
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata
         Képviselő-testületének
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága
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11/2018. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottsága 2018. szeptember 18-án 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   

                      Nagyné Csiffáry Anna
                            Mazurák Zoltán bizottsági tagok 

Távolmaradását bejelentette:
                            Kálmán András               bizottsági tag

Jelen volt még:  Csepreghy Elemér alpolgármester
                            Dr. Szilbereisz Edit jegyző
                            Zatykó Attila költségvetési irodavezető-helyettes
                         Sóki Zoltán műszaki irodavezető

Albertus László Könyvtár igazgató
Kovalik Angéla Humán Szolgáltató Központ intézményvezetője

                            Szedlacsekné Farsang Margit Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde vez.

P a p p    Zoltán elnök: Tisztelettel köszöntöm a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
ülésén megjelent tagokat, Csepreghy Elemér alpolgármester urat, Dr. Szilbereisz Edit
jegyző asszonyt,  Zatykó  Attila  költségvetési  irodavezetőt,  Sóki  Zoltán  műszaki
irodavezetőt, valamint a meghívott vendégeket. 



A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 5 fő tagjából  4 fő van jelen. Kálmán András
bizottsági tag távolmaradását bejelentette.
A bizottság határozatképes, az ülést megnyitom.

P  a  p  p     Zoltán elnök:  Javaslom,  a  meghívóban  közölt  napirendi  pontok
megtárgyalását. 
 
Kérem, aki ezzel egyetért, 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: Napirend elfogadása

189/2018. (IX. 18.) sz. PVB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-testü-
letének  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottsága  a  2018.
szeptember 18-i soros, nyílt ülése napirendjét az alábbiak
szerint fogadja el:

1.) Projektfelügyelet Kft. tájékoztatójának napirendről le-
vétele (Kt. 0. sz. előterjesztése)
Előterjesztést készítő: Sóki Zoltán műszaki irodaveze-
tő

2.) 2018.  évi  költségvetési  rendelet  módosítása (Kt.  18.
sz. előterjesztése)
Előterjesztést készítő: Ágostonné Dohányos Ivett költ-
ségvetési irodavezető, Zatykó Attila költségvetési iro-
davezető-helyettes

3.) Bagdi Ügyvédi Iroda tájékoztatója (Kt. 3. sz. előter-
jesztése)
Előterjesztést készítő: Dr. Szilbereisz Edit jegyző

4.) EFI I. féléves beszámolója (Kt. 6. sz. előterjesztése)
Előterjesztést készítő: Majorné Balla Ildikó főtanácsos

5.) HSZK-nál megüresedett álláshelyek betöltése (Kt. 13.
sz. előterjesztése)
Előterjesztést készítő: Novákné Vágási Gizella főtaná-
csos

6.) Táncsics u. 50. sz. alatti ingatlan térítésmentes átadása
(Kt. 15. sz. előterjesztése)
Előterjesztést készítő: Zsótér Andrea vagyongazda

7.) Civil szervezetek támogatása (Kt. 12. sz. előterjeszté-
se)
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Előterjesztést  készítő: Szlanyinka  Tamara  pénzügyi
előadó

8.) Magyarországi Légimentésért Alapítvány kérelme (Kt.
16. sz. előterjesztése)
Előterjesztést  készítő: Szlanyinka  Tamara  pénzügyi
előadó

9.) Népkonyha (Kt. 19. sz. előterjesztése)
Előterjesztést készítő: Zsótér Andrea vagyongazda

10.) 2019. évi Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat (Kt. 8.
sz. előterjesztése)

       Előterjesztést készítő: Dr. Ökrös Mátyás főtanácsos

11.) Gyulai  Közüzem gördülő  fejlesztési  terv  (Kt.  9.  sz.
előterjesztés)

       Előterjesztést készítő: Sóki Zoltán műszaki irodaveze-
tő

12.) Petőfi utca Óvodai szakaszának felújítása (Kt. 11. sz.
előterjesztés)

       Előterjesztést készítő: Sóki Zoltán műszaki irodaveze-
tő

13.) Dombi Sándorné ingatlanvásárlási  szándéka (Kt. 17.
sz. előterjesztés)

       Előterjesztést készítő: Zsótér Andrea vagyongazda

14.) Közösségi együttélés ellenes magatartás rendelet (Kt.
10. sz. előterjesztés)

       Előterjesztést készítő: Dr. Szilbereisz Edit jegyző

15.) DAREH Társulási megállapodás módosítása (Kt. 14.
sz. előterjesztés)

         Előterjesztést készítő: Sóki Zoltán műszaki irodaveze-
tő

16.)   2018. I. féléves beszámoló (Kt. 2. sz. előterjesztése)
         Előterjesztést készítő: Szitás Zoltán főtanácsos

17.)   Bejelentések

P a p p    Zoltán elnök: A zárt ülésen tárgyalandó előterjesztéssel kapcsolatosan érintett
személy kérte, hogy vegyük előre, hogy meghallgatásra kerüljön ő is. Ezért javaslom,
hogy zárt üléssel kezdjünk.

Nyílt ülés bezárása 8 óra 40 perckor.

Nyílt ülés folytatása 8 óra 51 perckor. 
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I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Projektfelügyelet Kft. tájékoztatójának napirendről
levétele (Kt. 0. 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 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás
nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági
tagok száma: 4 fő)
Tárgya: Projektfelügyelet Kft. tájékoztatójának napirendről levételére javaslat

192/2018. (IX. 18.) 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 Projektfelügyelet Kft. éves pályázati tevékeny-
ségéről szóló tájékoztatás megtárgyalását leveszi a 2018.
szeptemberi testületi ülés napirendjéről azzal, hogy annak
megtárgyalását novemberi soros ülése napirendjére tűzi.

Egyúttal  megkéri  a  Projektfelügyelet  Kft.  operatív
igazgatóját,  hogy  tájékoztatóját  a  2018.  novemberi
testületi ülésre készítse elő és küldje meg.

