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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. augusztus 30-án 13 óra 30 perces kezdettel
tartott rendkívüli nyílt ülésén. 

Az ülés helye:     Városháza
tanácskozó terme

J E L E N      VANNAK:

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

                     Mazurák Zoltán bizottsági tagok 

Távolmaradását bejelentette:
Nagyné Csiffáry Anna bizottsági tag

Jelen volt még:  Csepreghy Elemér alpolgármester
Szénási István alpolgármester 
Dr. Szilbereisz Edit jegyző

                       Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési irodavezető
Sóki Zoltán műszaki irodavezető
Zábrák Istvánné képviselő
Szűcs Judit képviselő
Kovalik Angéla Humán Szolgáltató Központ vezetője

P a p p   Zoltán elnök: Tisztelettel köszöntöm a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
ülésén megjelent tagokat, Alpolgármester urakat, Dr. Szilbereisz Edit jegyző asszonyt,
Irodavezetőket és a meghívott vendégeket. 

A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 5 fő tagjából 3 fő van jelen. Nagyné Csiffáry
Anna  bizottsági  tag  távolmaradását  bejelentette.  Sütő  Lajos  bizottsági  tag  érkezése
későbbre várható. 



A bizottság határozatképes, az ülést megnyitom.

P a p p   Zoltán elnök: Javaslom, hogy a bizottság az ülés megkezdése előtt kiosztott
TOP pályázatok  közbeszerzési  eljárásaiban  az  ajánlattételi  felhívások  módosításáról
tárgyában készült szóbeli előterjesztést vegye napirendjére. 

Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg. 

A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás
nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági
tagok száma: 3 fő)
Tárgya: Előterjesztés napirendre vétele 

183/2018. (VIII. 30.) sz. PVB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottsága  a
TOP pályázatok közbeszerzési eljárásaiban az ajánlattételi
felhívások  módosításáról tárgyában  készült  szóbeli
előterjesztést napirendjére vette.

P a p p   Zoltán elnök: Javaslom a fentiek alapján kiegészített, a  meghívóban közölt
napirendi pontok megtárgyalását. 

A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás
nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági
tagok száma: 3 fő)
Tárgya: Napirend elfogadása

184/2018. (VIII. 30.) sz. PVB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-testü-
letének  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottsága  a  2018.
augusztus 30-i rendkívüli, nyílt ülése napirendjét az aláb-
biak szerint fogadja el:

1.) Településgazdálkodási  Kft.  póttámogatási  kérelme
(Kt. 2. sz. előterjesztése)
Előterjesztést készítő: Zatykó Attila János kv. irodave-

zető-helyettes

2.) Szociális rendelet módosítása (Kt. 3. sz. előterjeszté-
se)
Előterjesztést készítő: Dr. Szilbereisz Edit jegyző

3.) Rendkívüli  önkormányzati  támogatás  igénylése  (Kt.
4. sz. előterjesztése)
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Előterjesztést  készítő: Ágostonné  Dohányos  Ivett
költségvetési irodavezető

4.) TOP pályázatok közbeszerzési eljárásaiban az ajánlat-
tételi felhívások módosításáról (Kt. szóbeli előterjesz-
tése)
Előterjesztést készítő: Sóki Zoltán műszaki irodaveze-

tő 

5.) Bejelentések

I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Településgazdálkodási Kft. póttámogatási kérelme
(Kt. 2. sz. előterjesztése)

P a p p   Zoltán elnök: A napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, vélemé-
nye?

K á l m á n   András biz. tag: 140 fő közfoglalkozott dolgozik a Kft-nél. Az irodán,
akik dolgoznak, megbízási díjat kapnak. Már korábban adtunk 2 millió Ft-ot, és most
megint 2 millió Ft-ról kellene dönteni. Ebben a formában ezt a póttámogatási kérelmet
nem tudom elfogadni. 

Sütő Lajos bizottsági tag megérkezett a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság ülésére.
Jelenlévő bizottsági tagok létszáma 4 fő. 

