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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. december 11-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 
 Mazurák Zoltán            bizottsági tagok

                             

Távolmaradását bejelentette:

Nagyné Csiffáry Anna   bizottsági tagok 

Jelen volt még:  Varga Gusztáv polgármester
Dr. Szilbereisz Edit jegyző                          

                         Sóki Zoltán műszaki irodavezető
Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési irodavezető
Zatykó Attila költségvetési irodavezető-helyettes
Szűcs Judit képviselő
Zábrák Istvánné képviselő
Szedlacsekné Farsang Margit Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde vez.
Jankó Erzsébet Kalocsa Róza Kft. ügyvezetője
Pap Csaba Meztep Kft. ügyvezetője



P a p p    Zoltán elnök: Tisztelettel köszöntöm a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
ülésén megjelent  tagokat,  Dr.  Szilbereisz Edit  jegyző asszonyt,  Sóki Zoltán műszaki
irodavezetőt,  Ágostonné  Dohányos  költségvetési  irodavezetőt,  valamint  a  meghívott
vendégeket. 

A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 5 fő tagjából 4 fő van jelen. Nagyné Csiffáry
Anna 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

272/2018. (XII. 11.) sz. PVB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-testü-
letének  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottsága  a  2018.
december  11-i  soros,  nyílt  ülése napirendjét  az alábbiak
szerint fogadja el:

1.) Településképi  rendelet  elfogadása  (Kt.  6.  sz.  előter-
jesztése)
Előterjesztést készítő: Sóki Zoltán műszaki irodaveze-
tő

2.) ,,  A Mezőkovácsháza Önkormányzatának óvodai in-
tézményének infrastrukturális fejlesztése” megnevezé-
sű beruházás (Petőfi u-i óvoda) közbeszerzési eljárá-
sának ajánlattételi felhívása (Kt. 8. sz. előterjesztése)
Előterjesztést készítő: Sóki Zoltán műszaki irodaveze-
tő

3.) ,, A Mezőkovácsháza 4. számú óvodai épületének fej-
lesztése” megnevezésű beruházás (Táncsics u-i óvoda)
közbeszerzési eljárásának ajánlattételi felhívása (Kt. 9.
sz. előterjesztése)
Előterjesztést készítő: Sóki Zoltán műszaki irodaveze-
tő

4.) Átmeneti  gazdálkodásról  szóló  rendelet (Kt.  12.  sz.
előterjesztése)
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Előterjesztést készítő: Ágostonné Dohányos Ivett költ-
ségvetési irodavezető

5.) Folyószámlahitel felvétel (Kt. 14. sz. előterjesztése)
Előterjesztést készítő: Ágostonné Dohányos Ivett költ-
ségvetési irodavezető

6.) Helyi esélyegyenlőségi program (Kt. 5. sz. előterjesz-
tése)
Előterjesztést  készítő: Dr.  Csepregi  Magdolna  taná-
csos

7.) Hivatali  helyiségen valamint hivatali  munkaidőn túli
házasságkötésnél és bejegyzett élettársi kapcsolat léte-
sítésénél alkalmazott  díjtételekről szóló rendelet mó-
dosítása (Kt. 7. sz. előterjesztése)
Előterjesztést  készítő: Szabóné  Faragó  Julianna  al-
jegyző

8.) A Hősök tere 4-6 ingatlan vagyonkezelésbe adott in-
gatlanrészének  közös  költségei  viseléséről  szóló
együttműködési megállapodás (Kt. 10. sz. előterjesz-
tése)
Előterjesztést készítő: Zsótér Andrea vagyongazda

9.) Ingatlan megvásárlásra történő felajánlása (Kt. 11. sz.
előterjesztése)
Előterjesztést készítő: Zsótér Andrea vagyongazda

10.) A  DAREH  Önkormányzatit  Társulással  kötendő
feladat-ellátási  szerződés megkötése (Kt. 13. sz. elő-
terjesztése)
Előterjesztést készítő: Sóki Zoltán műszaki irodaveze-
tő

11.) A Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. fo-
lyószámla hitelének kezességvállalása (Kt. 15. sz. elő-
terjesztése)
Előterjesztést készítő: Ágostonné Dohányos Ivett költ-
ségvetési irodavezető

12.) Az Európai Uniós Társadalmi Célú Nonprofit Kft.
üzletrészének felajánlása (Kt. 16. sz. előterjesztése)
Előterjesztést készítő: Zsótér Andrea vagyongazda

13.) A Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde üres álláshely
betöltéséről szóló kérelem (Kt. 17. sz. előterjesztése)
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Előterjesztést készítő: Zatykó Attila költségvetési iro-
davezető-helyettes

14.) A  köztisztviselők  2019.  évi  teljesítmény-követel-
ményei  alapját  képező  kiemelt  célok  meghatározása
(Kt. 3. sz. előterjesztése)
Előterjesztést  készítő: Dr.  Szilbereisz  Edit  jegyző,
Szabóné Faragó Julianna aljegyző, Ágostonné Dohá-
nyos Ivett költségvetési irodavezető, Sóki Zoltán mű-
szaki irodavezető

15.) A Képviselő-testület 2019. évi munkaterve (Kt. 2.
sz. előterjesztése)
Előterjesztést készítő: Dr. Szilbereisz Edit jegyző

16.) Beszámoló a polgármester, a bizottságok átruházott
hatásköreinek  gyakorlásáról,  a  társulásokban végzett
tevékenységről (Kt. 4. sz. előterjesztése)
Előterjesztést  készítő: Szabóné  Faragó  Julianna  al-
jegyző, Ágostonné Dohányos Ivett  költségvetési  iro-
davezető, Sóki Zoltán műszaki irodavezető

17.) Csongrád  Megyei  Településtisztasági  Kft.  ügye
(Kt. 18. sz. előterjesztése)
Előterjesztést készítő: Zsótér Andrea vagyongazda

18.) GDPR adatvédelmi  feladatok  (Kt.  19.  sz.  előter-
jesztése)
Előterjesztést készítő: Bihari Emil informatikus

19.) Közbeszerzési szakértő eseti megbízása (Kt. 20. sz.
előterjesztése)
Előterjesztést  készítő: Farkas  Nobert  pályázati  refe-
rens

20.) Testvér települési pályázat (Kt. 21. sz. előterjeszté-
se)
Előterjesztést készítő: Kálmán András tanácsnok

21.) Településgazdálkodási  Kft.  kérelme pályázat (Kt.
22. sz. előterjesztése)
Előterjesztést készítő: Szénási Gábor tanácsos

22.) Leader  pályázatok benyújtása (Kt.  szóbeli  előter-
jesztése)
Előterjesztést  készítő: Farkas Norbert  pályázati  refe-
rens

23.) Bejelentések
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I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Településképi rendelet elfogadása (Kt. 6. sz. előter-
jesztése)

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

S ó k i    Zoltán műszaki irodavezető: Tegnapi nap folyamán részt vettem az Ügyrendi,
Kulturális és Szociális Bizottság ülésén, egy módosítást fogadott el a bizottság, ami la-
kossági észrevételként érkezett és szerepel az előterjesztésben. A bizottság azt javasolta,
hogy csak a járdákra vonatkozzon, hogy szórt anyagból nem lehet készíteni a központi
területeken, tehát a parkolókra ne vonatkozzon ez a szigorú előírás. Ez a 14. oldalon
14.§. (2) bekezdés ee.) pontjában szereplő szöveg. 

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

Z á b r á k    Istvánné képviselő: Amikor egy kezdő vállalkozó elkezd egy vállalkozást
nem biztos, hogy sikerülni fog neki és az sem biztos, hogy éveken keresztül végzi ezt a
tevékenységet, örüljünk neki, hogy vállalkozni szeretnének. Örüljünk neki, hogy parko-
lót alakít ki magának és bármilyen szórt anyaggal feltölti. 

Kérem, aki egyetért a módosított 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: Településképi rendelet elfogadására javaslat

273/2018. (XII. 11.) sz. PVB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottsága  a
településképi  rendeletet  módosításaival  elfogadja,  azt  a
Képviselő-testület részére elfogadásra javasolja:

14. §. (2.) ee.) ,, új járdaszakasz építésére vagy meglévő
járdafelület  felújítására  nem  használható  ,,szórt”  jellegű
építőanyag”.