Határidő: értesítésre azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”

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

Határidő: 2018. szeptember 20.
Felelős: Papp Zoltán elnök

S ó k i   Zoltán műszaki irodavezető: Polgármester úr kérte, hogy a 2. sz. napirendi
pontot,  valamint  a  16.  sz.  napirendi  pontot  hagyjuk  utoljára,  mert  Zatykó  Attila
költségvetési irodavezető-helyettes később tud jönni az ülésre.
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V. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: HSZK-nál megüresedett álláshelyek betöltése (Kt.
18. sz. előterjesztése)

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

Mivel nem volt, kérem, aki egyetért az 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: Család és Gyermekjóléti Szolgálatnál 1 fő családsegítő álláshely határozatlan

idejű betöltésére javaslat

193/2018. (IX. 18.) 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 a Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató
Központban a Család és Gyermekjóléti Szolgálatnál 1 fő
családsegítő  álláshely  határozatlan  idejű  betöltéséhez
2018. október 01. napjától.

Határidő: értesítésre azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester
             Kovalik Angéla intézményvezető”

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

Határidő: 2018. szeptember 20.
Felelős: Papp Zoltán elnök

P a p p    Zoltán elnök: Kérem, aki egyetért a 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: Család  és  Gyermekjóléti  Központnál  1  fő  esetmenedzseri  álláshely

határozatlan idejű betöltésére javaslat
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194/2018. (IX. 18.) 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 a Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató
Központban a Család és Gyermekjóléti  Központnál 1 fő
esetmenedzseri  álláshely  határozatlan  idejű  betöltéséhez
2018. október 01. napjától.

Határidő: értesítése azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester
              Kovalik Angéla intézményvezető”

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

Határidő: 2018. szeptember 20.
Felelős: Papp Zoltán elnök

P a p p    Zoltán elnök: Kérem, aki egyetért a 3. 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: Támogató  Szolgálatnál  1  fő  gépkocsivezető  álláshely  határozatlan  idejű

betöltésére javaslat

195/2018. (IX. 18.) 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 a Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató
Központban a Támogató Szolgálatnál 1 fő gépkocsivezető
álláshely határozatlan idejű betöltéséhez 2018. szeptember
01. napjától.

Határidő: értesítése azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester
              Kovalik Angéla intézményvezető”
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A  Bizottság  felkéri  az  elnököt,  hogy  a  határozatot
ismertesse a következő Képviselő-testületi ülésen.

Határidő: 2018. szeptember 20.
Felelős: Papp Zoltán elnök

P a p p    Zoltán elnök: Kérem, aki egyetért a 4. 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: Étkeztetés  feladaton  1  fő  asszisztens  helyettesítéséhez  határozott  idejű

foglalkoztatásra javaslat

196/2018. (IX. 18.) 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 a Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató
Központban  az  Étkeztetés  feladaton  1  fő  asszisztens
helyettesítéséhez határozott idejű foglalkoztatással.

Határidő: értesítése azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester
              Kovalik Angéla intézményvezető”

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

Határidő: 2018. szeptember 20.
Felelős: Papp Zoltán elnök

XII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Petőfi utca Óvodai szakaszának felújítása (Kt.
11. sz. előterjesztése)

P a p p    Zoltán elnök: Mindenképpen támogatom a határozati javaslatot.

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  4  igen  szavazattal  –  ellenszavazat  és
tartózkodás  nélkül  –  az  alábbi  határozatot  hozta:  (A  döntéshozatalban  résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő)
Tárgya: Petőfi utca Óvodai szakaszának felújítására javaslat

197/2018. (IX. 18.) 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 Swietelsky Kft. (5600 Békéscsaba, Ipari út 44-
46.) ajánlatát elfogadja és megrendeli a Mezőkovácsháza
Petőfi utca Deák u. - Árpád u. előtti betonozott rész közöt-
ti szakaszának aszfaltozással történő felújítását.
A munkálatok elvégzésére bruttó 2.000.000.- Ft-ot biztosít
fejlesztési célú hitelfelvétel terhére.

Az  erről  szóló  megállapodás  aláírására  felhatalmazza  a
polgármestert.

Határidő: szerződéskötésre 8 napon belül
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”

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

Határidő: 2018. szeptember 20.
Felelős: Papp Zoltán elnök

VII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Civil szervezetek támogatása (Kt. 12. sz. előter-
jesztése)

P a p p    Zoltán elnök: 3 pályázat érkezett, melyből 2 pályázót javasolt támogatni a ci-
vil kerekasztal. 

Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?

S ü t ő     Lajos biz. tag: Javaslom, hogy a Reffi Nyugdíjas Egyesületet is támogassuk,
javaslok a számukra 50.000 Ft-os támogatást. 

A l b e r t u s    László civil kerekasztal tagja: Tegnapi nap folyamán polgármester nyi-
latkozott ezzel kapcsolatban, miszerint eredetileg lehet, hogy nem is kellett volna kiírni
a második fordulót a civilekkel kapcsolatban, mivel korábban volt arról szó, hogy ez az
összeg elvonásra kerülne. De mivel erről nem született döntés, ezért újra ki lett írva.
Ugyanis azoknak az egyesületeknek, akik egyébként kapnak, mondjuk a Városőrség és
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Adományok Háza Egyesület, ők ebből a keretből nem kaphatnak. Arról volt szó, hogy
úgy szavazzunk, hogy nézzük azt, hogy a városnak a hasznosságára vonatkozóan ezek
az egyesületek, alapítványok hogyan járulnak hozzá (rendezvényekhez). A Reffi Nyug-
díjas Egyesület 100.000 Ft-ot kért színház látogatásra. Ha viszont megnézzük a többi
egyesületnek a kérelmét, akik 50.000 Ft-ot kérnek, arra jutottunk, hogy megnézzük a
következő évi tevékenységüket és támogatjuk őket. Ezért született ez az összeg. 

P a p p    Zoltán elnök: Kérem, aki egyetért az elhangzott módosítással, miszerint a
Reffi Nyugdíjas Egyesület számára is 50.000 Ft támogatást adjunk, szavazza meg. 

A Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottság  2  igen  szavazattal  –  2  nem szavazattal  a
módosított határozati javaslatot nem fogadta el.

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

A Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottság  2  igen  szavazattal  –  2  nem szavazattal  a
határozati javaslatot nem fogadta el.

XVI. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: 2018. I. féléves beszámoló (Kt. 2. sz. előterjesz-
tése)

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

N a g y n é    Csiffáry Anna biz. tag: Azt látom, hogy nagyon takarékosan gazdálkod-
tak, gondolom ezt a likviditási helyzet is nagyban befolyásolta. A kérdésem az, hogy az
ÖNHIKI-re beadjuk a pályázatot?

