
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata
         Képviselő-testületének
Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága
5801 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176.
  :   68 / 381 – 011;       /    :   68 / 381 – 656;  

7/2018. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: A  Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  Ügyrendi,
Kulturális  és  Szociális  Bizottságának 2018.  június  18-án 13 órai  kezdettel
tartott soros, nyílt ülésén. 

Az ülés helye:             Városháza
földszinti tanácskozóterme 

Jelen vannak: Zábrák Istvánné elnök              
Szűcs Judit

                          Schultz Gábor 
Havancsák Piroska bizottsági tagok  

Távolmaradását bejelentette:
                           Duma Zsolt                         bizottsági tag

Jelen volt még:  Csepreghy Elemér alpolgármester
    Szénási István alpolgármester

                            Dr. Szilbereisz Edit jegyző
    Szabóné Faragó Julianna aljegyző    
    Dr. Csepregi Magdolna tanácsos

                           Albertus László Könyvtár igazgató      
    Nagy Lajos rendőrkapitány

                            Farkas Károly Központi Orvosi Ügyelet vezetője
    

                                                                              
Z á  b  r  á  k    Istvánné  elnök:  Tisztelettel  köszöntöm  az  Ügyrendi,  Kulturális  és
Szociális  Bizottság  megjelent  tagjait,  Szabóné  Faragó  Julianna  aljegyző  asszonyt,
valamint a meghívott vendégeket. 

A jelenléti  ívből megállapítom, hogy az 5 fő bizottsági tagból 4 fő jelen van. Duma
Zsolt bizottsági tag távolmaradását bejelentette.

Az ülés határozatképes, azt megnyitom. 

Z á  b  r  á  k     Istvánné elnök:  Javaslom a  meghívóban  közölt  napirendi  pontok
megtárgyalását.
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Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg. 

Az  Ügyrendi,  Kulturális  és  Szociális  Bizottság  4  igen  szavazattal  –  ellenszavazat,
tartózkodás  nélkül  –  az  alábbi  határozatot  hozta:  (A  döntéshozatalban  résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő)
Tárgya: Napirendi pontok elfogadása  

129/2018. (VI. 18.) sz. ÜKSZB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének Ügyrendi, Kulturális  és Szociális  Bizottsága
2018. június 18-i soros ülésének napirendjeit az alábbiak
szerint fogadja el: 

1./ Munkaterv módosítása (Kt. 0. sz. előterjesztése) 
Előterjesztő: Dr. Csepregi Magdolna tanácsos

2./ Mezőkovácsházi  Városi  Könyvtár  tevékenységéről
szóló beszámoló (Kt. 2. sz. előterjesztése)
Előterjesztő: Szabóné Faragó Julianna aljegyző

3./ Vagyongazdálkodási  terv  felülvizsgálata  (Kt.  3.  sz.
előterjesztése)

      Előterjesztő: Zsótér Andrea főtanácsos

4./ Rendőrkapitányság éves beszámolója a közbiztonság
helyzetéről (Kt. 5. sz. előterjesztése)
Előterjesztő: Szabóné Faragó Julianna aljegyző

5./ ,,Háziorvosi  rendelő  infrastruktúrális  fejlesztése
Mezőkovácsházán”  megnevezésű  beruházás
közbeszerzési  eljárásának  ajánlattételi  felhívásáról
(Kt. 6. sz. előterjesztése)
Előterjesztő: Sóki Zoltán műszaki irodavezető

6./ ,,A  Mezőkovácsházi  Városi  Könyvtár  energetikai
korszerűsítése” megnevezésű beruházás közbeszerzési
eljárásának  ajánlattételi  felhívásáról  (Kt.  7.  sz.
előterjesztése)

       Előterjesztő: Sóki Zoltán műszaki irodavezető

7./ ,,Nappali  szociális  ellátás  infrastruktúrájának
fejlesztése  Mezőkovácsházán”  megnevezésű
beruházás  közbeszerzési  eljárásának  ajánlattételi
felhívásáról (Kt. 8. sz. előterjesztése)

       Előterjesztő: Sóki Zoltán műszaki irodavezető
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8./ Mezőkovácsházi  Városi  Könyvtárnál  megüresedő
álláshely  betöltése  iránti  kérelem  (Kt.  10.  sz.
előterjesztése)

       Előterjesztő: Szabóné Faragó Julianna aljegyző

9./ Köztemetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló
rendelet módosításáról (Kt. 11. sz. előterjesztése)

         Előterjesztő: Sóki Zoltán műszaki irodavezető

10./ Dr. Hedvig Beáta kérelme (Kt. 12. sz. előterjesztése)
         Előterjesztő: Majorné Balla Ildikó főtanácsos

11./ Központi  Orvosi  Ügyelet  szakdolgozóinak  kérelme
(Kt. 13. sz. előterjesztése)

          Előterjesztő: Majorné Balla Ildikó főtanácsos

12./   Helyi önkormányzati  képviselők,  bizottsági tagok és
tanácsnok  tiszteletdíjáról  szóló  2/2018.  (I.30.)  sz.
önkormányzati  rendelet  módosítása  (Kt.  14.  sz.
előterjesztése)
Előterjesztő: Szabóné Faragó Julianna aljegyző

13./ Egészségügyi  alapellátási  körzetek  megállapításáról
szóló 19/2017. (IX.  26.)  sz.  önkormányzati  rendelet
módosítása (Kt. 16. sz. előterjesztése)
Előterjesztő: Majorné Balla Ildikó főtanácsos

14./ Szociális  és  gyermekvédelmi  ellátásokról  szóló
5/2015.  (II.  27.)  sz.  önkormányzati  rendelet
módosítása (Kt. 17. sz. előterjesztése)

         Előterjesztő: Szabóné Faragó Julianna aljegyző

15./ Hősök tere 6. központi fűtésének felújítása (Kt. 18. sz.
előterjesztése)
Előterjesztő: Szénási Gábor tanácsos

16./ Városi  sport-  és  családi  nap,  Mozdulj  Kovácsháza!
kiemelt  rendezvény  elszámolása  (Biz.  1.  sz.
előterjesztése)
Előterjesztő: Szabóné Faragó Julianna aljegyző

I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Munkaterv módosítása (Kt. 0. sz. előterjesztése)

Z á b r á k   Istvánné  elnök: A napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése,
véleménye? 

H a v a n c s á k     Piroska biz. tag: Tudomásom szerint a HEP-nek a tárgyalásakor
meghívás kapott  Matuz Ádám Krisztián.  Aljegyző asszonytól kérdezem, tudhatunk-e
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arról, hogy ki az, aki belevette az e-mailező rendszerbe ennek a tárgyalásához, illetve ki
az, akitől hivatalosan meghívást kapott és milyen hivatalos szervezetet képvisel ő ebben
a  körben.  Nagyon  komoly  kérdés,  mert  minősíthetetlen  e-maileket  ír  az
intézményvezetőknek, köztük nekem is. A megyei igazgatómhoz továbbítottam az e-
mailt és felháborodását fejezte ki ezzel kapcsolatosan. Erről a későbbiekben egyeztetni
kellene, milyen alapon, céllal, okkal kap ő meghívásokat, miközben nem tudok arról,
hogy bármilyen hivatalos szervezetnek a képviseletében hivatalos képviselőjeként okirat
szerint jelen lenne. 

S z a b ó n é     Faragó Julianna aljegyző: Meglepődve tapasztaltam én is, hogy
meghívást  kapott.  Utána  fogok kérdezni.  Amikor  mi  egyeztettük  a  meghívotti  kört,
akkor biztosan nem szerepelt benne. Dr. Csepregi Magdolna küldte ki az e-maileket.
Azt, hogy jegyző asszonnyal ez ügyben külön egyeztettek-e nem tudom. 

Csepreghy  Elemér  alpolgármester  úr,  valamint  Szénási  István  alpolgármester  úr
megérkezett a bizottsági ülésre. 

Z á b r á k     Istvánné elnök: Kérdezem az alpolgármester uraktól, hogy erről tudnak-e
valamit?

C s e p r e g h y     Elemér alpolgármester: Nem ment végig az a történet, amit az
Ádám elindított, úgy tudom. Úgy gondolom, hogy ezért lehetett meghívva. 

H a v a n c s á k     Piroska biz. tag: Megkerestem a Megyei Tankerületi Igazgató Urat,
és  továbbítottam  azt  az  e-mailt,  amit  Matuz  Ádámtól  kaptam.  Minősíthetetlenül,
személyeskedve  és  az  iskolának  minden  szakmai  megbecsülését  aláásva  fogalmazta
meg azokat az e-maileket, melyet az iskola hivatalos e-mail címére küldött. Továbbá
még jeleztem a Járási Hivatalnál is. 17 évesen, fiatalkorúként nagyon korlátok között
kell,  hogy  legyen.  Hivatalos  levéllel  fogok  élni  a  Járási  Hivatalhoz,  az,  hogy
intézményeket,  intézményvezetőket  olyan  mértékben  és  olyan  súlyos  szavakkal
felelősségre vonva gyakorlatilag a szőnyeg szélére állítva minősít az e-mailekben, ezt
intézményvezetőként sem és felnőttként sem fogom eltűrni és szó nélkül hagyni. Ezért
kérem azt aljegyző asszonytól, hogy ezt egyeztessék le a polgármester úrral. 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Magyar István megbízott igazgató úrtól tudom, hogy ők
már beszéltek a fiatalemberrel többször, megígérte, hogy visszaveszi magát, valamint
még  a  szülőket  is  behívták.  Azért  érdekes  ez  az  egész,  mert  ezt  a  fiatalembert  én
tanítottam alsó tagozatban, az iskolában a hangját nem lehetett hallani. 

Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg. 

Az  Ügyrendi,  Kulturális  és  Szociális  Bizottság  4  igen  szavazattal  –  ellenszavazat,
tartózkodás  nélkül  –  az  alábbi  határozatot  hozta:  (A  döntéshozatalban  résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő)
Tárgya: Munkaterv módosításra javaslat

130/2018. (VI. 18.) sz. ÜKSZB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének Ügyrendi,  Kulturális  és Szociális  Bizottsága
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az  alábbi  határozati  javaslatot  javasolja  a  Képviselő-
testületnek elfogadni:

,,Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  a  2018.  évi  munkatervét  az  alábbiak  szerint
módosítja:

A  júniusi  soros  ülés  napirendjéről  a  „Helyi
esélyegyenlőségi  Program  elfogadása”  napirendi  pontot
törli, azzal, hogy a 2018. októberi soros ülés napirendjére
a „Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása” napirendi
pontot fel kell venni.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Dr. Szilbereisz Edit jegyző”

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

Határidő: 2018. június 21.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök

II.  NAPIRENDI  PONT  TÁRGYA:  Mezőkovácsházi  Városi  Könyvtár
tevékenységéről szóló beszámoló (Kt. 2.
sz. előterjesztése)

Z á b r á k   Istvánné elnök: Széles körű, nagyon jól áttekinthető anyag. Amit kiírtam
magamnak, rengeteg rendezvényt szervezett,  szám szerint 286-ot, melyeken 8.498 fő
látogató vett részt. Gratulálunk Laci a beszámolóhoz valamint a teljesítményhez. 

Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?

S z ű c s    Judit biz. tag: Nem lehet felül múlni azt a minőségi, szakmai munkát, amit a
tavalyi  beszámoló  alapján  megismertünk  a  Könyvtárról.  Jó  magam  igyekszem  a
Könyvtár  lehető  legtöbb  rendezvényeit  személyesen  látogatni,  de  a  rendezvények
sokasága  és  az  én  kevés  időm  nem teszi  lehetővé,  hogy  minden  rendezvényen  ott
legyek.  Személyesen  tapasztaltam azokat  az  élmény  dús  beszámolókat,  melyet  Laci
ebben a beszámolóban rendelkezésünkre bocsátott. Külön köszönöm azt a stílust, amibe
ezeket  a rendezvényeket  bemutattad.  Köszönöm még a 10 oldal mellékletet,  melyről
minden egyes rendezvényről megtudhattuk, hogy milyen létszámban vettek részt. Az
angol  tanfolyamról  viszont  én  nem  tudtam.  Ez  milyen  formában  és  kiket  érintően
szerveződött meg? Amit példaértékűnek tartok azt külön kiírtam magamnak. Az egyik a
Könyvtár  Kommunikációs  Terve.  Ilyen  tervnek  lenni  kellene  az  önkormányzatnak
valamint a Művelődési Háznak is. Van partner listája is, ami kifejezetten jó. Mint az
óvodának  és  iskolának  még  van  Jövőképe  és  Küldetés  nyilatkozata  is.  Ezt  is
kiemelendőnek tartom. Az, hogy a Tájházi Gyermeknapon 600 fő részt vesz, az egy
olyan nagy siker, ami szintén példaértékű. Külön megköszönöm, hogy minden évben
találok olyan dolgot ebben a beszámolóban, ami az előző évhez képest újítás. Minden
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alkalommal meg tud újulni a Könyvtár, itt tudnám megemlíteni a baba sarkot. Ehhez a
munkához véleményem szerint  kell  egy ilyen  kiváló szakember,  mint  amilyen Laci.
Remélem, nagyobb nyilvánosságot is kap ez a minőségi, szakmai munka. 

C s e p r e g h y     Elemér alpolgármester: Ma délelőtt jártunk Szabó Béla bácsinál.
Múlthéten ügyvéd úrral végig beszéltük a folyamatot, hogyan és milyen formában lehet
rendbe tenni. Ma pontosítottunk bizonyos dolgokat Béla bácsival, elmondtuk, hogy mi a
jogi  eljárásnak  a  folyamata.  Továbbra  is  fenntartja  a  felajánlását.  Lehet  azon
gondolkodni, hogy hova és kinek a fennhatóság alá kerüljön majd. Úgy gondolom, hogy
Könyvtár  vagy  a  Balogh  György  Honismereti  Egyesület.  Nem  a  mások  érdemeit
csökkentve, de kellemetlen érzés az, mikor kimegyünk egy ilyen idős öregúrhoz, aki
mindenét  a  városnak  ajánlja,  és  elmondja,  hogy  a  Csanád  Vezér  szobornak  a
felállításának a díját az Államtitkár úrnál ő intézte el, a várostól pedig egy köszönömöt
sem kapott  továbbá  meg  sem hívták  a  szoboravatásra.  Ilyen  kaliberű  ember,  aki  a
Műegyetemen  gépész  szakmát  oktatott,  az  országban  az  összes  gázkazánt,  amit
forgalomba  helyeztek,  azt  ő  engedélyezte.  A  tábornok  úr  személyes  híradósa  volt
éveken keresztül. Amiért az egész történet van, hogy ,, én Kovácsházán születtem”. Ezt
így elmondja.  Annyit  tudtunk mondani  neki,  hogy elnézést kérünk a város nevében.
Több érmegyűjteménye van az 1800-as évekből, a Magyarországon gyártott első rádió,
az ő véleménye szerint az országban ez az egy van működőképesen. Úgy gondolom,
hogy mindezzel együtt ő kitart a mellett, hogy ő a városnak szeretné adni a tulajdonát.
Egyet kér, hogy az ő neve valamilyen szinten megjelenjen. Sajnálom, hogy a Csanád
Vezér  szobor  kapcsán az  ő neve  nem jelent  meg valamilyen  kitüntetés  formájában.
Valamikor kezdeményezte a város a Kovácsházi Napokon a kovácsoknak a jelenlétét
2003-ban.  Ő szedett  össze 8 kovácsot,  azt  sem köszönte  meg senki,  de a  kovácsok
csináltak neki egy kis patkót. Amikor úgy ott van az ember városi vezetőként,  rossz
érzés. Ilyen emberek élnek a városban, és még csak egy írásbeli köszönő levelet sem
kapott soha. Az államtitkár, amikor jött a Csanád Vezér szobrot avatni, ő hozzá ment,
hogy gyere Béla, menjünk. Akkor mondta, hogy én nem vagyok meghívva. És ezt ott a
helyszínen elmeséli nekünk.

Z á b r á k    Istvánné elnök: Alpolgármester úr valóban igazad van. Ha nincs olyan
ember,  aki  észrevegye,  hogy  valaki  ennyit  dolgozik  és  felterjessze  bármilyen
jutalmazásra,  akkor  ezek  az  emberek  kimaradnak.  Díszpolgári  Cím,  vagy  a
Mezőkovácsháza Városért Cím, meg kell adni a nevet és a hivatal dolgozóit megkérjük,
hogy közelítsék meg. 

S z  a  b  ó  n é    Faragó Julianna aljegyző:  Díszpolgári  Cím ciklusonként  egyszer
adható.

S z ű c s     Judit biz. tag: Nem véletlen, hogy azokat a pozitívumokat emeltem ki Laci
beszámolójából, Kommunikációs Terv, partner lista. Olyan még nem fordult elő, hogy a
Könyvtár, óvoda vagy az iskola ne köszönte volna meg a kapott támogatást valamilyen
formában. Nem azért ajánlja fel az állampolgár, hogy köszönetet vár érte, de jól esik. A
továbbiakban  is  megvan  az  embernek  az  elszántsága,  motivációja,  hogy  igen
odafigyelnek.  Ami  nagy  hiányossága  nem  csak  a  Kalocsa  Róza  Kft-nek,  hanem  a
városnak is, a partner lista, és a kommunikáció. Ez mindenképpen tanulságos esetnek
kell, hogy legyen. Ezt meg kell követelni minden intézményünktől. 
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Az, hogy alig vagyunk páran, akik ezt a dolgot felvállalják, mert az is munka (mint
például  az,  hogy  írom  az  ajánlásokat)  engem  az  is  elszomorít.  Mindenképpen  azt
szeretném, ha ez a hagyaték Albertus László gondozásába kerülne. Ne felejtsük el, hogy
az  ügyvezetők  javadalmazását  minden  évben  felülvizsgáljuk.  Sokszor  kimagasló
teljesítmény nélkül is. Akkor tegyük már meg azt, hogy amikor plusz feladattal bízzuk
meg az intézményvezetőnket,  aki  nem ügyvezető,  akkor  ne  felejtsük  el,  hogy ismét
tettünk  a  vállára  munkát.  Amikor  civil  szervezeteknek  és  egyesületeknek  adunk
épületeket, és annak a rezsi költségeit is fizetjük, akkor miért nem lehet Béla bácsinak a
hagyatékát a saját házában felállítani. Erre polgármester úr azt mondta, hogy iszonyatos
sok pénzbe kerülne. Azért fogok küzdeni, hogy úgy legyen, ahogy Béla bácsi mondja. 