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

Határidő: 2018. december 13.
Felelős: Papp Zoltán elnök

II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: ,, A Mezőkovácsháza Önkormányzatának óvodai
intézményének  infrastrukturális  fejlesztése”
megnevezésű  beruházás  (Petőfi  u-i  óvoda)
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közbeszerzési  eljárásának  ajánlattételi  felhívása
(Kt. 8. sz. előterjesztése)

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

S ó k i     Zoltán műszaki irodavezető: A klasszikus közbeszerzést megindító határozati
javaslaton túl van egy telekalakításra irányuló határozati javaslat is. Ennek oka, hogy az
épület  közvetlenül  a  telekhatáron  fekszik,  így  a  telekhatári  oldalra  nem  lehetne
hőszigetelést felhelyezni, ami elég nagy problémát jelentene épület fizikai szempontból.
A  tulajdonosokkal  sikerült  egyeztetni,  ők  felajánlották  ezt  a  30  cm  széles  sávot
díjtalanul az önkormányzat részére. Az egyéb költséget terhelnének bennünket és erről
szól a 2. sz. határozati javaslat. 

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: „A  Mezőkovácsháza  Önkormányzatának  óvodai  intézményének

infrastrukturális fejlesztése”  megnevezésű építési beruházás megvalósítására
irányuló közbeszerzési eljárás megindítására javaslat

274/2018. (XII. 11.) 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-1.4.1-16-BS1-2017-00022 kódszámú,  „A
Mezőkovácsháza  Önkormányzatának  óvodai
intézményének infrastrukturális fejlesztése”  megnevezésű
építési  beruházás megvalósítására irányuló közbeszerzési
eljárás megindításáról dönt.

A  Dr. Domján  Ákos  egyéni  ügyvéd,  felelős  akkreditált
közbeszerzési  szaktanácsadó által  elkészített  ajánlattételi
felhívást a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal
elfogadja.
A  Kbt.  115.§-a  szerinti  eljárásban  való  részvételre  az
alábbi szervezetek ajánlattételre történő felhívásáról dönt:
1.  Deta-Ép Épületszervíz  Kft.  1163 Budapest,  Cziráki  u
26-32. (detaep@detaep.hu)
2.  Pronergy  Kft.  5600  Békéscsaba,  Andrássy  út  12.
(pronergyoffice@gmail.com)
3.  Bólem  Kft.  5600  Békéscsaba,  Őszi  u.  3.
(bolem@globonet.hu)
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4.  Bonag  Kft.  5600  Békéscsaba,  Tompa  u.  2/1.
(szabo.akos-sza@bonag.hu)
5. Agrippa Kft. 6800 Hódmezővásárhely,  Nádtető u. 20.
(info@agrippakft.hu)
6. Maxicargo Kft. 6100 Kiskunfélegyháza, Majsai út 21.
(Lev. cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Jókai u. 7/A ép. 14.)
(maxicargokft@gmail.com)
7.  Bácska  Mérnöki  Szolgáltató  Kft.  6400  Kiskunhalas,
Szilády Áron u. 5-7. (szatmari.karoly@bamsz.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, és
             Közbeszerzési szaktanácsadó”

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

Határidő: 2018. december 13.
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: 415 hrsz. telekből földrészlet bővítésére javaslat

275/2018. (XII. 11.) 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-1.4.1-16-BS1-2017-00022 kódszámú,  „A
Mezőkovácsháza  Önkormányzatának  óvodai
intézményének infrastrukturális fejlesztése”  megnevezésű
építési  beruházás  megfelelő  műszaki  színvonalú
megvalósíthatósága  -  külső  homlokzati  hőszigetelés
beépíthetősége  -  miatt  a  szomszédos  415  hrsz.  telekből
legfeljebb  9  m2 földrészlettel  bővíteni  kívánja  az  óvoda
telkét.
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Köszönettel veszi a 415 hrsz. alatti telkek tulajdonosainak
felajánlását a földrészlet átadására vonatkozóan. 
Meghatalmazza a polgármestert, hogy a telekalakítási terv
elkészítését  rendelje  meg  a  legkedvezőbb  ajánlatot  adó
vállalkozótól.
A  telekalakítási  tervek  elkészíttetésére  és  a  térképi,
tulajdonosi  változások  ingatlan-nyilvántartásban  történő
átvezetésére legfeljebb 100.000.- forintot biztosít a 2019.
évi költségvetésében.

Megbízza Dr. Bagdi László jogi  képviselőt  a földrészlet
átadásával  kapcsolatos  szerződés  elkészítésére,  melynek
aláírására felhatalmazza a polgármestert.

Határidő: a megosztási vázrajzok elkészülését követően 
haladéktalanul
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”

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

Határidő: 2018. december 13.
Felelős: Papp Zoltán elnök

III.  NAPIRENDI  PONT  TÁRGYA: ,,  A  Mezőkovácsháza  4.  számú  óvodai
épületének  fejlesztése”  megnevezésű
beruházás (Táncsics u-i óvoda) közbeszerzési
eljárásának ajánlattételi felhívása (Kt.  9. sz.
előterjesztése)

P a p p    Zoltán elnök: Ennél más a közbeszerzési szakértő.

Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?

S z ű c s    Judit képviselő: A kivitelezési idő 240 nap. Ez a 240 nap mikortól lép
életbe?

S ó k i    Zoltán műszaki irodavezető: Amikor a közbeszerzés ellenőrzése befejeződik a
és arról kapunk egy igazolást a Kincstártól, akkor lép életbe. 
A Napközinél már megkötöttük a szerződést, már három körös hiánypótlást kaptunk a
Kincstártól,  és  olyan  evidens  kérdéseket  tesz  fel,  hogy  már  Dr.  Domján  Ákos
csodálkozik rajta. Minden körbe kevesebb kérdést tettek fel, de szinte ugyanazokat. A
harmadik hiánypótlási  körbe már csak egy kérdést  tettek  fel,  azt  is  megválaszoltuk.
Most már nagyon várjuk a tanúsítványt, hogy rendben van a közbeszerzésünk. Ez már
két hete húzódik. 

P a p p    Zoltán elnök: Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg.
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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: ,, A Mezőkovácsháza 4. számú óvodai épületének fejlesztése” megnevezésű

beruházás (Táncsics u-i óvoda) közbeszerzési eljárás megindítására javaslat

276/2018. (XII. 11.) 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-1.4.1-16-BS1-2017-00031 kódszámú,  „A
Mezőkovácsháza 4. számú óvodai épületének fejlesztése”
megnevezésű  építési  beruházás  megvalósítására  irányuló
közbeszerzési eljárás megindításáról dönt.
A  Dr. Simon  Piroska  felelős  akkreditált  közbeszerzési
szaktanácsadó által elkészített ajánlattételi felhívást a jelen
határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
A  Kbt.  115.§-a  szerinti  eljárásban  való  részvételre  az
alábbi szervezetek ajánlattételre történő felhívásáról dönt:
1.  Deta-Ép Épületszervíz  Kft.  1163 Budapest,  Cziráki  u
26-32. (detaep@detaep.hu)
2.  Bólem  Kft.  5600  Békéscsaba,  Őszi  u.  3.
(bolem@globonet.hu)
3.  Bonag  Kft.  5600  Békéscsaba,  Tompa  u.  2/1.
(szabo.akos-sza@bonag.hu)
4.  HPQ  Plus  Kft.  6720  Szeged,  Arany  János  u.  7.
(peter.istvan@hpqkft.hu)
5.  GEKO  Generál  Kft.  1163  Budapest,  Bábos  u.  22.
(hullmannotto@t-online.hu)
6.  Cs-Group Kft.  5940 Tótkomlós,  Bartók  Béla  utca  2.
(csgroupkft@gmail.com)
7.  Szonita  Hungary  Kft.  1063 Budapest,  Szinyei  Merse
utca 10. (szokess@freemail.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, és
             Közbeszerzési szaktanácsadó”

A  Bizottság  felkéri  az  elnököt,  hogy  a  határozatot
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén.
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Határidő: 2018. december 13.
Felelős: Papp Zoltán elnök

XIII.  NAPIRENDI  PONT  TÁRGYA:  A  Négy  Évszak  Óvoda  és  Bölcsőde  üres
álláshely betöltéséről szóló kérelem (Kt. 17.
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: Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde üres álláshely betöltésére javaslat

277/2018. (XII. 11.) 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 Négy Évszak Óvo-
da és Bölcsőde 1 fő pedagógiai asszisztens álláshely betöl-
téséhez 2019. január 2-től határozott időre. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Szedlacsekné Farsang Margit intézményvezető”

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

Határidő: 2018. december 13.
Felelős: Papp Zoltán elnök

X.  NAPIRENDI  PONT  TÁRGYA: DAREH  Önkormányzati  Társulással  kötendő
feladat-ellátási szerződés megkötése (Kt. 13. 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)
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Tárgya: DAREH  Önkormányzati  Társulással  kötendő  feladat-ellátási  szerződés
megkötésére javaslat

278/2018. (XII. 11.) 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  Társulás  tagja  -  a  Délkelet-Alföld
Regionális  Hulladékgazdálkodási  Rendszer  Létrehozását
Célzó  Önkormányzati  Társulással  (5900  Orosháza,
Szabadság  tér  4-6.)  feladat-ellátási  szerződést  köt  a
hulladékgazdálkodási közfeladatok ellátására.

