkoztatás önerejének a levétele után. Jelenleg a Négy Évszak Óvoda
és Bölcsődénél a bölcsődei feladatellátáson illetve a Humán Szolgáltató Központnál let-
tek felhasználva. Így tulajdonképpen 22 millió Ft-tal csökkentettük a két intézménynek
az önkormányzati támogatását. 
Igazából lecsökkent a Négy Évszak Óvodánál és Bölcsődénél 2.163.000 Ft-ra a 8 millió
Ft feletti önkormányzati támogatás. A Gyermekjóléti Központnak a finanszírozása egy
az egyben odakerült. A Családsegítésnek az önkormányzati támogatása egyben odake-
rült. A Szociális étkezés illetve az iskolaétkeztetés sem lett még elszámolva. Így összes-
ségében ez 22 millió Ft-tal javította a két intézménynek a költségvetését. 

P a p p    Zoltán elnök: Ami még sok, azok a fejlesztési bevételek és kiadások különbö-
zete.

Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?

Mivel nem volt, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg.

A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás
nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági
tagok száma: 5 fő)
Tárgya: Ügyleteiből eredő fizetési meghagyásra javaslat

36/2018. (II. 27.) sz. PVB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottsága  az
alábbi  határozati  javaslatot  javasolja  a  Képviselő-
testületnek elfogadni: 

,,  Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának képviselő-
testülete  az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv.
29/A. § alapján az önkormányzat adósságot keletkeztető
ügyleteiből  eredő  fizetési  kötelezettségeinek  a
költségvetési évet követő három évre várható összegét, és
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a saját bevételek alakulását a határozat melléklete szerinti
tartalommal fogadja el.

Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”

A  Bizottság  felkéri  az  elnököt,  hogy  a  határozatot
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén.

Határidő: 2018. február 28.
Felelős: Papp Zoltán elnök

P a p p    Zoltán elnök: Kérem, aki egyetért a rendelet-tervezettel, szavazza meg.

A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás
nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági
tagok száma: 5 fő)
Tárgya: 2018. évi költségvetési rendelet-tervezet elfogadására javaslat

37/2018. (II. 27.) sz. PVB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottsága  a
2018. évi költségvetési rendelet-tervezetet az előterjesztés
melléklete  szerint  javasolja  a  Képviselő-testületnek
elfogadásra.

A  Bizottság  felkéri  az  elnököt,  hogy  a  határozatot
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén.

Határidő: 2018. február 28.
Felelős: Papp Zoltán elnök

X. NAPIRENDI PONT TÁRGYA:  2017. évi költségvetési rendelet módosítása (Kt.
23. sz. előterjesztése)

P a p p    Zoltán elnök: Átadom a szót Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési iroda-
vezetőnek.

Á g o s t o n n é   Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: Az Államháztartási tör-
vény úgy rendelkezik, hogy minden évben december 31-i fordulónappal teljesítési ada-
tokhoz igazítjuk az előirányzatokat.  Ezt  február  28-ig lehet  benyújtani  elfogadásra a
Képviselő-testület elé. Ez valósul meg ebben a rendeletben, hogy minden intézmény a
saját teljesítési adataihoz igazítja a költségvetésnek az előirányzatokat. A végére az átve-
zetésekkel megképződik az a tartalék, amelyet egyébként is tudtunk, hogy rendelkezésre
áll, hisz nagyon sok pályázatunk van folyamatban. Tartalékkal zárjuk az évet. 
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Felfedeztünk egy hibát az EFI elszámolásnál, mert véletlenül a hosszú távú közfoglal-
koztatásnak egy havi bére az EFI tevékenységére lett elszámolva. Ezt a kollégák rendez-
ték. Jelenleg az EFI-nek tart az elszámolása, a holnapi nappal kell benyújtani és elszá-
molni a Minisztérium felé. Esetleg még módosítás a rendelet elfogadásáig előfordulhat. 

P a p p    Zoltán elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye? 

K á l m á n   András biz. tag: A Projektek felsorolásában a Fogorvosi rendelő felújítá-
sát nem látom.

Á g o s t o n n é    Dohányos Ivett  költségvetési irodavezető: Azért, mert még ott nincs
előirányzat.  Ahol  a  2017-es  évben  támogatási  szerződés  került  megkötésre,  azok  a
2017-es költségvetési rendeletben szerepelnek. Ahol 2018. januárjáig megkötésre kerül-
tek a támogatási szerződések, azok a projektek benne vannak a 2018-as költségvetés-
ben. De ahol még a szerződéskötési szakasz tart, azokat még nem tettük bele. 

P a p p    Zoltán elnök: Kérem, aki egyetért a rendelet-tervezettel, szavazza meg. 

A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás
nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági
tagok száma: 5 fő)
Tárgya: 2017. évi költségvetésről szóló 5/2017. (II.  28.) sz. önkormányzati  rendelet
módosítására javaslat

38/2018. (II. 27.) sz. PVB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottsága  az
Önkormányzat  2017.  évi  költségvetéséről  szóló  5/2017.
(II.  28.)  sz.  önkormányzati  rendelet  módosítását  az
előterjesztés  melléklete  szerinti  tartalommal  javasolja  a
Képviselő-testületnek elfogadásra. 

A  Bizottság  felkéri  az  elnököt,  hogy  a  határozatot
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén.

Határidő: 2018. február 28.
Felelős: Papp Zoltán elnök

V. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratá-
nak módosítása (Kt. 17. sz. előterjesztése)

P a p p    Zoltán elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?

Mivel nem volt, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg.
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A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás
nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági
tagok száma: 5 fő)
Tárgya: Óvoda módosító Alapító Okiratának elfogadására javaslat 

39/2018. (II. 27.) sz. PVB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottsága  az
alábbi  határozati  javaslatot  javasolja  a  Képviselő-
testületnek elfogadni:

,,Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete,  mint  alapító  a  Mezőkovácsházi  Négy  Évszak
Óvoda és Bölcsőde módosító Alapító Okiratát a határozat
melléklete szerinti tartalommal fogadja el.

Határidő: Kincstárhoz történő továbbításra: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”

A  Bizottság  felkéri  az  elnököt,  hogy  a  határozatot
ismertesse a következő Képviselő-testületi ülésen.

Határidő: 2018. február 28.
Felelős: Papp Zoltán elnök

IV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Könyvtár Alapító Okiratának módosítása (Kt. 16.
sz. előterjesztése)

P a p p    Zoltán elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?

Mivel nem volt kérdés, vélemény, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza
meg.

A  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottság  5  igen  szavazattal  –  ellenszavazat  és
tartózkodás  nélkül  –  az  alábbi  határozatot  hozta:  (A  döntéshozatalban  résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő)
Tárgya: Könyvtár módosító Alapító Okiratának elfogadására javaslat 

40/2018. (II. 27.) sz. PVB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottsága  az
alábbi  határozati  javaslatot  javasolja  a  Képviselő-
testületnek elfogadni:

,,Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete, mint alapító a Mezőkovácsházi Városi Könyvtár
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módosító Alapító Okiratát  a határozat melléklete szerinti
tartalommal fogadja el.

Határidő: Kincstárhoz történő továbbításra: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester ”

A  Bizottság  felkéri  az  elnököt,  hogy  a  határozatot
ismertesse a következő Képviselő-testületi ülésen.

Határidő: 2018. február 28.
Felelős: Papp Zoltán elnök

XVIII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának mó-
dosítása (Kt. 22. sz. előterjesztése)

P a p p    Zoltán elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?

Mivel nem volt, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg.

A  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottság  5  igen  szavazattal  –  ellenszavazat  és
tartózkodás  nélkül  –  az  alábbi  határozatot  hozta:  (A  döntéshozatalban  résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő)
Tárgya: Polgármesteri Hivatal Alapító Okirat módosításának elfogadására javaslat 

41/2018. (II. 27.) sz. PVB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottsága  a
határozati  javaslatot  javasolja  a  Képviselő-testületnek
elfogadni:

„Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete,  mint  alapító  a  Mezőkovácsházi  Polgármesteri
Hivatal módosító Alapító Okiratát  a határozat melléklete
szerinti tartalommal fogadja el.

Határidő: Kincstárhoz történő továbbításra: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”

A  Bizottság  felkéri  az  elnököt,  hogy  a  határozatot
ismertesse a következő Képviselő-testületi ülésen.

Határidő: 2018. február 28.
Felelős: Papp Zoltán elnök

VI. NAPIRENDI PONT TÁRGYA:  Településgazdálkodási Kft. üzleti terve (Kt. 19.
sz. előterjesztése)

10



P a p p    Zoltán elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?

Z a t y k ó   Attila költségvetési irodavezető-helyettes: Szóbeli kiegészítést tennék szö-
vegezési eltérésre. Az előterjesztés szövege 3-as pontjában számviteli ügyintéző van ír-
va, ez egész pontosan számviteli adminisztrátor. Valamint az Üzleti Tervnek a 3. oldalán
a FEOR szám helyesen 4129. Az álláshely elvonásánál ez helyesen szerepel már. 

N a g y n é   Csiffáry Anna biz. tag: Megtárgyalta a Felügyelő Bizottság a Kft. Üzleti
Tervének módosítását és elfogadta azt. 

Á g o s t o n n é    Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: Tegnapi nap folyamán
ügyvéd úr itt volt és egyeztettük az álláshelyek megszüntetését. Kért egy pár módosítást
a szövegezésben. Az egyik az, hogy a 2. oldalon, ahol ki van vastagítva, nem 1 fő admi-
nisztrátor pénztáros, hanem 1 fő számviteli adminisztrátor fog szerepelni. És nem pedig
április 30-tól, hanem legkésőbb május 15-től. Munkajogi dolgok miatt  hagyni kellett
egy pár napot. A megszűnés nem március 1-től, hanem március 15-től, így ki fog tolódni
április 30-ig a 45 nap. 

C s e p r e g h y    Elemér alpolgármester: Szekeres Lajos FEB elnök lebetegedett,
ezért nem tud jelen lenni a bizottsági ülésen. 

K á l m á n    András biz. tag: Ha a Kalocsa Róza Kft-nek van Munkaterve, akkor nem
lehetne esetleg a Kft.-nek is egy Munkatervet készíteni? Rengeteg kérdésem volt FEB
ülésen, melyre senki nem tudott válaszolni. Úgy gondolom, ha egy komoly Ipari Parkot
fog működtetni a Kft., akkor mindenképpen kell egy Munkaterv a Kft-nek. Szeretném
javasolni új határozatként, hogy a márciusi ülésre készüljön el a Meztep Kft. 2018. évi
Munkaterve. 

P a p p   Zoltán elnök: Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, az elhangzott módo-
sításokkal, szavazza meg.
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás
nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági
tagok száma: 5 fő) 
Tárgya: MEZTEP Kft. Üzleti Tervének elfogadása 

42/2018. (II. 27.) sz. PVB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottsága  a
határozati  javaslatot  az  alábbi  módosítással  javasolja  a
Képviselő-testületnek elfogadni:

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  a  Településgazdálkodási  Kft.  2018.  évi  Üzleti
tervét  a  határozat  mellékletét  az  alábbi  módosításokkal
javasolja elfogadni.
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-  2.  oldalon  1  fő  számviteli  adminisztrátor  (teljes
munkaidőben, munkaviszonyban) legkésőbb május 15-től
az álláshely megszűnik

-  3.  oldalon  1  fő  számviteli  adminisztrátor  álláshely
(FEOR:4129)  megszűntetését  2018.  március  15-től
kezdeményezzük, a munkavállaló részére törvény szerint
45  nap  felmentési  idő  jár,  így  az  állás  várhatóan  2018.
április 30-án megszűnik.

A  Bizottság  felkéri  az  elnököt,  hogy  a  határozatot
ismertesse a következő Képviselő-testületi ülésen.

Határidő: 2018. február 28.
Felelős: Papp Zoltán elnök

P a p p    Zoltán elnök: Kérem, aki egyetért az újonnan megfogalmazott határozati ja-
vaslattal, szavazza meg.

Kérem, aki egyetért ezzel, szavazza meg.

A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás
nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági
tagok száma: 5 fő) 
Tárgya: Településgazdálkodási Kft. 2018. évi munkaterv készítésre javaslat

43/2018. (II. 27.) sz. PVB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-testü-
letének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a márciusi ülésre készüljön a
Településgazdálkodási Kft-nek 2018. évi Munkaterve.

Határidő: márciusi soros ülés
Felelős: Varga Gusztáv polgármester

VII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA:  Megállapodás közmunkáról (Kt. 21. sz. előter-
jesztése)

P a p p    Zoltán elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?

Mivel nem volt, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg.

A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás
nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági
tagok száma: 5 fő) 
Tárgya: Megállapodás közmunkáról
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44/2018. (II. 27.) sz. PVB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottsága  az
alábbi  határozati  javaslatot  javasolja  a  Képviselő-
testületnek elfogadni:

,,  Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Belügyminisztérium által nyújtott lehetőséggel
élve  a  közfoglalkoztatási  programok  végrehajtásának
biztosítására  a  Mezőkovácsházi  Településgazdálkodási
Kft-vel 2018. március 1-től – 2019. február 28-ig terjedő
határozott időre megállapodást köt a határozat melléklete
szerinti tartalommal.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a
megállapodás aláírására.

