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7/2019.  

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

 

Készült: A Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi, 

Kulturális és Szociális Bizottságának 2019. június 24-én soros nyílt ülésén. 

 

 

Az ülés helye:             Városháza 

 földszinti tanácskozóterme  

 

 

Jelen vannak: Zábrák Istvánné  elnök                 

                          Havancsák Piroska 

 Schultz Gábor  bizottsági tagok   

 

 

Távolmaradását bejelentette: 

Szűcs Judit    

Duma Zsolt                           bizottsági tagok 

 

 

Jelen volt még:  Varga Gusztáv polgármester 

                           Szénási István alpolgármester                         

                           Szabóné Faragó Julianna aljegyző 

                           Zsótér Andrea vagyongazda 

                           Jankó Erzsébet Kalocsa Róza Kft. ügyvezetője 

                           Albertus László Könyvtár igazgató 

                           Gigacz Balázs Művelődési Ház dolgozója 

                           Pap Csaba Meztep Kft. ügyvezetője 

                           Bartha Lajos fürdővezető 

   

                            

Z á b r á k   Istvánné elnök: Tisztelettel köszöntöm az Ügyrendi, Kulturális és 

Szociális Bizottság megjelent tagjait, Varga Gusztáv polgármester urat, Szénási István 

alpolgármester urat, Szabóné Faragó Julianna aljegyző asszonyt, valamint a meghívott 

vendégeket.  

 

A jelenléti ívből megállapítom, hogy az 5 fő bizottsági tagból 3 fő jelen van. Szűcs Judit 

és Duma Zsolt bizottsági tagok távolmaradásukat bejelentették.  

 

Az ülés határozatképes, azt megnyitom.  
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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 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 

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

jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő) 

Tárgya: Napirendi pontok elfogadása   

 

119/2019. (VI. 24.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 

2019. június 24-i soros nyílt ülésének napirendjét az 

alábbiak szerint fogadja el:  
 

1. A Mezőkovácsházi Városi Könyvtár tevékenységéről 

szóló beszámoló (Kt. 2. sz. előterjesztése) 

Előterjesztő: Szabóné Faragó Julianna aljegyző 

 

2. Vagyongazdálkodási Terv felülvizsgálata (Kt. 3. sz. 

előterjesztése) 

 Előterjesztő: Zsótér Andrea vagyongazda 

 

3. ,,Inkubátorház kialakítása Mezőkovácsházán” 

megnevezésű beruházás közbeszerzési eljárásnak 

megindításáról az ajánlattételi felhívás elfogadásáról 

(Kt. 4. sz. előterjesztése) 

  Előterjesztő: Sóki Zoltán műszaki irodavezető 

 

4. ,,Ipari terület kialakítása Mezőkovácsházán” 

megnevezésű beruházás közbeszerzési eljárásának 

megindításáról az ajánlattételi felhívás elfogadásáról 

(Kt. 5. sz. előterjesztése) 

 Előterjesztő: Sóki Zoltán műszaki irodavezető 

 

5. ,, A leromlott városi területek rehabilitációja 

Mezőkovácsházán” megnevezésű beruházás 

közbeszerzési eljárásának megindításáról az 

ajánlattételi felhívás elfogadásáról (Kt. 6. sz. 

előterjesztése) 

Előterjesztő: Sóki Zoltán műszaki irodavezető 

 

6.  ,,Mezőkovácsháza Kalocsa Róza Művelődési Központ 

energetikai korszerűsítése” megnevezésű beruházás 

közbeszerzési eljárásának megindításáról az 

ajánlattételi felhívás elfogadásáról (Kt. 7. sz. 

előterjesztése) 

     Előterjesztő: Sóki Zoltán műszaki irodavezető 
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7. ,, A Zöld város kialakítása Mezőkovácsházán” 

megnevezésű beruházás közbeszerzési eljárásának 

megindításáról az ajánlattételi felhívás elfogadásáról 

(Kt. 8. sz. előterjesztése) 

     Előterjesztő: Sóki Zoltán műszaki irodavezető 

 

8.   A helyi adórendelet módosítása (Kt. 11. sz. 

előterjesztése) 

     Előterjesztő: Hemzőné Csende Erzsébet adóügyi 

ügyintéző 

 

9.  Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének 

módosítása (Kt. 20. sz. előterjesztése) 

     Előterjesztő: Zatykó Attila költségvetési irodavezető-

helyettes 

 

10. II. sz. háziorvosi rendelő használati szerződés 

módosítás (Kt. 21. sz. előterjesztése) 

     Előterjesztő: Majorné Balla Ildikó főtanácsos 

 