Z s ó t é r   Andrea vagyongazda: Már beadásra került. 

P a p p    Zoltán elnök: Kérem, aki egyetért a 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: 2018. I. féléves beszámoló elfogadására javaslat

198/2018. (IX. 18.) 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  az  önkormányzat  2018.  I.  félévi  teljesítéséről
szóló tájékoztatót az előterjesztés szerint hagyja jóvá.
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A  2018.  I.  félévi  költségvetés  bevételi  és  kiadási
előirányzatok főösszegének teljesítését az alábbiak szerint
fogadja el:

Bevételek:
Eredeti előirányzat: 1.944.977.000,-Ft
Módosított előirányzat: 2.247.827.520,-Ft
Teljesítés: 1.469.312.781,-Ft
Teljesítés %-a 
(a módosított előirányzathoz) 65,37 %

Kiadások:
Eredeti előirányzat: 1.944.977.000,-Ft
Módosított előirányzat: 2.247.827.520,-Ft
Teljesítés:    782.040.022,-Ft
Teljesítés %-a 
(a módosított előirányzathoz) 34,79 % 

Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”

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

Határidő: 2018. szeptember 20.
Felelős: Papp Zoltán elnök

III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Bagdi Ügyvédi Iroda tájékoztatója (Kt. 3. sz. elő-
terjesztése)

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  4  igen  szavazattal  –  ellenszavazat  és
tartózkodás  nélkül  –  az  alábbi  határozatot  hozta:  (A  döntéshozatalban  résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő)
Tárgya: Bagdi Ügyvédi Iroda tájékoztatójának elfogadására javaslat

199/2018. (IX. 18.) 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  Bagdi  Ügyvédi  Iroda  éves  tevékenységéről
szóló tájékoztatóját elfogadja.
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A  Képviselő-testület  köszönetét  fejezi  ki  az  Iroda
munkatársainak  az  Önkormányzat  érdekében  kifejtett
eredményes tevékenységükért.

Határidő: értesítésre: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
               polgármester”

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

Határidő: 2018. szeptember 20.
Felelős: Papp Zoltán elnök

IV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: EFI I. féléves beszámolója (Kt. 6. sz. előterjeszté-
se)

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

N a g y n é    Csiffáry Anna biz. tag: A hátralévő 25 millió Ft-ból nem költöttek el kb.
csak 9 millió Ft-ot. Legkésőbb január 31-ig el kell költeni az összes pénzt. Ehhez meg
van már a terv? 

Z s ó t é r   Andrea vagyongazda: Ezt megtudom a csütörtöki testületi ülésre. 

P a p p    Zoltán elnök: Annyit tudok, hogy az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizott-
ság megdicsérte az Egészségfejlesztési Irodát. 

Kérem, aki egyetért a 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: EFI I. féléves beszámolójának elfogadására javaslat

200/2018. (IX. 18.) 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  Egészségfejlesztési  Iroda  beszámolóját  fél
éves tevékenységéről elfogadja. 
A Képviselő-testület ezúton fejezi ki köszönetét a feladatot
ellátó szakembereknek elvégzett munkájukért. 
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Határidő: értesítésre: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”

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

Határidő: 2018. szeptember 20.
Felelős: Papp Zoltán elnök

VI. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Táncsics u. 50. sz. alatti ingatlan térítésmentese
átadása (Kt. 15. sz. előterjesztése)

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

N a g y n é   Csiffáry Anna biz. tag: Azt nem kötjük ki, hogy meddig kellene neki
megvalósítania ezt? 15 évig odaadjuk, de a bontó feltétel, hogy ha nem valósul meg a
feladat. 

Z s ó t é r    Andrea vagyongazda: Ha támogatja a testület, Bagdi Ügyvéd úr fogja kötni
a szerződést, és a szerződésben ki lesz részletezve a bontó feltételek is stb. 

S ü t ő     Lajos biz. tag: Jelen pillanatban a Püspökségnek nincs pénze, hogy felújítsa
az épületet, tehát mindenképpen szükséges időpont meghatározás. 

Z s  ó  t  é  r     Andrea vagyongazda:  Pályázati  lehetőségek  után  néznek,  ezt  már
polgármester  úrral  megbeszélték.  Ha  lesz  pályázati  lehetőségük,  akkor  csak  abból
fogjuk tudni ezt a felújítást megvalósítani. 

P a p p    Zoltán elnök: Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, azzal a módosítás-
sal, hogy maximum 5 éve van a megvalósításra, 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: Táncsics u. 50. sz. alatti ingatlan térítésmentese átadására javaslat

201/2018. (IX. 18.) 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  szeretetintézmény  létesítése  céljából
térítésmentesen  átadja  a  kizárólagos  tulajdonát  képező,
5800 Mezőkovácsháza, Táncsics u. 50. sz. alatti ingatlanát
a Mezőkovácsházi Református Egyházközösségnek.
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Felkéri  Dr.  Bagdi  László  ügyvédet,  hogy  a  vagyon
átruházási  szerződést  az  alábbi  feltételek  kikötésével
készítse el:
1. az ingatlan átruházása szeretetotthon létesítése céljából
történik,  a jogosult köteles az ingatlant legalább 15 évig
erre a célra használni;
2.  bontó  feltételként  kerüljön  a  szerződésben
megfogalmazásra  az,  ha  az  átruházás  célja  nem valósul
meg,  vagy  az  Egyházközség  15  éven  belül  más  célra
használja az ingatlant.

Továbbá maximum 5 év meghatározása a megvalósításra.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  Polgármestert  a
vagyon átruházási szerződés aláírására. 