A feladat-ellátási szerződést a határozat melléklete szerinti
tartalommal  elfogadja,  annak  aláírására  felhatalmazza  a
polgármestert.

                Határidő: szerződés aláírására: haladéktalanul
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”

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

Határidő: 2018. december 13.
Felelős: Papp Zoltán elnök

XIX. NAPIRENDI PONT TÁRGYA:  Közbeszerzési  szakértő eseti  megbízása  (Kt.
20. sz. előterjesztése)

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

S ó k i    Zoltán műszaki irodavezető: Röviden le van írva, a Könyvtárnál történt egy
esemény,  miszerint  vizsgálatot  indított  a  közbeszerzési  hatóság.  Ezt  egy  nagyon  jó
válaszlevéllel sikerült orvosolni, amit Dr. Domján Ákos írt, nem indítottak semmilyen
eljárást ellenünk. De nem az ő tevékenységi körébe merült fel ez a probléma, hanem a
kivitelezők rossz közreműködése kapcsán. Olyan is adott  ajánlatot,  akit  nem hívtunk
meg.  Ezért  kívánja  ezt  a  díjat  felszámolni,  mert  kvázi  szakértőként  járt  el
döntőbizottsági vizsgálatban. 

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

V a r g a    Gusztáv polgármester: A Kistérségi projekteknél volt egy olyan, hogy több
hónapra meg tudja akasztani magát a pályázatot ez a vizsgálat. Az információ kérésnek
az volt a célja, hogy nagyon jól kellett megválaszolni ahhoz, hogy utána azt a választ
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kapjuk a  közbeszerzési  hatóságtól,  hogy nem indítanak  ellenünk  vizsgálatot,  hanem
mehet minden tovább. Nagyon rövid idő volt arra, hogy a válaszokat megadjuk. 

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: Közbeszerzési szakértő eseti megbízására javaslat

279/2018. (XII. 11.) 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  pályázatban  keletkezett
közbeszerzési  szakértői  feladat  ellátásáról  szóló  -  dr.
Domján  Ákos  közbeszerzési  szakértővel  kötendő  -
megbízási  szerződés  aláírására  felhatalmazza  a
polgármestert.  A  szakértői  díj  megfizetésére  200.000.-
forintot biztosít az általános célú tartalék terhére.

                Határidő: közbeszerzési  szakértő tájékoztatására és
szerződéskötésre: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”

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

Határidő: 2018. december 13.
Felelős: Papp Zoltán elnök

XXI. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Településgazdálkodási  Kft.  kérelme pályázat
(Kt. 22. sz. előterjesztése)

P a p p    Zoltán elnök: A lényeg, hogy van 300 m3 lezúzásra váró építési törmelék,
melyet le kellene zúzatni 2.000 Ft + ÁFA/m3 áron. Erre fedezet van az általános célú
tartalékban. 
Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?

S ó k i    Zoltán műszaki irodavezető: Annyival egészíteném ki, hogy nagyon nagy
mennyiségű  kövünk  van  lezúzva.  Közvetlenül  útalap  alsó  rétegének  elkészítésére
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alkalmas. De ahhoz, hogy ezt kiékeljük és egy normális felületet alakítsunk ki, ehhez
kellene még ebből 300 m3 még tovább törni, kisebb méretűre.

S z ű c s    Judit képviselő: Nem azért kértük a lakosságot, hogy a Deák utcának az
útalapjába  ezek a  törmelékek belekerüljenek,  és  ezzel  költségtakarékosabbak lettünk
volna?

P a  p  p     Zoltán elnök:  A  Deák  utca  nem  ilyen  útalapos.  A  Rózsa  utcára  van
pályázatunk is.

V a r g a     Gusztáv polgármester: A Rózsa utcával kapcsolatos folynak is már az
előkészítő munkálatok. 

P a p p    Zoltán elnök: A Móra utca végére pedig pályázat van beadva. 

V a r g a    Gusztáv polgármester:  A Kinizsi  utca vége pedig a saját  terveinkben
szerepel.

S  ó  k  i     Zoltán műszaki  irodavezető:  A  Kft.  meg  is  tudná  csinálni  azokat  a
szakaszokat, melyek nem pályázattal érintettek. 

S z ű c s    Judit képviselő: Az ipartelepi útnak a folytatásával mi van?

S ó k i    Zoltán műszaki irodavezető: Bethlen utcáig benne van az aszfaltozása egy
pályázatban. 

S z ű c s    Judit képviselő: Mert rendkívül nagy forgalom van azon az úton. 

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: Kőzúzásra összeg biztosításra javaslat

280/2018. (XII. 11.) 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  kőzúzás  céljára  600.000,-  Ft  +  Áfa  (bruttó:
762.000,-  Ft)  összeget  biztosít  az  általános  célú  tartalék
terhére. 
Egyúttal  megbízza  a  Mezőkovácsházi
Településgazdálkodási  Kft-t,  hogy  a  legkedvezőbb
ajánlattevővel a kőtörést bonyolítsa le. 
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Felhatalmazza  a  polgármestert  a  munkálatok
megrendelésével. 

Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga Gusztáv polgármester
              Pap Csaba Ügyvezető”

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

Határidő: 2018. december 13.
Felelős: Papp Zoltán elnök

IV. NAPIRENDI PONT TÁRGY: Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet (Kt. 12. 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: Ezen túl még benne van
egy kiegészítés a 4.§-ban. Ugyanis amikor szó volt az év végi jutalmazásról, akkor volt
egy megbeszélésünk polgármester úrral illetve alpolgármester úrral abban maradtunk,
hogy  1  millió  Ft-ot  a  4.900.000  Ft  +  járulékból  a  zárolást  feloldjuk.  Viszont  ez  a
maradék 3.900.000 Ft az 1 millió Ft-tal együtt 2018. évi 5% béremelésnek a fedezete.
Mivel,  hogy  nem  született  végleges  döntés  a  sorsáról  illetve  polgármester  úr  is
javasolta,  hogy  kössük  a  2018.  évi  teljesítményértékeléshez  esetleg  likviditás
szempontjából, ha van rá lehetőség a kifizetését. Ezért úgy gondoltam, hogy az átmeneti
rendelkezések közé azon túl, hogy minden évben szoktam javasolni ennek a rendeletnek
a meghozatalát,  most ezt  tegyük bele.  A teljesítményértékeléseket  és követelmények
kiírását  január  31-ig  kell  megtenni,  akkor  még  nincs  költségvetési  rendelete  az
önkormányzatnak.  Ilyen  módon  került  ez  jelenleg  bele.  Egyébként  nagyjából
szabályozza azt, hogy beszedhetjük a bevételeket és a folyamatokban lévő kiadásokat
teljesíthetjük az általános mértékben. 

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

K á l m á n    András biz. tag: Igazság szerint ha nem írja semmi elő, akkor maradjon
meg a ,,repi” rendelet. Ha el lesz fogadva a költségvetés februárban, akkor még bőven
ez a rendelet még érvényben fog maradni. Az eredeti rendelet maradjon úgy, ahogy van.

Á g o  s  t  o  n  n  é    Dohányos  Ivett költségvetési  irodavezető:  Ezek  szerint  nem
szeretnétek átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletet? 