11. Kalocsa Róza Nonprofit Kft. kérelme (Kt. 22. sz. 

előterjesztése) 

     Előterjesztő: Szénási Gábor tanácsos 

 

12. A Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és 

Bölcsődében megüresedő álláshely betöltésének 

engedélyezése (Kt. 26. sz. előterjesztése) 

     Előterjesztő: Szabóné Faragó Julianna aljegyző 

 

13. A közművelődésről szóló új rendelet megalkotásáról 

(Kt. 29. sz. előterjesztése) 

     Előterjesztő: Dr. Szilbereisz Edit jegyző 

 

14. A Városi Családi nap, Mozdulj Kovácsháza! kiemelt 

rendezvényről beszámoló (Biz. 1. sz. előterjesztése) 

     Előterjesztő: Szabóné Faragó Julianna aljegyző 

 

15. A Kovácsházi Napok kiemelt rendezvény 

programterve (Biz. 2. sz. előterjesztése) 

     Előterjesztő: Szabóné Faragó Julianna aljegyző 

 

  

XI. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Kalocsa Róza Nonprofit Kft. kérelme (Kt. 22. sz. 

előterjesztése) 

 

 

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

véleménye? 
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V a r g a     Gusztáv polgármester: Bartha Lajostól szeretném kérdezni, hogy valami 

könnyűszerkezetes építménnyel nem-e lehetne megoldani a vegyszer raktárt? 

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: A határidő július 5-ke. 

 

B a r t h a     Lajos fürdővezető: A Kalocsa Róza Nonprofit Kft. nevében mindenkit 

köszöntök. Valóban egy komoly feladat előtt állunk. A katasztrófavédelem előírt 

számunkra egy feladatot, amit haladéktalanul a fürdő érdekében mindenképpen végre 

kell hajtani. A Meztep Kft. készített felmérését, mind a két alternatívát 

áttanulmányoztuk melyet korrektnek értékeltünk. Azonban az első alternatíva, ami 

végül is 10 db hullámpala cserépből és egyéb javítási munkálatokból tevődik össze azt 

talán jobb lenne elfelejteni. Mi mindenképpen a második alternatívát javasoljuk 

elfogadásra, tekintettel arra, hogy az a lindab 2X1 méteres cserép utánzatú lemezfedés 

véleményünk szerint garancia arra, hogy több 10 éven át biztonságos tetőfedést 

nyújtson ennek a vegyszer raktárnak. A gondunk csupán az, hogy a határozatban a 

július 5-e igen rövid időnek tűnik, ezért a kollégákkal, a műszaki szakemberekkel, akik 

a fürdőben dolgoznak, arra az elhatározásra jutottunk, ha a testület hozzájárul a mi 

munkavégzésünkhöz és a határozatban szereplő összeget átutalja a számlánkra, akkor 

becsülettel, tisztelettel műszaki szakértelemmel elvégezzük ezt a feladatot határidőn 

belül. Ami még előírás a vegyszereknél a tálcáknak a beszerzése, legyártásra. Ez is 

rendelkezésre áll, ezt is meg fogjuk tudni csinálni. A harmadik követelmény a szilárd 

járda burkolat készítése, ennek sincsen akadálya, készek vagyunk rá, tudjuk, hogyan 

kell csinálni. A negyedik pont a vízelvezetés a tetőszerkezetről ez is számításaink 

szerint az árajánlatban leírt feltételek mellett biztosítható, tehát tudjuk vállalni.  

 

Z á b r á k     Istvánné elnök: Polgármester úr azt kérdezte, hogy könnyű szerkezetes 

garázs nem lenne-e olcsóbb? 

 

B a r t h a     Lajos ügyvezető: A könnyű szerkezetes garázs megoldása véleményem 

szerint nem elegendő és ennek is szilárd alépítményt szükséges készíteni. Ugyanúgy 

kell kialakítani járda csatlakozásokat.  

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Mivel több kérdés, vélemény nem hangzott el, kérem, aki 

egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg.  

 

Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 

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

jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő) 

Tárgya: Kalocsa Róza Kft. részére vissza nem térítendő támogatás biztosítására 

javaslat 

 

120/2019. (VI. 24.) 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 Közhasznú Nonprofit Korlátolt 
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Felelősségű Társaság részére a Békés Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság Orosházi 

Katasztrófavédelmi Kirendeltsége által a Borostyán 

Strandfürdő és Kempingben végzett ADR telephelyi 

ellenőrzése során feltárt hiányosságok (vegyszerraktár 

épületének szükséges felújítása) pótlásához 350.000 Ft 

összegű vissza nem térítendő támogatást biztosít az 

általános célú tartalék terhére.  

