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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 2019. április 23-án soros nyílt ülésén. 

 

 

Az ülés helye:             Városháza 

 földszinti tanácskozóterme  

 

 

Jelen vannak: Zábrák Istvánné  elnök                 

Duma Zsolt  

                          Havancsák Piroska 

 Schultz Gábor  bizottsági tagok   

 

 

Távolmaradását bejelentette: 

Szűcs Judit   bizottsági tagok  

 

 

Jelen volt még:  Szabóné Faragó Julianna  aljegyző 

                           Kovalik Angéla                  Humán Szolgáltató Központ vezetője 

                           Szedlacsekné Farsang Margit Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde vez. 

   

                            

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. Szűcs Judit 

bizottsági tag távolmaradását bejelentette.  

 

Az ülés határozatképes, azt megnyitom.  

 

Z á b r á k   Istvánné elnök: Javaslom 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) 
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Tárgya: Napirendi pontok elfogadása   

 

79/2019. (IV. 23.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 

2019. április 23-i soros nyílt ülésének napirendjét az 

alábbiak szerint fogadja el:  
 

1. 2018. évi zárszámadási rendelet (Kt. 2. sz. 

előterjesztése) 

Előterjesztő: Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési 

irodavezető 

 

2. Az önkormányzat gyermekjóléti, gyermekvédelmi és 

gyermekek napközbeni ellátásainak éves átfogó 

értékelése (Kt. 4. sz. előterjesztése) 

 Előterjesztő: Dr. Csepregi Magdolna tanácsos 

 

3. SZMSZ módosítása (Kt. 5. sz. előterjesztése) 

  Előterjesztő: Dr. Csepregi Magdolna tanácsos 

 

4. Közbeszerzési eljárás megismétlése Táncsics utcai 

óvoda felújítása (Kt. 7. sz. előterjesztése) 

 Előterjesztő: Sóki Zoltán műszaki irodavezető 

 

5. Vagyonrendelet módosítása (Kt. 9. sz. előterjesztése) 

Előterjesztő: Zsótér Andrea vezető-tanácsos 

 

6. Térítési díj rendelet módosítás (Kt. 10. sz. 

előterjesztése) 

     Előterjesztő: Szabóné Faragó Julianna aljegyző 

 

7. Fürdő, büfé működtetése (Kt. 12. sz. előterjesztése) 

     Előterjesztő: Sóki Zoltán műszaki irodavezető 

 

8. Közbeszerzési eljárás indítása kerékpárút építés I. ütem 

(Kt. 14. sz. előterjesztése) 

      Előterjesztő: Sóki Zoltán műszaki irodavezető 

 

9. Közbeszerzési eljárás indítása kerékpárút II. ütem (Kt. 

15. sz. előterjesztése) 

     Előterjesztő: Sóki Zoltán műszaki irodavezető 

 

10. Kiemelt rendezvényről tájékoztató (Biz. 1. sz. 

előterjesztése) 

     Előterjesztő: Szabóné Faragó Julianna aljegyző 
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I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: 2018. évi zárszámadási rendelet (Kt. 2. sz. 

előterjesztése) 

 

 

Z á b r á k   Istvánné elnök: Vannak pénzmaradványok, mely abból adódik, hogy a 

pályázatok nem lettek befejezve. Van egy határozati javaslat, ami arról szól, hogy 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. 

évi maradványát 1.526.237.311,- Ft összeggel hagyja jóvá. A Képviselő-testület az 

intézmények 2018. évi maradványát az intézmények beszámolójában lévő feladatok 

megvalósítására az alábbiak szerint hagyja jóvá. 

Az alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa 1.487.422.757,- Ft, az 

intézmények szabad feladattal nem terhelt maradványa 38.814.554,- Ft. 

 

A napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye? 

 

Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el, 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: 2018. évi maradvány elfogadására javaslat 

 

80/2019. (IV. 23.) 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 Önkormányzat 

2018. évi maradványát 1.526.237.311 Ft összeggel hagyja jóvá.  

A Képviselő-testület az intézmények 2018. évi maradványát az intézmények 

beszámolójában lévő feladatok megvalósítására az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

alaptevékenység kötelezettséggel terhel maradványa 1.487.422.757 Ft, az intézmények 

szabad, feladattal nem terhelt maradványa 38.814.554 Ft. 