C s e p r e g h y     Elemér alpolgármester: Csütörtökön végig beszéltük ügyvéd úrral,
ahol jelen volt Laci illetve jegyző asszony is. Laci is azt mondta, hogy egyébként az
épületre nem lenne szükség. De ha nem tudjuk, hova tenni, akkor az értelmes, hogy ezt
ajándékba megkapjuk épületestől-mindenestől. Helyben tárolni, úgy, hogy látogatható
legyen. Béla bácsi ingyen adja az egészet,  van egy negyed rész tulajdon a lányának
benne, az 360.000 Ft, mellyel most egyenlőre nem kell foglalkozni. De elképzelhető,
hogy egyszer majd meg kell váltani. Erre rákérdeztem jegyző asszonytól, hogy fél év
eltelt, Béla bácsi 88 éves és még nem csináltunk semmit, tisztába kellene tenni. Ügyvéd
úr azt  mondta,  hogy egy hét alatt  megcsinálja  a papírokat.  Laci vállalta,  hogy azt a
papírmunkát, egyebet megcsinálja. 

H a v a n c s á k    Piroska biz. tag: Kiemelném a Könyvtárnál az iskola könyvtári
feladatokat,  hiszen  megállapodással  a  Békéscsabai  Tankerületi  Központtal  látják  el.
Semmi  képen  nem  kevés  munka.  Hiszen  nem  csak  tanév  elején  és  tanév  végén
partnereink Laciék, hanem egész nyáron is. Különböző programokat, iskola könyvtári,
közművelődési  tevékenységet  biztosítanak  a  feladat-ellátás  keretén  belül.  Köszönöm
szépen a munkájukat  és  a  jövőben is  számítok  a  Városi  Könyvtárnak  a  munkájára,
együttműködésére, tevékenységére. 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza
meg. 

Az  Ügyrendi,  Kulturális  és  Szociális  Bizottság  4  igen  szavazattal  –  ellenszavazat,
tartózkodás  nélkül  –  az  alábbi  határozatot  hozta:  (A  döntéshozatalban  résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő)
Tárgya: Mezőkovácsházi  Városi  Könyvtár  tevékenységéről  szóló  beszámoló

elfogadására javaslat

131/2018. (VI. 18.) sz. ÜKSZB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének Ügyrendi,  Kulturális  és Szociális  Bizottsága
az  alábbi  határozati  javaslatot  javasolja  a  Képviselő-
testületnek elfogadni: 

,,Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  a  Mezőkovácsházi  Városi  Könyvtár  2017.  évi
tevékenységéről szóló szakmai beszámolóját elfogadja és
köszönetét fejezi ki a könyvtár valamennyi dolgozójának a
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színvonalas könyvtári feladatellátásért.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”

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

Határidő: 2018. június 21.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök

VIII.  NAPIRENDI  PONT  TÁRGYA:  Mezőkovácsházi  Városi  Könyvtárnál
megüresedő  álláshely  betöltése  iránti
kérelem (Kt. 10. sz. előterjesztése)

Z á b r á k   Istvánné elnök: Ismerteti az előterjesztést.

Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?

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

Az  Ügyrendi,  Kulturális  és  Szociális  Bizottság  4  igen  szavazattal  –  ellenszavazat,
tartózkodás  nélkül  –  az  alábbi  határozatot  hozta:  (A  döntéshozatalban  résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő)
Tárgya: Mezőkovácsházi Városi Könyvtárnál megüresedő álláshely betöltésére javaslat

132/2018. (VI. 18.) sz. ÜKSZB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének Ügyrendi,  Kulturális  és Szociális  Bizottsága
az  alábbi  határozati  javaslatot  javasolja  a  Képviselő-
testületnek elfogadni: 

,,Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  hozzájárul  a  Mezőkovácsházi  Városi
Könyvtárban  1  fő  megüresedett  álláshely  határozatlan
idejű betöltéséhez 2018. augusztus 15. napjától.

Határidő: értesítése azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester
              Albertus László könyvtárigazgató”

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

Határidő: 2018. június 21.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök
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VI. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: ,, Mezőkovácsházi Városi Könyvtár energetikai
korszerűsítése”  megnevezésű  beruházás
közbeszerzési  eljárásának  ajánlattételi
felhívásáról (Kt. 7. sz. előterjesztése)

Z á b r á k   Istvánné elnök: Szomorú vagyok, csak azt látom, hogy járjuk a köröket,
nem haladunk sehova. 

Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?

S z ű c s     Judit biz. tag: Közbeszerzési eljárás során a pályázó cégek ismerik azt az
összeget, amire pályázniuk kell?

A l b e r t u s    László igazgató: Persze.

S z ű c s     Judit biz. tag: Ha tudja, hogy annyi a pénz, akkor hogy lehetséges az, hogy
pár 100 Ft-tal többért vállalja el. 

Z á b r á k     Istvánné elnök: 30%-al túllépheti. 

C s e p r e g h y      Elemér alpolgármester: Nálunk nem volt ilyen, hogy pár 100-al
legyen több. A gond, hogy nagyon el kellene azt érni, hogy a következő közbeszerzési
eljárás ne legyen eredménytelen.  Ha most a Reformátuskovácsházi orvosi rendelő és
talán a Könyvtár esetében eredménytelen az eljárás, akkor már biztos, hogy nem fogunk
beleférni a kivitelezési határidővel kapcsolatos következő mérföldkövekbe. Ennek ez a
súlya.  Van egy javaslatom,  de ezt  még nem mondanám el,  holnap egyeztetek  ezzel
kapcsolatosan polgármester úrral. Úgy gondolom, valakinek garantálnia kellene, hogy a
mostani meghívott cégek közül három beadja az ajánlatot. 

Z á b r á k     Istvánné elnök: Ezek a cégek egyáltalán dolgozni akarnak? Vállalnak
munkát? A közbeszerzési tanácsadónak a feladata lenne, hogy utána járjon, nem?

S z ű c s     Judit biz. tag: Azok, akik nem adtak be hiánypótlást, azokat ne is hívjuk
meg. Ha ő miattuk meghiúsult  a közbeszerzési  eljárás,  akkor miért  hívjuk meg őket
ismételten. És látom, hogy ugyanúgy szerepel a következő körben. Azt javaslom, hogy
az ilyeneket zárjuk ki. 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Szerintem senkit ne zárjunk ki, hátha valaki megcsinálja.

S z ű c s     Judit biz. tag: Azokat az építési vállalkozókat, akik miatt a közbeszerzési
eljárás meghiúsult,  javaslom a következő körből kihagyni. Helyettük meghívni olyan
céget, akiknek rendelkeznek Mezőkovácsházi referenciával. 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza
meg. 
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Az  Ügyrendi,  Kulturális  és  Szociális  Bizottság  4  igen  szavazattal  –  ellenszavazat,
tartózkodás  nélkül  –  az  alábbi  határozatot  hozta:  (A  döntéshozatalban  résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő)
Tárgya: Mezőkovácsházi  Városi  Könyvtár  energetikai  korszerűsítése”  megnevezésű
beruházás közbeszerzési eljárásának ajánlattételi felhívására javaslat

133/2018. (VI. 18.) sz. ÜKSZB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének Ügyrendi,  Kulturális  és Szociális  Bizottsága
az  alábbi  határozati  javaslatot  javasolja  a  Képviselő-
testületnek elfogadni: 

,,Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete a  TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00066  kódszámú,  "A
Mezőkovácsházi  Városi  Könyvtár  energetikai
korszerűsítése" megnevezésű  építési  beruházás
megvalósítására  irányuló  feltételes  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.  HPQ  Plus  Kft.  6720  Szeged,  Arany  János  u.  7.
(peter.istvan@hpqkft.hu)
2. Provanti Építőipari Kft. 6726 Szeged, Borostyán u. 12.
(provantikft@gmail.com)
3. Trínium Alfa Kft. 6400 Kiskunhalas, Majsai út 10. (sza-
bo.zoltan@triniumalfa.hu)
4.  Deta-Ép Épületszerviz  Kft.  1163 Budapest,  Cziráki  u
26-32. (detaep@detaep.hu)
5.  GEKO  Generál  Kft.  1163  Budapest,  Bábos  u.  22.
(hullmannotto@t-online.hu)
6. Maxicargo Kft. 6100 Kiskunfélegyháza, Jókai u. 7/A 
ép. 14. (maxicargokft@gmail.com)

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

Felelős: Varga Gusztáv polgármester, és
              Közbeszerzési szaktanácsadó”

mailto:geko-general@gmail.com
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A  Bizottság  felkéri  az  elnököt,  hogy  a  határozatot
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén.

Határidő: 2018. június 21.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök

Z  á  b  r  á  k      Istvánné elnök:  Kérem,  aki  egyetért  Szűcs  Judit  bizottsági  tag
javaslatával, szavazza meg.

Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – 1 tartózkodással,
ellenszavazat  nélkül  –  az  alábbi  határozatot  hozta:  (A  döntéshozatalban  résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő)
Tárgya: Közbeszerzési eljárásra vállalkozók meghívására javaslat

134/2018. (VI. 18.) sz. ÜKSZB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének Ügyrendi,  Kulturális  és Szociális  Bizottsága
az  alábbi  határozati  javaslatot  javasolja  a  Képviselő-
testületnek elfogadni: 

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  dönt,  hogy  a  közbeszerzési  eljárásokban  való
részvételre  azon  szervezetek  ne  kerüljenek  meghívásra,
amelyek  korábbi  eljárásban  a  meghívás  ellenére  nem
tettek  ajánlatot,  vagy  a  hiánypótlást  nem  teljesítették.
Ugyanakkor  kerüljenek  meghívásra  Mezőkovácsházán
referenciával rendelkező vállalkozások.

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

Határidő: 2018. június 21.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök

IV.  NAPIRENDI  PONT  TÁRGYA:  Rendőrkapitányság  éves  beszámolója  a
közbiztonság  helyzetéről  (Kt.  5.  sz.
előterjesztése)

Z á b r á k   Istvánné elnök: Örömmel látom, hogy a bűnesetek száma csökken.

Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?

Mivel nem volt, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg. 
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Az  Ügyrendi,  Kulturális  és  Szociális  Bizottság  4  igen  szavazattal  –  ellenszavazat,
tartózkodás  nélkül  –  az  alábbi  határozatot  hozta:  (A  döntéshozatalban  résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő)
Tárgya: Rendőrkapitányság éves beszámolójának elfogadására javaslat

135/2018. (VI. 18.) sz. ÜKSZB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének Ügyrendi,  Kulturális  és Szociális  Bizottsága
az  alábbi  határozati  javaslatot  javasolja  a  Képviselő-
testületnek elfogadni: 

,,  Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság 2017. évi
közbiztonság helyzetéről készített beszámolóját elfogadja.

A  Képviselő-testület  egyben  elismerését  fejezi  ki  a
rendőrkapitányság  munkatársainak  a  beszámolási
időszakban végzett tevékenységéért.

Határidő: értesítésre azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”

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

Határidő: 2018. június 21.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök

XI.  NAPIRENDI  PONT  TÁRGYA:  Központi  orvosi  ügyelet  szakdolgozóinak
kérelme (Kt. 13. sz. előterjesztése)

Z á b r á k   Istvánné elnök: Ismerteti az előterjesztést.

Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?

S z ű c s    Judit biz. tag: Magyarbánhegyes teljesítette az idei évben, az nem azt jelenti
ugye, hogy a többiek nem fogják? Az összes település Képviselő-testülete is támogatja
az órabér emelését. Battonya 100 Ft óradíj emelést tesz lehetővé, a másik négy település
200 Ft-os óradíjat.  Mi vagyunk az egyetlen Képviselő-testület,  aki nem támogatja az
óradíj emelést? Van olyan ügyelet, ahol 1.400 Ft/óra a megbízási díj, újév napja, húsvét
vasárnap, húsvét hétfő, december 24-26 és december 31. Ezt a minimális óradíjat adjuk
meg legalább ezekre az ünnepnapokra. Javaslom a 200 Ft/óra emelést.

C s e p r e g h y    Elemér alpolgármester: Ezek az emberek számláznak, 1.100 Ft-ért
számláznak be/óra.  Jelen pillanatban már az alkalmi foglalkoztatás óradíja,  ami nem
számlaköteles tevékenység is, 1.000 Ft felett van nettóban. Kvázi ezek a szakdolgozók
az  adójukkal,  TB-kel,  a  járulékokkal  együtt  kevesebbel  számlázzák  be  az
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önkormányzatnak egy egészségügyi szolgáltatási díj értékét, mint egy mezőgazdasági
tevékenységet  vállaló  alkalmi  munkavállaló  nettó  órabére.  Jön  a  Semmelweis  Nap,
megdicsérhetjük  őket,  csak  az  óradíjukat  nem  emeljük  meg.  Ez  egy  kicsit  visszás
számomra. Én biztos meg fogom szavazni nekik a teljes óradíjemelést. 

Kistérségi szinten megy most egy mindenféle ügyeleti átszervezés és volt szerencsém a
közelmúltban Orosházán egy Térségi ülésen jelen lenni.  Ott  az ügyeleti  ellátásnak a
gondolkodása folyik. Elhangzott, hogy a mi 74 Ft-os hozzájárulásunkhoz képest 120-
160 Ft-ban gondolkoznak. Nézze már meg a pénzügy, mert Orosházán nincs tartozás.
Ők nem azért nem fizetik időben az ügyelet  hozzájárulás díját,  mert rosszak, hanem
azért, mert Battonyának közel egy éve nincs kifizetve a közvilágítási szolgáltatási díja.
Mi kevésbé szólítjuk fel, és nincs olyan lehetőségünk, hogy nem megy ki az ügyeleti
autó.  A villanyt pedig lekapcsolják,  és sötétség.  Olyan szinten át  lehetne dolgozni a
rendszerünket, hogy egy vagy két hónapra előre finanszírozzanak és lehet nekik írni.
Tudjuk, hogy Mezőkovácsháza Városa és a Mentőszolgálat eddig is és ezután is helyt
állt, ezekkel a tartozásokkal nem veszélyeztettük az orvosi ügyelet működését. 

Z á b r á k     Istvánné elnök: Mikor olvastam az előterjesztést, akkor nekem is az
jutott  eszembe,  hogy  az  orvosoknak  emeltünk  már  legalább  négy  alkalommal,  a
szakdolgozók pedig nem kaptak. A szakdolgozók orvos nélkül nem, az orvos pedig a
szakdolgozó nélkül nem tud dolgozni. Mindenképpen kellene valami emelést adni.

S c h u l t z   Gábor biz. tag: Van valami konkrét összeg?

F a r k a s    Károly ügyeletvezető: Konkrét összeg nincs. A dolgozóknál a 200 Ft
körüli összeg merült fel.

S c  h  u  l  t  z     Gábor biz.  tag:  A 200 Ft  éves  szinten  72.516  Ft-ba  kerülne  az
önkormányzatnak.  Úgy  gondolom,  hogy  ezt  az  összeget  valahonnan  elő  lehetne
teremteni. 

S z ű c s    Judit biz. tag: Módosító javaslattal élnék, tehát a 200 Ft/óra díjemelést
javaslom.

Z á b r á k    Istvánné elnök: Kérem, aki egyetért a javaslattal, szavazza meg. 

Az  Ügyrendi,  Kulturális  és  Szociális  Bizottság  4  igen  szavazattal  –  ellenszavazat,
tartózkodás  nélkül  –  az  alábbi  határozatot  hozta:  (A  döntéshozatalban  résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő)
Tárgya: Orvosi ügyelet szakdolgozóinak óradíj emelésére javaslat

136/2018. (VI. 18.) sz. ÜKSZB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének Ügyrendi,  Kulturális  és Szociális  Bizottsága
az  alábbi  határozati  javaslatot  javasolja  a  Képviselő-
testületnek elfogadni: 
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„Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete az orvosi ügyelet szakdolgozóinak 200,- forintos
óradíj emeléséről dönt, 2018. július 01. naptól. 
A  dologi  kiadások  fedezetére  218  eFt-ot  biztosít  az
általános célú tartalék terhére. 

Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”

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

Határidő: 2018. június 21.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök

F a r k a s    Károly ügyeletvezető: A levélből jól érezhető, hogy semmilyen jellegű
követelés nincs benne, egy egyszerű jelzés részünkről. Ugyanis úgy érezzük, hogy most
jött  el  az  idő,  ezt  beszélni.  Nem akarunk  egyetlen  egy  önkormányzatot  sem nehéz
helyzetbe hozni, hogy vita kerekedjen belőle, vagy nézeteltérés támadjon e miatt.  Az
egyik  munkatársam  100-120  órát  dolgozik  az  ügyeleten  a  megengedett  168  óra
munkaideje  mellett,  tehát  összességében  a  dolgozók  300-350  órát  teljesítenek  a
mentőszolgálat épületén belül, az egészségügyi ellátás szolgálatában egész hónapban.
Észrevesszük a körülöttünk zajló társadalmi eseményekből. Csak egy példát mondok.
Az egyik kollegám vásárolt egy dalmata kutyát, az fialt 10 kiskutyát, értékesítette őket
300.000 Ft-ért. Azt mondta, ha még egyszer lesz ilyen, akkor neki nem kell többet jönni
dolgozni az ügyeletre. Ugyanis pontosan ugyanannyit keresett egy kutyával, mint azzal,
hogy ott van egész évben. Ez már az egészségügyben sem elfogadott minimálbér Az
Országos Mentőszolgálatnál dolgozók megközelítik a bérükkel a 2.000 Ft-ot. Sőt van
mentőtiszt is, Főiskolai végzettségű dolgozó az ügyeleten, az ő bére megközelíti a 3.000
Ft-ot. Ez lenne az összeg, amelyről tárgyalnunk kellene. Pontosan tudjuk, hogy milyen
helyzetben  vannak  az  önkormányzatok,  pontosan  tudjuk,  hogy  milyen  nehéz
előteremteni az összegeket, milyen nehéz átvinni a testületeken. Annyit tudok segíteni,
hogy  az  ügyelethez  és  a  Mentőszolgálathoz  tartozó  probléma  körök  miatt  én
személyesen  is  szoktam látogatni  a  polgármester  hölgyeket,  urakat,  most  ismételten
megyek egy körútra, meglátogatok mindenkit, és megemlítem nekik ezt a problémát. A
parlamenti  képviselőkön  keresztül  kellene  elérni,  hogy  az  ügyeleti  finanszírozást
emeljék meg, hogy ne kelljen az önkormányzatoknak ebből problémát csinálni, hanem
maga az állam finanszírozza. 