Határidő: Megállapodás aláírására: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”

A  Bizottság  felkéri  az  elnököt,  hogy  a  határozatot
ismertesse a következő Képviselő-testületi ülésen.

Határidő: 2018. február 28.
Felelős: Papp Zoltán elnök

I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Mezőkovácsháza Vis Medica Kft. támogatási kérel-
me (Kt. 7. sz. előterjesztése)

P a p p   Zoltán elnök: Ismerteti az előterjesztést.

Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?

N a g y n é    Csiffáry Anna biz. tag: Ez egyeztetésre került a főorvos asszonnyal?

P a p p     Zoltán elnök: Úgy gondolom, hogy a bruttó összeget nem is kellene nekünk
támogatni, mert ő Kft. és ÁFÁ-s. 

C s e p r e g h y    Elemér alpolgármester: Azt nem tudom, hogy történt-e egyeztetés a
főorvos asszonnyal. Ha jól tudom, egy korábbi megállapodásban van egy keretösszeg,
mely 1 millió Ft és feltételezem, hogy valamilyen arányosítással lett ez a 300.000 Ft. 

Á g o s t o n n é     Dohányos Ivett  költségvetési irodavezető: Annyit tudok erről, hogy
polgármester úr 300.000 Ft-ra tett javaslatot. 
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C s e p r e g h y    Elemér alpolgármester: Milliós nagyságrendű megtakarítása van a
napkollektorok miatt. 

Á g o s t o n n é    Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: A szerződésben nincs
semmiféle megkötés erre vonatkozóan. Arra van, hogy az önkormányzat méltányolja a
kérését és erre 1 millió Ft van a költségvetésbe beállítva, maximum ennek a keretnek a
terhére. 

P a p p    Zoltán elnök: Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg.

A  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottság  5  igen  szavazattal  –  ellenszavazat  és
tartózkodás  nélkül  –  az  alábbi  határozatot  hozta:  (A  döntéshozatalban  résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő)
Tárgya: Vis Medica Kft. támogatása 

45/2018. (II. 27.) sz. PVB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottsága  az
alábbi  határozati  javaslatot  javasolja  a  Képviselő-
testületnek elfogadni:

„Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete a Vis Medica Kft-nek egyszeri, bruttó 300.000.-
forint támogatást  biztosít  az Önkormányzat  tulajdonában
lévő, üzemeltetésre átadott röntgen berendezés Caresteam
PoC360 digitális foszforlemezes berendezésének alkatrész
cseréjéhez a 2018. évi költségvetésbe betervezett fejleszté-
si célú átadott pénzeszköz terhére, külön támogatási szer-
ződés alapján. 

Felhatalmazza  a  polgármestert  a  Támogatási  szerződés
aláírására. 

Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”

A  Bizottság  felkéri  az  elnököt,  hogy  a  határozatot
ismertesse a következő Képviselő-testületi ülésen.

Határidő: 2018. február 28. 
Felelős: Papp Zoltán elnök

II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Jámbor József kártérítési ügye (Kt. 10. sz. előter-
jesztése)
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P a p p   Zoltán elnök: Miért nem kezdeményeztük a bérleti szerződés felmondását
gazdasági  év végével.  Ez ügyintézői  hiba.  Véleményem szerint  arra  a  területre  nem
költött 40.000 Ft-ot. 

Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?

Z á b r á k    Istvánné képviselő: Nyilvánvaló, hogy ügyintézői probléma, sőt azt is
tudjuk, hogy kihez tartozik. Véleményem szerint fizesse ki az ügyintéző ezt az összeget.

S z ű c s    Judit képviselő: Az a probléma, hogy sorozatosan szembesülünk ilyen-olyan
problémákkal. Ez a bizottság fogja tárgyalni az Alkotmány utcai piaci alapú bérlakást,
elfelejtettek szólni, hogy akinek kiutalta a bizottság a lakást az nem kötött szerződést.
Hónapok teltek el, és annak a lakásnak a bérleti díja 50.000 Ft. Folyamatosan anyagi
kárt okoznak a városnak következmények nélkül. Mi álláshelyeket szüntetünk meg és
sorra jönnek ilyen problémák. Tegnap a bizottsági ülésen bátor voltam, és elmondtam,
hogy  mikor  az  I.  emeleti  egyeztető  tárgyalásra  véletlenül  becsöppentem,  ott  voltak
olyan  variációk,  hogy  a  nem  megfelelő  munkavégzés  miatt  ügyintézőknek,  vagy
apparátusban dolgozóknak lehetne a munkaidejét csökkenteni 4 vagy 6 órára. 

P a p p     Zoltán elnök: Az előterjesztő még nem dolgozott itt, amikor erről döntést
hoztunk 2017. március 23-án. Mi miért nem szüntettük meg a bérletet.

Z s  ó  t  é  r     Andrea vagyongazda:  A szerződés  felmondást  megelőző  napokban
szereztem tudomást, hogy ezt a szerződést mihamarabb megszüntessem. Ügyiratom sem
volt erre vonatkozóan. A feletteseimmel megbeszéltem, hogy ezt a szerződést fel kell
mondani sürgősen. Megbeszéltem Jámbor Józseffel, hogy neki mi lenne a követelése,
vagy milyen hátránya származna ebből. Ő beszélni akart a polgármester úrral, ami meg
is  történt.  A polgármester  úr  kérte  a  felhatalmazást  a  Képviselő-testülettől,  hogy  a
kártérítéssel kapcsolatban folytasson le tárgyalásokat. Erről jegyzőkönyvet vettem fel,
hogy Jámbor József milyen összegű kártérítést szeretne kérni. Erről nyomozásokat nem
végeztem,  hogy  jogos-e  vagy  nem  jogos  a  kérés.  A 40.000  Ft-ról  nekem  is  van
magánvéleményem.  A  jegyzőkönyvbe  felvettem,  hogy  neki  milyen  költségei
keletkeztek.  Ha mondjuk  a  testület  úgy  gondolja,  hogy  csökkenteni  szeretné  ezt  az
összeget, akkor felajánlja a kevesebb összeget Jámbor Józsefnek, melyben nem vagyok
biztos, hogy nem fogadja el. 

P a p p    Zoltán elnök: Véleményem szerint körülbelül a 20.000 Ft lenne a reális. 

S z ű c s     Judit képviselő: Ha számlával tudná igazolni, akkor nekünk kötelességünk
lenne odaadni a 40.000 Ft-ot. 

P a p p     Zoltán elnök: kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg.

A  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottság  5  igen  szavazattal  –  ellenszavazat  és
tartózkodás  nélkül  –  az  alábbi  határozatot  hozta:  (A  döntéshozatalban  résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő)
Tárgya: Jámbor József bérleti szerződésének felmondásából eredő kártérítés 

46/2018. (II. 27.) sz. PVB. határozat
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Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottsága  a
határozati  javaslatot  az  alábbi  módosítással  javasolja  a
Képviselő-testületnek elfogadni:

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  a  Mezőkovácsháza,  Bethlen  G.  u.  101.  szám
alatti  belterületi  ingatlan  bérleti  szerződésének
felmondásából  eredő,  Jámbor  Józsefet  ért  anyagi  kár
vonatkozásában felhatalmazza a Polgármestert 20.000 Ft
összegű kár megtérítésére.  

A  Bizottság  felkéri  az  elnököt,  hogy  a  határozatot
ismertesse a következő Képviselő-testületi ülésen.

Határidő: 2018. február 28.
Felelős: Papp Zoltán elnök

III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Kalocsa Róza Kft. 2018 évi üzleti terve (Kt. 13.
sz. előterjesztése)

P a p p   Zoltán elnök: Ismerteti az előterjesztést.

Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?

Mivel nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal,
szavazza meg.

A  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottság  5  igen  szavazattal  –  ellenszavazat  és
tartózkodás  nélkül  –  az  alábbi  határozatot  hozta:  (A  döntéshozatalban  résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő)
Tárgya: Kalocsa Róza Kft. 2018. évi Üzleti terve 

47/2018. (II. 27.) sz. PVB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottsága  az
alábbi  határozati  javaslatot  javasolja  a  Képviselő-
testületnek elfogadni:

,,Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete a Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft. 2018.
évi  Üzleti  tervét  a  határozat  melléklete  szerinti
tartalommal elfogadja. 
Határidő: értesítésre azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester, 
              Jankó Erzsébet ügyvezető”
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A  Bizottság  felkéri  az  elnököt,  hogy  a  határozatot
ismertesse a következő Képviselő-testületi ülésen.

Határidő: 2018. február 28.
Felelős: Papp Zoltán elnök

IX. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Közbeszerzési terv (Kt. 3. sz. előterjesztése)

P a p p   Zoltán elnök: Ismerteti az előterjesztést. 
Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?

K á l m á n   András biz. tag: Ipari terület kialakítása nyertes pályázat, melyet a Kft.
fog megvalósítani, miért nem szerepel?

P a p p   Zoltán elnök: Mi válaszolni erre nem tudunk.

K á l m á n    András biz. tag: Legutóbb azt beszéltük jegyző asszonnyal, hogy lesz kü-
lön Közbeszerzési Szabályzata a Kft-nek. 

P a p p    Zoltán elnök: Az is egy megoldás, ha a 2. sz. határozati javaslatot nem fogad-
juk el. 

Kérem, aki egyetért az előterjesztésben szereplő 1. sz. határozati javaslattal, szavazza
meg.

A  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottság  5  igen  szavazattal  –  ellenszavazat  és
tartózkodás  nélkül  –  az  alábbi  határozatot  hozta:  (A  döntéshozatalban  résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő)
Tárgya: 293/2017. (VII. 31.) sz. kt. határozat visszavonására javaslat

48/2018. (II. 27.) sz. PVB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottsága  az
alábbi  határozati  javaslatot  javasolja  a  Képviselő-
testületnek elfogadni:

,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete  a  293/2017.  (VII.  31.)  sz.  kt.  határozatát
visszavonja.”

A  Bizottság  felkéri  az  elnököt,  hogy  a  határozatot
ismertesse a következő Képviselő-testületi ülésen.

Határidő: 2018. február 28.
Felelős: Papp Zoltán elnök
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P a p p    Zoltán elnök: Kérem, aki egyetért az előterjesztésben szereplő 2. sz. határoza-
ti javaslattal, szavazza meg.

A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2 igen szavazattal – 2 tartózkodással, 1 nem
szavazattal – a határozatot nem fogadta el. 

XII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: SZMSZ módosítása (Kt. 24. sz. előterjesztése)

P a p p    Zoltán elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?
Mivel nem volt, kérem, aki egyetért a rendelet-tervezettel, szavazza meg.

A  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottság  5  igen  szavazattal  –  ellenszavazat  és
tartózkodás  nélkül  –  az  alábbi  határozatot  hozta:  (A  döntéshozatalban  résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő)
Tárgya: SZMSZ módosításra javaslat

49/2018. (II. 27.) sz. PVB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottsága  a
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.
19.) sz. önkormányzati rendelet az előterjesztés melléklete
szerint javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra.

A  Bizottság  felkéri  az  elnököt,  hogy  a  határozatot
ismertesse a következő Képviselő-testületi ülésen.

Határidő: 2018. február 28.
Felelős: Papp Zoltán elnök

XIII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Gyulai Közüzemi Kft. gördülő fejlesztési terve
(Kt. 6. sz. előterjesztése)

P a p p    Zoltán elnök: Ismerteti az előterjesztést.

Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?

Mivel nem volt, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg.

A  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottság  5  igen  szavazattal  –  ellenszavazat  és
tartózkodás  nélkül  –  az  alábbi  határozatot  hozta:  (A  döntéshozatalban  résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő)
Tárgya: Gyula Közüzemi Kft. gördülő fejlesztési tervének elfogadása 

50/2018. (II. 27.) sz. PVB. határozat
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Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottsága  a
határozati  javaslatot  javasolja  a  Képviselő-testületnek
elfogadni:

„Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  a  határozat  mellékletei  szerint  elfogadja  a
vízellátási  vagyonelemek  2018  –  2032.  évre  vonatkozó
módosított  15  éves  gördülő  fejlesztési  tervét,  melynek
forrása a bérleti díj. 

Egyben megbízza a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft-t az-
zal, hogy a módosított gördülő fejlesztési tervet a Magyar
Energetikai  és  Közmű-szabályozási  Hivatalhoz  jóváha-
gyásra nyújtsa be, és a teljes hatósági eljárás alatt az ellá-
tásért felelőst képviselje. A megbízás a módosított gördülő
fejlesztési terv jóváhagyásáig érvényes.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hatá-
rozat mellékletét képező "Meghatalmazás" aláírására.