 

1./ Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának maradványa: 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának alaptevékenységéből származó maradványa 

a beszámolás időszakban 1.483.441.722 Ft, mely összeg teljes egészen 

kötelezettségvállalással terhelt maradvány. A maradvány felhasználását az alábbi 

táblázat mutatja be: 

Adatok Ft-ban 

Megnevezés Személyi 

j. 

Munka

adói 

jár. 

dologi Felhalmo

zás 

Finanszí

ro-zási 

művelet

ek 

Összesen 

közmunkaprog

ramok 

2.789.99

9 

    2.789.999 

Start 12.360.0     12.360.00
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foglalkoztatási 

programok 

00 0 

Közműfejleszt

és 

   12.060.00

0 

 12.060.00

0 

ÁHT-n belüli 

megelőlegezés 

visszafizetése 

    16.887.7

23 

16.887.72

3 

Pályázatok       

Tehetségpont 

Dél-Békés 

(2017.) 

  13.000   13.000 

Tehetségpont 

Mezőkövácshá

za (2018.) 

  1.324.00

0 

300.000  1.624.000 

Tehetségpont 

Dél-Békés (20 

18.) 

  1.790.00

0 

  1.790.000 

BMÖFTE/7-2 

védőnői 

szolgálat 

felújítás 

 

  391.000 23.838.00

0 

 24.229.00

0 

ASP 

csatlakozás 

pályázat 

  1.491.00

0 

  1.491.000 

TOP-5.2.1-15-

BS1-2016-

00011 Társad. 

Együttműk. 

erősítése 

 

2.554.00

0 

534.00

0 

16.595.0

00 

  19.683.00

0 

TOP-1.4.1-16-

BS1-2017-

00022 2. sz. 

óvoda 

felújítása 

916.000  179.00

0 

500.000 92.000.00

0 

 93.595.00

0 

TOP-1.4.1-16-

BS1-2017-

00022 4. sz. 

óvoda 

felújítása 

392.000 76.000 250.000 46.002.00

0 

 46.720.00

0 

TOP-2.1.2-15-

BS1-2016-

00016 Zöld 

város 

kialakítása 

  9.997.00

0 

199.512.0

00 

 209.509.0

00 

TOP-4.1.1-15-

BS1-2016-

00019 Reffi 

rendelő 

  56.000 48.948.00

0 

 49.004.00

0 
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felújítása 

TOP-4.2.1-15-

BS1-2016-

00026 idősek 

nappali 

ellátása 

  1.488.00

0 

41.938.00

0 

 43.426.00

0 

TOP-3.2.1-15-

BS1-2016-

00066 

könyvtár 

energetika 

  1.662.00

0 

54.487.00

0 

 56.109.00

0 

TOP-3.2.1-16-

BS1-2016-

00066 műv. 

ház energetika 

  1.800.00

0 

55.500.00

0 

 57.300.00

0 

TOP-3.1.1-16-

BS1-2017-

0006 

kerékpárút I. 

ütem 

  9.415.00

0 

239.373.0

00 

 248.788.0

00 

TOP-3.1.1-16-

BS1-2017-

0007 

kerékpárút II. 

ütem 

3.031.00

0 

591.00

0 

8.640.00

0 

219.663.0

00 

 231.925.0

00 

TOP-4.3.1-15-

BS1-2016-

00004 

Leromlott 

városi 

területek 

  1.350.00

0 

166.644.0

00 

 167.994.0

00 

TOP-1.1.2-16-

BS1-2017-

00002 

Inkubátorház 

1.341.00

0 

261.00

0 

2.780.00

0 

93.040.00

0 

 97.422.00

0 

EFOP-3.9.2 

Humán 

kapacitások 

fejlesztése 

6.181.00

0 

1.206.0

00 

   7.387.000 

EFOP-1.5.3 

Humán 

szolgáltatások 

fejlesztése 

15.619.0

00 

3.046.0

00 

   18.665.00

0 

SZOC-18-

FEJL-TSZ-1-

026 kisbusz 

beszerzés 

   9.000.000  9.000.000 

BMÖFTE 

fogorvosi 

rendelő 

  153.000 17.355.00

0 

 17.508.00

0 
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felújítás 

BMÖGF/69-

79/2018 tüzifa 

pályázat 

  1.776.00

0 

  1.776.000 

TOP-5.1.2-15-

BS1-2016-

00008 Paktum 

27.193.0

00 

5.265.0

00 

1.843.00

0 

45.000  34.346.00

0 

Összesen: 72.376.9

99 

11.158.

