Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal
5801 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176.
: 68 / 381 – 011; /
: 68 / 381 – 656;
8/2019. sz. kt.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. augusztus 15-én 10 órai kezdettel tartott rendkívüli, nyílt ülésén.
Jelen vannak: Varga Gusztáv
Csepreghy Elemér
Szénási István
Havancsák Piroska
Kálmán András
Papp Zoltán
Sütő Lajos
Szűcs Judit
Zábrák Istvánné

polgármester
alpolgármesterek

képviselők

Jelen volt még: Dr. Szilbereisz Edit
jegyző
Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési irodavezető
Jankó Erzsébet
Kalocsa Róza Nonprofit Kft. ügyvezetője
V a r g a Gusztáv polgármester: Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait, Jegyző aszszonyt, Irodavezető asszonyt és Ügyvezető asszonyt.
Megállapítom, hogy a 9 fő képviselőből 9 fő jelen van.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület nyílt ülése határozatképes, az ülést megnyitom.
V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom, hogy a korábban megküldött
 Az érdekeltségnövelő pályázat benyújtása
tárgyában készült szóbeli előterjesztést a Képviselő-testület vegye napirendjére.
Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.)
Tárgya: Előterjesztés napirendre vétele
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227/2019. (VIII. 15.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
 Az érdekeltségnövelő pályázat benyújtása
tárgyában készült előterjesztést a Képviselő-testület jelen
ülése napirendjére vette.
V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom, hogy a Képviselő-testület a meghívóban
közölt, és a fentiek szerint kiegészített napirendi pontokat tárgyalja meg.
Van-e más javaslat?
Mivel egyéb javaslat nem hangzott el, kérem, aki a napirendi pontokkal egyetért, szavazza meg.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.)
Tárgya: Napirend elfogadása
228/2019. (VIII. 15.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2019. augusztus 15-i rendkívüli, nyílt ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1.) Előterjesztések
V a r g a Gusztáv polgármester: Az 1. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely Az
egészségügyi feladat-ellátási szerződés módosítása tárgyában készült.
Az előterjesztést az Ügyrendi Kulturális és Szociális Bizottság tárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.
Z á b r á k Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot mellékletével együtt javasolja elfogadni.
V a r g a Gusztáv polgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye?
S z ű c s
Judit képviselő: Furcsának tartom azt a parkolási rendszert, ami a
reformátukovácsházi orvosi rendelő előtt kerül majd kialakításra. A
reformátuskovácsházi óvoda előtt egy tökéletes parkoló működik, amit meg lehetne valósítani az orvosi rendelő előtt is.
Z á b r á k Istvánné képviselő: Ugyanígy az Idősek Otthonánál, amely a régi
napközinél kialakításra fog kerülni, van egy rokkant parkoló csak az odavezető út
földes.
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V a r g a Gusztáv polgármester: Megkérem Jegyző asszonyt, hogy ezt a két felvetést
együtt kezelje a műszaki irodával.
Mivel nem hangzott el több kérdés, vélemény, kérem, aki az előterjesztésben írt
határozati javaslatot mellékletével együtt elfogadja, szavazza meg.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.)
Tárgya: MEDIFONTANA Bt-vel (Dr. Rigler Magdolna) szerződésmódosítás
229/2019. (VIII. 15.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a MEDIFONTANA Egészségügyi és Szolgáltató
Bt-vel a II. számú háziorvosi körzet háziorvosi
feladatainak
ellátására
megkötött
feladat-ellátási
szerződést jelen határozat melléklete szerinti tartalommal
módosítja 2019. szeptember 1. napjától.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosítás
aláírására.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga Gusztáv polgármester
V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom a 2. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a
GINOP-5.2.1-14-2015-00001 Ifjúsági Garancia munkaerő-piaci programba bérköltség
támogatásra pályázat benyújtása tárgyában készült.
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, kérem javaslatukat
ismertetni.
P a p p Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság az előterjesztésben
szereplő határozati javaslatot javasolja elfogadni.
V a r g a Gusztáv polgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek
kérdése, véleménye?
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki az előterjesztésben írt határozati
javaslattal egyetért, szavazza meg.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.)
Tárgya: „Ifjúsági Garancia” pályázat keretében 1 fő foglalkoztatása Önkormányzatnál
230/2019. (VIII. 15.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázatot nyújtott be a GINOP-5.2.1-14-2015-
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00001 azonosító számú, „Ifjúsági Garancia” elnevezésű
munkaerő-piaci programba bérköltség támogatására.
A pályázat keretében 1 fő munkavállaló határozott idejű, 9