Á g o s t o n n é   Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: A Kft. ügyvezetője jelezte
felénk, hogy szeptembertől is tovább szeretné folytatni ezeknek a foglalkoztatottaknak a
további díjazását. A 2 millió Ft, amit eddig kaptak az addig volt elég, hogy augusztusig
tudta rendezni a plusz díjazásokat. Annak idején úgy döntött a testület, hogy 4 millió Ft-
ból, 2 millió Ft-ot kapott. Az előző testületi ülésen beszámolt ennek a felhasználásáról. 

P a p p   Zoltán elnök: Van-e még valakinek kérdése, véleménye?
Mivel nem hangzott el több kérdés, vélemény, kérem, aki egyetért a határozati javaslat-
tal, szavazza meg.

A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2 igen szavazattal – 1 nem szavazattal és 1
tartózkodással – a javaslatot nem fogadta el: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő
bizottsági tagok száma: 4 fő)

II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Szociális rendelet módosítása (Kt. 3. sz. előterjesz-
tése)

P a p p   Zoltán elnök: A napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, vélemé-
nye?
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Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki egyetért rendelet-tervezet módosí-
tásával, szavazza meg.

A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás
nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági
tagok száma: 4 fő)
Tárgya: Szociális rendelet-tervezet elfogadására javaslat 

185/2018. (VIII. 30.) sz. PVB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottsága  a
szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2015. (II.
27.)  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. augusztus 30.
Felelős: Papp Zoltán elnök

III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Rendkívüli önkormányzati támogatás igénylése
(Kt. 4. sz. előterjesztése)

P a p p   Zoltán elnök: Átadom a szót Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési irodave-
zetőnek. 

Á g o s t o n n é   Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: Költségvetési rendeletünk
tartalmazza, hogy a működési hiánynak a fedezetére az önkormányzat benyújt pályáza-
tot. Az első részleten 9,5 millió Ft-ot nyertünk. Ez a határozat azért szükséges, hogy a
második pályázatot is benyújthassuk. 

P a p p   Zoltán elnök: A napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, vélemé-
nye?

Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki egyetért az előterjesztésben szerep-
lő határozati javaslattal, szavazza meg.

A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás
nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági
tagok száma: 4 fő)
Tárgya: Rendkívüli költségvetési támogatásra igény benyújtása 
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186/2018. (VIII. 30.) 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  arról  dönt,  hogy  a  Magyarország  2018.  évi
központi  költségvetéséről  szóló  2017.  évi  C.  törvény  3.
számú  melléklet  I.  10.  pont  alapján  támogatási  igényt
nyújt be a rendkívüli támogatás igénylésére.

Felhatalmazza  a  Polgármestert  a  támogatási  igény
benyújtására, valamint nyertesség esetén a megvalósítással
kapcsolatos  dokumentumok,  megállapodások,  támogatási
szerződés  aláírására,  valamint  az  egyéb  szükséges
intézkedések megtételére.

Határidő: pályázat benyújtására: 2018. szeptember 30.
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”

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

Határidő: 2018. augusztus 30.
Felelős: Papp Zoltán elnök

IV.  NAPIRENDI PONT TÁRGYA: TOP pályázatok  közbeszerzési  eljárásaiban  az
ajánlattételi  felhívások módosításáról  (Kt.  szó-
beli előterjesztése)

P a p p   Zoltán elnök: Átadom a szót Sóki Zoltán műszaki irodavezetőnek. 

S ó k i   Zoltán műszaki irodavezető: A júliusi ülésén döntött a testület három közbe-
szerzésnek az ajánlattételi felhívásáról. Ebből egyet tudott megjelentetni a közbeszerzési
szakértő. Szerencsére éppen azt, aminek a legsürgetőbb a befejezési határideje, ami az
irányító hatóság tájékoztatása szerint ez év december 31. Kérdést tettünk fel az irányító-
hatóságnak, amire éppen ma érkezett a válasz. Nem írták le azt, hogy hosszabbítható a
határidő, viszont azt igen, hogy nyújtsuk be támogatási szerződésmódosítási igényt, ami
a megyei projektmenedzsment szerint egyértelműen azt jelenti, hogy hozzá fognak já-
rulni a módosításhoz. A mai napon elküldtük a szükséges dokumentumokat és a szerző-
désmódosítást kezdeményeztük. Ha a közbeszerzés rendben történik akkor ez a pályáza-
tunk problémamentesen megvalósulhat.