K á l m á n     András biz. tag: Nem.
Á g o s t o n n é     Dohányos Ivett  költségvetési irodavezető: A törvény azt írja elő, ha
nem fogadjuk el  március 15-ig a költségvetést,  akkor kell,  hogy valami szabályozza
addig  is  a  gazdálkodást.  Nagy  valószínűséggel  el  fogjuk  fogadni,  de  nálunk  a
könyvelésbe  lesz  alapja  annak,  hogy  mit  miért  könyvelünk  a  bevételekre  illetve  a

14



költségekre. Segélykifizetéseknél, intézmények finanszírozásánál, a Kft-nek az átadott
pénzeszközeinknél, tehát valami alátámasztja azt, hogy ez működhet addig is. Én ezért
szoktak kérni. 

P a p p     Zoltán  elnök: Kálmán András bizottsági tag azt javasolja, hogy az egész
rendeletet ne alkossuk meg. Polgármester úrtól kérdezem, hogy a 4.§-ról mit gondol?

V a r g a    Gusztáv polgármester: Mivel nem írja elő jogszabály, hogy ilyen átmeneti
rendeletet  alkossunk,  ezért  én  is  elgondolkodom  minden  évben  rajta,  és  mindig
megkérdezem,  hogy  mi  szükség  van  rá.  Megfontolandónak  tartom  Kálmán  András
javaslatát, hogy az idei rendelet alapján is tudnánk a jövő évben az első két hónapban
finanszírozni. A 4. pontban lévő dolognál engem is elbizonytalanít ez az összeg, hogy
szerepeljen benne. Mert ha adni akarunk a teljesítményértékelésre forrást, azt bármikor
egy döntéssel meghozhatjuk. Az előző testületi ülésen a zárolást feloldottuk és most úgy
érzem, hogy ennek a kijátszása az egy picikét. Ugyanakkor az intézményeknél pedig
nem.  Amennyiben  lesz  rá  lehetőségünk  akkor  a  teljesítményértékelést  tudjuk
finanszírozni.  Véleményem  szerint  nem  szükséges,  hogy  szerepeljen  benne.  Ha
kiszámítanánk,  hogy  a  köztisztviselőknek  15% béremelést  javasoltunk  másfél  évvel
ezelőtt, 10%-al az illetményalap, és 5% az úgynevezett mozgó bér. Véleményem szerint
egy  12-13%-nál  tartanak  most  a  jutalomkeret  felhasználásával  illetve  a  korábbi
zárolásnak a feloldásával. Lehet, hogy az ellenérzést ad oldaná fel, hogy ezt az összeget
kihagynánk a rendeletből. 

Z á b r  á k      Istvánné képviselő:  Az átmeneti  gazdálkodásról,  ha  nem hozunk
rendeletet  az Ügyrendi,  Kulturális  és Szociális  Bizottságnál,  az azt jelenti,  hogy egy
tizenharmad  részt  kapunk  januárban  és  februárban.  A legnagyobb  igény  a  szociális
kérelmeknél ebben a két hónapban szokott lenni, akkor meg van kötve a kezünk, hogy
az egy tizenharmadát oszthatjuk ki. Akkor van a tüzelő illetve az élelmiszer, tehát a téli
hónapok a legnehezebbek. A bizottságunk ezért meg is szavazta ezt a rendeletet. Úgy
gondolom, hogy ez pedig a költségvetési  iroda munkáját  növeli meg, ha pedig ezzel
jobban tudnak dolgozni, hogy van egy papír a kezükben, hogy a finanszírozás, bevétel
és kiadási oldalt könnyebben tudják kezelni, akkor szerintem fogadjuk el. A 3.900.000
Ft-ot én is aláhúztam, azt mondta Ivett, hogy újra elénk fog kerülni, ha ezt ki akarjuk
osztani. 

Á g o s t o n n é    Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: Azért tettem ezt bele,
mert  folyamatában  néztem az  eseményeket.  2017.  szeptember  1-től  november  30-ig
kapott  az  apparátus  egy  15%-os  béremelést.  Utána  2017.  december  1-től  2018.
november 30-ig beépült a költségvetési rendeletbe a 10%-os illetményalap emelés, és
arról volt szó, hogy az 5%-ot betervezzük a költségvetésbe és a likviditástól függően
majd eldől, hogy megkapják-e a dolgozók vagy nem. Erre volt az mondva, hogy azért
nem épül be a költségvetési rendeletbe, mert hogy a jó munkaerőt differenciálni szerette
volna a Képviselő-testület. Ennek megfelelően tervezésre került a költségvetésbe, és a
dolgozók ezt tudják is, hogy be van tervezve és várják a sorsát, hogy mi lesz vele. Ha
most  egyszerűen  én  kihagyom,  elveszem,  ilyet  én  úgy  gondolom,  hogy  nem
csinálhattam. Mentünk is jegyző asszonnyal polgármester úrhoz tárgyalni, gondolja át
az 1 millió  Ft-nak is  a  feloldását  és ez meg is  történt,  amit  köszönünk szépen.  Azt
gondolom,  hogy  célszerű  azt  megfontolni,  hogy  most  benne  maradjon  az  átmeneti
rendelkezések között vagy ha törlésre kerül, akkor annak van egy olyan értéke, hogy
innentől kezdve ez már nagyon labilissá válik, hogy megkapják-e a dolgozók. Ennek a
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hozadéka még az is, hogy 2019-es költségvetésben már a 2. mellékletnek a 3. pontjában
ahol  az  egyedi  támogatásokat  írják  az  önkormányzatoknak  ott  be  van  építve  a
bérfejlesztési pályázat. Önkormányzati konferencián elmondták azt, hogy 45.000 Ft lesz
az illetményalap. Ez ugye már kiváltaná tulajdonképpen azt a 15%-ot. Tehát igazából
most a 2018. évi 5%-ról beszélünk, hogy annak mi lesz a sorsa. Értem én azt, hogy
jutalmazás és hasonló, de onnan indult az egész történet,  hogy 2006. óta nem volt a
köztisztviselőknek béremelése. Én így próbáltam volna kerek egészében, és azért nem
értek  egyet  azzal,  amit  polgármester  úr  mondott,  hogy  én  ezt  becsempésztem  a
költségvetésbe,  mert  mi  erről  beszéltünk  és  oda  is  írtam,  hogy csak  külön  testületi
jóváhagyással használható fel. 

S z ű c s    Judit képviselő: Teljes mértékben megértem Ivettnek az okfejtését, egyet is
értek  vele  és  tudom  is  támogatni.  Annyit  kérek  a  testülettől  és  minden  képviselő
társamtól,  ha  egy tényt  közöltünk,  hogy likviditási  gondjaink  vannak és  ezt  a  tényt
alkalmaztuk  az  összes  intézményi  dolgozóra  és  azért  nem adtunk  15.000  Ft  értékű
cafetériát, mert, hogy nekünk likviditási gondunk van. Tudtommal egy intézményvezető
sem jött  ide verni az asztalt,  hogy márpedig mi szeretnénk kapni,  akkor ezt a tényt
alkalmazzuk az összes intézményre a városban. Mindannyiunknak az az érdeke, hogy
mindenki munkáját elismerjük. Egyetlen egy aggályom van, hogy ennek rossz üzenete
lesz. 

K á l m á n    András biz. tag: A 4.§ az az összeg egyébként is vissza fog kerülni a
testület elé, tehát újra kell tárgyalni. Az előző évi rendelet maradjon ugyanúgy. 

P  a  p  p      Zoltán elnök:  Kérem,  aki  egyetért  azzal,  hogy  ne  legyen  átmeneti
gazdálkodásról szóló rendelet, szavazza meg.

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

P  a  p  p      Zoltán elnök:  Kérem,  aki  egyetért  a  határozati  javaslattal,  azzal  a
módosítással, hogy a 4.§ törlésre kerüljön, 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: Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet elfogadására javaslat

281/2018. (XII. 11.) sz. PVB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottsága  az
Átmeneti  gazdálkodásról  szóló  önkormányzati  rendelet
megalkotását az  alábbi  módosítással  javasolja  a
Képviselő-testületnek elfogadni:
,, A 4.§. törlésre kerüljön”

A  Bizottság  felkéri  az  elnököt,  hogy  a  határozatot
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén.
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Határidő: 2018. december 13.
Felelős: Papp Zoltán elnök

XI. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft.
folyószámla hitelének kezességvállalása (Kt. 15.
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: A Mezőkovácsházi  Településgazdálkodási  Kft. folyószámla hitel  felvételére

javaslat

282/2018. (XII. 11.) 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  hozzájárulását  adja  a  Mezőkovácsházi
Településgazdálkodási Kft. által az OTP Bank Nyrt-től 5
millió forint folyószámlahitel egy évre történő felvételéhez
működőképesség  fenntartása  céljából.  A  hitel  végső
lejárata: 2019. december 31.

