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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 

Készült: Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és 

Városfejlesztési Bizottsága 2019. szeptember 5-én 9 órai kezdettel tartott 

rendkívüli nyílt ülésén.  

 

 

Az ülés helye:     Városháza 

  tanácskozó terme 

 

J E L E N      VANNAK: 

    

Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság részéről: 

 

                               Sütő Lajos  elnök-helyettes    

                               Nagyné Csiffáry Anna                                     

  Mazurák Zoltán bizottsági tagok 

 

Távolmaradását bejelentette: 

 

  Papp Zoltán  elnök 

 Kálmán András               bizottsági tag 

 

Jelen volt még:  Csepreghy Elemér alpolgármester 

      Dr. Szilbereisz Edit jegyző  

                          Sóki Zoltán műszaki irodavezető 

                               Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési irodavezető 

  

 

S ü t ő    Lajos elnök-helyettes: Tisztelettel köszöntöm a Pénzügyi és Városfejlesztési 

Bizottság ülésén megjelent tagokat, Alpolgármester urat, jegyző asszonyt, Ágostonné 

Dohányos Ivett költségvetési irodavezetőt valamint Sóki Zoltán műszaki irodavezetőt. 

 

A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 5 fő tagjából 3 fő van jelen. Papp Zoltán elnök 

úr illetve Kálmán András bizottsági tag távolmaradásukat bejelentették. 

 

A bizottság határozatképes, az ülést megnyitom. 

 

S ü t ő    Lajos elnök-helyettes: Javaslom az ülés előtt kiosztásra került szóbeli 

előterjesztés napirendre vételét.  
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Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg. 

 

A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 

nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági 

tagok száma: 3 fő) 

Tárgya: Előterjesztések napirendre vétele 

 

203/2019. (IX. 5.) sz. PVB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága ,, 

Széchenyi ltp. 2., 3., 4. fakivágás ügyében kártérítési 

megállapodás „valamint ,, Duális képzésben részt vevő 

hallgató foglalkoztatásának”tárgyában készült szóbeli 

előterjesztéseket napirendjére vette. 

 

 

S ü t ő    Lajos elnök-helyettes: Javaslom, hogy a meghívóban közölt és az előzőekben 

napirendre vett napirendi pontokat tárgyalja meg.  

 

Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg.  

 

A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 

nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági 

tagok száma: 3 fő) 

Tárgya: Napirend elfogadása 

 

204/2019. (IX. 5.) sz. PVB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága a 

2019. szeptember 5-i rendkívüli, nyílt ülése napirendjét az 

alábbiak szerint fogadja el: 

 

1.) Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat (Kt. 1. sz. 

előterjesztése) 

Előterjesztést készítő: Dr. Ökrös Mátyás vezető 

főtanácsos 

 

2.) Ajánlattételi felhívás módosítása (Kerékpárút I. ütem) 

(Kt. 2. sz. előterjesztése) 

Előterjesztést készítő: Sóki Zoltán műszaki irodavezető 

 

3.) Ajánlattételi felhívás módosítása (Kerékpárút II. ütem) 

(Kt. 3. sz. előterjesztése) 

Előterjesztést készítő: Sóki Zoltán műszaki irodavezető 

 

4.) TOP-4.3.1-15 Leromlott városi területek – többletforrás 

biztosítása (Kt. 4. sz. előterjesztése) 

Előterjesztést készítő: Sóki Zoltán műszaki irodavezető 
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5.) Rendkívüli önkormányzati támogatás igénylése (Kt. 5. 

sz. előterjesztése) 

Előterjesztést készítő: Ágostonné Dohányos Ivett 

költségvetési irodavezető 

 

6.) MTE pályázati önerő elszámolása (Biz. 1. sz. 

előterjesztése) 

Előterjesztést készítő: Szlanyinka Tamara ügyintéző 

 

7.)    Széchenyi ltp. 2., 3., 4. fakivágás ügyében kártérítési 

megállapodás (Kt. szóbeli 1. sz. előterjesztése) 

Előterjesztést készítő: Augusz Zoltán tanácsos 

 

8.)Duális képzésben részt vevő hallgató 

foglalkoztatásának (Kt. szóbeli 2. sz. előterjesztése) 

     Előterjesztést készítő: Novákné Vágási Gizella 

főtanácsos 

 

9.) Bejelentések 

 

 

I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat (Kt. 1. sz. 

előterjesztése) 

 

 

S ü t ő    Lajos elnök-helyettes: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye? 

 

Mivel nem volt, kérem, aki az előterjesztésben írt határozati javaslattal egyetért, 

szavazza meg.  