 

Felhívja az ügyvezetőt, hogy a munkálatokat a 

legköltséghatékonyabb módon végezze el.   

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

             Jankó Erzsébet Ügyvezető, Kalocsa Róza Kft.” 

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2019. június 27. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Mezőkovácsházi Városi Könyvtár 

tevékenységéről szóló beszámoló (Kt. 2. sz. 

előterjesztése) 

 

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: A veszélyeknél olvastam, hogy közömbösség a fenntartó 

részéről. Ide tettem egy kérdőjelet. Valamint az épület bővítés és felújítás elmaradása. 

 

A l b e r t u s     László Könyvtár igazgató: A fenntartó esetében nem az 

önkormányzatra gondoltam. Hanem nekünk a KSZR-nél is van egy fenntartás. Minden 

évben azon kell harcolnunk, hogy évről évre kössenek velünk szerződést. Erre írtuk 

igazából a közömbösséget. A felújítás, bővítés pedig magának a raktárhelyiségnek a 

hiánya, mely most sem lesz megoldva.  

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: 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 – ellenszavazat, 

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

jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő) 

Tárgya: A Mezőkovácsházi Városi Könyvtár tevékenységéről szóló beszámoló 

elfogadására javaslat 
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121/2019. (VI. 24.) 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 2018. évi 

tevékenységéről szóló szakmai beszámolóját elfogadja és 

köszönetét fejezi ki a könyvtár valamennyi dolgozójának a 

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: 2019. június 27. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Vagyongazdálkodási Terv felülvizsgálata (Kt. 3. 

sz. előterjesztése) 

 

 

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

 

Z s ó t é r   Andrea vagyongazda: Ez 5 éves terv volt. Kiegészítésre kerültek a 

táblázatok. A 2019. évi költségvetés aktuális számadatai kerültek még bele. Jövőre 

újabb 5 éves gazdasági program fog készülni. Azt kérte a testület, hogy minden táblázat 

egységesen forintos összegekben szerepeljen ezt meg is tettük. 

 

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 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 

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

jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő) 

Tárgya: Vagyongazdálkodási Terv elfogadására javaslat 

 

122/2019. (VI. 24.) 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  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: 2019. június 27. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: ,, Inkubátorház kialakítása Mezőkovácsházán” 

megnevezésű beruházás közbeszerzési 

eljárásának megindításáról az ajánlattételi 

felhívás elfogadásáról (Kt. 4. sz. előterjesztése) 

 

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: 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 – ellenszavazat, 

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

jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő) 

Tárgya: „Inkubátorház kialakítása Mezőkovácsházán” megnevezésű építési beruházás 

megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás megindítására javaslat 

 

123/2019. (VI. 24.) 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-1.1.2-16-BS1-2017-00002  kódszámú, 

„Inkubátorház kialakítása Mezőkovácsházán” 

megnevezésű építési beruházás megvalósítására irányuló 

közbeszerzési eljárás megindításáról dönt. 

A beruházás pénzügyi fedezete a fenti pályázati forrásból 

rendelkezésre áll. 
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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. 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. Békési Általános Építőipari Bt. 5630 Békés, Álmos u. 9. 

(szilalajos67@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. június 27. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

IV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: ,, Ipari terület kialakítása Mezőkovácsházán” 

megnevezésű beruházás közbeszerzési 

eljárásának megindításáról az ajánlattételi 

felhívás elfogadásáról (Kt. 5. sz. előterjesztése) 

 

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: 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 – ellenszavazat, 

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

jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő) 

Tárgya: „Ipari terület kialakítása Mezőkovácsházán” megnevezésű építési beruházás 

megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás megindítására javaslat 
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124/2019. (VI. 24.) 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 aTOP-1.1.1-16-BS1-2017-00009 kódszámú, 

„Ipari terület kialakítása Mezőkovácsházán” megnevezésű 

építési beruházás megvalósítására irányuló közbeszerzési 

eljárás megindításáról dönt. 

A beruházás pénzügyi fedezete a fenti pályázati forrásból 

rendelkezésre áll. 

 

A Dr.Dimák Attila felelős akkreditált közbeszerzési 

szaktanácsadó által elkészített ajánlattételi felhívást a jelen 

határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

A Kbt. 113.§-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. Maxicargo Kft. 6100 Kiskunfélegyháza, Majsai út 21. 