Határidő: Kft. tájékoztatására: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester

Daróczi  László,  a  Gyulai  Közüzemi  Nonprofit
Kft. ügyvezetője”

A  Bizottság  felkéri  az  elnököt,  hogy  a  határozatot
ismertesse a következő Képviselő-testületi ülésen.

Határidő: 2018. február 28.
Felelős: Papp Zoltán elnök

XIV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Orosházi Kórház támogatási kérelme (Kt. 8. sz.
előterjesztése)

P a p p    Zoltán elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?

S  z  ű  c  s      Judit képviselő:  A bizottságnak  a  mai  anyagában  szerepel  a  helyi
szervezeteink, és alapítványaink tavalyi támogatásáról szóló beszámoló. Azt gondolom,
hogy elismerve a cél nemességét és a kérelemnek a jogosságát, ezt a 200.000 Ft-ot én
túlzónak tartom. Azzal is gesztust gyakorolunk, ha 100.000 Ft-ot biztosítunk. Azt az
elvet követve, hogy szűkös anyagi helyzetben vagyunk stb. 

P a p p    Zoltán elnök: Korábban, mikor hozzánk fordultak, nem adtunk támogatást. A
100.000 Ft-ot tudom javasolni.

Kérem,  aki  egyetért  a  határozati  javaslattal,  azzal,  hogy  100.000  Ft  támogatást
biztosítsunk, szavazza meg.
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A  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottság  5  igen  szavazattal  –  ellenszavazat  és
tartózkodás  nélkül  –  az  alábbi  határozatot  hozta:  (A  döntéshozatalban  résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő)
Tárgya: Orosházi Kórház támogatása 

51/2018. (II. 27.) sz. PVB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottsága  a
határozati  javaslatot  az  alábbi  módosítással  javasolja  a
Képviselő-testületnek elfogadni:

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete az Orosházi Kórháznak egyszeri, bruttó 100.000.-
forint  támogatást  biztosít  a  sürgősségi  betegellátáshoz
szükséges  eszközök  biztosításához  2018.  évi
költségvetésbe  betervezett  rendkívüli  önkormányzati
támogatás terhére külön támogatási szerződés alapján. 

Felhatalmazza  a  polgármestert  a  Támogatási  szerződés
aláírására. 

A  Bizottság  felkéri  az  elnököt,  hogy  a  határozatot
ismertesse a következő Képviselő-testületi ülésen.

Határidő: 2018. február 28.
Felelős: Papp Zoltán elnök

XV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Hulladékgazdálkodási szerződés módosítása (Kt.
9. sz. előterjesztése)

P a p p   Zoltán elnök: Ismerteti az előterjesztést.

Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?

S ó k i    Zoltán műszaki irodavezető: A gond csak az lehet, hogy a szerződés tavalyi
évben  lejárt.  Igazából  nem  tudom,  hogy  a  szerződés  lejárta  utáni  dátummal  lesz-e
lehetőség meghosszabbítani. Mert amit a DAREH küldött eredeti módosítási javaslatot,
abban a tavalyi dátum szerepelt. Ezt jegyző asszony most átírta idei dátumra. Ezt majd ő
eldönti, mint jogi szakember, hogy egy már hatályon kívül lépett szerződést, utána két-
három hónappal meglehet-e hosszabbítani. Mi időben jeleztük a DAREH felé. 

P a p p  Zoltán elnök: Kérdezném, hogy sárga kukát a cégek továbbra sem kaphatnak?
A honlapra tegyük már fel a kukát szállítási idejét.

S ó k i    Zoltán műszaki irodavezető: Nem tudom, utána fogok járni. 
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P a p p    Zoltán elnök: Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg.

A  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottság  5  igen  szavazattal  –  ellenszavazat  és
tartózkodás  nélkül  –  az  alábbi  határozatot  hozta:  (A  döntéshozatalban  résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő)
Tárgya: DAREH BÁZIS Zrt. hulladékgazdálkodási szerződés módosítása 

52/2018. (II. 27.) sz. PVB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottsága  a
határozati  javaslatot  javasolja  a  Képviselő-testületnek
elfogadni:

„Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  a  DAREH  BÁZIS  Nonprofit  Zrt-vel  (5600
Békéscsaba, külterület 0763/192 hrsz.) 2017. március hó
29-én  a  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatás  ellátására
vonatkozó szerződést a jelen határozat melléklete szerinti
tartalommal módosítja.

Felhatalmazza a polgármestert  a szerződésmódosítás alá-
írására.

Határidő: haladéktalanul
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”

A  Bizottság  felkéri  az  elnököt,  hogy  a  határozatot
ismertesse a következő Képviselő-testületi ülésen.

Határidő: 2018. február 28.
Felelős: Papp Zoltán elnök

XVI. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Közvilágítás korszerűsítés előkészítése (Kt. 14.
sz. előterjesztése)

P a p p    Zoltán elnök: Ismerteti az előterjesztést.

Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?

K á l m á n    András biz. tag: Az előterjesztésben szerepel egy elég nagy összeg,
mégpedig 71.735.440.000 Ft. Ez az összeg miből fog összejönni?

S ó k i    Zoltán műszaki irodavezető: Igazából a megtakarításnak az összege fedezné.
Ez egy hasonló konstrukció, mint ami 2004-ben megcsinált az önkormányzat. Akkor is
lecserélésre kerültek a közvilágítási lámpatestek. Megfinanszírozza a nyertes kivitelező
a  beruházást.  Az  50%-os  megtakarítás,  ami  az  áramdíj,  plusz  a  másik  50%  a
karbantartás  díjnál  fedezi  a  beruházás  költségét.  Ezt  ugyanúgy  havi  részletekben
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fizetnénk ki. 12 évig tényleges,  konkrét pénzbeli  megtakarítást  nem jelentene.  Utána
pedig  drasztikusan  csökkenne  a  fizetni  való.  Ezeknek  a  lámpáknak  az  élettartalma
legalább 25 év. 

C s e p r e g h y    Elemér alpolgármester: Mi azzal a céggel beszéltük végig, aki
jelenleg az üzemeltető, hogy mit lehet. Ők feltették az Alkotmány utcán a ledes izzókat
pont azért, mert az országban sok helyen tapasztaltunk problémákat, hogy nem volt jó a
fény stb. Rengeteg kérdést intéztünk a lámpatest  gyártója felé.  Mezőkovácsháza egy
érdekes település ilyen szempontból. Az Árpád utca viszonylag széles, valamint vannak
kevésbé széles utcák. Ezekre minden tekintetben sikerült megnyugtató választ kapni.
Kaptunk  egy  javaslatot  Füzesgyarmattól  és  Szarvastól,  ott  már  ez  megvalósult  és
működnek a lámpatestek. 

S ó k i    Zoltán műszaki irodavezető: 2004-ben, amikor ezt az önkormányzat meglépte,
már 38-40 millió Ft körül volt az éves közvilágítási díjunk. Ez most 19-20 millió Ft,
tehát felére csökkent, és ezt még mindig lehet a későbbiekben felére csökkenteni. 

P a p p    Zoltán elnök: Ennek a másik variációja az lenne, hogy hitelt veszünk fel és
azt fizetjük. A 12 év nagyon hosszú időnek tűnik, de egyszerűbb, mint hitelt felvenni.

S ó k i   Zoltán műszaki irodavezető: Többféle futamidőre is próbáltuk kidolgozni, 10-
11-12 évre. Igazából 12 év az, hogy éves szinten van egy 200.000 Ft-os megtakarítása
az önkormányzatnak.  Ha viszont 11 évre kérnénk az ajánlatokat, akkor éves szinten egy
300.000 Ft-os többletet jelentene a mostani energia számlához képest. 

P a p p   Zoltán elnök: A jelenlegi próbalámpatestekre sok ember azt mondta, hogy
minimum olyan, de inkább jobb a megvilágítása. 

Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg.

A  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottság  5  igen  szavazattal  –  ellenszavazat  és
tartózkodás  nélkül  –  az  alábbi  határozatot  hozta:  (A  döntéshozatalban  résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő)
Tárgya: Közvilágítás korszerűsítés előkészítésére javaslat

53/2018. (II. 27.) sz. PVB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottsága  a
határozati  javaslatot  javasolja  a  Képviselő-testületnek
elfogadni:

„Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  a  „Települési  közvilágítási  rendszer  aktív
elemeinek  korszerűsítése  Mezőkovácsháza
településen”megnevezésű  építési  beruházást  -  a  város
közvilágítás  célú  villamos  energia  költségének  hosszú
távú  csökkentése  és  a  közvilágítás  aktív  elemeinek
korszerűsítése miatt - meg kívánja valósítani. 

22



A megvalósításról  készült  műszaki  tanulmány  alapján  a
közbeszerzési eljárás előkészítésének megindításáról dönt.
A közbeszerzési dokumentáció és az ajánlattételi felhívás
vel, valamint az eljárás teljes körű lebonyolításával meg-
bízza  Dr.  Géczi  József  felelős  akkreditált  közbeszerzési
szaktanácsadót (6723 Szeged, Malom u. 16/B.).
A közbeszerzési eljárás lefolytatására bruttó 349.250.- Ft
összeget biztosít a fejlesztési célú hitelkeret terhére.

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét ké-
pező megbízási szerződés aláírására.

Határidő: szerződéskötésre haladéktalanul
             ajánlattételi felhívás előterjesztésére: márciusi ülés
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”

A  Bizottság  felkéri  az  elnököt,  hogy  a  határozatot
ismertesse a következő Képviselő-testületi ülésen.

Határidő: 2018. február 28.
Felelős: Papp Zoltán elnök

XVII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Opten Kft. ajánlata (Kt. 18. sz. előterjesztése)

P a p p    Zoltán elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?

S z ű c s    Judit képviselő: Ezzel a szolgáltatással a fizetési hajlandóságot úgysem
tudjuk  befolyásolni.  Mennyivel  vagyunk  előrébb,  ha  ő  adatokat  szolgáltat  a
településeken lévő vállalkozásokról illetve cégekről. 

Á g o s t o n n é    Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: Bennünket az Opten
Informatikai Kft. keresett meg ezzel az ajánlattal. Úgy gondoltuk, hogy érdemes rajta
elgondolkodni.  A  cég  minden  héten  egy  adatbázist  bocsájt  a  rendelkezésünkre
Mezőkovácsházát  érintően  telephelynyitásokról,  fióktelepek  nyitásáról  illetve  a
megszűnő,  végelszámolás,  felszámolás  alatt  lévő  vállalkozásokról.  Ezeket  az
információkat tartalmazza a Csődértesítő is, melyet mi járatunk is, de abban országos
szinten van folyamatosan közzétéve. Az, hogy ki nyitott új fióktelepet, és kinek van új
telephelye  az  a  Csődértesítőből  nem  derül  ki.  Volt  régebben  már  egy  olyan
kezdeményezés, amikor nagyon sok ilyen céget tártunk fel és bevontuk az adózói körbe
és azóta is  adófizetők.  Mezőkovácsháza kedvezményezett  térségnek számít  bizonyos
pályázatoknál  magasabb támogatású  intenzitást  lehet  lehívni.  Ha nem jelentkezik  be
adóalanynak  és  bele  sem  kerül  a  látókörünkbe,  akkor  automatikusan  keletkezik
Mezőkovácsházán adófizetési kötelezettsége. Tehát köteles valamilyen mutató alapján
valamennyi iparűzési adót ide befizetni. Azt mérlegeltük a kollegámmal, hogy ebből a
szempontból  lehet,  hogy  érdemes  lenne  ezzel  foglalkozni.  Ha  konkrét  cégneveket
tudunk, akkor jelenleg a cégjegyzékben erre rá lehet keresni. Mi ebben láttunk némi
relációt. Volt olyan cégünk abban a bizonyos feltárási időszakban, aki éves szinten 1
millió  Ft  adót  fizet  be  azóta  is.  Mindenképpen  mérlegelésre  javaslom a  Képviselő-
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testületnek. Tudjuk, hogy nem olcsó a díja, de mivel, hogy ezek a feltételek még most is
fennállnak Mezőkovácsházára vonatkozóan és ez egy éves szerződés, lehet, hogy egy
próbát megérne, hogy milyen hozadéka van neki. 

C s e p r e g h y    Elemér alpolgármester: Azt is be kellene vezetni, hogy ne fogadjuk
el az első ajánlatnak az összegét. Próbáljunk egy viszont ajánlatot, vagy egy egyeztetést
lefolytatni.

K á l m á n    András biz. tag: Legutóbb vállalkozói fórumon polgármester úr megkért
arra, hogy gyűjtsem össze azokat a projekteket, melyek ebben az évben realizálódtak.
Megtaláltam 19 db GINOP-os pályázatot és rengeteg olyan cég van, akiről még én sem
hallottam. Minimum van közöttük 4-5 olyan cég, aki teljesen új. Nyilván valamekkora
összeggel kell támogatni,  mondjuk 120.000 Ft. Ha ezt az összeget elfogadják,  akkor
rendben, de ha nem akkor majd visszakerül. 