 

A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 

nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági 

tagok száma: 3 fő) 

Tárgya: Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat csatlakozásához javaslat 

 

205/2019. (IX. 5.) sz. PVB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága az 

alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselő-

testületnek elfogadni: 

 

,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete 2020. évben is csatlakozik a Bursa Hungarica 

felsőoktatási ösztöndíj pályázathoz.  

A 2020-es évre a hallgatók támogatására 1 millió Ft 

összeget határoz meg, melyet a 2020. évi költségvetésében 

biztosít. 
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Felkéri az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottságot, 

hogy a pályázati eljárást a határidők betartásával folytassa 

le.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 

a nyilatkozatot a csatlakozásról és az elektronikus 

adatbázis használatáról írja alá. 

 

Határidő: pályázati kiírásnak megfelelően  

              Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

               Zábrák Istvánné elnök, Ügyrendi, Kulturális és 

Szociális Bizottság” 

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2019. szeptember 5. 

Felelős: Sütő Lajos elnök-helyettes 

 

 

II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Ajánlattételi felhívás módosítása (Kerékpárút I. 

ütem (Kt. 2. sz. előterjesztése) 

 

 

S ü t ő     Lajos elnök-helyettes: A napirenddel kapcsolatba van-e valakinek kérdése, 

véleménye?  

 

S ó k i    Zoltán műszaki irodavezető: Mikor már a testület elé lett terjesztve ez a két 

ajánlattételi felhívás, már akkor is beleírtuk az előterjesztés szövegébe, hogy mivel 

meghaladja a két eljárás együtt a 300 millió Ft-ot, ezért ezt egy különleges 

eljárásrendben ellenőrzik. Ezt úgy hívják, hogy folyamatban épített ellenőrzés. Nem 

meghívjuk a cégeket, eredményt hirdetünk és utána le ellenőrzi utólag a Kincstár a 

közbeszerzést, hanem mielőtt meghívjuk a kivitelezőket már a teljes közbeszerzési 

anyagot le ellenőrzi a Minisztérium. Ez az ellenőrzés tárta fel azokat a hibákat, 

módosítási igényeket, melyekben igazodni kell az Uniós előírásokhoz és ezek kerültek 

átvezetésre az ajánlattételi felhívásban. Ez két dolgot érint, az egyik, hogy az 

értékelésnél a súlyozási szempontnak az egyiket túl soknak tartották, hogy 20%, azt 

javasolták levinni 10%-a, és új súlyozási szempontokat bevonni az értékelésbe. Fel van 

sorolva, hogy melyek ezek a szempontok. A másik pedig, hogy az egyik cégnek a 

tevékenységi körében nem szerepelt az út és vasútépítés mint feladat, ezért őt javasolta 

a szakértő, hogy ne is hívjuk meg az eljárásra, mert csak olyat szabad meghívni, akiről 

feltételezhető, hogy el is tudja végezni a feladatot. Ezzel a két módosítással kellene 

elfogadni az ajánlattételi felhívást. Azért került a testület elé, mert ez az a momentum a 

közbeszerzési eljárásban, ami testületi kompetencia. Az eredményt polgármester úr 

állapítja meg, de az ajánlattételi felhívást illetve a meghívandók körét, azt mindig a 

Képviselő-testületnek kell elfogadni. Mind a két kerékpárútnál ugyanezek a 

módosítások merültek fel. A továbbiakban, ha ezekkel a módosításokkal a szakértő 

megküldi a Minisztériumnak az ajánlattételi felhívást, akkor valószínűsíthetően 

megkapjuk a tanúsítványt előzetesen, és akkor lesz kiküldhető a megnevezett cégeknek 
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az eljárás, illetve 5 napon keresztül bármilyen kivitelező jelentkezhet az ajánlattételre. 

Ez részben nyílt eljárás is lesz.  

 

N a g y n é    Csiffáry Anna biz. tag: Ennek mikor lesz a vége? 

 

S ó k i    Zoltán műszaki irodavezető: Úgy gondolom, hogy most már hamarosan. 

 

S ü t ő    Lajos elnök-helyettes: Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, szavazza 

meg.  