hónapos foglalkoztatása valósul meg 2019. augusztus 01.
napjától 2020. április 30. napjáig, melyből 6 hónapra a garantált bérminimum szerinti munkabér + járulék összege
100 %-ban támogatásra kerül.
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul 2020. február 01. naptól 2020. április
30. napjáig a továbbfoglalkoztatáshoz, ennek megfelelően
az önkormányzat költségvetésében a 2020. költségvetési
évben 631.800 Ft személyi juttatást, és 110.565 Ft munkaadói járulék előirányzatot biztosít.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester
V a r g a Gusztáv polgármester: A 3. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely a Helyi Választási Bizottsági tagok megválasztása tárgyában készült.
Az előterjesztést az Ügyrendi Kulturális és Szociális Bizottság tárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.
Z á b r á k Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztésben írt határozati javaslatot.
V a r g a Gusztáv polgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek
kérdése, véleménye?
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki elfogadja a határozati javaslatot,
szavazza meg.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.)
Tárgya: Helyi Választási Bizottság megválasztása
231/2019. (VIII. 15.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény 23. §-a alapján a településen működő helyi választási bizottság tagjait és póttagjait az alábbiak szerint választja meg.
Tagok:
Ádám Andrásné, Mezőkovácsháza, Táncsics u. 57.
Csicsely Györgyné, Mezőkovácsháza, Kossuth u. 130/A.
Kiss Ilona, Mezőkovácsháza, József A. u. 18.
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Póttagok:
Mákos Bernadett, Mezőkovácsháza, Sármezey u. 55.
Chovan Erzsébet, Mezőkovácsháza, Ifjúsági ltp. 3/B. 1/5.
Szekeres Lajos, Mezőkovácsháza, Széchenyi ltp. 8/D. 1/5.
Határidő: határozat közlésére azonnal
Felelős: Dr. Szilbereisz Edit jegyző
V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom a 4. sz. előterjesztés tárgyalását, mely „A
Mezőkovácsháza Kalocsa Róza Művelődési Központ energetikai korszerűsítése” megnevezésű beruházás eljárásának ajánlattételi felhívásáról, a megismételt közbeszerzési
eljárás megindításáról tárgyában készült.
Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság tárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.
Z á b r á k Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság az
előterjesztésben szereplő mindhárom határozati javaslat elfogadását javasolja.
P a p p Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is elfogadásra javasolja az előterjesztésben írt 3 határozati javaslatot.
V a r g a Gusztáv polgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek
kérdése, véleménye?
Mivel nem hangzott el több kérdés, vélemény, kérem, aki elfogadja az 1. sz. határozati
javaslatot, szavazza meg.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.)
Tárgya: Kalocsa Róza Kft. energetikai korszerűsítéséhez többletforrás nem biztosítása
232/2019. (VIII. 15.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00066 kódszámú, „A
Mezőkovácsháza Kalocsa Róza Művelődési Központ energetikai korszerűsítése” megnevezésű építési beruházás
megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás kapcsán a
beruházás pénzügyi fedezetére a fenti pályázati forrásból
rendelkezésre álló összegen felül többlet saját erőt nem tud
biztosítani.
Határidő: tájékoztatásra és intézkedésre haladéktalanul
Felelős: Varga Gusztáv polgármester
V a r g a Gusztáv polgármester: Kérem, aki elfogadja a 3. sz. határozati javaslatot,
szavazza meg.
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A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.)
Tárgya: Kalocsa Róza Kft. energetikai korszerűsítési pályázat közbeszerzési eljárás újbóli megindítása
233/2019. (VIII. 15.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00066 kódszámú, „A
Mezőkovácsháza Kalocsa Róza Művelődési Központ energetikai korszerűsítése” megnevezésű építési beruházás
megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás eredménytelen első fordulója után az eljárás újbóli megindításáról
döntött.
A Dr. Domján Ákos felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadóval fennálló szerződés alapján, a megismételt közbeszerzési eljárás lefolytatására bruttó 298.450.forintot biztosít a fejlesztési célú tartalék terhére.
Ezen kívül a Képviselő-testület felkéri a pályázat projektmenedzsmentjét a Kincstárral történő egyeztetés haladéktalan lefolytatására a műszaki tartalom lehetséges csökkentésére vonatkozóan. Az ajánlattételi felhívásban a
Kincstárral egyeztetett, csökkentett műszaki tartalmat kell
szerepeltetni.
Határidő: haladéktalanul
Felelős: Varga Gusztáv polgármester
V a r g a Gusztáv polgármester: Kérek minden képviselőt, szíveskedjen a 3. sz. határozati javaslatról és mellékletéről szavazni.
A név szerinti szavazás eredménye a következő:
Varga Gusztáv
Csepreghy Elemér
Szűcs Judit
Kálmán András
Havancsák Piroska
Sütő Lajos
Papp Zoltán
Szénási István
Zábrák Istvánné

„igen”
„igen”
„igen”
„igen”
„igen”
„igen”
„igen”
„igen”
„igen”