S z ű c s    Judit képviselő: Ha ez próba lenne, akkor csak félévre kössünk szerződést. 

Á g o s t o n n é    Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: Csak 1 éves szerződést
lehet kötni. 

N a g y n é   Csiffáry Anna biz. tag: Mindenképpen támogatom. Ugyanis az iparűzési
adónál  nekünk  ez  jelentős  bevételt  hozna.  Azt  javaslom,  hogy  úgy  fogadjuk  el  a
határozatot, hogy maximum 165.100 Ft, viszont kezdeményezzen egy tárgyalást arról,
hogy minél kevesebb legyen ez az összeg. Erről pedig tájékoztatást kérünk. 

P a p p    Zoltán elnök: A Kamarási Agro Kft.  elég agresszív terjeszkedést folytat
Mezőkovácsházán. Azt kérném, hogy nézzenek utána, hogy fizetnek-e iparűzési adót.

Á g o s t o n n é     Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: Azt ne felejtsük el, hogy
felvittük 210 millió Ft-ra az iparűzési adónak az előirányzatát.

C s e p r e g h y      Elemér alpolgármester: Úgy gondolom, hogy a szerződést írja alá
polgármester úr, de Ivettnek kellene tárgyalni az illetékesekkel. Régebben is ugyanez
volt, hogy Mezőkovácsháza kiemelten támogatott, mint terület, ezért több Budapesti cég
Mezőkovácsházán csinált egy telephelyet és milliárdos forgalommal rendelkezik. Úgy
gondolom, hogy nem itt csinál semmit. 

Á g o s t o n n é      Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: Ennek az Opten Kft-nek
van  egy  másik  szolgáltatása,  amit  viszont  nem  hoztunk  be,  az  a  cégfigyelési
szolgáltatás. Itt is lehet kérni egy bizonyos cégfigyelést. Meglehet adni olyan cégeket,
amelyek a mi iparűzési adózásunk szempontjából fontos cégek és azoknak a bármiféle
változását  mutatja.  Viszont  van  egy  olyan  cégfigyelő  szolgáltatása,  ami  céghálókat
figyel. Ez éves 60.000 Ft+ÁFÁ-ba kerülne pluszba. 

P a p p    Zoltán elnök: Erről döntsünk, vagy a következő ülésre bekerül?

N a  g  y  n  é    Csiffáry  Anna biz.  tag:  Azt  javaslom,  hogy  bruttó  200.000  Ft-ért
próbáljanak alkudni mind a kettőre. Pontosan a pályázatok miatt. Ezt nagyon tudnám
támogatni. 
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P a p p    Zoltán elnök: Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, azzal, hogy bruttó
200.000 Ft-ot biztosítsunk rá, szavazza meg.

A  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottság  5  igen  szavazattal  –  ellenszavazat  és
tartózkodás  nélkül  –  az  alábbi  határozatot  hozta:  (A  döntéshozatalban  résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő)
Tárgya: Opten Informatikai Kft-től adatbázis megrendelése 

54/2018. (II. 27.) sz. PVB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottsága  az
alábbi  módosítással  javasolja  a  Képviselő-testületnek
elfogadni:

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete megrendeli az Opten Informatikai Kft. adatbázi-
sát bruttó 200.000,- Ft éves díj összegben. A díj fedezete-
ként az általános célú tartalékot jelöli meg.

Továbbá történjenek egyeztetések ennek az összegnek az
esetleges lecsökkentésére.

Felhatalmazza a polgármestert a megrendelőlap/adatbázis
szerződés aláírására.

A  Bizottság  felkéri  az  elnököt,  hogy  a  határozatot
ismertesse a következő Képviselő-testületi ülésen.

Határidő: 2018. február 28.
Felelős: Papp Zoltán elnök

XIX. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Hagyományok Nyomában Egyesület elszámolá-
sa (Biz. 1. sz. előterjesztése)

P a p p    Zoltán elnök: Ismerteti az előterjesztést.

Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?

Mivel nem volt, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg.

A  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottság  5  igen  szavazattal  –  ellenszavazat  és
tartózkodás  nélkül  –  az  alábbi  határozatot  hozta:  (A  döntéshozatalban  résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő)
Tárgya: Hagyományok Nyomában Egyesület elszámolása támogatásról 

55/2018. (II. 27.) sz. PVB. határozat
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Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottsága  a
Hagyományok Nyomában Egyesület  által  a 2017. évben
kapott támogatás felhasználásáról benyújtott elszámolását
tudomásul veszi és elfogadja.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Papp Zoltán elnök

XX. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: MTE elszámolása (Biz. 2. sz. előterjesztése)

P a p p    Zoltán elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?

Mivel nem volt, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg.

A  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottság  5  igen  szavazattal  –  ellenszavazat  és
tartózkodás  nélkül  –  az  alábbi  határozatot  hozta:  (A  döntéshozatalban  résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő)
Tárgya: MTE elszámolása támogatásról 

56/2018. (II. 27.) sz. PVB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottsága  a
Mezőkovácsházi Torna Egylet által, a 2017. évben kapott
támogatások  felhasználásáról  benyújtott  elszámolását
tudomásul veszi és elfogadja.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Papp Zoltán bizottsági elnök

XXI. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Polgárőr Egyesület elszámolása (Biz. 3. sz. elő-
terjesztése)

P a p p    Zoltán elnök: Ismerteti az előterjesztést.

Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?

Mivel nem volt, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg.
A  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottság  5  igen  szavazattal  –  ellenszavazat  és
tartózkodás  nélkül  –  az  alábbi  határozatot  hozta:  (A  döntéshozatalban  résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő)
Tárgya: Polgárőr Egyesület elszámolása támogatásról 

57/2018. (II. 27.) sz. PVB. határozat
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Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottsága  a
Mezőkovácsháza Polgárőr Egyesület által, a 2017. évben
kapott  támogatások  felhasználásáról  benyújtott
elszámolását tudomásul veszi és elfogadja.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Papp Zoltán elnök

XXII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Szivárvány Egyesület elszámolása (Biz. 4. sz.
előterjesztése)

P a p p    Zoltán elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?

Mivel nem volt, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg.

A  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottság  5  igen  szavazattal  –  ellenszavazat  és
tartózkodás  nélkül  –  az  alábbi  határozatot  hozta:  (A  döntéshozatalban  résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő)
Tárgya: Szivárvány Egyesület elszámolása támogatásról 

58/2018. (II. 27.) sz. PVB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottsága  a
Mezőkovácsházi Szivárvány Egyesület által a 2017. évben
kapott támogatás felhasználásáról benyújtott elszámolását
tudomásul veszi és elfogadja.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Papp Zoltán elnök

XXIII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Mezőkovácsházi  Tűzoltókért Alapítvány el-
számolása (Biz. 5. sz. előterjesztése)

P a p p    Zoltán elnök: Ismerteti az előterjesztést.

Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?

Mivel nem volt, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg.

A  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottság  5  igen  szavazattal  –  ellenszavazat  és
tartózkodás  nélkül  –  az  alábbi  határozatot  hozta:  (A  döntéshozatalban  résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő)
Tárgya: Mezőkovácsházi Tűzoltókért Alapítvány elszámolása támogatásról 
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59/2018. (II. 27.) sz. PVB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottsága  a
Mezőkovácsházi  Tűzoltókért  Alapítvány  által,  a  2017.
évben  kapott  támogatás  felhasználásáról  benyújtott
elszámolást tudomásul veszi és elfogadja.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Papp Zoltán elnök

XXIV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Magyar Vöröskereszt elszámolása (Biz. 6. sz.
előterjesztése)

P a p p    Zoltán elnök: Ismerteti az előterjesztést.

Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?

Mivel nem volt, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg.

A  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottság  5  igen  szavazattal  –  ellenszavazat  és
tartózkodás  nélkül  –  az  alábbi  határozatot  hozta:  (A  döntéshozatalban  résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő)
Tárgya: Magyar Vöröskereszt elszámolása támogatásról 

60/2018. (II. 27.) sz. PVB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottsága  a
Magyar  Vöröskereszt  Békés  Megyei  Szervezete  által  a
2017. évben kapott támogatás felhasználásáról benyújtott
elszámolását tudomásul veszi és elfogadja.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Papp Zoltán elnök

XXV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Alkotmány u.  26.  sz.  alatti  bérlakás kiadása
(Biz. 7. sz. előterjesztése)

P a p p    Zoltán elnök: Átadom a szót Zábrák Istvánné képviselő asszonynak. 

Z á  b  r  á  k    Istvánné képviselő:  Kuliga  Lőrinc  nem  jelentkezett  több  hónapon
keresztül,  ezért  az Ügyrendi,  Kulturális  és Szociális  Bizottság úgy gondolta,  hogy a
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kézhezvételről számított 10 napon belül szerződést kell kötni, és aki nem jön 10 napon
belül szerződést megkötni, akkor a következő bizottsági ülésen újra kiutaljuk a lakást
másnak,  mert  hogy  nincs  ilyen  rendeletünk.  Véleményem szerint  Szucsik  Gábor  és
élettársa  részére  kellene  bérbe  adni.  Mindkettőjük  rendőrök  és  itt  laknak
Mezőkovácsházán. 

M a z u r á k   Zoltán biz. tag: Javaslom, hogy Kuliga Lőrinc kapja meg a bérlakást. A
bérlő is  és az önkormányzat  is  hibázott.  A szerződésben nem volt  megjelölve,  hogy
amennyiben  bizonyos  időn  belül  nem  köti  meg  a  szerződést,  akkor  automatikusan
lemond róla. Ő is egy olyan vállalkozó, aki elég magas iparűzési adót fizet. Bizonyos
feladatok  elvégzésében  a  Településgazdálkodási  Kft-nek  ez  a  vállalkozó  be  tudna
segíteni.  Ami  összeget  az  önkormányzat  most  elveszített  két  hónap  alatt,  akkor  azt
valamilyen módon térítse meg az önkormányzat részére.

C s  e  p  r  e  g  h  y    Elemér  alpolgármester:  Amikor  beszéltem  Kuliga  Lőrinccel
elmondtam  neki,  hogyha  valamilyen  gondja  van,  akkor  írja  el  és  hozza  az
önkormányzathoz. De a mai napig nem keresett bennünket. 

M a z u r á k   Zoltán biz. tag: A határozati javaslatba bele írhatjuk, hogy például, ha
10  napon  belül  nem  jelentkezik,  nem  él  a  lehetőséggel,  akkor  kiadjuk  másnak  a
bérlakást. 

K á l m á n   András biz. tag: Akik az előterjesztésben szerepelnek, akik nyújtottak be
korábban kérelmet, ők még mindig fenntartják a kérésüket? 

S z é n á s i   Gábor fogalmazó: Ez a lista még aktuális. 

K á l m á n   András biz. tag: Véleményem szerint valaki másnak legyen bérbe adva az
ingatlan. 

Dr. S z i l b e r e i s  z   Edit jegyző: Az eljárásunk is hibás volt. Nem kell mindig
mindent rendeleti úton szabályozni. Az hogy a bérleti jogviszonyt a beköltözés napjától,
nagyon  tág  fogalom,  és  átadjuk  az  irányítást  az  ügyfélnek.  Holott  fordítva  kellene,
megfelelő határidőket kellene szabni. Ha nem teljesíti, akkor annak jogvesztő hatálya
van.  Meghozhatja  a  bizottság  a  döntését  úgy  is,  hogy  megszab  határidőt,  például
március 15-től. Ki kell úgy értesíteni a most kijelölt bérlőt, hogy a határidő március 15-
e  legyen,  és  eddig  szíveskedjen  a  bérleti  szerződés  megkötésére  megjelenni.
Amennyiben nem, akkor úgy vesszük, hogy ő nem tart igényt erre a bérleményre és
ismételten új bérlőkijelölést fogunk alkalmazni. Sokkal konkrétabb leveleket kell írni,
ahol határidőket szabunk meg. Abban az esetben, hogyha az adott időpontban nem tud
megjelenni  és  nem  is  jelzi  ezt,  akkor  annak  következményei  lesznek.  Az  előző
324/2017. számú PVB. határozatot vissza kellene vonnia a bizottságnak. 
Kálmán András bizottsági tag kiment a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság üléséről.
Jelenlévő bizottsági tagok létszáma 4 fő. 

P a p p    Zoltán elnök:  A határozati  javaslatba  beleírhatjuk,  hogy március  15-től
odaadjuk másnak, de addig be kell  jönnie annak, akinek először kiutaltuk akár még
szerződéskötésre is. Ha nem jön be, akkor úgy tekintjük, hogy elállt ettől a szándékától. 
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S z é n á s i   Gábor fogalmazó: Javaslom, hogy miután dönt a bizottság Kuliga Lőrinc
mellett az említett időponttal, és ő nem élne a lehetőséggel, akkor ki lehetne jelölni azt a
bérlőt,  akivel meg lehetne kötni a szerződést, így nem kellene még egyszer behozni
bizottsági ülésre az előterjesztést. 