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

Határidő: 2018. szeptember 20.
Felelős: Papp Zoltán elnök

II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: 2018. évi költségvetési rendelet módosítása (Kt. 18.
előterjesztése)

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

Z a t y k ó    Attila költségvetési irodavezető: A rendelet célja az egész évben történt
átvezetéseknek  a  foganatosítása.  Idén  nem  volt  még  rendelet  módosításunk.  Össz
intézmény  szinten  el  lehet  mondani,  hogy  a  közfoglalkoztatásra  megítélt
támogatásoknak az előirányzata került meghatározásra mindenhol. Ez jelentős összeg. A
fejlesztési  hiányunk  303.814.000 Ft,  ennek oka,  hogy a  bevételek  előirányzata  nem
került  megemelésre az önkormányzatnál.  A Humán Szolgáltató Központnál év elején
úgy  terveztünk,  hogy  minimális  rendezvényt  illetve  a  büfét  nem  működtetjük.  Itt
kiadások nem igazán lettek tervezve. A többletbevételekből szeretné a megbízási díjakra
fordítani.  Szociális  pályázaton nyert egy kisbuszt,  melynek az üzembe helyezéséhez,
működéséhez szeretne a működési bevétel többletéből forrást biztosítani. A Konyhánál a
tanácsadónál  az  eredeti  költségvetésben  úgy  szerepelt,  hogy  3  hónapra  fogjuk
alkalmazni,  erről  született  egy  döntés,  hogy  egész  évben  legyen  alkalmazva.  Erre
szeretne  az  intézmény  1.143.000  Ft  többlet  forrást  igényelni.  Az  óvoda  esetében  a
többlet működési bevétel egyrészt munkaruha, védőruhára szeretné fordítani. Valamint a
felhalmozási kiadásoknál az EMMI rendeletnél a készlet jegyzéket szeretnék pótolni. A
Könyvtárnál  született  egy  döntés,  hogy  a  Képviselő-testület  hozzájárulását  adja  a
Mezőkovácsházi  Kiadványnak  a  legyártásához,  a  Könyvtár  ezt  önköltségen  vállalja
azzal  a feltétellel,  hogy az értékesítés  bevételét  megtarthatja.  Erre  a  többletbevételei
terhére 1,5 millió Ft-ot kíván fordítani illetve a maradék 84.000 Ft-ot a vízdíjaknál a
megnövekedett kiadásokra. Az EFOP pályázaton sikeresen pályázott és nyert. 
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P a p p    Zoltán elnök: Kérem, aki egyetért a rendelet tervezettel, 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: 2018. évi költségvetési rendelet elfogadására javaslat

202/2018. (IX. 18.) sz. PVB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottsága  az
Önkormányzat  2018.  évi  költségvetéséről  szóló  4/2018.
(III.  05.)  sz. önkormányzati  rendelet  módosítását  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. szeptember 20.
Felelős: Papp Zoltán elnök

VIII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Magyarországi Légimentésért Alapítvány kérel-
me (Kt. 16. 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  4  igen  szavazattal  –  ellenszavazat  és
tartózkodás  nélkül  –  az  alábbi  határozatot  hozta:  (A  döntéshozatalban  résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő)
Tárgya: Magyarországi  Légimentésért  Alapítvány  kérelmének  októberi  tárgyalására

javaslat

203/2018. (IX. 18.) 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  jelen  határozatával  arról  dönt,  hogy  a
Magyarországi  Légimentésért  Alapítvány  kérelmét  az
októberi soros ülésén tárgyalja.
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Határidő: értesítésre azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”

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

Határidő: 2018. szeptember 20.
Felelős: Papp Zoltán elnök

IX. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Népkonyha (Kt. 19. sz. előterjesztés)

P a p p    Zoltán elnök: Polgármester úr azt mondta tegnap, hogy vegyük le napirendről
ezt az előterjesztést.

Z s ó t é r    Andrea vagyongazda: De közben megérkezett a válasz, nem tudom, hogy
ez fontos-e.

P a p p     Zoltán elnök: Ez esetben átadom a szót Zsótér Andrea vagyongazdának.
 
Z s ó t é r    Andrea vagyongazda: A Népkonyha úgy kapott engedélyt, hogy előzetesen
a szakhatóságnak meg kellett  küldeni egy térítésmentesen átadott  ingatlan használati
szerződését. Ez meg is történt. Bodorló Borbála intézményvezető azt kérte, hogy az in-
gatlan használati szerződést küldjük meg számára és a költségek viselésével kapcsolat-
ban majd a későbbiekben kötünk szerződést. Ez akkor még bonyolultnak nézett ki, mert
akkor még úgy volt, hogy az Alkotmány utca 48. sz. ingatlant két intézménynek fogjuk
kiadni a Humán Szolgáltatónak illetve a Nőegyleteseknek, de azóta már eldőlt,  hogy
csak a Humán Szolgáltatónak. Ezután készült egy birtokba adási jegyzőkönyv. A költsé-
gek viselésével kapcsolatban azóta sem érkezett semmilyen szerződés a Bodorló Borbá-
la intézményvezetőtől. Ezért úgy gondoltuk a jegyző asszonnyal, hogy már ideje lenne a
költségek viseléséről egy szerződést kötni, de hogy ne legyen kettő, ezért egy új ingat-
lanhasználati szerződést készítettünk, melybe beleírtuk. Csak nem kaptuk meg a választ
a Bodorló Borbálától,  hogy ez az ingatlanhasználati  szerződés megfelel-e a számára.
Tegnap 16 óra körül telefonált, hogy megfelelő számára az ingatlanhasználati szerződés.
Azt is közölte még, hogy a feladat-ellátási szerződést, amit korábban elfogadott a testü-
let nem hajlandó aláírni addig, amíg nincs működési engedélye. Ezt követően megkeres-
tem telefonon és e-mailen, hogy megvan most már a működési engedélye és aláírná-e?
Azt mondta, hogy nem, mivel ők készítettek egységesen egy feladat-ellátási szerződést,
amit  minden kapcsolódó önkormányzatnak kiküldtek,  aki szeretné,  azt  aláírhatja,  aki
nem az nem. Mivel a Népkonyha nem kötelező önkormányzati feladat, ezért nem va-
gyunk kötelesek feladat-ellátási szerződést kötni. Ezért mi inkább nem szeretnénk fel-
adat-ellátási szerződést kötni. Így vissza kellene vonni az elmúlt testületi határozatot.
Valamint született még arról döntés, hogy akadály mentesítjük a Népkonyha épületét.
Ezért kapott határozott idejű működési engedélyt a Humán Szolgáltató Központ. Ez rá-
érne a 2019-es költségvetéskor véleményem szerint. 