A másik két pályázatnál,  amit már akkor jeleztünk, hogy egy cég nem regisztrált  az
EKR rendszerben és többszöri kérésünkre, felhívásunkra sem regisztrált be. A közbe-
szerzési szakértő azt javasolta, hogy mivel nagyon sok bejelentés érkezik a közbeszerzé-
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si hatósághoz, többek között már velünk kapcsolatban is, ami azóta le is zárult, ne ad-
junk támadási felületet, hagyjuk ki az eljárásból azt a céget és vonjunk be helyette má-
sik céget. Ez mind a mai napon történt meg. Most mind a két közbeszerzésnél olyan cé-
gek szerepelnek, akik már minden szempontból megfelelnek. 

Próbáltunk más cégeket is bevonni a megyén belül. A fogorvosi rendelőnél csak megyén
belüli cégeket hívtunk meg, de nem adtak ajánlatot. Leírták, hogy ez évre egyáltalán
nem is tudnak vállalni munkát. Ott még tovább kell keresnünk, de az nem közbeszerzés
köteles. Azt szeretném érzékeltetni,  hogy nagyon leterheltek az építőipari  cégek. Na-
gyon nehéz lesz olyant találni, aki nemcsak ajánlatot ad, hanem meg is fogja tudni való-
sítani ezeket a beruházásokat. Úgy tűnik, hogy az orvosi rendelőnél lesz ilyen és bízunk
benne, hogy ennél a kettőnél is. Ezeknél nem olyan szigorú a határidő, jövő év közepe.
Ha a közbeszerzés ki lesz írva, akkor ez teljesíthető. 

P a p p   Zoltán elnök: A napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, vélemé-
nye?

Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki egyetért az előterjesztésben szerep-
lő 1. sz. határozati javaslattal, szavazza meg.

A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás
nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági
tagok száma: 4 fő)
Tárgya: Nappali  szociális  ellátás  pályázat  feltételes  közbeszerzési  eljárásnak

módosítása 

187/2018. (VIII. 30.) 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  TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00026  kódszámú,
"Nappali  szociális  el-látás  infrastruktúrájának  fejlesztése
Mezőkovácsházán"  megne-vezésű  építési  beruházás
megvalósítására  irányuló feltételes  köz-beszerzési  eljárás
megindítását – a 219/2018. (VI. 21.) sz. kt. ha-tározatában
és  az  azt  módosító  234/2018.  (VII.  03.)  sz.  kt.  hatá-
rozatában foglalt döntéseit megerősítve - jóváhagyja. A Dr.
Domján  Ákos  egyéni  ügyvéd,  felelős  akkreditált
közbeszerzési  szaktanácsadó  által  elkészített  ajánlattételi
felhívást elfogadja.

A Kbt.  115.§-a  szerinti  eljárásban  való  részvételre  -  a
korábbi  döntéseit  kiegészítve  -  az  alábbi  szervezetek
ajánlattételre történő felhívásáról dönt:
1. Agrippa Kft.  6800 Hódmezővásárhely,  Nádtető u. 20.
(info@agrippakft.hu)
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2.  Cs-Group  Kft.  5940  Tótkomlós,  Bartók  Béla  u.  42.
(csgroupkft@gmail.com)
3. Deta-Ép Épületszerviz  Kft.  1163 Budapest,  Cziráki  u
26-32. (detaep@detaep.hu)
4. Békési Általános Építőipari Bt. 5630 Békés, Álmos u. 9.
(szilalajos67@gmail.com)
5.  GEKO  Generál  Kft.  1163  Budapest,  Bábos  u.  22.
(hullmannotto@t-online.hu)
6.  Békefalvi  Építőipari  Kft.  5600  Békéscsaba,  Kőmíves
Kálmán sor 32. (bekefalvik@gmail.com)
7.  HPQ  Plus  Kft.  6720  Szeged,  Arany  János  u.  7.
(peter.istvan@hpqkft.hu)