000 

63.314.0

00 

1.319.705.

000 

16.887.7

23 

1.483.441.

722 

 

2./ A Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal alaptevékenységének 2018. évi 

maradványa  
 

A Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal alaptevékenységének maradványa a 

beszámolás időszakában 3.981.035 Ft, mely teljes egészében kötelezettségvállalással 

terhelt. 

A maradvány felhasználását az alábbi táblázat mutatja be: 

Adatok Ft-ban 

Megnevezés Személyi 

j. 

Munkaa

dói jár. 

dologi Össz. 

közfoglalkozt

atási program 

3.981.035   3.981.035 

Összesen: 3.981.035   3.981.035 

 

A maradvány, és annak felhasználása a polgármesteri hivatal költségvetésében 

betervezésre került. 

 

3./ A Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ alaptevékenység 

maradványának elfogadása az alábbiak szerint: 

 

Az intézmény 2018. évi működési célú maradványa 13.296.869 Ft. Ez az összeg 

tartalmazza a TOP-5.2.1-15 pályázatra folyósított 8.991.609 Ft-ot amely várhatóan 

2019. évben került felhasználásra, illetve a közfoglalkoztatás ellátására kapott, fel 

nem használt 2.273.593 Ft-ot.  

A maradvány teljes összege tervezésre került a 2019. évi költségvetésben. 

Maradvány 2018 

megnevezés Személyi j. Munkaadói  dologi beruházás Össz. 

TOP-5.2.1-15     8 991 609   8 991 609 

Közfoglalkoztatás 2 001 971 271 622     2 273 593 

működési 

maradvány 
    2 031 667   2 031 667 

mindösszesen 2 001 971 271 622 11 023 276 0 13 296 869 

 

4./ A Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde alaptevékenység 

maradványának elfogadása az alábbiak szerint: 
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Maradványa az intézménynek a beszámolás időszakában 3.695.532 Ft lett, amely 

tartalmazza a közfoglalkoztatás 2.488.286 Ft maradványát is.  

A maradvány teljes összege tervezésre került a 2019. évi költségvetésben. 

Maradvány 2018 

megnevezés 
Személyi 

j. 
Munkaadói  dologi 

beruhá-

zás 
Össz. 

Közfoglalkoztatás 2 280 000 208 286     2 488 286 

működési 

maradvány 
    1 207 246   1 207 246 

mindösszesen 2 280 000 208 286 1 207 246 0 3 695 532 

5./ A Mezőkovácsházi Városi Könyvtár alaptevékenység maradványának 

elfogadása az alábbiak szerint: 

 

A Könyvár 2018. évi maradványának összege 21.822.153 Ft, amely az alábbi táblázat 

szerinti tételekből tevődik össze. A teljes maradvány szerepeltetésre került a 2019. évi 

költségvetésben. 

Maradvány 2018 

megnevezés Személyi j. Munkaadói  dologi beruházás Össz. 

EFOP-3.3.2-16 7 500 000 1 500 532 7 927 000   16 927 532 

NKA pályázat       2 506 700 2 506 700 

Közfoglalkoztatás 500 000 134 342     634 342 

Könyveladás 

bevétele 
    971 979   971 979 

működési 

maradvány 
    781 600   781 600 

Mindösszesen 8 000 000 1 634 874 9 680 579 2 506 700 21 822 153 

 

 

Határidő a 2019. évi költségvetési rendeleten történő átvezetésre: a következő 

költségvetési rendelet-módosítás 

Felelős: Varga Gusztáv polgármester” 

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot ismertesse a Képviselő-

testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2019. április 25. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Kérem, aki egyetért a zárszámadási 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) 
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Tárgya: 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet-tervezet elfogadására 

javaslat 

 

81/2019. (IV. 23.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 2018. évi 

költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet-tervezetet 

az előterjesztés melléklete szerint javasolja a Képviselő-

testületnek elfogadni.   