A  hitel  visszafizetésének  biztosítékául  Mezőkovácsháza
Város  Önkormányzata  kezességet  vállal.  Az
önkormányzat a kezességvállalását a hitel visszafizetésére
a  mindenkori  éves  költségvetésében  a  kötelezettségek
között szerepelteti. 

Felhatalmazza  a  polgármestert  a  kezességvállalási
megállapodás aláírására.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”

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

Határidő: 2018. december 13.
Felelős: Papp Zoltán elnök
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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: Kezességvállalási díj megállapítása

283/2018. (XII. 11.) 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 Kft. 5
millió  Ft-os  folyószámla  hitelének  egy  évre  történő
felvételéhez  vállalt  önkormányzati  kezességhez,  a
kezességvállalással  biztosított  összeg (5.000.000.-Ft  tőke
és járuléka erejéig) után egyszeri 1%-os, összesen 50.000.-
Ft  kezességvállalási  díjat  állapít  meg.  A  kötelezett  a
megállapított  kezességvállalási  díjat  a  folyószámla
hitelszerződés megkötését követő 30 napon belül köteles
az Önkormányzat 11733034-15344100 számú számlájára
való átutalással megfizetni.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  Polgármestert  a
határozat melléklete szerinti kezességvállalási díjról szóló
szerződés aláírására.

Határidő: értesítésre azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester

  Pap Csaba Mihály ügyvezető”

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

Határidő: 2018. december 13.
Felelős: Papp Zoltán elnök

V.  NAPIRENDI  PONT  TÁRGYA:  Folyószámlahitel  felvétel  (Kt.  14.  sz.
előterjesztése)

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

284/2018. (XII. 11.) 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  OTP  Bank  Nyrt-től  folyószámlahitel
felvételéről dönt az alábbiak szerint:

- Az ügylet megnevezése: éven belüli folyószámla hitel
- Összege: maximum 45.000.000,- Ft
-  A  hitel  törlesztése:  számlára  érkező  jóváírásokkal
folyamatosan, 
- A hitel végső lejárata: 2019. december 31.
- A hitel biztosítéka: az Önkormányzat költségvetése.
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata visszavonhatatlan
megbízást  ad  az  OTP Bank  Nyrt.  részére,  hogy  a  hitel
futamideje alatt  amennyiben a fizetési  számláján a jelen
szerződés  alapján  esedékessé  váló  fizetési
kötelezettségeinek teljesítéséhez  nem áll  rendelkezésre  a
szükséges  fedezet,  úgy  annak  biztosítása  érdekében  a
hitelkeret  szerződés  fennállása  alatt  és  a  kölcsön  teljes
visszafizetéséig  a  központi  támogatások  elkülönítésére
szolgáló alszámlájáról,  illetve a helyi adók és a helyben
maradó  gépjárműadó  fogadására  szolgáló  számláiról  a
szükséges  összeget  az  önkormányzat  fizetési  számlájára
átvezesse.

A  Képviselő-testület  kötelezettséget  vállal  a  hitel  és
járulékai  visszafizetéséért  és  a  mindenkori  éves
költségvetésébe  történő  betervezéséért.  Felhatalmazza  a
polgármestert  az  ügylet  egyéb  feltételeiben  történő
megállapodásra és a hitelszerződés aláírására.

A  folyószámlahitel  kamatára,  és  a  szerződéskötéshez
kapcsolódó  egyéb  költségekre  2.500  eFt  kerüljön
betervezésre a 2019. évi költségvetésben.

Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”
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A  Bizottság  felkéri  az  elnököt,  hogy  a  határozatot
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén.

Határidő: 2018. december 13.
Felelős: Papp Zoltán elnök

VI.  NAPIRENDI  PONT  TÁRGYA: Helyi  Esélyegyenlőségi  Program  (Kt.  5.  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: HEP elfogadására javaslat

285/2018. (XII. 11.) 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  Mezőkovácsháza  Város  Helyi
Esélyegyenlőségi Programját és Intézkedési tervet 2019-
2023. évekre vonatkozóan a határozat melléklete szerint
hagyja jóvá.

Felhívja a jegyzőt, hogy a jóváhagyott Programot jutassa
el a Helyi Esélyegyenlőségi fórum tagjainak.

Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”

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

Határidő: 2018. december 13.
Felelős: Papp Zoltán elnök

VII.  NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Hivatali  helyiségen  valamint  munkaidőn  túli
házasságkötésnél  és  bejegyzett  élettársi
kapcsolat  létesítésénél  alkalmazott
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díjtételekről szóló rendelet módosítása (Kt. 7.
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: Hivatali  helyiségen  valamint  hivatali  munkaidőn  túli  házasságkötésnél  és

bejegyzett  élettársi  kapcsolat  létesítésénél  alkalmazott  díjtételekről  szóló
rendelet módosításra javaslat

286/2018. (XII. 11.) sz. PVB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottsága  a
Hivatali  helyiségen  valamint  hivatali  munkaidőn  túli
házasságkötésnél  és  bejegyzett  élettársi  kapcsolat
létesítésénél alkalmazott díjtételekről szóló 17/2017. (IX.
26.) sz.  önkormányzati  rendelet  módosítását  az
előterjesztés  melléklete  szerinti  tartalommal  javasolja  a
Képviselő-testületnek elfogadni.

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

Határidő: 2018. december 13.
Felelős: Papp Zoltán elnök

VIII. NAPIRENDI PON TÁRGYA: Hősök tere 4-6 ingatlan vagyonkezelésbe adott
ingatlanrészének  közös  költségei  viseléséről
szóló együttműködési megállapodás (Kt. 10. 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: Hősök  tere  4-6  ingatlan  vagyonkezelésbe  adott  ingatlanrészének  közös

költségei viseléséről szóló együttműködési megállapodás megkötésre javaslat

287/2018. (XII. 11.) 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 az 5800 Mezőkovácsháza, Hősök tere 4-6 számú
ingatlannak  a  Békéscsabai  Tankerületi  Központ  részére
vagyonkezelésbe  adott  ingatlanrész  közös  költségeinek
viseléséről a határozat melléklete szerinti együttműködési
megállapodást köti.

Felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására. 

Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”

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

Határidő: 2018. december 13.
Felelős: Papp Zoltán elnök

IX. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Ingatlan megvásárlásra történő felajánlása (Kt.
11. sz. előterjesztés)

P a p p    Zoltán elnök: Ismerteti a határozati javaslatokat. 

Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?

V a r g a    Gusztáv polgármester: Mezőkovácsházáról elköltözött pár felajánlott két
ingatlant  egy Árpád utcai  lakóházat,  de  azt  már  közben eladta.  Így  a  másikról  van
tárgyalásunk, az pedig a Deák utcai gondozatlan terület, ami a teniszpályával határos.
800.000  Ft-os  vételárat  ajánlott  meg,  ami  a  megkérdezett  szakértő  szerint  nagyon
magas. Egy ilyen ingatlant 300.000-350.000 Ft körüli áron kellene megvásárolni. Azért
tettük  be  a  második  határozati  javaslatot,  hogy  szükségünk  volna  ilyen  telkekre.
Javaslatom szerint minden évben értékesítünk saját önkormányzati ingatlant, és akkor a
vételnek ez lenne a fedezete. 

M a z u r á k    Zoltán biz. tag: Ennél a napirendi pontnál aktuális az az ingatlan is, ami
a Kossuth utca és Petőfi utca sarkon van. Az önkormányzat rendbe tette azt a területet
szépen, gondozza nyáron. El kellene érni azt,  hogy az az önkormányzat  tulajdonába
kerüljön az elvégzett munkák értéke alapján. Ha adódik valamilyen pályázati lehetőség,
legyen egy ilyen területünk. A Petőfi utca és Deák utca sarkon lévő ingatlan is ha az
önkormányzat  valamilyen  módon  rendbe  tenné,  annak  is  a  tulajdonjoga  esetleg  az
önkormányzaté lehetne. 
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S  ó  k  i     Zoltán műszaki  irodavezető:  Ügyvéd  úrral  egyeztetünk,  hogy  milyen
lehetőségek vannak ez ügyben. 