Határidő:  a  felhívás  és  a  közbeszerzési  dokumentumok
megküldésére:  a  közbeszerzési  dokumentumok
összeállítását,  az  eljárás  megindításához
szükséges,  nyilatkozatok,  dokumentumok
beszerzését,  rendelkezésre  állását  követően
haladéktalanul

Felelős: Varga Gusztáv polgármester, 
             Közbeszerzési szaktanácsadó”

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

Határidő: 2018. augusztus 30.
Felelős: Papp Zoltán elnök

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

A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás
nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági
tagok száma: 4 fő)
Tárgya: Könyvtár felújítás közbeszerzés feltételes megindításának módosítása 

188/2018. (VIII. 30.) 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 TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00066 kódszámú, "A
Mezőkovácsházi  Városi  Könyvtár  energetikai
korszerűsítése"  megnevezésű  építési  beruházás
megvalósítására  irányuló  közbeszerzési  eljárás
megindítását – a 218/2018. (VI. 21.) sz. kt. határozatában
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és  az  azt  módosító  236/2018.  (VII.  03.)  sz.  kt.
határozatában foglalt döntéseit megerősítve - jóváhagyja.
A Dr.  Domján  Ákos  egyéni  ügyvéd,  felelős  akkreditált
közbeszerzési  szaktanácsadó  által  elkészített  ajánlattételi
felhívást elfogadja.

A Kbt.  115.§-a  szerinti  eljárásban  való  részvételre  -  a
korábbi  döntését  kiegészítve  -  az  alábbi  szervezetek
ajánlattételre történő felhívásáról dönt:
1.  HPQ  Plus  Kft.  6720  Szeged,  Arany  János  u.  7.
(peter.istvan@hpqkft.hu)
2.  Pronergy  Kft.  5600  Békéscsaba,  Andrássy  út  12.
(pronergyoffice@gmail.com)
3. Trínium Alfa Kft. 6400 Kiskunhalas, Szilády Áron u. 5-
7.  (Lev.  cím:  6400  Kiskunhalas,  Majsai  út  10.)  (sza-
bo.zoltan@triniumalfa.hu)
4.  Deta-Ép Épületszerviz  Kft.  1163 Budapest,  Cziráki  u
26-32. (detaep@detaep.hu)
5.  GEKO  Generál  Kft.  1163  Budapest,  Bábos  u.  22.
(hullmannotto@t-online.hu)
6. Maxicargo Kft. 6100 Kiskunfélegyháza, Majsai út 21.
(Lev. cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Jókai u. 7/A ép. 14.)
(maxicargokft@gmail.com)
7.  Castor-Bau  Kft.  1145  Budapest,  Törökőr  u.  46.
(castorbau@gmail.com) 
8.  Békefalvi  Építőipari  Kft.  5600  Békéscsaba,  Kőmíves
Kálmán sor 32. (bekefalvik@gmail.com)

Határidő:  a  felhívás  és  a  közbeszerzési  dokumentumok
megküldésére:  a  közbeszerzési  dokumentumok
összeállítását,  az  eljárás  megindításához
szükséges,  nyilatkozatok,  dokumentumok
beszerzését,  rendelkezésre  állását  követően
haladéktalanul

Felelős: Varga Gusztáv polgármester, és
               Közbeszerzési szaktanácsadó”

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

Határidő: 2018. augusztus 30.
Felelős: Papp Zoltán elnök

V. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Bejelentések 
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P a p p   Zoltán elnök:  Tekintettel  arra,  hogy egyéb előterjesztés  nem szerepel  az
ülésen, és bejelentés sem hangzott el, az ülést 13 óra 45 perckor bezárom.

K.m.f.

Papp Zoltán                              Kálmán András
     elnök                jkv. hitelesítő
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