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2019. április 25. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Az önkormányzat gyermekjóléti, gyermekvédelmi 

és gyermekek napközbeni ellátásainak éves 

átfogó értékelése (Kt. 4. sz. előterjesztése) 

 

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: A Család és Gyermekjóléti Központ feladatait a járás 18 

településén végzi 2015. január 01-től. Kiépített a rendszerük, létszám hiánnyal 

küzdenek, szükség lenne szakképzett gondozókra. A Bölcsőde beszámolója is része az 

előterjesztésnek. Ami sajnálatos, hogy a tavalyi évben 28 gyermek született és 110 

haláleset volt, tehát nagy a népesség csökkenés Mezőkovácsházán. 2018-ban 5847 fő a 

lakosok száma Mezőkovácsházán. 

 

Van-e valakinek kérdése, véleménye? 

 

H a v a n c s á k     Piroska biz. tag: Szeretném megköszönni a Család és 

Gyermekjóléti Központnak gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszerben végzett 

munkájukat, hiszen ők a legnagyobb segítői a gyámhivatal mellett az intézményeknek. 

Ehhez kapcsolódik az igazolt és igazolatlan hiányzások. Két hónappal ezelőtt a házi 

Gyermekorvosok Országos Szövetsége valamennyi intézmény és fenntartó számára 

küldött egy tájékoztatót, amely szerint a szülői igazolások számát kérik 0 és 15 nap 

között meghatározni. A gimnáziumban és az általános iskolában és nagyon sok 

köznevelési intézményben 3 napot igazolhat a szülő. Nem egyformán reagáltak rá az 

intézményvezetők. De tudjuk azt, hogy Bea doktornő is többször jelezte az általános 

iskolai feladat ellátásban azt, hogy három nap kevés. Ha a szülők el akarnak menni 5 

napra, orvosi igazolást kérnek a házi gyermekorvostól. Ez pedig jogszabályellenes. A 

Békéscsabai Tankerületi igazgató úrral és a Szülői Közösség elnök asszonyával arra a 

szóbeli megállapodásra jutottunk, hogy 10 napot fogunk 2019. szeptember 1-vel 

felajánlani a szülőknek. Ez az SZMSZ-ben és a házirendben fog majd rögzülni 

júniusban, ugyanis úgyis át kell dolgozzuk az iskola összevonás miatt és 10 napot 

igazolhat majd a szülő. Nyilván meg kell hallanunk a Házi Gyermekorvosok Országos 

Szövetségének a kérését. Ők sem járhatnak el jogszabály ellenesen. Talán ezzel még az 
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igazolatlan napok számát is tudjuk valamilyen szinten csökkenteni. Köszönjük még 

egyszer a munkát.  

 

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: 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: gyermekjóléti szolgálat és bölcsőde személyes gondoskodást nyújtó 

intézmények beszámolójának elfogadására javaslat 

 

82/2019. (IV. 23.) 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 önkormányzat gyermekjóléti alapellátásai 

keretében biztosított gyermekjóléti szolgálat és bölcsőde 

személyes gondoskodást nyújtó intézmények szakmai 

munkájának éves átfogó értékeléséről készült beszámolót 

megtárgyalta, azt elfogadja. 

 

A Képviselő-testület egyben elismerését fejezi ki a 

szakembereknek a beszámolási időszakban végzett 

munkájukért. 

 

Határidő: értesítésre azonnal 

Felelős: Varga Gusztáv polgármester” 

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2019. április 25. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: SZMSZ módosítása (Kt. 5. sz. előterjesztése) 

 

 

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

 

Van-e valakinek kérdése, véleménye? 

 

Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki egyetért a rendelet-tervezettel, 

szavazza meg. 



10 
 

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: SZMSZ módosításra javaslat 

 

83/2019. (IV. 23.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága a 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 

19.) sz. önkormányzati rendelet módosítását az 

előterjesztés melléklete szerint javasolja a Képviselő-

testületnek elfogadásra. 

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2019. április 25. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

IV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Közbeszerzési eljárás megismétlése Táncsics 

utcai óvoda felújítása (Kt. 7. sz. előterjesztése) 

 

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: A legjobb ajánlatot a BÓLEM Kft. adta az Önkormányzat 

felé, csak késtek a hiánypótlással ezért újra kiírásra került. Valószínűleg a BÓLEM Kft. 

lesz megbízva a munkálatokkal, mert ők nagyon jó feltételeket biztosítanak.  

A másik közbeszerzési eljárás lefolytatására 247.650,- Ft-t kell biztosítani  a fejlesztési 

célú tartalék terhére. 

 

Van-e valakinek kérdése, véleménye? 