Z  á  b  r  á  k     Istvánné elnök:  Köszönjük  szépen.  Battonya  biztosít  orvost  az
ügyelethez?

F  a  r  k  a  s     Károly ügyeletvezető:  Vannak  feltételei  annak,  hogy  az  ügyeleti
munkakört betöltse valaki, de aki jött volna, az nem felelt meg az előírásoknak. 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Nem biztosít  orvost, a legtöbb riasztás pedig onnan
érkezik.
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F a r k a s     Károly ügyeletvezető:  Nem. Mezőkovácsháza pontosan ugyanannyi
kihívást produkál, mint Battonya. Battonyának egyetlen egy hátránya van, hogy 17 km
távolságra  van.  Ott  a  háziorvosi  ellátás  nem  megoldott,  és  a  háziorvosi  ellátás
megoldatlansága átterhelődik az ügyeletre, valamint az Országos Mentőszolgálatra. Az
eset kocsinak a teljesítése az utóbbi 2 évben havi 2-3.000 km-rel is megnőtt. Ez mind
abból  adódik,  hogy  nincs  megfelelő  háziorvosi  ellátás  a  környezetünkben.  Tehát
gyakorlatilag a Mentőszolgálat látja el a betegeket, egyre többször van így. 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Ha az összes önkormányzat megszavazza a plusz 12 Ft/fő
emelést,  tehát 74 + 12, akkor ez véleményem szerint Battonyára is kötelező érvényű
lesz attól függetlenül, hogy ő 6 Ft/főt szavazott meg. 

F a r k a s   Károly ügyeletvezető: Beszélek ez ügyben az illetékesekkel.  Az még
hozzátartozik,  hogy  egy  kollegánk  felmondott,  elmegy  az  ügyeletről.  Az,  hogy
összevonjuk az ügyeleteket,  hogy azt a látszatot keltsük, hogy csináltunk valamit, az
pedig a betegnek nem lesz jó. 

S z ű c s   Judit biz. tag: Köszönöm ügyeletvezető úrnak ezt a hozzászólását. Az, hogy
valamit összevonunk az a legkevésbé szokott jól működni. Szeretném megköszönni a
munkatársaidnak azt a türelmet, hogy megvárták azt, hogy a Képviselő-testület ezzel a
témával  foglalkozzon.  Ugyanis  nem  kevés  idő  telt  el,  hogy  a  kollegáid  egyáltalán
választ kaptak arra a levélre, amit tolmácsoltak a Képviselő-testület felé. Bízok benne,
hogy a 200 Ft-os óradíjemelést  megszavazzák a holnapi bizottsági ülésen valamint a
testületi ülésen is. De mindenképpen lesz egy módosító javaslatom abban az esetben, ha
nem  szavaznák  meg,  hogy  legalább  az  ünnepnapokon  dupla  bért  fizessünk  a
szakdolgozóknak. Ezt pedig addig tegyük, míg lehet. 

F a r k a s   Károly ügyeletvezető: Ez most országosan példaértékű. 8 órától van egy
háziorvosi  rendelés,  annak 16 órakor  vége,  de ugyanakkor egyben indul  az ügyeleti
ellátás  is.  Ha most bárki  bejön a  házba  Mezőkovácsházán sürgősségi  ellátásban fog
részesülni. Ezt nem szabad feladni, mert nagyon nagy értékű. Ott a helye a háziorvosi
rendelésnek. 

Z á b r á k     Istvánné elnök: Ezt mi is így gondoljuk. 

III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Vagyongazdálkodási Terv felülvizsgálata (Kt. 3.
sz. előterjesztése)

Z á b r á k     Istvánné elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?

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

Az  Ügyrendi,  Kulturális  és  Szociális  Bizottság  4  igen  szavazattal  –  ellenszavazat,
tartózkodás  nélkül  –  az  alábbi  határozatot  hozta:  (A  döntéshozatalban  résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő)
Tárgya: Vagyongazdálkodási Terv elfogadására javaslat
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137/2018. (VI. 18.) sz. ÜKSZB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének Ügyrendi,  Kulturális  és Szociális  Bizottsága
az  alábbi  határozati  javaslatot  javasolja  a  Képviselő-
testületnek elfogadni: 
,,  Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete Mezőkovácsháza Város Önkormányzata közép-és
hosszú  távú  vagyongazdálkodási  tervét  felülvizsgálta,  a
módosított  Vagyongazdálkodási  tervet  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. június 21.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök

V. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: ,, Háziorvosi rendelő infrastruktúrális fejlesztése
Mezőkovácsházán”  megnevezésű  beruházás
közbeszerzési  eljárásának  ajánlattételi
felhívásáról (Kt. 6. sz. előterjesztése)

Z á b r á k    Istvánné elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?

H a v a n c s á k     Piroska biz. tag: Mikor pályázati előterjesztések vannak, akkor egy
pályázati  referens  legyen  a  segítségünkre.  Ugyanis  egyikünk  sem  pályázatíró,  és
felelősségteljes döntést csak úgy tudunk hozni, ha legalább egy szakreferens jelen van
az ülésen, aki tud érdemben a közbeszerzési eljárásról valamit mondani. Egyikünk sem
pályázatíró, ilyen mélységben nekem sincs rálátásom és a bizottsági kollégáimnak sem. 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Kérdezte aljegyző asszony tőlem, hogy szóljon-e Sóki
Zoltán  műszaki  irodavezetőnek.  A  holnapi  ülésen  jelen  lesz,  és  kapunk  választ  a
kérdéseinkre.

H a v a n c s á k    Piroska biz. tag: A holnapi bizottsági ülésre nem tudok jönni. Mikor
ilyen  napirendi  pont  van,  akkor  azt  javaslom,  hogy  legyen  jelen  olyan,  aki  ebben
kompetens. 

Z á b r á k     Istvánné elnök: Ezek az előterjesztések korábban csak a Pénzügyi
Bizottság ülésein jelentek meg. 

D r. S z i l b e r e i s z     Edit  jegyző: A hivatalban sincs közbeszerzési szakember, mi
is azért dolgozunk külsős szakemberrel. Ez egy olyan kiterjedt szakterület, ahová nem
véletlenül ír elő a jogszabály akkreditált közbeszerzési szakértőt. Mi vele dolgozunk,
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ezeket a szakanyagokat ő állítja össze. Azt nem mondja meg, hogy kiket hívjunk meg az
eljárásba.  Ez  ügyben  viszont  lehet  Sóki  Zoltán  műszaki  irodavezetőnek  kérdéseket
feltenni. 

Z á b r á k     Istvánné elnök: Szűcs Judit bizottsági tagnak volt egy olyan kérdése,
hogy ezek a cégek tudnak-e róla, hogy őket is felsorolják illetve megkérdezte-e őket a
közbeszerzési  szakember,  hogy  egyáltalán  van-e  kapacitásuk,  hogy  ezt  a  munkát
elvállalják?

D r. S z i l b e r e i s z      Edit  jegyző: Szokta ellenőrizni, de attól tartok, hogy ő csak
utólag  kapja  meg  a  cégeket.  Most  is  biztosan  így  lesz.  Zoli  időben  elkészítette  az
előterjesztést, viszont az öt cég volt az, ami a legutoljára került be az előterjesztésbe. De
hogy milyen eljárással került kiválasztásra a cégek, azt nem tudom. 

Z á b r á k     Istvánné elnök: Annyira kimegyünk az időből, hogy le fogunk csúszni
erről a pályázatról.

D r. S z i l b e r e i s z     Edit jegyző: Úgy biztos le lesznek ellenőrizve, hogy a
közbeszerzési jogszabályok előírásainak megfelelnek-e. Illetve az egyik nagy kritérium,
hogy  lesz  elektronikus  közbeszerzés,  tehát  ha  nincsenek  regisztrálva  az  EKR
rendszerbe,  akkor  már  eleve  nem  is  hívhatók  meg,  illetve  nem  vehetnek  részt
közbeszerzési eljárásban. Csütörtökig le fogjuk tudni mindenképpen ellenőriztetni. 

Z á b r á k      Istvánné elnök: Én úgy gondoltam, hogy ez már le van ellenőrizve, úgy
kerül elénk.  

H a v a n c s á k     Piroska biz. tag: A Tankerület által megpályázott több milliós
fejlesztéseknél  már  lementek  a  közbeszerzések,  megvannak  a  szolgáltató  cégek.
Körülbelül ugyanabban az időben intézték és küldték ki a pályázati eredményességet,
mint mondjuk az önkormányzatoknál. 