A név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv az előterjesztés mögé csatolva van.
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A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.)
Tárgya: Kalocsa Róza Kft. energetikai korszerűsítése pályázat módosított ajánlattételi
felhívása
234/2019. (VIII. 15.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00066 kódszámú, „A
Mezőkovácsháza Kalocsa Róza Művelődési Központ energetikai korszerűsítése” megnevezésű építési beruházás
megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás megindításáról dönt.
A beruházás pénzügyi fedezete a fenti pályázati forrásból
rendelkezésre áll.
A Dr. Domján Ákos 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)
4. Galéria Invest Kft. 5600 Békéscsaba, Irányi u. 2.
(info@galeriainvest.hu)
5. Szonita Hungary Kft. 1063 Budapest, Szinyei Merse utca 10. (szokess@freemail.hu)
6. Maxicargo Kft. 6100 Kiskunfélegyháza, Majsai út 21.
(Lev. cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Jókai u. 7/A ép. 14.)
(maxicargokft@gmail.com)
7. Iványi Építőmester Kft. 5900 Orosháza, Deák F. u. 1416. fsz. 1. (info@ivanyiepitomester.hu)
8. INTEGRÁL Zrt. 5540 Szarvas, Árpád utca 10.
(integral@szarvas.hu)
9. Swietelsky Kft. 1016 Budapest, Mészáros u. 13.
(magasepites@swietelsky.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
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Szénási István alpolgármester elment a Képviselő-testület üléséről. Jelenlévő képviselők létszáma 8 fő.
V a r g a Gusztáv polgármester: Az 5. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely a
Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsődében megüresedő álláshely betöltésének
engedélyezése tárgyában készült.
Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság tárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.
Z á b r á k Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztésben írt határozati javaslatot.
S ü t ő Lajos képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is elfogadásra javasolja az előterjesztésben írt határozati javaslatot.
V a r g a Gusztáv polgármester: Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki
a határozati javaslattal egyetért, szavazza meg.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
Tárgya: Óvodában 1 fő óvodapedagógus álláshely betöltése
235/2019. (VIII. 15.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul a Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsődében 2019. szeptember 01. napjától megüresedő 1 fő óvodapedagógusi álláshely határozatlan idejű
betöltéséhez 2019. szeptember 01. napjától.
Határidő: értesítése azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester
Szedlacsekné Farsang Margit intézményvezető
V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom a 6. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a
munkaterv módosítása tárgyában készült.
Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság tárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.
Z á b r á k Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság az
előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását javasolja.
P a p p Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is elfogadásra javasolja az előterjesztésben írt határozati javaslatot.
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V a r g a Gusztáv polgármester: Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki
az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, szavazza meg.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
Tárgya: Munkaterv módosítása
236/2019. (VIII. 15.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2019. évi munkatervét az alábbiak szerint módosítja:
A szeptemberi soros ülés napirendjéről a „Beszámoló az
önkormányzat I. félévi költségvetése végrehajtásáról” napirendi pontot törli.
A szeptemberi soros ülés „A Képviselő-testület 20142019. évi tevékenységéről szóló beszámoló, különös
tekintettel pályázati tevékenységére és a Gazdasági
Program teljesülésére” című napirendjét közmeghallgatás
keretében tárgyalja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Dr. Szilbereisz Edit jegyző
V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom a 7. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a
Ford Fac Transit Custom gépjármű működési engedélyének átvezetése tárgyában készült.
Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság tárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.
Z á b r á k Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság az
előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását javasolja.
P a p p Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is elfogadásra javasolja az előterjesztésben írt határozati javaslatot.
V a r g a Gusztáv polgármester: Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki
az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, szavazza meg.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
Tárgya: Ford Fac Transit Custom gépjármű üzemben-tartásának átengedése
237/2019. (VIII. 15.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a FEJL-TSZ-004-0-2018 számú finanszírozási
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szerződés alapján beszerzett Ford Custom M1 Kombi
Trend (rendszám: RJY802) gépjármű üzembentartási jogát átengedi a Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ részére a támogató szolgálat feladatellátása céljából.
Határidő: értesítése azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester
Kovalik Angéla intézményvezető
V a r g a Gusztáv polgármester: A szóbeli előterjesztés tárgyalását javaslom, mely
érdekeltségnövelő pályázat benyújtása tárgyában készült.
Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság tárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.
Z á b r á k Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
S ü t ő Lajos képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
V a r g a Gusztáv polgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek
kérdése, véleménye?
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt határozati javaslattal, szavazza meg.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
Tárgya: Kalocsa Róza Kft. pályázatának benyújtása tárgyi eszközök biztosítására
238/2019. (VIII. 15.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázatot nyújt be a 2019. évi érdekeltségnövelő
támogatásra összesen 2.000.000 Ft összegben a Kalocsa
Róza Művelődési Központ működéséhez szükséges tárgyi
feltételek biztosítása céljából.
A pályázat önerejét, összesen 200.000 Ft-ot a fejlesztési
célú tartalék terhére biztosítja.
Meghatalmazza a polgármestert a benyújtáshoz szükséges
nyilatkozatok aláírására és pályázat benyújtására.
Határidő: pályázat benyújtására: 2019. szeptember 9.
Felelős: Varga Gusztáv polgármester
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