 

A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 

nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági 

tagok száma: 3 fő) 

Tárgya: Ajánlattételi felhívás módosítása elfogadására javaslat (Kerékpárút I. ütem) 

 

206/2019. (IX. 5.) sz. PVB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága az 

alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselő-

testületnek elfogadni: 

 

,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete a TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00006 kódszámú, „A 

Mezőkovácsháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése 

I. ütem” megnevezésű építési beruházás megvalósítására 

irányuló közbeszerzési eljárás megindításáról szóló 

129/2019. (IV. 25) sz. kt. határozatát az alábbiak szerint 

módosítja: 

 

A Dr. Dimák Attila felelős akkreditált közbeszerzési 

szaktanácsadó által elkészített ajánlattételi felhívást 

módosítja és azt a jelen határozat melléklete szerinti 

tartalommal fogadja el. 

 

Az alábbi gazdasági szereplőknek küldi meg saját 

kezdeményezésére Mezőkovácsháza Város 

Önkormányzata (Ajánlatkérő) az ajánlattételi felhívást: 

1. Pronergy Kft. (székhelye: 5600 Békéscsaba, Andrássy 

utca 12.) 

2. Bólem Kft. (székhelye: 5600 Békéscsaba, Őszi u. 3.) 

3. Maxicargo Kft. (székhelye: 1037 Budapest, Bécsi út 

85.) 

4. SWIETELSKY Magyarország Kft. (székhelye: 1016 

Budapest, Mészáros u. 13.) 

5. Szonita Hungary Kft. (székhelye: 1063 Budapest, 

Szinyei Merse utca 10.) 

6. BQ Mérnöki Iroda Kft. (székhelye: 6722 Szeged, Bécsi 

krt.23. A ép. Fszt.1.) 
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Egyebekben a határozat tartalma nem változik. 

 

                 Határidő: a közbeszerzési szakértő tájékoztatására: 

haladéktalanul 

Felelős: Varga Gusztáv polgármester, és 

             Közbeszerzési szaktanácsadó” 

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2019. szeptember 5. 

Felelős: Sütő Lajos elnök-helyettes 

 

 

III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Ajánlattételi felhívás módosítása (Kerékpárút II. 

ütem) (Kt. 3. sz. előterjesztése) 

 

 

S ü t ő    Lajos elnök-helyettes: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye? 

 

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

 

A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 

nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági 

tagok száma: 3 fő) 

Tárgya: Ajánlattételi felhívás módosítása elfogadására javaslat (Kerékpárút II. ütem) 

 

207/2019. (IX. 5.) sz. PVB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága az 

alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselő-

testületnek elfogadni: 

 

,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete a TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00007 kódszámú, „A 

Mezőkovácsháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése 

II. ütem” megnevezésű építési beruházás megvalósítására 

irányuló közbeszerzési eljárás megindításáról szóló 

130/2019. (IV. 25) sz. kt. határozatát az alábbiak szerint 

módosítja: 

 

A Dr. Dimák Attila felelős akkreditált közbeszerzési 

szaktanácsadó által elkészített ajánlattételi felhívást 

módosítja és azt a jelen határozat melléklete szerinti 

tartalommal fogadja el. 

 

Az alábbi gazdasági szereplőknek küldi meg saját 

kezdeményezésére Mezőkovácsháza Város 

Önkormányzata (Ajánlatkérő) az ajánlattételi felhívást: 



 7 

1. Pronergy Kft. (székhelye: 5600 Békéscsaba, Andrássy 

utca 12.) 

2. Bólem Kft. (székhelye: 5600 Békéscsaba, Őszi u. 3.) 

3. Maxicargo Kft. (székhelye: 1037 Budapest, Bécsi út 

85.) 

4. SWIETELSKY Magyarország Kft. (székhelye: 1016 

Budapest, Mészáros u. 13.) 

5. Szonita Hungary Kft. (székhelye: 1063 Budapest, 

Szinyei Merse utca 10.) 

6. BQ Mérnöki Iroda Kft. (székhelye: 6722 Szeged, Bécsi 

krt.23. A ép. Fszt.1.) 

 

Egyebekben a határozat tartalma nem változik. 

 

                 Határidő: a közbeszerzési szakértő tájékoztatására: 

haladéktalanul 

Felelős: Varga Gusztáv polgármester, és 

             Közbeszerzési szaktanácsadó” 

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2019. szeptember 5. 

Felelős: Sütő Lajos elnök-helyettes 

 

 

IV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: TOP-4.3.1-15 Leromlott városi területek – 

többletforrás biztosítása (Kt. 4. sz. 

előterjesztése) 

 

 

S ü t ő     Lajos elnök-helyettes: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye? 

