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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: A  Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  Ügyrendi,
Kulturális és Szociális Bizottságának 2018. augusztus 30-án 13 órai kezdettel
tartott rendkívüli, nyílt ülésén. 

Az ülés helye:             Városháza
földszinti tanácskozóterme 

Jelen vannak: Zábrák Istvánné elnök              
Havancsák Piroska
Szűcs Judit 
Schultz Gábor bizottsági tagok  

Távolmaradását bejelentette: 
                           Duma Zsolt                        bizottsági tag

Jelen volt még:Dr. Szilbereisz Edit jegyző
Dr. Csepregi Magdolna tanácsos
Szedlacsekné Farsang Margit Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és

Bölcsőde vezetője 

Z á  b  r  á  k    Istvánné  elnök:  Tisztelettel  köszöntöm  az  Ügyrendi,  Kulturális  és
Szociális Bizottság megjelent tagjait, Dr. Szilbereisz Edit jegyző asszonyt, Dr. Csepregi
Magdolna tanácsost és az Óvodavezető asszonyt. 

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, hogy a bizottság az ülés megkezdése előtt
kiosztott  TOP  pályázatok  közbeszerzési  eljárásaiban  az  ajánlattételi  felhívások
módosítása tárgyában készült szóbeli előterjesztést vegye napirendjére. 

Kérem, aki ezzel egyetért, 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: Előterjesztés napirendre vétele 

179/2018. (VIII. 30.) sz. ÜKSZB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága a
TOP pályázatok közbeszerzési eljárásaiban az ajánlattételi
felhívások  módosítása  tárgyában  készült  szóbeli
előterjesztést napirendjére vette. 

Z á b r á k   Istvánné elnök: Javaslom a fentiek alapján kiegészített, a meghívóban
közölt napirendi pontok megtárgyalását.

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  

180/2018. (VIII. 30.) sz. ÜKSZB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének Ügyrendi, Kulturális  és Szociális  Bizottsága
2018. augusztus 30-i rendkívüli  ülésének napirendjeit az
alábbiak szerint fogadja el: 

1./ A Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde
Alapító  Okiratának  módosítása  (Kt.  1.  sz.
előterjesztése) 
Előterjesztő: Dr. Csepregi Magdolna tanácsos

2./ A  Szociális  és  Gyermekvédelmi  ellátásokról  szóló
5/2015.  (II.  27.)  sz.  önkormányzati  rendelet
módosítása (Kt. 3. sz. előterjesztése)
Előterjesztő: Dr. Szilbereisz Edit jegyző

3./ A  TOP  pályázatok  közbeszerzési  eljárásaiban  az
ajánlattételi  felhívások  módosításáról  (Kt.  szóbeli
előterjesztése) 
Előterjesztő: Sóki Zoltán műszaki irodavezető 
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I.  NAPIRENDI  PONT  TÁRGYA: A  Mezőkovácsházi  Négy  Évszak  Óvoda  és
Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása (Kt.
1. sz. előterjesztése)

Z á b r á k   Istvánné elnök: A testület július 30-i ülésén fogadta el az Óvoda módosító
Alapító  Okiratát.  A MÁK hiánypótlási  végzést  bocsátott  ki,  mely  az  Alapító  Okirat
hiányosságainak kiegészítését tette szükségessé.

A napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye? 

S z ű c s   Judit  biz. tag: A férőhellyel kapcsolatban a határidő május 31-i volt, amit
későnek  tartok,  mert  a  beiratkozás  április  hónapban  szokott  lenni.  Ezt  a  határidőt
előbbre kellene hozni. 

Z á b r á k   Istvánné  elnök: Az nincs leszabályozva, hogy a reformátuskovácsházi
óvodában  csak  egy  csoport  lehet.  Több  szülőtől  hallottam,  hogy  erőszakosan
átirányították  őket  a  kovácsházi  óvodába.  El  kell  gondolkodni  azon,  hogy  a
reformátuskovácsházi óvodában két csoport legyen, mert szükség lesz rá. 

Mivel  nem  hangzott  el  több  kérdés,  vélemény, 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: Óvoda Alapító Okiratának módosítására javaslat

181/2018. (VIII. 30.) 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,  mint  alapító  a  Mezőkovácsházi  Négy  Évszak
Óvoda és Bölcsőde módosító Alapító Okiratát a határozat
melléklete szerinti tartalommal fogadja el.

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

Határidő: 2018. augusztus 30.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök
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II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Szociális és Gyermekvédelmi ellátásokról szóló
5/2015.  (II.  27.)  sz.  önkormányzati  rendelet
módosítása (Kt. 3. sz. előterjesztése)

Z á b r á k   Istvánné elnök: A Kormány döntött a korábban a téli rezsicsökkentéssel
nem érintett  háztartások esetében is a téli  tüzelőanyag-költségek kompenzálásáról.  A
központilag  meghozott  intézkedés  miatt,  amely  szélesebb  körű,  indokolt  az
önkormányzati  rendelet  egyszeri  tűzifa  juttatásra  vonatkozó  rendelkezését  hatályon
kívül helyezni. 

Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?

Mivel  nem hangzott  el  kérdés,  vélemény,  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 rendelet elfogadására javaslat

182/2018. (VIII. 30.) sz. ÜKSZB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága a
szociális 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. augusztus 30.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök

III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A TOP pályázatok közbeszerzési eljárásaiban az
ajánlattételi  felhívások  módosításáról  (Kt.
szóbeli előterjesztése)

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

Mivel  nem hangzott  el  kérdés,  vélemény,  kérem,  aki  az  1.  sz.  határozati  javaslattal
egyetért, 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:  Nappali  szociális  ellátás  pályázat  feltételes  közbeszerzési  eljárásának

módosítása

183/2018. (VIII. 30.) 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
megindítását – a 219/2018. (VI. 21.) sz. kt. határozatában
és  az  azt  módosító  234/2018.  (VII.  03.)  sz.  kt.
határozatában foglalt  döntéseit megerősítve - jóváhagyja.
A Dr.  Domján  Ákos  egyéni  ügyvéd,  felelős  akkreditált
közbeszerzési  szaktanácsadó  által  elkészített  ajánlattételi
felhívást elfogadja.

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

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

Felelős: Varga Gusztáv polgármester, 

mailto:geko-general@gmail.com
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              Közbeszerzési szaktanácsadó” 

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

Határidő: 2018. augusztus 30.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök

Z á b r á k   Istvánné elnök: Kérem, aki a 2. sz. határozati javaslattal 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: Könyvtár felújítás közbeszerzés feltételes megindításának módosítása

184/2018. (VIII. 30.) 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  közbeszerzési  eljárás  megin-
dítását – a 218/2018. (VI. 21.) sz. kt. határozatában és az
azt  módosító  236/2018.  (VII.  03.)  sz.  kt.  határozatában
foglalt döntéseit megerősítve - jóváhagyja. A Dr. Domján
Ákos  egyéni  ügyvéd,  felelős  akkreditált  közbeszerzési
szaktanácsadó  által  elkészített  ajánlattételi  felhívást
elfogadja.

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

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

Felelős: Varga Gusztáv polgármester, és
              Közbeszerzési szaktanácsadó” 

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

Határidő: 2018. augusztus 30.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök

Z á b r á k    Istvánné elnök: Tekintettel arra, hogy egyéb tárgyalandó előterjesztés a
bizottság ülésének napirendjén nem szerepel, az ülést 13 óra 18 perckor bezárom, és
zárt üléssel folytatjuk tovább.

K.m.f

Zábrák Istvánné                           Havancsák Piroska
         elnök                    jkv. hitelesítő 
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