S z ű c s   Judit képviselő: De azt bele kellene fogalmazni, hogy a kiesett bérleti díjat
valamilyen formában térítse meg az önkormányzat részére. 

P a p p    Zoltán elnök: Két javaslat  hangzott  el.  Először is vissza kell vonnunk a
324/2017. sz. PVB. határozatot. 

Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg. 

A  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottság  4  igen  szavazattal  –  ellenszavazat  és
tartózkodás  nélkül  –  az  alábbi  határozatot  hozta:  (A  döntéshozatalban  résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő)
Tárgya: Határozat visszavonása (324/2017. (XI. 21.) 

61/2018. (II. 27.) sz. PVB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottsága  a
324/2017. (XI. 21.) sz. PVB. határozatát visszavonja.

Határidő: azonnal
Felelős: Papp Zoltán bizottsági elnök

P a p p    Zoltán elnök: A határozati javaslatot ki kellene egészíteni azzal, hogy 2018.
március 19. napjától adjuk ki 1 évre. Két javaslat hangzott el, az egyik Kuliga Lőrinc és
Szucsik Gábor kérelmezők. 

Először szavazzunk Szucsik Gábor kérelmezőről. Kérem, aki azzal egyetért,  hogy az
Alkotmány u. 26. sz. alatti piaci alapú bérlakást Szucsik Gábor kérelmezőnek adjuk ki
bérbe, szavazza meg. 

A Pénzügyi és Városfejlesztési  Bizottság 2 igen szavazattal  – 2 ellenszavazattal  – a
javaslatot  nem fogadta  el:  (A döntéshozatalban résztvevő,  jelenlévő  bizottsági  tagok
száma: 4 fő)

Kálmán  András bizottsági  tag  visszajött a  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottság
ülésére. Jelenlévő bizottsági tagok létszáma 5 fő. 

P a p p    Zoltán elnök: Az Alkotmány u. 26. sz. alatti piaci alapú bérlakásra Kuliga
Lőrincet hirdessük ki bérlőnek, bérleti jogviszonyát a beköltözés napjától 2018. március
19-től, határozott  ideig,  1 évre állapítsuk meg, valamint 3 havi elmaradt bérleti  díjat
fizesse meg szerződés kötésekor. Ha ezt nem vállalja,  akkor Szucsik Gábort jelöljük
meg bérlőnek. 
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Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg.  

A  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottság  5  igen  szavazattal  –  ellenszavazat  és
tartózkodás  nélkül  –  az  alábbi  határozatot  hozta:  (A  döntéshozatalban  résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő)
Tárgya: Alkotmány u. 26. bérlakás kiutalása Kuliga Lőrinc részére 

62/2018. (II. 27.) sz. PVB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottsága  az
5800 Mezőkovácsháza, Alkotmány u. 26. szám alatti piaci
alapú bérlakásra Kuliga Lőrincet hirdeti ki bérlőnek, azzal
a  feltétellel,  hogy  az  előző  bizottsági  döntés  óta  eltelt
időszakra  vonatkozóan  3  havi  bérleti  díját  megfizeti  és
2018.  március  19.  napjáig  bérleti  szerződést  köt.
Amennyiben  e  feltétellel  nem  köt  bérleti  szerződést,
Szucsik  Gábor  kérelmező  jogosult  szerződéskötésre  1
éves időtartamra.

Határidő:  a  bérlő  értesítése  a  döntésről,  és  a
Mezőkovácsházi  Településgazdálkodási  Kft.
értesítése  bérleti  szerződés  megkötésére
azonnal

Felelős: Szénási Gábor tanácsos

VIII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Álláshelyek megszüntetése (Kt. 2. sz. szóbeli 
      előterjesztése) 

P a p p    Zoltán elnök: Átadom a szót Szűcs Judit képviselő asszonynak.

S z ű c s   Judit képviselő: Polgármester úr többször is hangzotta, hogy ennek a három
személynek  minden  segítséget  adjanak  meg  az  intézményvezetők  arra,  hogy  ne  az
utcára kerüljenek, hanem lehetőség szerint egy másik munkahelyen tudjanak munkát
vállalni. Tegnap az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság ülésén elhangzott, hogy
a  három személyből  egy  személynek  ez  már  meg  fog  valósulni.  Milyen  segítséget
kapnak ehhez az intézményvezetők? 

P a p p    Zoltán elnök: Tudomásom szerint a Vízműhöz beajánlunk egy alkalmazottat. 

K á l m á n   András biz. tag: A Felügyelő Bizottság ülésén elmondtam, hogy nem
értem azt, hogy elküldünk egy személyt a MEZTEP Kft-től, visszaveszünk egy személyt
és betesszük a közmunkaprogramba és már nem három személynek adunk megbízási
díjat, hanem 4 főnek. Legyen 5 fő közmunkás és akkor azt a keretösszeget, havi 71 ezer
Ft-ot osszanak el 5 személy között. Erre kértem a munkatervet. Ha eddig szükség volt a
Kft-nél egy ilyen személyre, akkor most már nincs? 
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P a p p    Zoltán elnök: A napirenddel kapcsolatban van-e még valakinek kérdése,
véleménye?

Mivel több kérdés, vélemény nem hangzott el, kérem, aki az 1. sz. határozati javaslattal
egyetért, szavazza meg. 

A  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottság  5  igen  szavazattal  –  ellenszavazat  és
tartózkodás  nélkül  –  az  alábbi  határozatot  hozta:  (A  döntéshozatalban  résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő)
Tárgya: Óvodánál 1 fő fűtő, karbantartó álláshely elvonás 

63/2018. (II. 27.) sz. PVB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottsága  az
alábbi  határozati  javaslatot  javasolja  a  Képviselő-
testületnek elfogadni:

„Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  a  2018.  évi  negatív  költségvetési  különbözet
csökkentése érdekében arról dönt, hogy a Mezőkovácsházi
Négy Évszak Óvoda és Bölcsődében 1 fő fűtő, karbantartó
álláshely  és  annak  finanszírozása  2018.  június  15-től
elvonásra kerül. 

Felhatalmazza  az  intézményvezetőt,  hogy  tegye  meg  a
szükséges munkáltatói intézkedéseket. 
  
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”

A  Bizottság  felkéri  az  elnököt,  hogy  a  határozatot
ismertesse a következő Képviselő-testületi ülésen.

Határidő: 2018. február 28.
Felelős: Papp Zoltán elnök

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

A  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottság  5  igen  szavazattal  –  ellenszavazat  és
tartózkodás  nélkül  –  az  alábbi  határozatot  hozta:  (A  döntéshozatalban  résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő)
Tárgya: HSZK-nál 1 fő szakács álláshely elvonása 

64/2018. (II. 27.) sz. PVB. határozat
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Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottsága  az
alábbi  határozati  javaslatot  javasolja  a  Képviselő-
testületnek elfogadni:

„Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  a  2018.  évi  negatív  költségvetési  különbözet
csökkentése érdekében arról dönt, hogy a Mezőkovácsházi
Humán Szolgáltató Központban 1 fő szakács álláshely és
annak finanszírozása 2018. május 15-től elvonásra kerül. 

Felhatalmazza  az  intézményvezetőt,  hogy  tegye  meg  a
szükséges munkáltatói intézkedéseket. 
  
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”

A  Bizottság  felkéri  az  elnököt,  hogy  a  határozatot
ismertesse a következő Képviselő-testületi ülésen.

Határidő: 2018. február 28.
Felelős: Papp Zoltán elnök

P a p p    Zoltán elnök: Kérem, aki a 3. sz. határozati javaslattal egyetért, szavazza
meg. 

A  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottság  5  igen  szavazattal  –  ellenszavazat  és
tartózkodás  nélkül  –  az  alábbi  határozatot  hozta:  (A  döntéshozatalban  résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő)
Tárgya: MEZTEP Kft-nél 1 fő számviteli adminisztrátor álláshely megszüntetése

65/2018. (II. 27.) sz. PVB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottsága  az
alábbi  határozati  javaslatot  javasolja  a  Képviselő-
testületnek elfogadni:

„Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  a  Mezőkovácsházi  Településgazdálkodási,
Kereskedelmi  és  Szolgáltatási  Kft-nél  1  fő  számviteli
adminisztrátor  álláshelyet  megszüntet  2018.  március  15-
től. 

Felhatalmazza az ügyvezetőt, hogy tegye meg a szükséges
munkáltatói intézkedéseket. 
  
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”
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A  Bizottság  felkéri  az  elnököt,  hogy  a  határozatot
ismertesse a következő Képviselő-testületi ülésen.

Határidő: 2018. február 28.
Felelős: Papp Zoltán elnök

P a p p    Zoltán elnök: Kérem, aki a 4. sz. határozati javaslattal egyetért, szavazza
meg. 

A  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottság  5  igen  szavazattal  –  ellenszavazat  és
tartózkodás  nélkül  –  az  alábbi  határozatot  hozta:  (A  döntéshozatalban  résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő)
Tárgya: Határozat visszavonása (37/2018. (I. 25.) kt.)

66/2018. (II. 27.) sz. PVB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottsága  az
alábbi  határozati  javaslatot  javasolja  a  Képviselő-
testületnek elfogadni:

„Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete a 37/2018. (I. 25.) sz. kt. határozatát visszavonja. 

Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”

A  Bizottság  felkéri  az  elnököt,  hogy  a  határozatot
ismertesse a következő Képviselő-testületi ülésen.

Határidő: 2018. február 28.
Felelős: Papp Zoltán elnök

XXVI.  NAPIRENDI  PONT  TÁRGYA: Pályázat  benyújtása a  LEADER helyi
akciócsoportok  által  meghirdetett
felhívásokra  (Kt.  1.  sz.  szóbeli
előterjesztése)

P a p p    Zoltán elnök: Átadom a szót Dr. Szilbereisz Edit jegyző asszonynak. 

Dr. S z i l b e r e i s z    Edit jegyző: Ki kellene egészíteni a határozati javaslatot. Az
önkormányzat a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulással íratja meg a pályázatot és
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ennek fedezetére legfeljebb 250 ezer Ft-ot biztosít a fejlesztési célú tartalék terhére. Ez
azt jelenti, hogy 50 ezer Ft fix, a pályázat értéktől függene a pályázatíró díj és nyertes
pályázat esetén kell csak megfizetni a 200 ezer Ft-ot a Társulási döntésnek megfelelően.

K á l m á n    András biz. tag: Úgy beszéltünk meg az önkormányzat 2 millió Ft-tal fog
beszállni  a  LEADER-be.  Ez  azt  jelenti,  hogy  a  turisztikára  2  millió  Ft-ra  tudunk
pályázni. 

Dr. S z i l b e r e i s z    Edit  jegyző: Ezt körbe kellene járni. A Kalocsa Róza Kft. is ad
be pályázatot és az plusz 2 millió Ft? Összesen 4 millió Ft-nál tartunk. Úgy kellene
dönteni, hogy 2 millió Ft-ot az önkormányzat, és 2 millió Ft-ot a Kalocsa Róza Kft. ad
be.  Csak  legfeljebb  átadjuk  az  önerőt  a  Kalocsa  Róza  Kft-nek.  Javaslom  levenni
napirendről, ami holnapra átdolgozásra kerül. 

C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Több szereplőről van szó, így ezt a határozati
javaslatot nem lehet mellé tenni. Többször történt megbeszélés a civil szervezetekkel,
volt olyan szervezet, aki hajlandó volt az önkormányzattal együtt pályázni illetve volt
olyan, aki egyedül pályázott az önkormányzati célok érdekében. Úgy gondolom, hogy a
fürdő  kapcsán  egészen  jól  össze  lett  szedve,  hogy  miket  tudnának  külön-külön
megtenni. Csak a végkifejlet nem kerül ide. Minden egyes civil szervezetnek a pályázati
díját és az önerőt az önkormányzatnak kellene oda tennie valamilyen formában. 

K á l m á n    András biz. tag: Maga az önkormányzat és minden civil szervezet két
kiírásra jogosult. Van egy kis értékű összeg 300 ezer Ft-ig és van egy olyan összeg a
civilek  esetében  ahol  2  millió  Ft-ra  tudnak  pályázni  és  még  emellett  van  még  egy
turisztika, ahol szintén 2 millió Ft-ra tudnak pályázni. Lehet, hogy van olyan szervezet,
aki  3  pályázatot  tud  beadni.  Úgy  beszéltük  meg,  hogy  az  önerő,  amely  össze  fog
tevődni, a mögé be tud állni az önkormányzat körülbelül 2 millió Ft-tal. De tudomásom
szerint van erre fedezet 10 millió Ft-ig. 

P a p p    Zoltán elnök: A napirenddel kapcsolatban van-e még valakinek kérdése,
véleménye? 
Mivel nem hangzott el több kérdés, vélemény, kérem, aki egyetért azzal, hogy ezt az
előterjesztést levegyük napirendről, szavazza meg. 