P a p p    Zoltán elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye? 
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S ü t ő     Lajos biz. tag: Az új szerződésben akkor átvállalná a költségeket (víz, gáz,
villany)?

Z s ó t é r   Andrea vagyongazda: Annyival módosult ez az ingatlan használati szerző-
dés, hogy az elsőbe belefogalmaztuk a feladat-ellátási szerződést, ez kikerült a szerző-
désből, illetve a költségek viselésével kapcsolatban különös tekintettel a takarítás, köz-
üzemi számlák, ezt így hajlandó aláírni. Az is meghatározásra került, hogy úgy fizetnék
ki ezeket a költségeket, hogy mi csatoljuk a mellékelt közüzemi számlákat és tovább
számlázott szolgáltatásként ezt ők kifizetnék. 

P a p p     Zoltán elnök: Kérem, aki egyetért az 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: 112/2018 (III. 22.) sz. kt. határozatát visszavonására javaslat

204/2018. (IX. 18.) 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  112/2018  (III.  22.)  sz.  kt.
határozatát  visszavonja,  és  nem  kíván  feladat-ellátási
megállapodást  kötni  a  Humán  Szolgáltató  Központtal
(székhelye:  1143  Budapest,  Gizella  út.  37.),  szociális
étkeztetés,  ezen  belül  népkonyhai  szolgáltatások  feladat
ellátása céljából.

Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”

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

Határidő: 2018. szeptember 20.
Felelős: Papp Zoltán elnök

P a p p     Zoltán elnök: Kérem, aki egyetért a 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)
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Tárgya: Alkotmány u. 48. számú ingatlannak 117,6 m2 területű részének bérbeadására
javaslat

205/2018. (IX. 18.) 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  közös  megegyezéssel  megszünteti  a  Humán
Szolgáltató  Központtal  2018.  március  14.  napján  kötött
ingatlan  használati  szerződést  és  ezzel  egyidejűleg
térítésmentesen  használatba  adja  a  Humán  Szolgáltató
Központ részére az 5800 Mezőkovácsháza, Alkotmány u.
48.  számú  ingatlannak  117,6  m2 területű  részét
határozatlan  időre,  népkonyhai  szolgáltatás  nyújtásának
céljából a határozat melléklete szerinti Ingatlan-használati
szerződésben szereplő tartalommal.

Felhatalmazza  a  Polgármestert  az  ingatlan-használati
szerződés aláírására. 

Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”

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

Határidő: 2018. szeptember 20.
Felelős: Papp Zoltán elnök

X. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: 2019. évi Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat (Kt.
8. sz. előterjesztés)

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 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás
nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági
tagok száma: 4 fő)
Tárgya: 2019. évi Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat elfogadására javaslat

206/2018. (IX. 18.) sz. PVB. határozat

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

,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete  2019.  évben  is  csatlakozik  a  Bursa  Hungarica
felsőoktatási ösztöndíj pályázathoz. 
A  2019-es  évre  a  hallgatók  támogatására  1  millió  Ft
összeget határoz meg, melyet a 2019. évi költségvetésében
biztosít.
Felkéri  az Ügyrendi,  Kulturális  és Szociális  Bizottságot,
hogy a pályázati eljárást a határidők betartásával folytassa
le. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,  hogy
a  nyilatkozatot  a  csatlakozásról  és  az  elektronikus
adatbázis használatáról írja alá.

Határidő: pályázati kiírásnak megfelelően 
             Felelős: Varga Gusztáv polgármester

             Zábrák Istvánné elnök, Ügyrendi, Kulturális és
Szociális Bizottság” 

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

Határidő: 2018. szeptember 20.
Felelős: Papp Zoltán elnök

XI.NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Gyulai Közüzem gördülő fejlesztési terv (Kt. 9.
sz. előterjesztése)

P a p p    Zoltán elnök: Ezt minden évben meg kell szavazni.

Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?

Mivel nem volt, kérem, aki egyetért a 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: Gyulai Közüzem gördülő fejlesztési terv elfogadására javaslat

207/2018. (IX. 18.) sz. PVB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottsága  az
alábbi  határozati  javaslatot  javasolja  a  Képviselő-
testületnek elfogadni:
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,,  Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete  a  határozat  mellékletei  szerint  elfogadja  a
vízellátási és szennyvíz-szolgáltatási vagyonelemek 2019–
2033. évre vonatkozó 15 éves gördülő fejlesztési tervét,
melynek  forrása  vízellátási  és  szennyvíz-szolgáltatási
vagyonelemek tekintetében a bérleti díj. Elfogadja, hogy a
terv  készítésénél  a  rendelkezésre  álló  keretösszegből
(évente  fizetendő  bérleti  díj)  a  tervben  szereplő
összegeken felüli rész év mint év tartalékkeretként került
betervezésre. 
Egyben  megbízza  a  Gyulai  Közüzemi  Nonprofit  Kft-t
azzal,  hogy  a  gördülő  fejlesztési  tervet  a  Magyar
Energetikai  és  Közmű-szabályozási  Hivatalhoz  2018.
szeptember  30-ig  jóváhagyásra  nyújtsa  be,  és  a  teljes
hatósági  eljárás  alatt  az  ellátásért  felelőst  képviselje.  A
megbízás  a  gördülő  fejlesztési  terv  jóváhagyásáig
érvényes.
Az  ezt  tartalmazó,  és  a  határozat  mellékletét  képező
meghatalmazás aláírására felhatalmazza a polgármestert.

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

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

Határidő: 2018. szeptember 20.
Felelős: Papp Zoltán elnök

XIII.NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Dombi  Sándorné  ingatlan  vásárlási  szándéka
(Kt. 17. sz. előterjesztése)

P a p p    Zoltán elnök: Hol helyezkedik el ez a terület?

S ó k i    Zoltán műszaki irodavezető: Az óvodának a hátsó bejáratától balra eső rész. 

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

Z s ó t é r    Andrea vagyongazda: Az átminősítést megbeszéljük a Földhivatallal, de al-
polgármester úr illetve jegyző asszony is azt támogatta, hogy a Deák utca felőli résznél,
az óvodánál ott lenne egy alkalmasabb terület arra, hogy ő oda egy garázst építsen. Ezt
megvizsgáljuk a későbbiekben. 