Z á b r á k     Istvánné elnök: Mikor kezdik a munkát?

H a v a n c s á k     Piroska biz. tag: Nálunk három héttel ezelőtt voltak az iskolaudvar
fejlesztésével kapcsolatosan szakemberek, mérnökök. Van olyan iskola, ahol jövő héten
már  kezdenek.  A  tornaterem  esetében  is  lement  a  közbeszerzés,  csak  a  tervekkel
kapcsolatosan  vannak még egyeztetések,  hogyan kössék  össze  tornaterem épületét  a
Konyhával.  Tankerületnél minden infrastrukturális fejlesztésnél megvannak a cégek, és
nemsokára kezdenek.

S c h u l t z      Gábor biz. tag: Van több Építőipari cég a megyében, aki foglalkozik
ilyennel, lehet, hogy elsősorban őket kellett volna megkeresni. 

Z á b r á k     Istvánné elnök: Ezt javasoltuk már egy fél évvel ezelőtt is.  

D r. S z i l b e r e i s z      Edit jegyző: Kérdés az, hogy megfeleltek-e a közbeszerzési
előírásoknak. 

S z ű c s     Judit biz. tag: Az első három Építőipari Kft-t megnéztem az interneten és
érdekes dologra lettem figyelmes. Az Agripa Kft-nek az éves bevétele 875 millió Ft, a
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Provanti Építőipari Kft-nek 49 millió Ft és a Deta-ép Épületszervíz Kft-nek 254 millió
Ft éves bevétele van. Egy kb. 70 millió Ft-os beruházásba ez a 870 millió illetve a 254
millió Ft még talán belefér, de a kis vállalkozások tudnak ,,labdába rúgni”?

Z á b r á k    Istvánné elnök: Ha kis cég csinálja, akkor lehet, hogy beleférünk az
összegbe.

D r. S z i l b e r e i s z    Edit jegyző: Egyszerre érkeznek az építési beruházások, és
előfordulhat, hogy az, amit mi építünk, számunkra nagy beruházásnak tűnik, de vannak
ennél jóval jelentősebbek. A nagyobb építőipari vállalkozások azokat a közbeszerzési
eljárásokat fogják előnybe részesíteni, ahol nagyobb bevétel kínálkozik. Ha az iskolánál
a  Tankerület  folytatja  le  a  közbeszerzéseket,  akkor  valamennyi  őt  érintő  iskolánál
összevontan csinálja. 

C s  e  p  r  e  g  h  y     Elemér alpolgármester:  Egyet  ne  felejtsünk  el.  Általában  a
közbeszerzési  kiírás  úgy  történik,  hogy  az  elmúlt  2,3,4  évben  bizonyos  összegű,
általában  az  aktuális  közbeszerzési  kiírás  összegének  a  többszörösét  kérik
referenciaként.  Nehezen  tudom  elképzelni  egy  20  millió  Ft-os  éves  bevétellel
rendelkező  cégről,  hogy  egy  60  millió  Ft-os  közbeszerzési  kiírásra  tud  pályázni
önállóan.  A  probléma,  hogy  nincs  időnk.  Holnap  ez  ügyben  szeretnék  beszélni  a
polgármester úrral. Van több verzió, tudunk olyan cégeket, akik itt Mezőkovácsházán
dolgoztak.  Beszéltem többel,  van szabad kapacitásuk,  tehát  az nem igaz,  hogy nem
tudnak vállalni. Történetesen a környéken az összes könyvtárat, óvodát ők csinálják. Ez
egy  érdekes  helyzet.  Mondtam  Sóki  Zoltán  műszaki  irodavezetőnek,  hogy  nyílttá
tenném a közbeszerzési eljárást. 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Erről nem mi döntünk?

C s e p r e g h y    Elemér alpolgármester:  Erről mi döntünk, csak az érdekes az
egészben, hogy egyszer volt egy közbeszerzési kiírás, meghívásos volt. Most ugyanezt
megcsinálja a közbeszerzési szakértő. Ha ez egy teljesen más, teljesen új, akkor nem
biztos, hogy annyiért. Nem volt erről semmiféle egyeztetés. A tervezővel beszéltünk,
aki ezeket a cégeket hozta. Korábbi ülésen megszavaztunk plusz pénzt a pénzügynek. Jó
lenne, ha a vagyongazda le tesz elénk egy-két céggel kapcsolatos előterjesztést, akkor
minimum annyit odaírhatna mellé,  ami fontos, hogy működő, nem működő cég, stb.
Ezek a cégek az utolsó pillanatban jöttek. 

Z á b r á k     Istvánné elnök: Dönthetünk a Képviselő-testületi  ülésen úgy, hogy
nyílttá tesszük?

C s e p r e g h y     Elemér alpolgármester: Beszélek mindenképpen polgármester úrral.

S z ű c s     Judit biz. tag: Kérem, hogy a pénzügyi iroda szerdai nap folyamán e-
mailben  legyen szíves  minden képviselő  részére  megküldeni  a  cégekkel  kapcsolatos
tájékoztatást. A Provanti cégnek 3 fő alkalmazottja van, 2 vezető és egy tulajdonosa. 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza
meg.
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Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – 1 nem szavazattal,
tartózkodás  nélkül  –  az  alábbi  határozatot  hozta:  (A  döntéshozatalban  résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő)
Tárgya: ,,Háziorvosi  rendelő  infrastrukturális  fejlesztése  Mezőkovácsházán”

megnevezésű  beruházás  közbeszerzési  eljárásának  ajánlattételi  felhívására
javaslat

138/2018. (VI. 18.) sz. ÜKSZB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének Ügyrendi,  Kulturális  és Szociális  Bizottsága
az  alábbi  határozati  javaslatot  javasolja  a  Képviselő-
testületnek elfogadni: 

,,Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  a  TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00019  kódszámú,
"Háziorvosi  rendelő  infrastrukturális  fejlesztése
Mezőkovácsházán" megnevezésű  építési  beruházás
megvalósítására  irányuló  feltételes  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. Trínium Alfa Kft. 6400 Kiskunhalas, Majsai út 10. (sza-
bo.zoltan@triniumalfa.hu)
2.  Maxicargo Kft.  6100 Kiskunfélegyháza,  Jókai  u.  7/A
ép. 14. (maxicargokft@gmail.com)
3. Agrippa Kft. 6800 Hódmezővásárhely,  Nádtető u. 20.
(info@agrippakft.hu)
4.  Kerámiaház  Kft.  6800  Hódmezővásárhely,
Vöröskereszt u. 11. (keramiahaz@gmail.com)
5.  Békefalfi  Építőipari  Kft.  5600  Békéscsaba,  Kőmíves
Kálmán sor 32. (bekefalvik@gmail.com)
 
Határidő:  a  felhívás  és  a  közbeszerzési  dokumentumok
megküldésére:  a  közbeszerzési  dokumentumok
összeállítását,  az  eljárás  megindításához  szükséges,
nyilatkozatok,  dokumentumok beszerzését,  rendelkezésre
állását követően haladéktalanul

Felelős: Varga Gusztáv polgármester, 
              Közbeszerzési szaktanácsadó”

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



20

Határidő: 2018. június 21.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök

Z á  b  r  á  k     Istvánné elnök:  Kérem,  aki  egyetért  azzal,  hogy  a  közbeszerzési
eljárásban  való  részvételre  meghívott  szervezetek  köre  kerüljön  bővítésre,  szavazza
meg.

Az  Ügyrendi,  Kulturális  és  Szociális  Bizottság  4  igen  szavazattal  –  ellenszavazat,
tartózkodás  nélkül  –  az  alábbi  határozatot  hozta:  (A  döntéshozatalban  résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő)
Tárgya: Közbeszerzési  eljárásban  való  részvételre  meghívott  szervezetek  bővítésére

javaslat

139/2018. (VI. 18.) sz. ÜKSZB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének Ügyrendi,  Kulturális  és Szociális  Bizottsága
az  alábbi  határozati  javaslatot  javasolja  a  Képviselő-
testületnek elfogadni: 

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete arról dönt, hogy a közbeszerzési eljárásban való
részvételre meghívott szervezetek köre kerüljön bővítésre.

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

Határidő: 2018. június 21.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök

VII.  NAPIRENDI PONT TÁRGYA: ,,Nappali  szociális  ellátás  infrastruktúrájának
fejlesztése  Mezőkovácsházán”  megnevezésű
beruházás közbeszerzési eljárásának ajánlattételi
felhívásáról (Kt. 8. sz. előterjesztése)

Z á b r á k     Istvánné elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?