 

S ó k i      Zoltán műszaki irodavezető: Gondolkodtunk polgármester úrral és 

alpolgármester úrral, hogy mi lehet a jó megoldás. Ami a határozati javaslatban szerepel 

ezt a megoldási javaslatot támogatja polgármester úr és javasolja elfogadásra. Nagyon 

sok bizonytalanság lenne abban, ha a többletköltséget nem szavazná meg a Képviselő-

testület, akár a teljes pályázat elúszhatna egy sikertelen újabb közbeszerzési fordulón. 

Ezt érdemes talán kockáztatni. Magára a pénzre csak a jövő évben lesz szükség. Viszont 

a többletköltségnek a lehívását már most tudjuk kezdeményezni az irányító hatóságtól. 

Eddig két kérelmünk van bent, de még nem kaptunk rá választ. Jelentősen ez is a 15% 

alatt van, tehát vélelmezhető, hogy egy kis szerencsével lobbizással hozzájuthatunk 

ehhez a pénzhez.  

 

S ü t ő     Lajos elnök-helyettes: Maga a három ingatlannak a kivitelezése bele is fér az 

összegbe.  

 

N a g y n é    Csiffáry Anna biz. tag: Abban az esetben, ha most így döntünk, de nem 

fogjuk megkapni azt a támogatást, akkor már nem tudunk visszalépni ugye? 
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S ó k i     Zoltán műszaki irodavezető: Nem tudom, hogy utána lehet-e új műszaki 

tartalmat csökkenteni. A kivitelezés a jövő év tavaszán jut el addig, hogy ezek a 

közvilágítás, kamera rendszer, az útfelújítások megkezdődhetnek. Elméletileg azt 

mondja ki a jogszabály, hogy teljesítenie kell az elvárt indikátoroknak legalább a 75%-

át.  

 

S ü t ő    Lajos elnök-helyettes: Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza 

meg.  

 

A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 

nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági 

tagok száma: 3 fő) 

Tárgya: TOP-4.3.1-15 Leromlott városi területek – többletforrás biztosításra javaslat 

 

208/2019. (IX. 5.) sz. PVB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága az 

alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselő-

testületnek elfogadni: 

 

,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete a TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00004 kódszámú, a 

Leromlott városi területek rehabilitációja megnevezésű 

pályázat megvalósítását rendkívül fontosnak tartja az 

érintett településrészek szegregációs hatásainak 

csökkentése érdekében. A pályázat műszaki tartalma a 

kitűzött célok, eredményességi mutatók veszélyeztetése 

nélkül nem csökkenthető. 

A képviselő-testület a közbeszerzési ajánlatok 

ismeretében, a beruházás megvalósításához legfeljebb 

bruttó 17.461.826.- forint többlet fedezetet biztosít 

fejlesztési célú hitelfelvétel terhére. 

A képviselő-testület felkéri a pályázat 

projektmenedzsmentjét, hogy vizsgálja meg és 

kezdeményezze a projekten belüli esetleges 

átcsoportosítási lehetőségeket és az önkormányzati többlet 

finanszírozás megtérítését a Közreműködő Szervezettől és 

az Irányító Hatóságtól. 

A beruházás fedezetének biztosításával együtt 

felhatalmazza a polgármestert a legkedvezőbb érvényes 

ajánlatot adó cégekkel történő szerződéskötésre a 

közbeszerzési szabályzat és előírások szerint. 

 

Határidő: közbeszerzési szakértő tájékoztatására: azonnal 

                egyebekben: értelem szerint 

Felelős: Varga Gusztáv polgármester” 
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A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2019. szeptember 5. 

Felelős: Sütő Lajos elnök-helyettes 

 

 

V. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Rendkívüli önkormányzati támogatás igénylése 

(Kt. 5. sz. előterjesztése) 

 

S ü t ő     Lajos elnök-helyettes: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye? 

 

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

 

A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 

nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági 

tagok száma: 3 fő) 

Tárgya: Rendkívüli önkormányzati támogatás igénylésre javaslat 

 

209/2019. (IX. 5.) sz. PVB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága az 

alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselő-

testületnek elfogadni: 

 

,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete arról dönt, hogy a Magyarország 2019. évi 

központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. 

számú melléklet I. 10. pont alapján támogatási igényt 

nyújt be a rendkívüli támogatás igénylésére. 

 

Felhatalmazza a Polgármestert a támogatási igény 

benyújtására, valamint nyertesség esetén a megvalósítással 

kapcsolatos dokumentumok, megállapodások, támogatási 

szerződés aláírására, valamint az egyéb szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő: pályázat benyújtására: 2019. szeptember 10. 

Felelős: Varga Gusztáv polgármester” 

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2019. szeptember 5. 