A  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottság  5  igen  szavazattal  –  ellenszavazat  és
tartózkodás  nélkül  –  az  alábbi  határozatot  hozta:  (A  döntéshozatalban  résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő)
Tárgya: Előterjesztés napirendről levétele 

67/2018. (II. 27.) sz. PVB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottsága
Pályázat benyújtása a LEADER helyi akciócsoportok által
meghirdetett  felhívásokra  (Kt.  1.  sz.  szóbeli
előterjesztése) levette napirendjéről. 
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XXVII.  NAPIRENDI  PONT  TÁRGYA:  Megváltozott  munkaképességű
foglalkoztatott bérkiegészítésének
jóváhagyása  (Kt.  3.  sz.  szóbeli
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 a határozati javaslattal egyetért,
szavazza meg. 

A  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottság  5  igen  szavazattal  –  ellenszavazat  és
tartózkodás  nélkül  –  az  alábbi  határozatot  hozta:  (A  döntéshozatalban  résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő)
Tárgya: Megváltozott munkaképességű munkavállaló bérkiegészítése 

68/2018. (II. 27.) sz. PVB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottsága  az
alábbi  határozati  javaslatot  javasolja  a  Képviselő-
testületnek elfogadni:

„Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete hozzájárul egy fő megváltozott munkaképességű
munkavállaló  bérének  47.000  Ft/hó  kiegészítéséhez  hat
hónapon keresztül, összesen 282.000 Ft összegben.

A  bérkiegészítés  fedezetét  az  általános  célú  tartalék
képezi.

Határidő: azonnal  
Felelős: Varga Gusztáv polgármester
              Dr. Szilbereisz Edit jegyző”

A  Bizottság  felkéri  az  elnököt,  hogy  a  határozatot
ismertesse a következő Képviselő-testületi ülésen.

Határidő: 2018. február 28.
Felelős: Papp Zoltán elnök

XXVIII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Bejelentések

P a p p    Zoltán elnök: Van-e valakinek bejelentése? 
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M a z u r á k   Zoltán biz. tag: Az Arany János utca vasútállomás a szikvizes közötti
szakasza  járhatatlan.  Az  ottani  lakók  csak  a  járdán  tudnak  közlekedni.  Az  ottani
vállalkozónak nagyon sok törmeléke van és egy autóútnyi szélességet fel kellene tölteni
vele, hogy járható útszakasz legyen. 

Z  á  b  r  á  k    Istvánné képviselő:  Az  Ifjúsági  ltp.  játszótérről  beszéltünk,  hogy
életveszélyessé  vált.  Utána  nézett-e  valaki,  le  lett-e  bontva,  történt-e  valamilyen
intézkedés?  

K á l m á n   András biz. tag: Az Alkotmány utcai butiksornál a járda egy hosszabb
szakaszon meg van süllyedve. Ki kellene javítani azt a szakaszt. 

S z ű c s   Judit képviselő: Az óvodánknál volt egy csőtörés és nagyon megsüllyedt a
járda. Akkor Kürtösi Zsigmonddal kellett beszélnünk és nagyon szépen megjavították,
még a parkolóhoz is hozzá járultak. 

Mezőkovácsháza közútjait  némely emberek úgy használják,  mintha  a sajátjuk lenne.
Gondolok  itt  például  a  Munkaügyi  Központtal  szemben  lévő  pékségre,  amikor  árut
hoznak, kiteszik a vészvillogót és nagyon sokáig pakolnak. 
Az iskolánál 16 órakor hosszú kocsisor állja el azt az útszakasz részt, amikor már be
kellene sorolni. 
A Vásárhelyi úton a kanyarban, a Hungária Tollfeldolgozó előtt több kamion is meg
szokott állni. 

K á l m á n   András biz. tag: Az Árpád utcai kerékpárút mikor fog elkészülni? 
A  kerékpárúton  az  Alkotmány  Árpád  utcai  kereszteződésnél  nem  szállnak  le  a
kerékpárosok. Semmilyen tábla nem jelzi azt, hogy milyen céllal lett kialakítva. Ez a
Járási Hivatal előtt is érvényes. 

Z á  b  r  á  k    Istvánné  képviselő:  A Vállalkozói  fórumon  beszéltem  a  Hungária
Tollfeldolgozó vezetőjével  és elmondta,  hogy terjeszkednének,  épületet  is  akarnának
bővíteni, parkolót is, de nincs hely, ahol ezt meg tudnák oldani. 

A reformátuskovácsházi általános iskola előtt két hatalmas nagy tábla össze van törve. A
Kft. a saját költségén javítsa ki azt a két járdalapot. 

S ó k i   Zoltán műszaki irodavezető: Az Ifjúsági ltp. játszótérrel kapcsolatban nekünk
nincs kihelyezett játékunk. Mondtam a kollégának, hogy a lakóközösségi képviselőknek
írjon levelet, hogy vizsgálják felül. Mi bevállaljuk, hogy elbontjuk, de csak akkor, ha
megkérnek bennünket hivatalosan. 

A Járási  Hivatalnál  nem lehet  kijelölni  hivatalos  gyalogátkelőhelyet,  túl  közel van a
másik. A közútkezelővel és a rendőrséggel együtt állapítottuk meg a járdaátvezetésnek a
helyét. Ők javasolták ezt a helyszínt. Sokkal kevésbé balesetveszélyes, mint amikor az
úton történt a közlekedés. 

P a p p    Zoltán  elnök: Odaadtuk súrlyázásra az útszéleket. A 67-es út mellett van
gally, amit el kellene onnan vinni. Azzal mi a teendőnk? 
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A József Attila utcától a zsákutca felé eső résznél vannak olyan lámpatestek, amelyek
nem világítanak. Az Árpád és az Alkotmány utca sarkán, a járda és a kerékpárútnak a
összekötése nem jól sikerült. 

N a g y n é   Csiffáry Anna biz. tag: A Szabadság utca végén a nagyállomásnál lévő
útszakasz tele van kátyúval. 

P a p p    Zoltán elnök: Tekintettel arra, hogy több bejelentés nem hangzott el, az ülést
11 óra 10 perckor bezárom.

K.m.f.