P a p p    Zoltán elnök: Kérem, aki egyetért a 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)
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Tárgya: Dombi Sándorné ingatlan vásárlásának elutasítására javaslat

208/2018. (IX. 18.) 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  Dombi  Sándorné  ingatlanvásárlási  kérelmét  a
278/9  hrsz.  terület  vonatkozásában  elutasítja,  tekintettel
arra, hogy mint forgalomképtelen vagyontárgy a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján nem
elidegeníthető.

Határidő: értesítésre azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”

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

Határidő: 2018. szeptember 20.
Felelős: Papp Zoltán elnök

XIV.  NAPIRENDI  PONT  TÁRGYA:  Közösségi  együttélés  ellenes  magatartás
rendelet (Kt. 10. sz. előterjesztés)

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

S ü t ő    Lajos biz. tag: Nagyon örülök ennek a rendeletnek, és tudom is támogatni. 

P a p p    Zoltán elnök: A rendelet  egy-két dolgot felvet,  ami elgondolkodtató.  Az
elmúlt  időszakomban két  szomszédos dolog is  volt.  Nem tudnak kiállni  a szomszéd
sövényétől, mert magas és nem lehet ellátni balra.

Kérem, aki egyetért a rendelet tervezettel, 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: Közösségi együttélés ellenes magatartás rendelet elfogadására javaslat

209/2018. (IX. 18.) sz. PVB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottsága  a
közösségi  együttélés  alapvető  szabályait  sértő
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magatartásokat  szabályozó  rendeletét  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. szeptember 20.
Felelős: Papp Zoltán elnök

XV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: DAREH Társulási megállapodás módosítása (Kt.
14. sz. előterjesztés)

P a p p    Zoltán elnök: Arról szavazunk, hogy bevegyük magunkat.

Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?

S ó k i    Zoltán műszaki irodavezető: Felhívtam a DAREH-nak a munkaszervezetét,
annyit  mondtak,  hogy  megbeszélték  az  Orosházi  jegyző  asszonnyal,  hogy  ők  sem
biztosak benne, de inkább szavazzuk meg. 

P a p p    Zoltán elnök: Kérem, aki egyetért az 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: DAREH Társulási megállapodás módosítás elfogadására javaslat

210/2018. (IX. 18.) 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 a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgaz-
dálkodási  Rendszer  Létrehozását  Célzó  Önkormányzati
Társulás tagönkormányzata 

1. Csabacsűd Nagyközség Önkormányzat  képviselő-
testületének,  Csárdaszállás  Községi  Önkormányzat
képviselő-testületének,  Gyomaendrőd  Város
Önkormányzat  képviselő-testületének,  Kaszaper  Község
Önkormányzat  képviselő-testületének,  Kondoros  Város
Önkormányzat képviselő-testületének, Körösladány Város
Önkormányzat  képviselő-testületének,  Mezőkovácsháza
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Város  Önkormányzat  képviselő-testületének  és  Szarvas
Város Önkormányzat képviselő-testületének a Társuláshoz
történő csatlakozását jóváhagyja,

2. a Társulási  Megállapodás módosítását a határozat
melléklete  szerinti  tartalommal  jóváhagyja,  és
felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  Társulási
Megállapodás  módosítást  a  Társulás  Elnökének
felhívására aláírja.

3. felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatáról a
Társulás Elnökét tájékoztassa.

Határidő: Társulás tájékoztatására: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”

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

Határidő: 2018. szeptember 20.
Felelős: Papp Zoltán elnök

P a p p    Zoltán elnök: Kérem, aki egyetért a 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: Varga Gusztáv polgármester delegálására javaslat

211/2018. (IX. 18.) 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 Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálko-
dási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsába Varga Gusztáv polgármestert, akadá-
lyoztatása esetén Csepreghy Elemér alpolgármestert dele-
gálja.

Határidő: Társulás tájékoztatására: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”

A  Bizottság  felkéri  az  elnököt,  hogy  a  határozatot
ismertesse a következő Képviselő-testületi ülésen.
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Határidő: 2018. szeptember 20.
Felelős: Papp Zoltán elnök

XVII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Bejelentések

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

M a z u r á k    Zoltán biz. tag: A Deák utcai úthoz szeretnék szólni, vagy javaslatot
tenni. Nagyon jól megcsinálták az utat. Ezt meg is kellene óvni. Arra gondoltam, hogy
súlykorlátozást kellene bevezetni, táblákkal jelölni. Ehhez még javasolnám legalább is a
ki és bevezető pontoknál egy-egy kamerának a felhelyezését. 

A Penny-s gyalogátkelőnél  helyezkedik el  sövény. A sövény véleményem szerint  túl
közel van a gyalogátkelőhelyhez. Erre is megoldást kellene találni. 

S ó k i    Zoltán műszaki irodavezető: A súlykorlátozást mindenképpen terveztük mi is,
tehát bevezetésre fog kerülni. A kameráknál egy olyan kötöttség van, melyre figyelnünk
kell, hogy van-e ott az Oroscomnak Optikai Kábele. Ahol van nekik Optikai Kábel ott
minden további nélkül tudunk kamerát áthelyezni azonnal akár. Ahol nincs ott viszont
egy komoly költség növekvő tényező, hogy odáig kifeszíteni az Optikai Kábelt, külön a
kamera részére. Elég sok még nekik az analóg kábelük a városban, azon pedig nem
megy a kamera jel. Ennek utána fogunk járni mindenképpen. 

A sövényt  pedig  a  Penny  Marketnek  jelezni  fogjuk,  mert  azt  a  sövény  szakaszt  ő
gondozza. Ezt írásban közölni fogjuk. 

M a z u r á k   Zoltán biz. tag: A Deák utcában egy vállalkozónak ott parkolnak a
teherautói. Úgy tudom, hogy a piactér melletti terület az önkormányzati terület. Ha esős
idő lesz, megrongálódik az a terület. 

P a p p    Zoltán elnök: Tekintettel arra, hogy több bejelentés nem hangzott el, a nyílt
ülést 9 óra 48 perckor bezárom.

K.m.f.