 

Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki egyetért az 1. sz. 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: TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00031 kódszámú, „A Mezőkovácsháza 4. számú 

óvodai épületének fejlesztése”  megnevezésű építési beruházás megvalósítására 

irányuló közbeszerzési eljárás megindítására javaslat 

 

84/2019. (IV. 23.) 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 TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00031 kódszámú, „A 

Mezőkovácsháza 4. számú óvodai épületének fejlesztése”  

megnevezésű építési beruházás megvalósítására irányuló 

közbeszerzési eljárás megindításáról dönt. 

 

A Dr. Simon Piroska felelős akkreditált közbeszerzési 

szaktanácsadó által elkészített ajánlattételi felhívást a jelen 

határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

A Kbt. 115.§-a szerinti eljárásban való részvételre az 

alábbi szervezetek ajánlattételre történő felhívásáról dönt: 

1. Deta-Ép Épületszervíz Kft. 1163 Budapest, Cziráki u 

26-32. (detaep@detaep.hu) 

2. Bólem Kft. 5600 Békéscsaba, Őszi u. 3. 

(bolem@globonet.hu) 

3. Bonag Kft. 5600 Békéscsaba, Tompa u. 2/1. 

(szabo.akos-sza@bonag.hu) 

4. HPQ Plus Kft. 6720 Szeged, Arany János u. 7. 

(peter.istvan@hpqkft.hu) 

5. GEKO Generál Kft. 1163 Budapest, Bábos u. 22. 

(hullmannotto@t-online.hu) 

6. Cs-Group Kft. 5940 Tótkomlós, Bartók Béla utca 2. 

(csgroupkft@gmail.com) 

7. Szonita Hungary Kft. 1063 Budapest, Szinyei Merse 

utca 10. (szokess@freemail.hu) 

 

                Határidő: a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok 

megküldésére: a közbeszerzési dokumentumok 

összeállítását, az eljárás megindításához szükséges, 

nyilatkozatok, dokumentumok beszerzését, rendelkezésre 

állását követően haladéktalanul 

Felelős: Varga Gusztáv polgármester, és 

             Közbeszerzési szaktanácsadó” 

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2019. április 25. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Kérem, aki egyetért a 2. sz. 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: TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00031 kódszámú, „A Mezőkovácsháza 4. számú 

óvodai épületének fejlesztése”  megnevezésű építési beruházás megvalósítására 

irányuló közbeszerzési eljárás újbóli megindítására javaslat 

mailto:geko-general@gmail.com
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85/2019. (IV. 23.) 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-1.4.1-16-BS1-2017-00031 kódszámú, „A 

Mezőkovácsháza 4. számú óvodai épületének fejlesztése”  

megnevezésű építési beruházás megvalósítására irányuló 

közbeszerzési eljárás eredménytelen első fordulója után az 

eljárás újbóli megindításáról döntött. 

 

A JT INFOTÉKA Kft.-vel (képviseletében Dr. Simon 

Piroska felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó) 

fennálló szerződés alapján, a megismételt közbeszerzési 

eljárás lefolytatására 247.650- forintot biztosít a fejlesztési 

célú tartalék terhére. 

 

Határidő: haladéktalanul 

Felelős: Varga Gusztáv polgármester” 

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2019. április 25. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

V. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Vagyonrendelet módosítása (Kt. 9. sz. 

előterjesztése) 

 

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Az ingatlanvagyon 2018. év III. negyedévi adatokhoz 

viszonyítva a 2018. IV. negyedévben bekövetkezett ingatlan vagyont érintő változások 

átvezetése után 8.962.920,- Ft-tal nőtt.  

 

Van-e valakinek kérdése, véleménye? 

 

Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki egyetért rendelet módosításával, 

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: Vagyonrendelet módosításra javaslat 
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86/2019. (IV. 23.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 

az önkormányzati vagyonról és a vagyontárgyak feletti 

tulajdonosi rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól 

szóló 40/2012. (XI. 07.) sz. önkormányzati rendelet 

módosítását az előterjesztés melléklete szerint javasolja a 

Képviselő-testületnek elfogadásra. 