P a p p    Zoltán elnök: Arra emlékszem, hogy amikor a Deák utca átadó ünnepsége
volt, mondtad, hogy próbálkoztunk már többször, hogy lebontsuk azt az ingatlant. 

V a r g a    Gusztáv polgármester: Ha egy olyan határozatot hozna a bizottság, hogy
ennek a két ingatlannak a kérdésében, mondjuk februárra készüljön egy előterjesztés,
hogyan tudja az önkormányzat a tulajdonjogát az elvégzett munka fejében megszerezni.
A Kossuth utcait ide adták volna, csak ott is Ausztráliában élő tulajdonosok vannak. Az
ügyvéd úrtól legalább a jogi eljárásnak a menetét legalább meg kellene tudni. 

P a p p    Zoltán elnök: Ez valóban nagyon jó ötlet. 

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: Priskinné Ale Mária lakásfelajánlásának elutasítása

288/2018. (XII. 11.) 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  Priskinné  Ale  Mária  tulajdonában  lévő,  5800
Mezőkovácsháza,  186/1  hrsz.-ú  ingatlan  megvételre
történő ajánlattételével forráshiány miatt nem kíván élni.

Határidő: a kérelmező tájékoztatására azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”

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

Határidő: 2018. december 13.
                                               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: Priskinné Ale Mária lakásfelajánlás ügyében tárgyalások lefolytatása

289/2018. (XII. 11.) 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  Priskinné  Ale  Mária  tulajdonában  lévő,  5800
Mezőkovácsháza,  186/1  hrsz.-ú ingatlan  vonatkozásában
300. 000 Ft. vételárat ajánl fel.
Felhatalmazza  a  Polgármestert  a  tárgyalások
lefolytatására, megegyezés esetén az adás-vételi szerződés
aláírására.

Határidő: értelem szerűen
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”

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

Határidő: 2018. december 13.
                                               Felelős: Papp Zoltán elnök

P a p p    Zoltán elnök: Kérem, aki egyetért az új határozati javaslattal, miszerint ,, az
önkormányzat  jogi képviselője  vizsgálja  meg, a Petőfi  u.  – Deák u.  sarkán bontásra
kötelezett épület bontási végrehajtásának lehetőségét, illetve ezen ingatlan, és a Kossuth
–Petőfi sarkán fekvő ingatlan tulajdonjog megszerzésének lehetőségét, 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: Petőfi  u. – Deák u.  sarkán bontásra kötelezett  és a Kossuth –Petőfi  sarkán
fekvő ingatlan tulajdonjog megszerzésének lehetőségének megvizsgálására javaslat

290/2018. (XII. 11.) sz. PVB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottsága
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy  az önkormányzat
jogi  képviselője  vizsgálja  meg,  a  Petőfi  u.  –  Deák  u.
sarkán bontásra kötelezett épület bontási végrehajtásának
lehetőségét,  illetve  ezen  ingatlan,  és  a  Kossuth  –Petőfi
sarkán  fekvő  ingatlan  tulajdonjog  megszerzésének
lehetőségét.

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

Határidő: 2018. december 13.
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                                               Felelős: Papp Zoltán elnök

XII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Az Európai Uniós Társadalmi Célú Nonprofit
Kft.  üzletrészének  felajánlása  (Kt.  16.  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: Nagykamarás  Község  Önkormányzata  Európai  Uniós  Társadalmi  Célú
Nonprofit Kft.-ben lévő tulajdonrész megvásárlásával nem kíván élni

291/2018. (XII. 11.) 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  Nagykamarás  Község
Önkormányzata Európai Uniós Társadalmi Célú Nonprofit
Kft.-ben  lévő  75.  000  Ft.  névértékű  tulajdonrészét  nem
kívánja megvásárolni.

                                               Határidő: tájékoztatás azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”

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

Határidő: 2018. december 13.
                                               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: Battonya Város  Önkormányzata  Európai  Uniós  Társadalmi  Célú  Nonprofit

Kft.-ben lévő tulajdonrész megvásárlásával nem kíván élni
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292/2018. (XII. 11.) 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 Battonya Város Önkormányzata
Európai  Uniós Társadalmi  Célú Nonprofit  Kft.-ben lévő
75.  000  Ft.  névértékű  tulajdonrészét  nem  kívánja
megvásárolni.               

                                               Határidő: tájékoztatás azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”

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

Határidő: 2018. december 13.
                                               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: Kaszaper Község Önkormányzata Európai Uniós Társadalmi Célú Nonprofit

Kft.-ben lévő tulajdonrész megvásárlásával nem kíván élni

293/2018. (XII. 11.) 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  Kaszaper  Község
Önkormányzata Európai Uniós Társadalmi Célú Nonprofit
Kft.-ben  lévő  75.  000  Ft.  névértékű  tulajdonrészét  nem
kívánja megvásárolni.

                                               Határidő: tájékoztatás azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”

A  Bizottság  felkéri  az  elnököt,  hogy  a  határozatot
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén.
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Határidő: 2018. december 13.
                                               Felelős: Papp Zoltán elnök

XIV.  NAPIRENDI  PONT  TÁRGYA: A  köztisztviselők  2019.  évi  teljesítmény-
követelményei  alapját  képező kiemelt  célok
meghatározása (Kt. 3. sz. előterjesztése)

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

V a r g a    Gusztáv polgármester: Minősíteni kell a köztisztviselőket minden évben, és
félévkor  pedig  értékelni  a  munkájukat.  Ennek  egyik  eleme,  hogy  három  ebből  a
teljesítménykövetelményből célt tűz ki nekik a munkáltató. A jegyző asszonynak én, a
köztisztviselőknek pedig jegyző asszony. Ezért kell ezeket megfogalmazni. Kérésemre
jegyző  asszony  beletette,  hogy  a  következő  évben  legyen  fontos  az  ASP-re  való
felkészülés,  a  GDPR-nek  való  megfelelés,  az  elektronikus  közigazgatásnak  a
népszerűsítése illetve két választás is lesz az esztendőben. Az általános elvárható dolgok
pedig ismételten szerepelnek benne. 

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: közszolgálati tisztviselők 2019. évi teljesítménykövetelményei alapját képező

kiemelt célok elfogadására javaslat

294/2018. (XII. 11.) 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  Polgármesteri  Hivatalban
foglalkoztatott  közszolgálati  tisztviselők  2019.  évi
teljesítménykövetelményei alapját képező kiemelt célokat
a határozat melléklete szerint hagyja jóvá.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga Gusztáv polgármester
              Dr. Szilbereisz Edit jegyző”

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

Határidő: 2018. december 13.
                                               Felelős: Papp Zoltán elnök
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XV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Képviselő-testület 2019. évi munkaterve (Kt.
2. sz. előterjesztése)

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

Z á b r á k    Istvánné képviselő:  Az Ügyrendi,  Kulturális  és Szociális  Bizottság
javaslata, hogy az Értéktári beszámoló egy évben egyszer legyen csak. Ezt az SZMSZ-
ben meg kell nézni, és úgy javítani. 

P a p p    Zoltán elnök: Nekünk egész évre való testületi naptárt kell létrehozni attól,
hogy a mi testületünk szeptemberig lesz csak mondjuk?

V a r g a    Gusztáv polgármester: Igen. 

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: A Képviselő-testület 2019. évi munkatervének elfogadására javaslat

295/2018. (XII. 11.) 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  2019.  évi  munkatervét  a  határozat  melléklete
szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”

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

Határidő: 2018. december 13.
                                               Felelős: Papp Zoltán elnök

XVI.  NAPIRENDI  PONT  TÁRGYA: Beszámoló  a  polgármester,  a  bizottságok
átruházott  hatásköreinek  gyakorlásáról,  a
társulásban  végzett  tevékenységéről  (Kt.  4.
sz. előterjesztése)
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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: polgármester  és  a  bizottságok  átruházott  hatáskörben  2018.  évben  hozott

döntéseiről szóló beszámoló elfogadására javaslat

296/2018. (XII. 11.) 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  polgármester  és  a  bizottságok  átruházott
hatáskörben  2018.  évben  hozott  döntéseiről  szóló
beszámolóit megtárgyalta és azokat elfogadja.”