  Papp Zoltán                              Sütő Lajos
        elnök                                                   jkv. hitelesítő 
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	4.) Könyvtár Alapító Okiratának módosítása (Kt. 16. sz. előterjesztése)
	Előterjesztést készítő: Dr. Csepregi Magdolna Mónika tanácsos
	5.) Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása (Kt. 17. sz. előterjesztése)
	Előterjesztést készítő: Dr. Csepregi Magdolna Mónika tanácsos
	6.) Településgazdálkodási Kft. üzleti terve (Kt. 19. sz. előterjesztése)
	Előterjesztést készítő: Zatykó Attila költségvetési irodavezető-helyettes
	7.) Megállapodás közmunkáról (Kt. 21. sz. előterjesztése)
	Előterjesztést készítő: Zsótér Andrea vagyongazda
	8.) Álláshelyek elvonása (Kt. szóbeli 2. sz. előterjesztése)
	Előterjesztést készítő: Novákné Vágási Gizella főtanácsos
	9.) Közbeszerzési terv (Kt. 3. sz. előterjesztése)
	Előterjesztést készítő: Dr. Szilbereisz Edit jegyző
	10.) 2017. évi költségvetési rendelet módosítása (Kt. 23. sz. előterjesztése)
	Előterjesztést készítő: Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési irodavezető
	11.) 2018. évi költségvetési rendelet (Kt. 2. sz. előterjesztése)
	Előterjesztést készítő: Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési irodavezető
	12.) SZMSZ módosítása (Kt. 24. sz. előterjesztése)
	Előterjesztést készítő: Dr. Csepregi Magdolna Mónika tanácsos
	13.) Gyulai Közüzemi Kft. gördülő fejlesztési terve (Kt. 6. sz. előterjesztése)
	Előterjesztést készítő: Sóki Zoltán műszaki irodavezető
	14.) Orosházi Kórház támogatási kérelme (Kt. 8. sz. előterjesztése)
	Előterjesztést készítő: Majorné Balla Ildikó főtanácsos
	15.) Hulladékgazdálkodási szerződés módosítása (Kt. 9. sz. előterjesztése)
	Előterjesztést készítő: Sóki Zoltán műszaki irodavezető
	16.) Közvilágítás korszerűsítés előkészítése (Kt. 14. sz. előterjesztése)
	Előterjesztést készítő: Sóki Zoltán műszaki irodavezető
	17.) Opten Kft. ajánlata (Kt. 18. sz. előterjesztése)
	Előterjesztést készítő: Hemzőné Csende Erzsébet adóügyi ügyintéző
	18.) Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása (Kt. 22. sz. előterjesztése)
	Előterjesztést készítő: Dr. Csepregi Magdolna Mónika tanácsos
	19.) Hagyományok Nyomában Egyesület elszámolása (Biz. 1. sz. előterjesztése)
	Előterjesztést készítő: Szlanyinka Tamara pénzügyi előadó
	20.) MTE (Biz. 2. sz. előterjesztése)
	Előterjesztést készítő: Szlanyinka Tamara pénzügyi előadó
	21.) Polgárőr Egyesület elszámolőása (Biz. 3. sz. előterjesztése)
	Előterjesztést készítő: Szlanyinka Tamara pénzügyi előadó
	22.) Szivárvány Egyesület (Biz. 4. sz. előterjesztése)
	Előterjesztést készítő: Szlanyinka Tamara pénzügyi előadó
	23.) Mezőkovácsházi Tűzoltókért Alapítvány elszámolása (Biz. 5. sz. előterjesztése)
	Előterjesztést készítő: Szlanyinka Tamara pénzügyi előadó
	24.) Magyar Vöröskereszt elszámolása (Biz. 6. sz. előterjesztése)
	Előterjesztést készítő: Szlanyinka Tamara pénzügyi előadó
	25.) Alkotmány u. 26. sz. alatti bérlakás kiadása (Biz. 7. sz. előterjesztése)
	Előterjesztést készítő: Szénási Gábor tanácsos
	28.) Bejelentések
	XI. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: 2018. évi költségvetési rendelet (Kt. 2. sz. előterjesztése)
	P a p p Zoltán elnök: Átadom a szót Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési irodavezetőnek.
	Á g o s t o n n é Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: Többkörös egyeztető tárgyalások után elkészült az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelet-tervezete. Az idő szűkössége miatt még az anyag munkaanyag néven került kiküldésre, de gyakorlatilag nem változtattunk rajta semmit. Annyi, hogy azokkal a táblákkal, amelyek most kiosztásra kerültek a költségvetési rendelet táblák teljes egészében kiegészültek. Kitekintő határozathoz is elkészült a melléklet. Ez azért szükséges, mert március 17-ig minden évben jelenteni kell az önkormányzatok hitelfelvételi szándékát a Kormány felé.
	A költségvetési főösszegünk 1.854.977.000 Ft. Ez már egy nagyon magas főösszeg jelenleg is, a pályázatoknak még csak egy részét tartalmazza. Az új TOP-os pályázatoknak a főösszegei még nem kerültek beépítésre. Mire ez a költségvetés a 2018. év végére megvalósul, akár a 3,5 milliárd Ft-ot is elérheti összességében.
	Az egyeztető tárgyalások megkezdésekor a működési hiány 115 millió Ft volt. Ezt követően január 25-én ezt megtárgyalta a Képviselő-testület valamint február 6-án voltak az Intézményi Egyeztető tárgyalások, majd ezt követte az Intézményi Érdekegyeztető tárgyalás, ahol a munkajogi dolgokat is átbeszéltük. Valamint volt még egy egyeztetésünk, mivel abban az időben a hiány 68 millió Ft összegben állt meg, és voltak benne kockázatos tételek, ezért Polgármester úr még egy egyeztetést hívott össze, az alpolgármesterek, bizottsági elnökök részvételével. Azon az ülésen még születtek olyan intézkedések, amelyeket a költségvetésbe be kellett építeni. Ez 5,5 fő létszám elvonásról szól. Három olyan álláshely van, amelyen ténylegesen vannak emberek, és 2,5 olyan állás, amely úgy kerül megszüntetésre, hogy az jelenleg betöltetlen volt. Ennek a költségvetési hatásai polgármester úr kérése szerint már átvezetésre kerültek a költségvetésen. Tehát így jelenleg a költségvetési bevételek és kiadások negatív különbözete 45.660.000 Ft. Erre az összegre rendkívüli önkormányzati támogatás van beépítve a költségvetésbe.
	A fejlesztési hiányunk 227.000.000 Ft-ról indult. A csökkenéseket követően 213.000.000 Ft-on áll. Ebben szerepel a 130 millió Ft-os hitelfelvétel, ami a Deák, Móra és Kinizsi utca felújításához kapcsolódik. Elkészült az a tábla is a költségvetési rendeletben, ami a kötelező és nem kötelező feladatokat osztja meg, és mutatja be az egyes feladatoknak a finanszírozását. Ez egy nagyon szemléletes tábla. Látszik benne, hogy a normatíva milyen tevékenységekre kerül felhasználásra. Itt került felosztásra az a 22 millió Ft-os egyéb szociális normatíva is, amely megmaradt az önkormányzati segélyezések és a közfoglalkoztatás önerejének a levétele után. Jelenleg a Négy Évszak Óvoda és Bölcsődénél a bölcsődei feladatellátáson illetve a Humán Szolgáltató Központnál lettek felhasználva. Így tulajdonképpen 22 millió Ft-tal csökkentettük a két intézménynek az önkormányzati támogatását.
	Igazából lecsökkent a Négy Évszak Óvodánál és Bölcsődénél 2.163.000 Ft-ra a 8 millió Ft feletti önkormányzati támogatás. A Gyermekjóléti Központnak a finanszírozása egy az egyben odakerült. A Családsegítésnek az önkormányzati támogatása egyben odakerült. A Szociális étkezés illetve az iskolaétkeztetés sem lett még elszámolva. Így összességében ez 22 millió Ft-tal javította a két intézménynek a költségvetését.
	P a p p Zoltán elnök: Ami még sok, azok a fejlesztési bevételek és kiadások különbözete.
	Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?
	Mivel nem volt, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg.
	X. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: 2017. évi költségvetési rendelet módosítása (Kt. 23. sz. előterjesztése)
	P a p p Zoltán elnök: Átadom a szót Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési irodavezetőnek.
	Á g o s t o n n é Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: Az Államháztartási törvény úgy rendelkezik, hogy minden évben december 31-i fordulónappal teljesítési adatokhoz igazítjuk az előirányzatokat. Ezt február 28-ig lehet benyújtani elfogadásra a Képviselő-testület elé. Ez valósul meg ebben a rendeletben, hogy minden intézmény a saját teljesítési adataihoz igazítja a költségvetésnek az előirányzatokat. A végére az átvezetésekkel megképződik az a tartalék, amelyet egyébként is tudtunk, hogy rendelkezésre áll, hisz nagyon sok pályázatunk van folyamatban. Tartalékkal zárjuk az évet.
	Felfedeztünk egy hibát az EFI elszámolásnál, mert véletlenül a hosszú távú közfoglalkoztatásnak egy havi bére az EFI tevékenységére lett elszámolva. Ezt a kollégák rendezték. Jelenleg az EFI-nek tart az elszámolása, a holnapi nappal kell benyújtani és elszámolni a Minisztérium felé. Esetleg még módosítás a rendelet elfogadásáig előfordulhat.
	P a p p Zoltán elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?
	K á l m á n András biz. tag: A Projektek felsorolásában a Fogorvosi rendelő felújítását nem látom.
	Á g o s t o n n é Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: Azért, mert még ott nincs előirányzat. Ahol a 2017-es évben támogatási szerződés került megkötésre, azok a 2017-es költségvetési rendeletben szerepelnek. Ahol 2018. januárjáig megkötésre kerültek a támogatási szerződések, azok a projektek benne vannak a 2018-as költségvetésben. De ahol még a szerződéskötési szakasz tart, azokat még nem tettük bele.
	V. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása (Kt. 17. sz. előterjesztése)
	P a p p Zoltán elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?
	Mivel nem volt, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg.
	IV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Könyvtár Alapító Okiratának módosítása (Kt. 16. sz. előterjesztése)
	P a p p Zoltán elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?
	Mivel nem volt kérdés, vélemény, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg.
	XVIII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása (Kt. 22. sz. előterjesztése)
	P a p p Zoltán elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?
	Mivel nem volt, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg.
	VI. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Településgazdálkodási Kft. üzleti terve (Kt. 19. sz. előterjesztése)
	P a p p Zoltán elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?
	Z a t y k ó Attila költségvetési irodavezető-helyettes: Szóbeli kiegészítést tennék szövegezési eltérésre. Az előterjesztés szövege 3-as pontjában számviteli ügyintéző van írva, ez egész pontosan számviteli adminisztrátor. Valamint az Üzleti Tervnek a 3. oldalán a FEOR szám helyesen 4129. Az álláshely elvonásánál ez helyesen szerepel már.
	N a g y n é Csiffáry Anna biz. tag: Megtárgyalta a Felügyelő Bizottság a Kft. Üzleti Tervének módosítását és elfogadta azt.
	Á g o s t o n n é Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: Tegnapi nap folyamán ügyvéd úr itt volt és egyeztettük az álláshelyek megszüntetését. Kért egy pár módosítást a szövegezésben. Az egyik az, hogy a 2. oldalon, ahol ki van vastagítva, nem 1 fő adminisztrátor pénztáros, hanem 1 fő számviteli adminisztrátor fog szerepelni. És nem pedig április 30-tól, hanem legkésőbb május 15-től. Munkajogi dolgok miatt hagyni kellett egy pár napot. A megszűnés nem március 1-től, hanem március 15-től, így ki fog tolódni április 30-ig a 45 nap.
	C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Szekeres Lajos FEB elnök lebetegedett, ezért nem tud jelen lenni a bizottsági ülésen.
	K á l m á n András biz. tag: Ha a Kalocsa Róza Kft-nek van Munkaterve, akkor nem lehetne esetleg a Kft.-nek is egy Munkatervet készíteni? Rengeteg kérdésem volt FEB ülésen, melyre senki nem tudott válaszolni. Úgy gondolom, ha egy komoly Ipari Parkot fog működtetni a Kft., akkor mindenképpen kell egy Munkaterv a Kft-nek. Szeretném javasolni új határozatként, hogy a márciusi ülésre készüljön el a Meztep Kft. 2018. évi Munkaterve.
	P a p p Zoltán elnök: Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, az elhangzott módosításokkal, szavazza meg.
	P a p p Zoltán elnök: Kérem, aki egyetért az újonnan megfogalmazott határozati javaslattal, szavazza meg.
	Kérem, aki egyetért ezzel, szavazza meg.
	Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a márciusi ülésre készüljön a Településgazdálkodási Kft-nek 2018. évi Munkaterve.
	Határidő: márciusi soros ülés
	Felelős: Varga Gusztáv polgármester
	VII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Megállapodás közmunkáról (Kt. 21. sz. előterjesztése)
	P a p p Zoltán elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?
	Mivel nem volt, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg.
	I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Mezőkovácsháza Vis Medica Kft. támogatási kérelme (Kt. 7. sz. előterjesztése)
	P a p p Zoltán elnök: Ismerteti az előterjesztést.
	Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?
	N a g y n é Csiffáry Anna biz. tag: Ez egyeztetésre került a főorvos asszonnyal?
	P a p p Zoltán elnök: Úgy gondolom, hogy a bruttó összeget nem is kellene nekünk támogatni, mert ő Kft. és ÁFÁ-s.
	C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Azt nem tudom, hogy történt-e egyeztetés a főorvos asszonnyal. Ha jól tudom, egy korábbi megállapodásban van egy keretösszeg, mely 1 millió Ft és feltételezem, hogy valamilyen arányosítással lett ez a 300.000 Ft.
	Á g o s t o n n é Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: Annyit tudok erről, hogy polgármester úr 300.000 Ft-ra tett javaslatot.
	C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Milliós nagyságrendű megtakarítása van a napkollektorok miatt.
	Á g o s t o n n é Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: A szerződésben nincs semmiféle megkötés erre vonatkozóan. Arra van, hogy az önkormányzat méltányolja a kérését és erre 1 millió Ft van a költségvetésbe beállítva, maximum ennek a keretnek a terhére.
	P a p p Zoltán elnök: Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg.
	II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Jámbor József kártérítési ügye (Kt. 10. sz. előterjesztése)
	P a p p Zoltán elnök: Miért nem kezdeményeztük a bérleti szerződés felmondását gazdasági év végével. Ez ügyintézői hiba. Véleményem szerint arra a területre nem költött 40.000 Ft-ot.
	Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?
	Z á b r á k Istvánné képviselő: Nyilvánvaló, hogy ügyintézői probléma, sőt azt is tudjuk, hogy kihez tartozik. Véleményem szerint fizesse ki az ügyintéző ezt az összeget.
	S z ű c s Judit képviselő: Az a probléma, hogy sorozatosan szembesülünk ilyen-olyan problémákkal. Ez a bizottság fogja tárgyalni az Alkotmány utcai piaci alapú bérlakást, elfelejtettek szólni, hogy akinek kiutalta a bizottság a lakást az nem kötött szerződést. Hónapok teltek el, és annak a lakásnak a bérleti díja 50.000 Ft. Folyamatosan anyagi kárt okoznak a városnak következmények nélkül. Mi álláshelyeket szüntetünk meg és sorra jönnek ilyen problémák. Tegnap a bizottsági ülésen bátor voltam, és elmondtam, hogy mikor az I. emeleti egyeztető tárgyalásra véletlenül becsöppentem, ott voltak olyan variációk, hogy a nem megfelelő munkavégzés miatt ügyintézőknek, vagy apparátusban dolgozóknak lehetne a munkaidejét csökkenteni 4 vagy 6 órára.
	P a p p Zoltán elnök: Az előterjesztő még nem dolgozott itt, amikor erről döntést hoztunk 2017. március 23-án. Mi miért nem szüntettük meg a bérletet.