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

Az  Ügyrendi,  Kulturális  és  Szociális  Bizottság  4  igen  szavazattal  –  ellenszavazat,
tartózkodás  nélkül  –  az  alábbi  határozatot  hozta:  (A  döntéshozatalban  résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő)
Tárgya: ,,Nappali  szociális  ellátás  infrastruktúrájának fejlesztése  Mezőkovácsházán”

megnevezésű  beruházás  közbeszerzési  eljárásának  ajánlattételi  felhívására
javaslat
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140/2018. (VI. 18.) sz. ÜKSZB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének Ügyrendi,  Kulturális  és Szociális  Bizottsága
az  alábbi  határozati  javaslatot  javasolja  a  Képviselő-
testületnek elfogadni: 

,,Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  a  TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00026  kódszámú,
"Nappali  szociális  ellátás  infrastruktúrájának  fejlesztése
Mezőkovácsházán"  megnevezésű  építési  beruházás
megvalósítására irányuló  feltételes  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. Agrippa Kft. 6800 Hódmezővásárhely,  Nádtető u. 20.
(info@agrippakft.hu)
2. Provanti Építőipari Kft. 6726 Szeged, Borostyán u. 12.
(provantikft@gmail.com)
3. Deta-Ép Épületszerviz  Kft.  1163 Budapest,  Cziráki  u
26-32. (detaep@detaep.hu)
4. Békési Általános Építőipari Bt. 5630 Békés, Álmos u. 9.
(szilalajos67@gmail.com)
5.  GEKO  Generál  Kft.  1163  Budapest,  Bábos  u.  22.
(hullmannotto@t-online.hu)

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

Felelős: Varga Gusztáv polgármester, 
             Közbeszerzési szaktanácsadó”

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

Határidő: 2018. június 21.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök

mailto:geko-general@gmail.com
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IX. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Köztemetőkről és a temetkezési tevékenységről
szóló  rendelet  módosításáról  (Kt.  11.  sz.
előterjesztés)

Z á b r á k    Istvánné elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?

S z a b ó n é     Faragó Julianna aljegyző: Az előterjesztésben elég részletesen le
vannak  írva  a  paragrafushoz  tartozó  magyarázat.  Hozzá  lett  nyúlva  a
rendeletmódosításhoz, és nem lett összhangba hozva. A másik rendelet, melyre céloz, az
a kitüntetési rendelet. Azt nem szükséges módosítani. 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza
meg.

Az  Ügyrendi,  Kulturális  és  Szociális  Bizottság  4  igen  szavazattal  –  ellenszavazat,
tartózkodás  nélkül  –  az  alábbi  határozatot  hozta:  (A  döntéshozatalban  résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő)
Tárgya: Temetőben központi helyek felülvizsgálatára javaslat

141/2018. (VI. 18.) sz. ÜKSZB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének Ügyrendi,  Kulturális  és Szociális  Bizottsága
az  alábbi  határozati  javaslatot  javasolja  a  Képviselő-
testületnek elfogadni: 

,,Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  az  Alkotmány  utcai  köztemető  bővítményében
díszsírhelyek  és  kiemelt  parcella  kialakításáról  további
előkészítést  lát  indokoltnak,  mivel  az  ehhez  szükséges
infrastrukturális feltételek teljes körűen nem biztosítottak a
bővített területen.
Ezért  meg  kell  vizsgálni  a  bővített  területen  a  központi
helyek  (díszsírhelyek,  kiemelt  parcellák,  urnafülkék,
hamvszóró  terület  stb.)  jogszabályi  előírásoknak  való
megfelelését  és  a  szükséges  infrastrukturális  feltételek
biztosításának lehetőségeit, igényeit. 
A  vizsgálat  elvégzésével,  a  műszaki  tartalom
megállapításával  és  annak  előterjesztésével  a  Műszaki
Iroda  előkészítése  mellett  megbízza  a  Pénzügyi  és
Városfejlesztési  Bizottságot.  A  feladatot  a  2019.  évi
költségvetési  koncepció  elkészítéséig  kell  elvégezni,  a
szükséges  források  a  2019.  évi  költségvetésben
tervezhetők. 
A  bővítményre  vonatkozó  változásokat  a  feltételek
biztosításával egy időben kell beépíteni a Rendeletbe.

Határidő: előterjesztésre: 2018. októberi testületi ülés
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”
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A  Bizottság  felkéri  az  elnököt,  hogy  a  határozatot
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén.

Határidő: 2018. június 21.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök

Z á b r á k    Istvánné elnök: Kérem, aki egyetért a rendelet-tervezettel, szavazza meg.

Az  Ügyrendi,  Kulturális  és  Szociális  Bizottság  4  igen  szavazattal  –  ellenszavazat,
tartózkodás  nélkül  –  az  alábbi  határozatot  hozta:  (A  döntéshozatalban  résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő)
Tárgya: Köztemetőkről  és  a  temetkezési  tevékenységről  szóló  rendelet-tervezet

elfogadására javaslat

142/2018. (VI. 18.) sz. ÜKSZB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-testü-
letének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága a köz-
temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 15/2008.
(VI. 30.) sz. önkormányzati rendelet módosítását az előter-
jesztés melléklete szerinti tartalommal javasolja a Képvi-
selő-testületnek elfogadásra.  

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

Határidő: 2018. június 21.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök

X.  NAPIRENDI  PONT  TÁRGYA: Dr.  Hedvig  Beáta  kérelme  (Kt.  12.  sz.
előterjesztés)

Z á b r á k    Istvánné elnök: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye? 
Mivel nem volt, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg.

Az  Ügyrendi,  Kulturális  és  Szociális  Bizottság  4  igen  szavazattal  –  ellenszavazat,
tartózkodás  nélkül  –  az  alábbi  határozatot  hozta:  (A  döntéshozatalban  résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő)
Tárgya: Dr. Hedvig Beáta kérelmének elfogadására javaslat

143/2018. (VI. 18.) sz. ÜKSZB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének Ügyrendi,  Kulturális  és Szociális  Bizottsága
az  alábbi  határozati  javaslatot  javasolja  a  Képviselő-
testületnek elfogadni: 
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,,Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  a  COR HUMANUM Egészségügyi  Szolgáltató
Bt.-vel házi gyermekorvosi körzet feladatainak ellátására
megkötött,  többszörösen  módosított  feladat-ellátási
szerződést jelen határozat melléklete szerinti tartalommal
módosítja 2018. augusztus 1. napjától.

Felhatalmazza  a  polgármestert  a  szerződés  módosítás
aláírására. 

Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”

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

Határidő: 2018. június 21.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök

XII.  NAPIRENDI  PONT  TÁRGYA: Helyi  önkormányzati  képviselők,  bizottsági
tagok  és  tanácsnok  tiszteletdíjáról  szóló
2/2018.  (I.  30.)  sz.  önkormányzati  rendelet
módosítása (Kt. 14. sz. előterjesztés)

Z á b r á k    Istvánné elnök: Amikor annak idején ezeket a rendeleteket megalkottuk
és elfogadtuk volt rá idő. Nem lehetett volna úgy előkészíteni, hogy ne kerüljön vissza
ilyenfajta módosítások miatt.

Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye? 

S z ű c s    Judit biz. tag: Annak idején mindenki beleadta a saját ötletét. Majd a lehető
legszigorúbb eljárást akartuk. Amikor olyan témában ötletelünk, amelyhez nem értünk,
akkor jó, ha van egy olyan szakember, aki útmutatást ad. Láttam az anyagból, amely
pirossal van kiemelve, az fog változni. Számomra az is érthetetlen. 

D r. S z i l b e r e i s z    Edit jegyző: Az egyik az, amikor felsoroljuk, hogy melyek
azok  az  esetek,  amikor  indokoltnak  tekintendő  a  hiányzás,  akkor  ez  nem  jelenthet
mérlegelési szempontot, akkor köteles elfogadni az ülés vezető az igazolt hiányzást az
ülésről. Az egyik ilyen, amit megkifogásoltak ez volt. 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Kérem, aki egyetért a rendelet-tervezettel, szavazza meg.

Az  Ügyrendi,  Kulturális  és  Szociális  Bizottság  4  igen  szavazattal  –  ellenszavazat,
tartózkodás  nélkül  –  az  alábbi  határozatot  hozta:  (A  döntéshozatalban  résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő)
Tárgya: Helyi önkormányzati képviselők, bizottsági tagok és tanácsnok tiszteletdíjáról

szóló 2/2018. (I. 30.) sz. önkormányzati rendelet elfogadására javaslat
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144/2018. (VI. 18.) sz. ÜKSZB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-testü-
letének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága a he-
lyi önkormányzati képviselők, bizottsági tagok és tanács-
nok tiszteletdíjáról szóló 2/2018. (I. 30.) sz. önkormányza-
ti rendelet  módosítását az előterjesztés melléklete szerinti
tartalommal javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra.

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

Határidő: 2018. június 21.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök

XIII.  NAPIRENDI  PONT  TÁRGYA: Egészségügyi  alapellátási  körzetek
megállapításáról  szóló  19/2017.  (IX.26.)
sz.  önkormányzati  rendelet  módosítása
(Kt. 16. sz. előterjesztés)

Z á b r á k    Istvánné elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?
Mivel nem volt, kérem, aki egyetért a rendelet-tervezettel, szavazza meg.

Az  Ügyrendi,  Kulturális  és  Szociális  Bizottság  4  igen  szavazattal  –  ellenszavazat,
tartózkodás  nélkül  –  az  alábbi  határozatot  hozta:  (A  döntéshozatalban  résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő)
Tárgya: Egészségügyi  alapellátási  körzetek megállapításáról  szóló 19/2017.  (IX.26.)

sz. önkormányzati rendelet elfogadására javaslat

145/2018. (VI. 18.) sz. ÜKSZB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-testü-
letének  Ügyrendi,  Kulturális  és  Szociális  Bizottság  az
egészségügyi alapellátási  körzetek megállapításáról szóló
19/2017. (IX. 26.) sz. önkormányzati rendelet módosítását
az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal javasolja a
Képviselő-testületnek elfogadásra.  
A  Bizottság  felkéri  az  elnököt,  hogy  a  határozatot
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén.