  Papp Zoltán                                  Sütő Lajos
        elnök                                                   jkv. hitelesítő 
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	V. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: HSZK-nál megüresedett álláshelyek betöltése (Kt. 18. sz. előterjesztése)
	P a p p Zoltán elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?
	Mivel nem volt, kérem, aki egyetért az 1. sz. határozati javaslattal, szavazza meg.
	P a p p Zoltán elnök: Kérem, aki egyetért a 2. sz. határozati javaslattal, szavazza meg.
	P a p p Zoltán elnök: Kérem, aki egyetért a 3. sz. határozati javaslattal, szavazza meg.
	P a p p Zoltán elnök: Kérem, aki egyetért a 4. sz. határozati javaslattal, szavazza meg.
	XII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Petőfi utca Óvodai szakaszának felújítása (Kt. 11. sz. előterjesztése)
	P a p p Zoltán elnök: Mindenképpen támogatom a határozati javaslatot.
	Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?
	Mivel nem volt, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg.
	VII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Civil szervezetek támogatása (Kt. 12. sz. előterjesztése)
	P a p p Zoltán elnök: 3 pályázat érkezett, melyből 2 pályázót javasolt támogatni a civil kerekasztal.
	Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?
	S ü t ő Lajos biz. tag: Javaslom, hogy a Reffi Nyugdíjas Egyesületet is támogassuk, javaslok a számukra 50.000 Ft-os támogatást.
	A l b e r t u s László civil kerekasztal tagja: Tegnapi nap folyamán polgármester nyilatkozott ezzel kapcsolatban, miszerint eredetileg lehet, hogy nem is kellett volna kiírni a második fordulót a civilekkel kapcsolatban, mivel korábban volt arról szó, hogy ez az összeg elvonásra kerülne. De mivel erről nem született döntés, ezért újra ki lett írva. Ugyanis azoknak az egyesületeknek, akik egyébként kapnak, mondjuk a Városőrség és Adományok Háza Egyesület, ők ebből a keretből nem kaphatnak. Arról volt szó, hogy úgy szavazzunk, hogy nézzük azt, hogy a városnak a hasznosságára vonatkozóan ezek az egyesületek, alapítványok hogyan járulnak hozzá (rendezvényekhez). A Reffi Nyugdíjas Egyesület 100.000 Ft-ot kért színház látogatásra. Ha viszont megnézzük a többi egyesületnek a kérelmét, akik 50.000 Ft-ot kérnek, arra jutottunk, hogy megnézzük a következő évi tevékenységüket és támogatjuk őket. Ezért született ez az összeg.
	XVI. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: 2018. I. féléves beszámoló (Kt. 2. sz. előterjesztése)
	P a p p Zoltán elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?
	N a g y n é Csiffáry Anna biz. tag: Azt látom, hogy nagyon takarékosan gazdálkodtak, gondolom ezt a likviditási helyzet is nagyban befolyásolta. A kérdésem az, hogy az ÖNHIKI-re beadjuk a pályázatot?
	Z s ó t é r Andrea vagyongazda: Már beadásra került.
	P a p p Zoltán elnök: Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg.
	III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Bagdi Ügyvédi Iroda tájékoztatója (Kt. 3. 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.
	IV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: EFI I. féléves beszámolója (Kt. 6. sz. előterjesztése)
	P a p p Zoltán elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?
	N a g y n é Csiffáry Anna biz. tag: A hátralévő 25 millió Ft-ból nem költöttek el kb. csak 9 millió Ft-ot. Legkésőbb január 31-ig el kell költeni az összes pénzt. Ehhez meg van már a terv?
	Z s ó t é r Andrea vagyongazda: Ezt megtudom a csütörtöki testületi ülésre.
	P a p p Zoltán elnök: Annyit tudok, hogy az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság megdicsérte az Egészségfejlesztési Irodát.
	Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg.
	VI. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Táncsics u. 50. sz. alatti ingatlan térítésmentese átadása (Kt. 15. sz. előterjesztése)
	P a p p Zoltán elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?
	N a g y n é Csiffáry Anna biz. tag: Azt nem kötjük ki, hogy meddig kellene neki megvalósítania ezt? 15 évig odaadjuk, de a bontó feltétel, hogy ha nem valósul meg a feladat.
	Z s ó t é r Andrea vagyongazda: Ha támogatja a testület, Bagdi Ügyvéd úr fogja kötni a szerződést, és a szerződésben ki lesz részletezve a bontó feltételek is stb.
	S ü t ő Lajos biz. tag: Jelen pillanatban a Püspökségnek nincs pénze, hogy felújítsa az épületet, tehát mindenképpen szükséges időpont meghatározás.
	Z s ó t é r Andrea vagyongazda: Pályázati lehetőségek után néznek, ezt már polgármester úrral megbeszélték. Ha lesz pályázati lehetőségük, akkor csak abból fogjuk tudni ezt a felújítást megvalósítani.
	P a p p Zoltán elnök: Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, azzal a módosítással, hogy maximum 5 éve van a megvalósításra, szavazza meg.
	II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: 2018. évi költségvetési rendelet módosítása (Kt. 18. előterjesztése)
	P a p p Zoltán elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?
	Z a t y k ó Attila költségvetési irodavezető: A rendelet célja az egész évben történt átvezetéseknek a foganatosítása. Idén nem volt még rendelet módosításunk. Össz intézmény szinten el lehet mondani, hogy a közfoglalkoztatásra megítélt támogatásoknak az előirányzata került meghatározásra mindenhol. Ez jelentős összeg. A fejlesztési hiányunk 303.814.000 Ft, ennek oka, hogy a bevételek előirányzata nem került megemelésre az önkormányzatnál. A Humán Szolgáltató Központnál év elején úgy terveztünk, hogy minimális rendezvényt illetve a büfét nem működtetjük. Itt kiadások nem igazán lettek tervezve. A többletbevételekből szeretné a megbízási díjakra fordítani. Szociális pályázaton nyert egy kisbuszt, melynek az üzembe helyezéséhez, működéséhez szeretne a működési bevétel többletéből forrást biztosítani. A Konyhánál a tanácsadónál az eredeti költségvetésben úgy szerepelt, hogy 3 hónapra fogjuk alkalmazni, erről született egy döntés, hogy egész évben legyen alkalmazva. Erre szeretne az intézmény 1.143.000 Ft többlet forrást igényelni. Az óvoda esetében a többlet működési bevétel egyrészt munkaruha, védőruhára szeretné fordítani. Valamint a felhalmozási kiadásoknál az EMMI rendeletnél a készlet jegyzéket szeretnék pótolni. A Könyvtárnál született egy döntés, hogy a Képviselő-testület hozzájárulását adja a Mezőkovácsházi Kiadványnak a legyártásához, a Könyvtár ezt önköltségen vállalja azzal a feltétellel, hogy az értékesítés bevételét megtarthatja. Erre a többletbevételei terhére 1,5 millió Ft-ot kíván fordítani illetve a maradék 84.000 Ft-ot a vízdíjaknál a megnövekedett kiadásokra. Az EFOP pályázaton sikeresen pályázott és nyert.
	P a p p Zoltán elnök: Kérem, aki egyetért a rendelet tervezettel, szavazza meg.
	VIII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Magyarországi Légimentésért Alapítvány kérelme (Kt. 16. 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.
	IX. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Népkonyha (Kt. 19. sz. előterjesztés)
	P a p p Zoltán elnök: Polgármester úr azt mondta tegnap, hogy vegyük le napirendről ezt az előterjesztést.
	Z s ó t é r Andrea vagyongazda: De közben megérkezett a válasz, nem tudom, hogy ez fontos-e.
	P a p p Zoltán elnök: Ez esetben átadom a szót Zsótér Andrea vagyongazdának.
	