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2019. április 25. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

VI. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Térítési díj rendelet módosítás (Kt. 10. sz. 

előterjesztése) 

 

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Május 1-től az alábbiak szerint kerül megállapításra: 

Kedvezményes önkormányzat és intézményi valamint településen közfeladatot ellátó 

dolgozók étkezést igénybevevőknek 290,- Ft/adag nyersanyag költség + 70% 

rezsiköltség = 495,- Ft/adag + ÁFA. Leves nélküli étkezésnél 230,- Ft/adag nyersanyag 

költség + 70% rezsiköltség = 390,- Ft + ÁFA összeg kerül megállapításra. Vendég 

étkezők 520,- Ft/adag + ÁFA, leves nélküli vendég étkezők 415,- Ft/adag + ÁFA. 

 

Van-e valakinek kérdése, véleménye? 

 

Mivel nem hangzott el 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: Térítési díjak elfogadására javaslat 

 

87/2019. (IV. 23.) 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 Napközi Konyhán étkező vendégétkezők és 

kedvezményes étkezők térítési díját 2019. május 01. 

napjától az alábbiak szerint állapítja meg: 
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Kedvezményes (önkormányzat és intézményei valamint a 

településen közfeladatot ellátó dolgozók) étkeztetést 

igénybevevők:  

290,- Ft/adag nyersanyag költség + 70 % rezsi költség = 

495,- Ft/adag + áfa  

Leves nélküli étkezésnél: 230,- Ft/adag nyersanyag 

költség + 70% rezsi +áfa= 390,- Ft/adag + áfa 

 

Vendég étkezők:  

290,- Ft /adag nyersanyag költség + 80% rezsi költség = 

520,- Ft/adag + áfa  

Leves nélküli étkezésnél 230,- Ft/adag nyersanyag költség 

+ 80% rezsi +áfa= 415,- Ft/adag+áfa 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős. Varga Gusztáv polgármester 

             Kovalik Angéla intézményvezető HSZK” 

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2019. április 25. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Kérem, aki egyetért a rendelet módosításával, 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: Térítési díj rendelet elfogadására javaslat 

 

88/2019. (IV. 23.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 

az intézményi térítési díjakról szóló 32/2013. (XII. 17.) sz. 

önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztés 

melléklete szerint javasolja a Képviselő-testületnek 

elfogadásra. 

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2019. április 25. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 
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VII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Büfé, fürdő működtetése (Kt. 12. sz. 

előterjesztése) 

 

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

 

Van-e valakinek kérdése, véleménye? 

 

Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, 

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: Borostyán strandfürdő büfé rész bérbeadására javaslat az Info-Ker Consulting 

Kft. részére 

 

89/2019. (IV. 23.) 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 Kalocsa Róza Kft. ügyvezetője kérelmére a 

Borostyán strandfürdő szolgáltatási színvonalának emelése 

érdekében a főépületben elhelyezkedő büfé épületrész 

Info-Ker Consulting Kft 5800 Mezőkovácsháza, Dózsa 

György utca 183. részére történő bérbeadásához a 

határozat melléklete szerinti bérleti szerződés szerinti 

tartalommal hozzájárul.  

 

Határidő: munkálatok befejezésére: 2019 május 10.,  

             nyitásra 2019. június 1. 

Felelős: Varga Gusztáv polgármester” 

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2019. április 25. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

 

VIII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Közbeszerzési eljárás indítása kerékpárút építés 

I. ütem (Kt. 14. sz. előterjesztése) 

 

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Az I. ütemben a város kelet-nyugat irányú kerékpárút 

fejlesztése valósul meg. Az Árpád utcán a még nem felújított szakaszok felújítása 
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megtörténik. Az Arany János utcától folytatásra kerül a kerékpárút a Vásárhelyi úton, az 

Orosházi úton majd a Táncsics utcán a buszfordulóig. A Tűzoltóságnál átvezetésre kerül 

az Árpád utcán, és egy szakasz épül a Battonyai úton a belterület végéig. Az új 

szakaszokon két darab új műtárgy és egy komplett biztosított vasúti átjáró is kiépül. 

Van egy határozati javaslat mely felsorol hét céget és aki a legjobb feltételeket nyújtja, 

az a cég végzi el majd a munkát. 

 

S z a b ó n é    Faragó Julianna aljegyző: A két kerékpárutas pályázat két külön 

pályázat, külön kell róla dönteni, de a közbeszerzés során egybe kell számítani az 

értéket. Nem biztos, hogy egy céget bízunk meg, hanem a közbeszerzésnél az eljárás 

megválasztásának formáját befolyásolja az összeghatár. Hiába két külön pályázat az 

összeget egybe kell beszámítani, mert ugyanazt a tevékenységet célozza meg. 