Határidő: 2018. június 21.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök

XIV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló
5/2015.  (II.  27.)  sz.  önkormányzati  rendelet
módosítása (Kt. 17. sz. előterjesztés)
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Z á b r á k    Istvánné elnök: Ismerteti az előterjesztést.

Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?

Mivel nem volt, kérem, aki egyetért a rendelet-tervezettel, szavazza meg.

Az  Ügyrendi,  Kulturális  és  Szociális  Bizottság  4  igen  szavazattal  –  ellenszavazat,
tartózkodás  nélkül  –  az  alábbi  határozatot  hozta:  (A  döntéshozatalban  résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő)
Tárgya: Szociális  és  gyermekvédelmi  ellátásokról  szóló  5/2015.  (II.27.)  sz.

önkormányzati rendelet elfogadására javaslat

146/2018. (VI. 18.) sz. ÜKSZB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-testü-
letének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság a szo-
ciális  és  gyermekvédelmi  ellátásokról  szóló  5/2015.  (II.
27.) sz. önkormányzati rendelet módosítását az előterjesz-
tés melléklete szerinti tartalommal javasolja a Képviselő-
testületnek elfogadásra.  

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

Határidő: 2018. június 21.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök

XV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Hősök tere 6. központi fűtésének felújítása (Kt.
18. sz. előterjesztés)

Z á b r á k    Istvánné elnök: Ismerteti az előterjesztést.

Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?

S z ű c s      Judit biz. tag: A napokban nagy mennyiségű építőanyagot vásároltam.
Megkérdeztem az  eladót,  mondja  már  meg  nekem mekkora  összegnél  beszélhetünk
árengedményről. Azt mondta, hogy 600.000 Ft-nál már beszélhetünk Itt ez az összeg
1.200.000 Ft,  a  duplája  annak, amit  nekem az ügyvezető úr mondott.  Azt kérem az
előterjesztőtől,  hogy  tárgyaljon  Pócsik  Tamással,  hogy  az  1.200.000  Ft-ra  adjon
árengedményt.

Z á b r á k    Istvánné elnök: Ketten adták be és ő volt a legkedvezőbb ajánlattevő. 

C s e p r e g h y     Elemér alpolgármester: Mindezen túl, hogy 10% vagy 20% nyilván
ez megegyezés kérdése. Nekem van olyan az ismeretségemben, aki 50%-ot ad és nem
fizetek 1 millió Ft-ot. Korábban az önkormányzatnál volt a műszaki irodánál egy olyan
ember, aki az összes beruházási költségvetést, a megvalósítás után a számlát tételesen
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végig ellenőrizte. Ebbe a költségvetésbe munkadíjként annyi van írva, hogy 500.000 Ft.
Ez nem normális az építőiparban. Döntsük már el, hogy a MEZTEP Kft. a beruházó
vagy a város. Azt sem tudom ki fog erre vállalni garanciát és mennyit az anyagra és a
munkadíjra. Fürdő tetőnél is indultunk 800.000 Ft-ról és 250.000 Ft-ért csinálták meg,
de ott is árajánlatok voltak. Nem tudom, hogy miért nem érzi magáénak mindenki, aki
ezt az árajánlatot kérte. 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Nem tudom, hogy Zsiák János vállalkozó ezt mennyiért
csinálná meg. Ez is inkább pénzügyi előterjesztés, nem tudom, hogyan került most a
bizottságunk elé. Mi ilyen előterjesztéseket nem tárgyalunk. 

S z ű c s    Judit biz. tag: Teljes mértékben igaza van alpolgármester úrnak. Pócsik
Tamás készítsen egy részletes árajánlatot. 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Az érvényesség 5 nap. Március óta húzzuk ezt a dolgot.
Lehet, hogy már Pócsik Tamás kapacitásába sem fér bele a munka. 

A  módosított  határozati  javaslat  a  következő  lenne:  ,,  Mezőkovácsháza  Város
Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Mezőkovácsháza  Hősök tere  6.  szám alatti
ingatlan  központi  fűtés korszerűsítéséről  dönt,  melyre legfeljebb bruttó 1.703.315 Ft
összeget biztosít a fejlesztési célú tartalék terhére. A beérkezett árajánlat mellé legalább
még egy részletes árajánlat beszerzését kéri és a munkálatok elvégzésével megbízza a
legkedvezőbb  ajánlatot  tevőt.  A  munkálatok  előkészítéséről  a  következő  képviselő-
testületi ülésre készüljön tájékoztatás.”

Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg.

Az  Ügyrendi,  Kulturális  és  Szociális  Bizottság  4  igen  szavazattal  –  ellenszavazat,
tartózkodás  nélkül  –  az  alábbi  határozatot  hozta:  (A  döntéshozatalban  résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő)
Tárgya: Hősök tere 6. központi fűtésének felújítására javaslat

147/2018. (VI. 18.) sz. ÜKSZB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének Ügyrendi,  Kulturális  és Szociális  Bizottsága
az  alábbi  határozati  javaslatot  javasolja  a  Képviselő-
testületnek elfogadni: 

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  a  Mezőkovácsháza  Hősök  tere  6.  szám  alatti
ingatlanközponti  fűtés  korszerűsítéséről  dönt,  melyre
legfeljebb  bruttó  1.703.315  Ft  összeget  biztosít  a
fejlesztési  célú  tartalék  terhére.  A  beérkezett  árajánlat
mellé legalább még egy részletes árajánlat beszerzését kéri
és  a  munkálatok  elvégzésével  megbízza  a  legkedvezőbb
ajánlatot tevőt. A munkálatok előkészítéséről a következő
képviselő-testületi ülésre készüljön tájékoztatás.
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A  Bizottság  felkéri  az  elnököt,  hogy  a  határozatot
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén.

Határidő: 2018. június 21.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök

XVI.  NAPIRENDI  PONT  TÁRGYA:  Városi  sport-  és  családi  nap,  Mozdulj
Kovácsháza!  kiemelt  rendezvény
elszámolása (Biz. 1. sz. előterjesztés)

Z á b r á k    Istvánné elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?

S z ű c s     Judit biz. tag: Azt gondolom, hogy mindannyiunk véleményét tolmácsolom
azzal, mikor azt mondom, egy szakmailag kifogástalan beszámolót kaptunk. Nagyon jól
látszik,  milyen sok munka van a két  napos rendezvény mögött.  Aljegyző asszony a
bizottsági ülés elején tájékoztatott arról, hogy a pénzügyi beszámoló nem az ügyvezető
asszony  pontatlan  munkavégzésének  az  eredménye,  hanem  az  ő  feledékenységének
tudható  be,  ugyanis  nem kaptuk  meg  csak  a  számlák  felsorolását  dátum és  összeg
szerint,  melyből  semmit  nem lehetett  kikövetkeztetni.  Én  vállaltam magamra,  hogy
gyorsan átnézem azokat a számlákat, és örvendetes, hogy sikerült bizonyos eszközöket
(kétégős gázfőző, pumpás italtermosz, szarvasi kávéfőző, pavilon oldalfallal) vásárolni
ebből a 700.000 Ft-ból. Még is azt kérem, ha egy pénzügyi beszámolót kér a bizottság,
akkor ez a beszámoló terjedjen ki arra, hogy a 700.000 Ft mire lett felhasználva. Arra is
kíváncsi  lennék,  mennyi  felajánlás  érkezett,  és  mit  lehetett  a  felajánlásokból
megvalósítani.  A  bizottsági  ülésen  elhangzott,  hogy  legyen  az  rendszer,  hogy  a
támogatóknak köszönjük meg a támogatást,  ezt  köszönő levél  formájában javaslom.
Külön  köszönöm,  hogy  a  tájékoztató  falon  Mezőkovácsházát  bemutató  tájékoztató
lapok is megjelentek. Köszönöm a munkátokat. 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza
meg.

Az  Ügyrendi,  Kulturális  és  Szociális  Bizottság  4  igen  szavazattal  –  ellenszavazat,
tartózkodás  nélkül  –  az  alábbi  határozatot  hozta:  (A  döntéshozatalban  résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő)
Tárgya: Városi  sport-  és  családi  nap,  Mozdulj  Kovácsháza!  kiemelt  rendezvény

elszámolása

148/2018. (VI. 18.) sz. ÜKSZB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága a
Városi sport- és családi nap, Mozdulj Kovácsháza! kiemelt
rendezvényről szóló beszámolóban foglaltakat tudomásul
vette. 

Határidő: azonnal
Felelős: Zábrák Istvánné elnök
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Z á b r á k    Istvánné elnök: Tekintettel arra, hogy egyéb tárgyalandó előterjesztés a
bizottság ülésének napirendjén nem szerepel, és bejelentés sem hangzott el, az ülést 15
óra 20 perckor bezárom.

K.m.f

Zábrák Istvánné                           Havancsák Piroska
         elnök                    jkv. hitelesítő 
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