Felelős: Sütő Lajos elnök-helyettes 
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VI. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: MTE pályázati önerő elszámolása (Biz.1. sz. 

előterjesztése) 

 

 

S ü t ő    Lajos elnök-helyettes: Kérdezem, hogy van-e még valakinek kérdése, 

véleménye? 

 

Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el, kérem, aki a határozati javaslatot elfogadja, 

szavazza meg.  

 

A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 

nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági 

tagok száma: 3 fő) 

Tárgya: MTE pályázati önerő elszámolása 

 

210/2019. (IX. 5.) sz. PVB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága a 

Mezőkovácsházi Torna Egylet által a 2019. évben 

pályázati önerőhöz biztosított támogatás felhasználásáról 

benyújtott elszámolását tudomásul veszi és elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Papp Zoltán bizottsági elnök 

 

 

VII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Széchenyi ltp. 2.3.4 fakivágás ügyében 

kártérítési megállapodás (Kt. szóbeli 1. sz. 

előterjesztése) 

 

 

S ü t ő    Lajos elnök-helyettes: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye? 

 

Mivel nem volt, kérem, aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazza meg.  

 

A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 

nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági 

tagok száma: 3 fő) 

Tárgya: Széchenyi ltp. 2.3.4 fakivágás ügyében kártérítési megállapodás aláírásra 

javaslat 

 

211/2019. (IX. 5.) sz. PVB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága az 

alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselő-

testületnek elfogadni: 
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,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete a Mezőkovácsháza, Széchenyi ltp-en történt 13 

db fa engedély nélküli kivágása ügyében okozott kár 

megtérítésére a határozat melléklete szerinti tartalommal 

egyezséget köt Tetlák Jánosné 5800 Mezőkovácsháza, 

Nyírfa u. 6. szám alatti lakossal.  

A megállapodás aláírására felhatalmazza a polgármestert. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Varga Gusztáv polgármester” 

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2019. szeptember 5. 

Felelős: Sütő Lajos elnök-helyettes 

 

 

VIII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Duális képzésben részt vevő foglalkoztatása 

(Kt. szóbeli 2. sz. előterjesztése) 

 

 

S ü t ő    Lajos elnök-helyettes: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye? 

 

N a g y n é     Csiffáry Anna biz. tag: Miért kell most az általános célú tartalékot 

megjelölni, mert ez nem 2020-tól lesz? 

 

Á g o s t o n n é    Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: Ez a foglalkoztatás 

szeptembertől indul. A megállapodásunk csak arról szól, hogy mi biztosítjuk a 

gyakorlati helyet. Ez megtörtént még valamikor az első félévben. Közben megtörténtek 

a felvételik és most kiderült, hogy kiket vettek fel azok közül, akik ide bejelentkeztek. 

Most indul ennek az egy embernek a foglalkoztatása majd szeptembertől egy hallgatói 

munkaszerződéssel. Erre nem volt fedezet biztosítva az önkormányzat 

költségvetésében. Mivel nem tudjuk, hogy mennyi időt fog itt tölteni és az egyetemen. 

Ezért most úgy gondoltuk, hogy odarendeljük az összes fedezetet, mert ami marad, azt 

úgy is átvisszük a jövő évre.  

 

S ü t ő    Lajos elnök-helyettes: Kérem, aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazza 

meg.  

 

A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 

nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági 

tagok száma: 3 fő) 

Tárgya: Duális képzésben részt vevő foglalkoztatására javaslat 

 

212/2019. (IX. 5.) sz. PVB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága az 



 12 

alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselő-

testületnek elfogadni: 

 

,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete  

a duális képzésben részt vevő hallgató díjazására 530.000 

Ft munkabért és 92.750 Ft járulékot az általános célú 

tartalék terhére  biztosítja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Varga Gusztáv polgármester” 

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2019. szeptember 5. 

Felelős: Sütő Lajos elnök-helyettes 

 

 

IX. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Bejelentések 

 

S ü t ő    Lajos elnök-helyettes: Tudom, hogy a Dózsa utcát próbáljuk megoldani 

hitelfelvételből. Az lenne a kérésem, ha maradna még aszfaltunk, akkor azt a kis 

szakaszt a Dózsa és a Hunyadi utca között megcsinálni.  

 

Kérdezem, hogy van-e valakinek bejelentése? 

 

Tekintettel arra, hogy több bejelentés nem hangzott el, a nyílt ülést 9 óra 33 perckor 

bezárom. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

 

 

Sütő Lajos                        Nagyné Csiffáry Anna 

elnök-helyettes                        jkv. hitelesítő  

       