Meghívjuk ezt a hét céget, de egyébként nyílt eljárás lesz épp az egybeszámítás miatt.  

 

S c h u l t z    Gábor biz. tag: Egy kicsit érdekes számomra a történet.  

 

Z á b r á k   Istvánné elnök: Van-e valakinek kérdése, véleménye? 

 

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: TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00006 kódszámú, „A Mezőkovácsháza 

kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése I. ütem” megnevezésű építési beruházás 

megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás megindítására javaslat 

 

90/2019. (IV. 23.) 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-3.1.1-16-BS1-2017-00006 kódszámú, „A 

Mezőkovácsháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése 

I. ütem” megnevezésű építési beruházás megvalósítására 

irányuló közbeszerzési eljárás megindításáról dönt. 

 

A Dr. Dimák Attila felelős akkreditált közbeszerzési 

szaktanácsadó által elkészített ajánlattételi felhívást a jelen 

határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

A Kbt. 113.§-a szerinti nyílteljárásban való részvételre az 

alábbi szervezetek ajánlattételre történő felhívásáról dönt: 

1. Deta-Ép Épületszerviz Kft. 1163 Budapest, Cziráki u 

26-32. (detaep@detaep.hu) 

2. Pronergy Kft. 5600 Békéscsaba, Andrássy út 12. 

(pronergyoffice@gmail.com) 
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3. Bólem Kft. 5600 Békéscsaba, Őszi u. 3. 

(bolem@globonet.hu) 

4. Maxicargo Kft. 6100 Kiskunfélegyháza, Majsai út 21. 

(Lev. cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Jókai u. 7/A ép. 14.) 

(maxicargokft@gmail.com) 

5. SWIETELSKY Magyarország Kft. 1072 Budapest, 

Rákóczi út 42.Levelezési cím: 5600 Békéscsaba, Ipari út 

44-46. karakas.jozsef@swietwlsky.hu 

6. Szonita Hungary Kft. 1063 Budapest, Szinyei Merse 

utca 10. (szokess@freemail.hu) 

7. BQ Mérnöki Iroda Kft. 6722 Szeged, Bécsi krt.23. A 

ép. Fszt.1. (bqmernokikft@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: 2019. április 25. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

IX. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Közbeszerzési eljárás indítása kerékpárút építés 

II. ütem (Kt. 15. sz. előterjesztése) 

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: A város észak-dél irányú kerékpárút fejlesztése valósul 

meg ebben. Az Alkotmány utcán, az Ady utcától a Battonyai útig készül új kerékpárút. 

A beruházás több parkolóhelyet is érint így új parkolóhely kialakítását, régiek 

átalakítását is tartalmazza a pályázat.  Ugyanaz a hét cég van megadva, mint az I. 

ütemnél. 

 

Mivel nem hangzott el 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: TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00007 kódszámú, „A Mezőkovácsháza 

kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése II. ütem” megnevezésű építési beruházás 

megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás megindítására javaslat 

 

91/2019. (IV. 23.) 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 TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00007 kódszámú, „A 

Mezőkovácsháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése 

II. ütem” megnevezésű építési beruházás megvalósítására 

irányuló közbeszerzési eljárás megindításáról dönt. 

 

A Dr. Dimák Attila felelős akkreditált közbeszerzési 

szaktanácsadó által elkészített ajánlattételi felhívást a jelen 

határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

A Kbt. 113.§-a szerinti nyílteljárásban való részvételre az 

alábbi szervezetek ajánlattételre történő felhívásáról dönt: 

1. Deta-Ép Épületszerviz 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. Maxicargo Kft. 6100 Kiskunfélegyháza, Majsai út 21. 

(Lev. cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Jókai u. 7/A ép. 14.) 

(maxicargokft@gmail.com) 

5. SWIETELSKY Magyarország Kft. 1072 Budapest, 

Rákóczi út 42.Levelezési cím: 5600 Békéscsaba, Ipari út 

44-46. karakas.jozsef@swietwlsky.hu 

6. Szonita Hungary Kft. 1063 Budapest, Szinyei Merse 

utca 10. (szokess@freemail.hu) 

7. BQ Mérnöki Iroda Kft. 6722 Szeged, Bécsi krt.23. A 

ép. Fszt.1. (bqmernokikft@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: 2019. április 25. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 
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