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

Határidő: 2018. december 13.
                                               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: polgármesternek  a  Dél-Békési  Kistérség  Többcélú  Társulásban  végzett

tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására javaslat

297/2018. (XII. 11.) 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  polgármesternek  a  Dél-Békési  Kistérség
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Többcélú  Társulásban  végzett  tevékenységéről  szóló
beszámolóját megtárgyalta, azt elfogadja.”

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

Határidő: 2018. december 13.
                                               Felelős: Papp Zoltán elnök

XVII.  NAPIRENDI  PONT  TÁRGYA: Csongrád  Megyei  Településtisztasági  Kft
ügyei (Kt. 18. 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: Gádoros  Nagyközség  Önkormányzata  által  értékesíteni  kívánt  Csongrád
Megyei  Településtisztasági  Nonprofit  Kft.-ben  névértékű  tulajdonrész  elővásárlási
jogával nem kíván élni

298/2018. (XII. 11.) 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  Gádoros  Nagyközség
Önkormányzata által értékesíteni kívánt Csongrád Megyei
Településtisztasági  Nonprofit  Kft.-ben  lévő  100.000  Ft.
névértékű  tulajdonrész  vonatkozásában  nem  kíván  élni
elővásárlási jogával.

                                               Határidő: tájékoztatás azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”
A  Bizottság  felkéri  az  elnököt,  hogy  a  határozatot
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén.

Határidő: 2018. december 13.
                                               Felelős: Papp Zoltán elnök

XVIII.  NAPIRENDI PONT TÁRGYA: GDPR adatvédelmi  feladatok  (Kt.  19.  sz.
előterjesztése)
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P a p p    Zoltán elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?

K á l m á n   András biz. tag: Esetleg a környékből, környező településeken nem
lehetne valakit  felkéri  egy kedvezőbb összegért  a munkának az elvégzésére? Ez egy
horibilis összeg. A technikai oldalát nem ismerem. 

P a p p    Zoltán elnök: Az a probléma, hogy ez fontos lenne, de jelen pillanatban mi
ezt  nagyvonalúan  kezeljük.  Lehet,  hogy  járunk  olcsóbban,  mert  ha  megbüntetnek
bennünket, akkor az drágább.

V a r g a    Gusztáv polgármester: Ezt a vitát már lefolytattuk a korábbi testületi ülésen.
Véleményem szerint nem volna szükség, hogy külső embert bízzunk meg, hiszen ennek
az egész munkának a lényege az, hogy adatvédelem szempontjából az itt folyó munkát
felül kell vizsgálni. Meg kell alkotni azokat a Szabályzatokat, melyek esetleg nincsenek
meg és az adatvédelmet szabályozzák. Utána ezeket a Szabályzatokat be kell tartani, a
dolgozókat képezni kell.  Jegyző asszony tart  egy kicsit  ettől  az új dologtól,  és azért
gondolja azt, hogy ehhez bízzunk meg egy külsős szakértőt. Esetleg azt lehet megnézni,
hogy úgy kössék meg a megállapodást, ha tényleg úgy látják, hogy házon belül is el
lehet ezt végezni, akkor azt fel tudjuk mondani. 

P a p p    Zoltán elnök: Félévet már megspóroltunk.

V a r g a    Gusztáv polgármester: Képezgették a kollegák magukat, belső képzéseket
szervezett a jegyző asszony. Az ASP bevezetésével még fontosabb lesz, hogy ezeket a
szabályokat betartsák. 

P a p p    Zoltán elnök: Ha elfogadjuk ezt a kétéves határozott időtartamú szerződést,
abból biztosan nem fogunk tudni kilépni. 

S z ű c s    Judit biz. tag: 

V a r g a    Gusztáv polgármester:  Korábban volt  olyan ajánlat,  aki  három évnél
rövidebbet nem is vállalt. 

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: szolgáltatói  szerződést  kötésre  javaslat  adatvédelmi  tisztviselői  feladatok

ellátására az önkormányzatnál és intézményeinél Hanganov Kft-vel

299/2018. (XII. 11.) sz. PVB. határozat

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

31



,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete arról dönt, hogy 2019. január 1. napjától 2 éves
határozott  időtartamra  szolgáltatói  szerződést  köt
adatvédelmi  tisztviselői  feladatok  ellátására  az
önkormányzatnál  és  intézményeinél  (Mezőkovácsházi
Polgármesteri  Hivatal,  Mezőkovácsházi  Humán
Szolgáltató  Központ,  Mezőkovácsházi  Városi  Könyvtár,
Mezőkovácsházi  Négy  Évszak  Óvoda  és  Bölcsőde)  a
legkedvezőbb árajánlatot adó Hanganov Kft-vel (székhely:
2730 Albertirsa BA-KO utca 6.) 

A  szolgáltatás  díját  az  Önkormányzat  mindenkori
költségvetésében tervezi.

A  szolgáltatási  szerződés  aláírására  felhatalmazza  a
polgármestert. 

Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv

                                                          polgármester” 

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

Határidő: 2018. december 13.
                                               Felelős: Papp Zoltán elnök

XX.  NAPIRENDI  PONT  TÁRGYA:  Testvér  települési  pályázat  (Kt.  21.  sz.
előterjesztése)

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

K á l m á n    András biz. tag: Igazság szerint minél több testvér települést bevonok
ebbe  a  pályázatba,  annál  magasabb  pontszámot  kapunk.  Ez  a  pályázat  már  félig
elkészülőben van. Korábbi  évekhez képest túl  sok módosítást  nem próbáltam ejteni.
Ugyanazokat a testvér településeket meghívjuk, akiket korábban. Ugyanúgy 2 millió Ft-
ra tudunk pályázni, nem kell hozzá önerő és utó elszámolással. Ha jól emlékszem előző
évben 700.000 Ft-ot  nyertünk,  előtte  1  millió  Ft-ot.  Akit  tudunk meghívunk ebbe a
pályázatba. 

S z ű c s    Judit biz. tag: Ha valahol a költségvetés során 300.000 Ft-ot elkülönítettünk
Parajdi látogatásra, amennyiben ez a pályázat nyer azt felhasználhatjuk?

V a r g a    Gusztáv polgármester: Lehet, hogy az Ügyrendi, Kulturális és Szociális
Bizottság tagjaival leülünk és szervezett formában több testvér településünket is meg
kellene látogatnunk, így zárjuk le a ciklust. Az 5 helyszínt megpróbálnánk szervezetten
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felkeresni.  Lehetne  egy  Képviselő-testületi  záró  kirándulást  szervezni  szeptember
végén, amikor is a Parajdi káposztafesztivál van. 

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: Pályázat  benyújtására  javaslat  a  Testvér-  települési  programok  és

együttműködések" című pályázati felhívásra

300/2018. (XII. 11.) 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 pályázatot nyújt be a TP-KP-1-2019/1 kódszámú,
"Testvér- települési programok és együttműködések" című
pályázati felhívásra.  A "Kulturális hagyományok ápolását
célzó nemzetiségi találkozó megvalósítása, azaz a határon
túli  magyarokkal  való  kapcsolatok  erősítése”
megnevezésű pályázat összköltsége 2.000.000.- Ft.
Az igényelt támogatás: 2.000.000.- Ft (100,00 %).

A  testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  pályázat
benyújtásával. 

Határidő: a pályázat benyújtására: 2019. december 18.
                                               Felelős: Varga Gusztáv polgármester”

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

Határidő: 2018. december 13.
                                               Felelős: Papp Zoltán elnök

XXII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Leader pályázatok benyújtása (Kt. szóbeli 1.
sz. előterjesztése)

P a p p   Zoltán elnök: Átadom a szót Kálmán András bizottsági tagnak.