	Z s ó t é r Andrea vagyongazda: A szerződés felmondást megelőző napokban szereztem tudomást, hogy ezt a szerződést mihamarabb megszüntessem. Ügyiratom sem volt erre vonatkozóan. A feletteseimmel megbeszéltem, hogy ezt a szerződést fel kell mondani sürgősen. Megbeszéltem Jámbor Józseffel, hogy neki mi lenne a követelése, vagy milyen hátránya származna ebből. Ő beszélni akart a polgármester úrral, ami meg is történt. A polgármester úr kérte a felhatalmazást a Képviselő-testülettől, hogy a kártérítéssel kapcsolatban folytasson le tárgyalásokat. Erről jegyzőkönyvet vettem fel, hogy Jámbor József milyen összegű kártérítést szeretne kérni. Erről nyomozásokat nem végeztem, hogy jogos-e vagy nem jogos a kérés. A 40.000 Ft-ról nekem is van magánvéleményem. A jegyzőkönyvbe felvettem, hogy neki milyen költségei keletkeztek. Ha mondjuk a testület úgy gondolja, hogy csökkenteni szeretné ezt az összeget, akkor felajánlja a kevesebb összeget Jámbor Józsefnek, melyben nem vagyok biztos, hogy nem fogadja el.
	P a p p Zoltán elnök: Véleményem szerint körülbelül a 20.000 Ft lenne a reális.
	S z ű c s Judit képviselő: Ha számlával tudná igazolni, akkor nekünk kötelességünk lenne odaadni a 40.000 Ft-ot.
	P a p p Zoltán elnök: kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg.
	III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Kalocsa Róza Kft. 2018 évi üzleti terve (Kt. 13. sz. előterjesztése)
	P a p p Zoltán elnök: Ismerteti az előterjesztést.
	Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?
	Mivel nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal, szavazza meg.
	IX. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Közbeszerzési terv (Kt. 3. sz. előterjesztése)
	P a p p Zoltán elnök: Ismerteti az előterjesztést.
	Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?
	K á l m á n András biz. tag: Ipari terület kialakítása nyertes pályázat, melyet a Kft. fog megvalósítani, miért nem szerepel?
	P a p p Zoltán elnök: Mi válaszolni erre nem tudunk.
	K á l m á n András biz. tag: Legutóbb azt beszéltük jegyző asszonnyal, hogy lesz külön Közbeszerzési Szabályzata a Kft-nek.
	P a p p Zoltán elnök: Az is egy megoldás, ha a 2. sz. határozati javaslatot nem fogadjuk el.
	Kérem, aki egyetért az előterjesztésben szereplő 1. sz. határozati javaslattal, szavazza meg.
	P a p p Zoltán elnök: Kérem, aki egyetért az előterjesztésben szereplő 2. sz. határozati javaslattal, szavazza meg.
	XII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: SZMSZ módosítása (Kt. 24. sz. előterjesztése)
	P a p p Zoltán elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?
	Mivel nem volt, kérem, aki egyetért a rendelet-tervezettel, szavazza meg.
	XIII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Gyulai Közüzemi Kft. gördülő fejlesztési terve (Kt. 6. sz. előterjesztése)
	P a p p Zoltán elnök: Ismerteti az előterjesztést.
	Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?
	Mivel nem volt, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg.
	Felelős: Papp Zoltán elnök
	XIV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Orosházi Kórház támogatási kérelme (Kt. 8. sz. előterjesztése)
	P a p p Zoltán elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?
	S z ű c s Judit képviselő: A bizottságnak a mai anyagában szerepel a helyi szervezeteink, és alapítványaink tavalyi támogatásáról szóló beszámoló. Azt gondolom, hogy elismerve a cél nemességét és a kérelemnek a jogosságát, ezt a 200.000 Ft-ot én túlzónak tartom. Azzal is gesztust gyakorolunk, ha 100.000 Ft-ot biztosítunk. Azt az elvet követve, hogy szűkös anyagi helyzetben vagyunk stb.
	P a p p Zoltán elnök: Korábban, mikor hozzánk fordultak, nem adtunk támogatást. A 100.000 Ft-ot tudom javasolni.
	Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, azzal, hogy 100.000 Ft támogatást biztosítsunk, szavazza meg.
	XV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Hulladékgazdálkodási szerződés módosítása (Kt. 9. sz. előterjesztése)
	P a p p Zoltán elnök: Ismerteti az előterjesztést.
	Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?
	S ó k i Zoltán műszaki irodavezető: A gond csak az lehet, hogy a szerződés tavalyi évben lejárt. Igazából nem tudom, hogy a szerződés lejárta utáni dátummal lesz-e lehetőség meghosszabbítani. Mert amit a DAREH küldött eredeti módosítási javaslatot, abban a tavalyi dátum szerepelt. Ezt jegyző asszony most átírta idei dátumra. Ezt majd ő eldönti, mint jogi szakember, hogy egy már hatályon kívül lépett szerződést, utána két-három hónappal meglehet-e hosszabbítani. Mi időben jeleztük a DAREH felé.
	P a p p Zoltán elnök: Kérdezném, hogy sárga kukát a cégek továbbra sem kaphatnak? A honlapra tegyük már fel a kukát szállítási idejét.
	S ó k i Zoltán műszaki irodavezető: Nem tudom, utána fogok járni.
	P a p p Zoltán elnök: Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg.
	XVI. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Közvilágítás korszerűsítés előkészítése (Kt. 14. sz. előterjesztése)
	P a p p Zoltán elnök: Ismerteti az előterjesztést.
	Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?
	K á l m á n András biz. tag: Az előterjesztésben szerepel egy elég nagy összeg, mégpedig 71.735.440.000 Ft. Ez az összeg miből fog összejönni?
	S ó k i Zoltán műszaki irodavezető: Igazából a megtakarításnak az összege fedezné. Ez egy hasonló konstrukció, mint ami 2004-ben megcsinált az önkormányzat. Akkor is lecserélésre kerültek a közvilágítási lámpatestek. Megfinanszírozza a nyertes kivitelező a beruházást. Az 50%-os megtakarítás, ami az áramdíj, plusz a másik 50% a karbantartás díjnál fedezi a beruházás költségét. Ezt ugyanúgy havi részletekben fizetnénk ki. 12 évig tényleges, konkrét pénzbeli megtakarítást nem jelentene. Utána pedig drasztikusan csökkenne a fizetni való. Ezeknek a lámpáknak az élettartalma legalább 25 év.
	C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Mi azzal a céggel beszéltük végig, aki jelenleg az üzemeltető, hogy mit lehet. Ők feltették az Alkotmány utcán a ledes izzókat pont azért, mert az országban sok helyen tapasztaltunk problémákat, hogy nem volt jó a fény stb. Rengeteg kérdést intéztünk a lámpatest gyártója felé. Mezőkovácsháza egy érdekes település ilyen szempontból. Az Árpád utca viszonylag széles, valamint vannak kevésbé széles utcák. Ezekre minden tekintetben sikerült megnyugtató választ kapni. Kaptunk egy javaslatot Füzesgyarmattól és Szarvastól, ott már ez megvalósult és működnek a lámpatestek.
	S ó k i Zoltán műszaki irodavezető: 2004-ben, amikor ezt az önkormányzat meglépte, már 38-40 millió Ft körül volt az éves közvilágítási díjunk. Ez most 19-20 millió Ft, tehát felére csökkent, és ezt még mindig lehet a későbbiekben felére csökkenteni.
	P a p p Zoltán elnök: Ennek a másik variációja az lenne, hogy hitelt veszünk fel és azt fizetjük. A 12 év nagyon hosszú időnek tűnik, de egyszerűbb, mint hitelt felvenni.
	S ó k i Zoltán műszaki irodavezető: Többféle futamidőre is próbáltuk kidolgozni, 10-11-12 évre. Igazából 12 év az, hogy éves szinten van egy 200.000 Ft-os megtakarítása az önkormányzatnak. Ha viszont 11 évre kérnénk az ajánlatokat, akkor éves szinten egy 300.000 Ft-os többletet jelentene a mostani energia számlához képest.
	P a p p Zoltán elnök: A jelenlegi próbalámpatestekre sok ember azt mondta, hogy minimum olyan, de inkább jobb a megvilágítása.
	Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg.
	XVII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Opten Kft. ajánlata (Kt. 18. sz. előterjesztése)
	P a p p Zoltán elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?
	S z ű c s Judit képviselő: Ezzel a szolgáltatással a fizetési hajlandóságot úgysem tudjuk befolyásolni. Mennyivel vagyunk előrébb, ha ő adatokat szolgáltat a településeken lévő vállalkozásokról illetve cégekről.
	Á g o s t o n n é Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: Bennünket az Opten Informatikai Kft. keresett meg ezzel az ajánlattal. Úgy gondoltuk, hogy érdemes rajta elgondolkodni. A cég minden héten egy adatbázist bocsájt a rendelkezésünkre Mezőkovácsházát érintően telephelynyitásokról, fióktelepek nyitásáról illetve a megszűnő, végelszámolás, felszámolás alatt lévő vállalkozásokról. Ezeket az információkat tartalmazza a Csődértesítő is, melyet mi járatunk is, de abban országos szinten van folyamatosan közzétéve. Az, hogy ki nyitott új fióktelepet, és kinek van új telephelye az a Csődértesítőből nem derül ki. Volt régebben már egy olyan kezdeményezés, amikor nagyon sok ilyen céget tártunk fel és bevontuk az adózói körbe és azóta is adófizetők. Mezőkovácsháza kedvezményezett térségnek számít bizonyos pályázatoknál magasabb támogatású intenzitást lehet lehívni. Ha nem jelentkezik be adóalanynak és bele sem kerül a látókörünkbe, akkor automatikusan keletkezik Mezőkovácsházán adófizetési kötelezettsége. Tehát köteles valamilyen mutató alapján valamennyi iparűzési adót ide befizetni. Azt mérlegeltük a kollegámmal, hogy ebből a szempontból lehet, hogy érdemes lenne ezzel foglalkozni. Ha konkrét cégneveket tudunk, akkor jelenleg a cégjegyzékben erre rá lehet keresni. Mi ebben láttunk némi relációt. Volt olyan cégünk abban a bizonyos feltárási időszakban, aki éves szinten 1 millió Ft adót fizet be azóta is. Mindenképpen mérlegelésre javaslom a Képviselő-testületnek. Tudjuk, hogy nem olcsó a díja, de mivel, hogy ezek a feltételek még most is fennállnak Mezőkovácsházára vonatkozóan és ez egy éves szerződés, lehet, hogy egy próbát megérne, hogy milyen hozadéka van neki.
	C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Azt is be kellene vezetni, hogy ne fogadjuk el az első ajánlatnak az összegét. Próbáljunk egy viszont ajánlatot, vagy egy egyeztetést lefolytatni.
	K á l m á n András biz. tag: Legutóbb vállalkozói fórumon polgármester úr megkért arra, hogy gyűjtsem össze azokat a projekteket, melyek ebben az évben realizálódtak. Megtaláltam 19 db GINOP-os pályázatot és rengeteg olyan cég van, akiről még én sem hallottam. Minimum van közöttük 4-5 olyan cég, aki teljesen új. Nyilván valamekkora összeggel kell támogatni, mondjuk 120.000 Ft. Ha ezt az összeget elfogadják, akkor rendben, de ha nem akkor majd visszakerül.
	S z ű c s Judit képviselő: Ha ez próba lenne, akkor csak félévre kössünk szerződést.
	Á g o s t o n n é Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: Csak 1 éves szerződést lehet kötni.
	XIX. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Hagyományok Nyomában Egyesület elszámolása (Biz. 1. sz. előterjesztése)
	P a p p Zoltán elnök: Ismerteti az előterjesztést.
	Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?
	XX. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: MTE elszámolása (Biz. 2. sz. előterjesztése)
	P a p p Zoltán elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?
	XXI. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Polgárőr Egyesület elszámolása (Biz. 3. sz. előterjesztése)
	P a p p Zoltán elnök: Ismerteti az előterjesztést.
	Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?
	XXII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Szivárvány Egyesület elszámolása (Biz. 4. sz. előterjesztése)
	P a p p Zoltán elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?
	XXIII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Mezőkovácsházi Tűzoltókért Alapítvány elszámolása (Biz. 5. sz. előterjesztése)
	P a p p Zoltán elnök: Ismerteti az előterjesztést.
	Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?
	XXIV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Magyar Vöröskereszt elszámolása (Biz. 6. sz. előterjesztése)
	P a p p Zoltán elnök: Ismerteti az előterjesztést.
	Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?
	XXV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Alkotmány u. 26. sz. alatti bérlakás kiadása (Biz. 7. sz. előterjesztése)
	P a p p Zoltán elnök: Átadom a szót Zábrák Istvánné képviselő asszonynak.
	Z á b r á k Istvánné képviselő: Kuliga Lőrinc nem jelentkezett több hónapon keresztül, ezért az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság úgy gondolta, hogy a kézhezvételről számított 10 napon belül szerződést kell kötni, és aki nem jön 10 napon belül szerződést megkötni, akkor a következő bizottsági ülésen újra kiutaljuk a lakást másnak, mert hogy nincs ilyen rendeletünk. Véleményem szerint Szucsik Gábor és élettársa részére kellene bérbe adni. Mindkettőjük rendőrök és itt laknak Mezőkovácsházán.
	M a z u r á k Zoltán biz. tag: Javaslom, hogy Kuliga Lőrinc kapja meg a bérlakást. A bérlő is és az önkormányzat is hibázott. A szerződésben nem volt megjelölve, hogy amennyiben bizonyos időn belül nem köti meg a szerződést, akkor automatikusan lemond róla. Ő is egy olyan vállalkozó, aki elég magas iparűzési adót fizet. Bizonyos feladatok elvégzésében a Településgazdálkodási Kft-nek ez a vállalkozó be tudna segíteni. Ami összeget az önkormányzat most elveszített két hónap alatt, akkor azt valamilyen módon térítse meg az önkormányzat részére.
	C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Amikor beszéltem Kuliga Lőrinccel elmondtam neki, hogyha valamilyen gondja van, akkor írja el és hozza az önkormányzathoz. De a mai napig nem keresett bennünket.
	M a z u r á k Zoltán biz. tag: A határozati javaslatba bele írhatjuk, hogy például, ha 10 napon belül nem jelentkezik, nem él a lehetőséggel, akkor kiadjuk másnak a bérlakást.
	K á l m á n András biz. tag: Akik az előterjesztésben szerepelnek, akik nyújtottak be korábban kérelmet, ők még mindig fenntartják a kérésüket?
	S z é n á s i Gábor fogalmazó: Ez a lista még aktuális.
	K á l m á n András biz. tag: Véleményem szerint valaki másnak legyen bérbe adva az ingatlan.
	Dr. S z i l b e r e i s z Edit jegyző: Az eljárásunk is hibás volt. Nem kell mindig mindent rendeleti úton szabályozni. Az hogy a bérleti jogviszonyt a beköltözés napjától, nagyon tág fogalom, és átadjuk az irányítást az ügyfélnek. Holott fordítva kellene, megfelelő határidőket kellene szabni. Ha nem teljesíti, akkor annak jogvesztő hatálya van. Meghozhatja a bizottság a döntését úgy is, hogy megszab határidőt, például március 15-től. Ki kell úgy értesíteni a most kijelölt bérlőt, hogy a határidő március 15-e legyen, és eddig szíveskedjen a bérleti szerződés megkötésére megjelenni. Amennyiben nem, akkor úgy vesszük, hogy ő nem tart igényt erre a bérleményre és ismételten új bérlőkijelölést fogunk alkalmazni. Sokkal konkrétabb leveleket kell írni, ahol határidőket szabunk meg. Abban az esetben, hogyha az adott időpontban nem tud megjelenni és nem is jelzi ezt, akkor annak következményei lesznek. Az előző 324/2017. számú PVB. határozatot vissza kellene vonnia a bizottságnak.
	Kálmán András bizottsági tag kiment a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság üléséről. Jelenlévő bizottsági tagok létszáma 4 fő.
	P a p p Zoltán elnök: A határozati javaslatba beleírhatjuk, hogy március 15-től odaadjuk másnak, de addig be kell jönnie annak, akinek először kiutaltuk akár még szerződéskötésre is. Ha nem jön be, akkor úgy tekintjük, hogy elállt ettől a szándékától.
	S z é n á s i Gábor fogalmazó: Javaslom, hogy miután dönt a bizottság Kuliga Lőrinc mellett az említett időponttal, és ő nem élne a lehetőséggel, akkor ki lehetne jelölni azt a bérlőt, akivel meg lehetne kötni a szerződést, így nem kellene még egyszer behozni bizottsági ülésre az előterjesztést.
	S z ű c s Judit képviselő: De azt bele kellene fogalmazni, hogy a kiesett bérleti díjat valamilyen formában térítse meg az önkormányzat részére.
	Kálmán András bizottsági tag visszajött a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság ülésére. Jelenlévő bizottsági tagok létszáma 5 fő.