	Z s ó t é r Andrea vagyongazda: A Népkonyha úgy kapott engedélyt, hogy előzetesen a szakhatóságnak meg kellett küldeni egy térítésmentesen átadott ingatlan használati szerződését. Ez meg is történt. Bodorló Borbála intézményvezető azt kérte, hogy az ingatlan használati szerződést küldjük meg számára és a költségek viselésével kapcsolatban majd a későbbiekben kötünk szerződést. Ez akkor még bonyolultnak nézett ki, mert akkor még úgy volt, hogy az Alkotmány utca 48. sz. ingatlant két intézménynek fogjuk kiadni a Humán Szolgáltatónak illetve a Nőegyleteseknek, de azóta már eldőlt, hogy csak a Humán Szolgáltatónak. Ezután készült egy birtokba adási jegyzőkönyv. A költségek viselésével kapcsolatban azóta sem érkezett semmilyen szerződés a Bodorló Borbála intézményvezetőtől. Ezért úgy gondoltuk a jegyző asszonnyal, hogy már ideje lenne a költségek viseléséről egy szerződést kötni, de hogy ne legyen kettő, ezért egy új ingatlanhasználati szerződést készítettünk, melybe beleírtuk. Csak nem kaptuk meg a választ a Bodorló Borbálától, hogy ez az ingatlanhasználati szerződés megfelel-e a számára. Tegnap 16 óra körül telefonált, hogy megfelelő számára az ingatlanhasználati szerződés. Azt is közölte még, hogy a feladat-ellátási szerződést, amit korábban elfogadott a testület nem hajlandó aláírni addig, amíg nincs működési engedélye. Ezt követően megkerestem telefonon és e-mailen, hogy megvan most már a működési engedélye és aláírná-e? Azt mondta, hogy nem, mivel ők készítettek egységesen egy feladat-ellátási szerződést, amit minden kapcsolódó önkormányzatnak kiküldtek, aki szeretné, azt aláírhatja, aki nem az nem. Mivel a Népkonyha nem kötelező önkormányzati feladat, ezért nem vagyunk kötelesek feladat-ellátási szerződést kötni. Ezért mi inkább nem szeretnénk feladat-ellátási szerződést kötni. Így vissza kellene vonni az elmúlt testületi határozatot. Valamint született még arról döntés, hogy akadály mentesítjük a Népkonyha épületét. Ezért kapott határozott idejű működési engedélyt a Humán Szolgáltató Központ. Ez ráérne a 2019-es költségvetéskor véleményem szerint.
	P a p p Zoltán elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?
	S ü t ő Lajos biz. tag: Az új szerződésben akkor átvállalná a költségeket (víz, gáz, villany)?
	Z s ó t é r Andrea vagyongazda: Annyival módosult ez az ingatlan használati szerződés, hogy az elsőbe belefogalmaztuk a feladat-ellátási szerződést, ez kikerült a szerződésből, illetve a költségek viselésével kapcsolatban különös tekintettel a takarítás, közüzemi számlák, ezt így hajlandó aláírni. Az is meghatározásra került, hogy úgy fizetnék ki ezeket a költségeket, hogy mi csatoljuk a mellékelt közüzemi számlákat és tovább számlázott szolgáltatásként ezt ők kifizetnék.
	P a p p Zoltán elnök: Kérem, aki egyetért az 1. sz. határozati javaslattal, szavazza meg.
	P a p p Zoltán elnök: Kérem, aki egyetért a 2. sz. határozati javaslattal, szavazza meg.
	X. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: 2019. évi Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat (Kt. 8. sz. előterjesztés)
	P a p p Zoltán elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?
	Mivel nem volt, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg.
	XI.NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Gyulai Közüzem gördülő fejlesztési terv (Kt. 9. sz. előterjesztése)
	P a p p Zoltán elnök: Ezt minden évben meg kell szavazni.
	Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?
	Mivel nem volt, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg.
	XIII.NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Dombi Sándorné ingatlan vásárlási szándéka (Kt. 17. sz. előterjesztése)
	P a p p Zoltán elnök: Hol helyezkedik el ez a terület?
	S ó k i Zoltán műszaki irodavezető: Az óvodának a hátsó bejáratától balra eső rész.
	P a p p Zoltán elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?
	Z s ó t é r Andrea vagyongazda: Az átminősítést megbeszéljük a Földhivatallal, de alpolgármester úr illetve jegyző asszony is azt támogatta, hogy a Deák utca felőli résznél, az óvodánál ott lenne egy alkalmasabb terület arra, hogy ő oda egy garázst építsen. Ezt megvizsgáljuk a későbbiekben.
	P a p p Zoltán elnök: Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg.
	Kérem, aki egyetért a rendelet tervezettel, szavazza meg.
	P a p p Zoltán elnök: Kérem, aki egyetért az 1. sz. határozati javaslattal, szavazza meg.
	P a p p Zoltán elnök: Kérem, aki egyetért a 2. sz. határozati javaslattal, szavazza meg.