K  á  l  m  á  n     András biz.  tag:  Módosításra  kerültek  a  leader  kiírások.  Az
önkormányzatnak  lehetősége  van  turisztikai  célú  beruházásokat  megvalósítani.  Itt
konkrétan felemelték a beruházás megvalósításának az összegét 10 millió Ft-ra. Voltak
korábban egyeztetések a fürdővel kapcsolatban. Az a döntés született,  hogy a fürdőn
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belül az öltözők kerüljenek felújításra.  Nyílván be kellett  hozni a testület  elé,  mivel
korábban döntöttünk arról, hogy az összes leader körnek a lebonyolításához 2 millió Ft-
ot  biztosított  a  testület.  Ezzel  az  összeggel  már  túl  fogjuk  lépni  a  2  millió  Ft-ot.
Mindenképpen szükséges a testületnek a döntése.  Szinte már félig el  van készítve a
pályázat. December 19-ig kell, hogy beérkezzen. 

S ó k i    Zoltán műszaki irodavezető: Az előterjesztésben Farkas Norbert pályázati
referens felújítást írt, de a határozati javaslatban eszközbeszerzés szerepel. Lehet, hogy
az eszközbeszerzés helyett mondjuk ,, felújítására”.

P  a  p  p      Zoltán elnök:  Kérem,  aki  egyetért  a  határozati  javaslattal,  azzal  a
módosítással,  hogy  az  eszközbeszerzésre  szöveg  helyett  a  felújítására  szövegezés
kerüljön, 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: Borostyán Kemping és Strandfürdő felújítására pályázat benyújtása

301/2018. (XII. 11.) 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  LEADER  helyi  akciócsoportok  által
meghirdetett helyi felhívások keretében 1. célterület VP6-
19.2.1.-49-12-17  kódszámon  a  Borostyán  Kemping  és
Strandfürdő felújítására pályázat benyújtásáról dönt.
A pályázat összköltsége 9.997.086 Ft, melynek 10 %-os 
önerejét, bruttó 1.000.000. Ft-ot a fejlesztési célú tartalék 
terhére biztosít.

A  képviselő-testület  meghatalmazza  a  polgármestert  a
pályázati  dokumentáció  aláírására  és  a  pályázat
benyújtására.

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

Határidő: 2018. december 13.
                                               Felelős: Papp Zoltán elnök

XXIII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Bejelentések

P a p p   Zoltán elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek bejelentése?
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M a z u r á k   Zoltán biz. tag: A Járási Hivatal oldalánál a parkolás nagyon kaotikus.
Van egy villanykaró baloldalon azt egy ferde csíkozással gépjárműforgalom elől elzárt
területté kellene valahogy alakítani.

Z á b r á k    Istvánné képviselő: A Lidl és Penny kereszteződésben a sárga villogó
lámpa  nem  ég  több  mint  egy  hónapja.  Nagyon  sokan  panaszkodnak  az  áram
kimaradásra is. Ez azért lehetséges, mert más áramszolgáltatónál vagyunk?

Albertus  László  könyvtár  igazgató  megkapta  a  Békés  Megye  Könyvtáros  Címet.
Szeretném, ha a Képviselő-testületi ülésen polgármester úr nyilvánosan gratulálna neki. 

K á l m á n     András biz. tag: A templom környékén a Body teremnél hátul használják
az autósok a közlekedést, ez a dolog még nincs megoldva, holott ezt már kértem jó pár
hónappal ezelőtt. Akkora nyomvályú van már kialakítva, hogy ideje lenne már kezelni
valamilyen módon ezt a dolgot. 

S ó k i    Zoltán műszaki irodavezető: Mazurák Zoltán bizottsági tag meg is válaszolta a
kérdését, hogy ezt egy felfestéssel meg lehetne oldani. Úgy tudom, hogy van még a Kft-
nek útburkolat jel festéke. Megrendeljük tőlük és utána egyeztetünk a Járási Hivatallal. 

A Lidl  és  Penny kereszteződésében  a  sárga  villogó  lámpa  elég  sűrűn  elromlik.  Mi
mindig jelezzük. A Pennynek valamelyik fenntartó cége a felelős érte. Ismételten jelezni
fogjuk a számukra. 

A közvilágítási  hibával kapcsolatban ami bejelentés hozzánk érkezik,  azt  mi azonnal
jelezzük. Két részre oszlik, amikor szakaszhiba van, akkor az a Démásznak a feladata,
hogy elhárítsa,  amikor  pedig egyedi  hiba van akkor a közvilágítást  üzemeltetőnek a
feladata. Szerintem nincs összefüggésben azzal, hogy más a közvilágítási üzemeltető.
Az áramdíjban ugyanúgy fizetjük ezeknek a passzív eszközöknek a fenntartási díját. 

A templom környékén pedig a Kft-től megrendelnénk, hogy valamilyen fizikai akadályt
úgy alakítson ki, hogy ne lehessen személyautóval sem bemenni. 

P a p p    Zoltán elnök: Úgy gondolom, hogy Farkas Szilárdnak mindenképpen szólni
kellene.

S z ű c s    Judit képviselő: Jeleztem azt a bűzt, mely az óvodával szemben árad és
választ  is  kaptam  ebben  a  határozatban.  De  én  nem az  állattartással  kapcsolatosan
tettem,  hanem  a  tüzeléssel  kapcsolatban.  Olyan  dolgokat  égetnek  el,  melyek  az
egészségre ártalmasak. Nyáron az állattartással volt a probléma. Nagyon örülök neki,
hogy  december  1-től  hatályba  lépett  az  a  rendeletünk,  melyben  lehet  eljárni,  hogy
amennyiben élő fára helyezni ki tájékoztatást, akkor már el tudunk járni. 

M a z u r á k    Zoltán biz. tag: Az útszéli parkolások teherautóval gondot okoz sok
helyen. Béreljen valahol parkolót, akár az Ipari Parknál. 

P a p p    Zoltán elnök: Úgy emlékszem polgármester úr, hogy erről már volt szó.
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A legveszélyesebb  parkolónk  a  Hangulat  és  a  vele  szemben  lévő  autós  és  húsbolt.
Tudomásom szerint ezek mind szabálytalan parkolók. 

P a p p    Zoltán elnök: Az emberek szeretnek életveszélyesen parkolni, nekem az a
tapasztalatom. 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Az általános iskolánál van még káosz, mikor véget ér a
tanítás, jönnek a gyerekekért, és a kocsik az út szélén állnak egymás után. 

S ó  k  i     Zoltán műszaki  irodavezető:  A  Deák  utcánál  már  kihelyeztünk  három
megállni  tilos  táblát.  Tehát  már  a  rendőr  büntethet,  ha  nem  tartják  be  a  KRESZ
szabályait.

P a p p     Zoltán elnök: Ha lenne pénzünk és szabályos parkolókat alakítanánk ki ezek
az  ingatlanok  előtt,  akkor  mi  meg  tudnánk  oldani.  De  mivel  nincs  ilyen  típusú
eszközünk, ezért így problémás. 

S z ű c  s     Judit képviselő:  Nem felszólítanánk  őket,  hanem kéréssel  fordulnánk
hozzájuk.

V a r g a     Gusztáv polgármester: Van egy olyan rendeletünk, hogy a vállalkozó a
vállalkozás  nyitásakor  az  üzlet  nagyságához  képest  megfelelő  mennyiségű  parkolót
vagy ki kell neki alakítani, vagy pedig a számára előírt parkolóhelynek megfelelően X
összeget  fizetni  kellene.  Ezt  a rendeletet  még régebben hoztuk meg, érvényben van.
Utólagosan felszólítjuk ezeket a személyeket. Azt is, hogy a közterületen ne parkoljanak
nagy  járművel,  mi  biztosítunk  nekik  nem  túl  drágán  az  Ipari  területen  megállási
lehetőséget, vagy béreljenek mástól, akinek van ilyenje. 

P a  p  p      Zoltán elnök:  A TSZ előtti,  ha  minden  igaz  a  kerékpárutas  pályázat
megoldódik?

V a r g a     Gusztáv polgármester: Igen. 

S z ű c s    Judit képviselő: Nem emlékszem rá, hogy volt ilyen szép a karácsonyi
dekoráció tavaly a Polgármesteri Hivatal előtt. Nagyon szép, gyönyörű.

P a p p    Zoltán elnök: Tekintettel arra, hogy bejelentés nem hangzott el, a nyílt ülést
10 óra 11 perckor bezárom, és zárt üléssel folytatnák tovább.

K.m.f.
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  Papp Zoltán                                  Sütő Lajos
        elnök                                                      jkv. hitelesítő 
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