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

(maxicargokft@gmail.com) 

5. Békési Általános Építőipari Bt. 5630 Békés, Álmos u. 9. 

(szilalajos67@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: Pap Csaba Mihály ügyvezető, és 

             Közbeszerzési szaktanácsadó” 

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2019. június 27. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 
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V. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: ,, A leromlott városi területek rehabilitációja 

Mezőkovácsházán” megnevezésű beruházás 

közbeszerzési eljárásának megindításáról az 

ajánlattételi felhívás elfogadásáról (Kt. 6. sz. 

előterjesztése) 

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: A második oldalon a Rákóczi utcai szakasz. Az a szakasz, 

ami már eleve betonos azt újítjuk fel, vagy van még egy szakasz, ami még csak szórt 

kővel van leterítve? 

 

V a r g a    Gusztáv polgármester: Azt a részt, ami csak útalap. 

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Tehát akkor azt a részét, ami nem aszfaltos. 

 

S z é n á s i     István alpolgármester: Mind a kettőről szó van. 

 

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 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 

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

jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő) 

Tárgya: „A leromlott városi területek rehabilitációja Mezőkovácsházán” megnevezésű 

építési beruházás megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás megindítására javaslat 

 

125/2019. (VI. 24.) 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-4.3.1-15-BS1-2016-00004  kódszámú, „A 

leromlott városi területek rehabilitációja 

Mezőkovácsházán” 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) 
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2. Pronergy Kft. 5600 Békéscsaba, Andrássy út 12. 

(pronergyoffice@gmail.com) 

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

(bolem@globonet.hu) 

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

(csgroupkft@gmail.com) 

5. Szonita Hungary Kft. 1063 Budapest, Szinyei Merse 

utca 10. (szokess@freemail.hu) 

6. FREE LINE Kft. 6000 Kecskemét, Halasi út 2. 

(titkarsag@freeline.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. június 27. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

VI. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: ,, A Mezőkovácsháza Kalocsa Róza Művelődési 

Központ energetikai korszerűsítése” 

megnevezésű beruházás közbeszerzési 

eljárásának megindításáról az ajánlattételi 

felhívás elfogadásáról (Kt. 7. sz. előterjesztése) 

 

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: 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 – ellenszavazat, 

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

jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő) 

Tárgya: „A Mezőkovácsháza Kalocsa Róza Művelődési Központ energetikai 

korszerűsítése”  megnevezésű építési beruházás megvalósítására irányuló közbeszerzési 

eljárás megindítására javaslat 

 

126/2019. (VI. 24.) 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-3.2.1-16-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) 

 

                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. június 27. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

 

 

 

mailto:info@nodixtrade.hu
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VII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: ,, A Zöld város kialakítása Mezőkovácsházán” 

megnevezésű beruházás közbeszerzési 

eljárásának megindításáról az ajánlattételi 

felhívás elfogadásáról (Kt. 8. sz. előterjesztése) 

 

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Kérdezem, hogy 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 – ellenszavazat, 

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

jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő) 

Tárgya: „A Zöld város kialakítása Mezőkovácsházán” megnevezésű építési beruházás 

megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás megindítására javaslat 

 

127/2019. (VI. 24.) 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-2.1.2-15-BS1-2016-00016  kódszámú, „A 

Zöld város kialakítása Mezőkovácsházán” megnevezésű 

építési beruházás megvalósítására irányuló közbeszerzési 

eljárás megindításáról dönt. 

A beruházás pénzügyi fedezete a fenti pályázati forrásból 

rendelkezésre áll. 

 

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. 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. Békési Általános Építőipari Bt. 5630 Békés, Álmos u. 9. 

(szilalajos67@gmail.com) 
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                 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. június 27. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

VIII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A helyi adórendelet módosítása (Kt. 11. sz. 

előterjesztése) 

 

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

 

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

szavazza meg. 

 

Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 

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

jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő) 

Tárgya: Helyi adórendelet módosítására javaslat 

 

128/2019. (VI. 24.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága a 

helyi adókról szóló 23/2010. (XI. 30.) 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. június 27. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

IX. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési 

rendeletének módosítása (Kt. 20. sz. 

előterjesztése) 

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: A második oldalon a Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde 

intézményvezetője külön kérelemmel fordult a testülethez, hogy a zárolt pénzekből a 2. 

sz. óvodánál a parkoló kialakítására 3 millió Ft-ot, a 4. sz. óvodánál pedig a lapostető 
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szigeteléséről 1.156.000 Ft-ot, a járda felújításra 435.000 Ft-ot és hőszigetelésre pedig 

660.000 Ft-ot szabadítson fel. 

Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye? 

 

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

szavazza meg. 

 

Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 

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

jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő) 

Tárgya: Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítására javaslat 

 

129/2019. (VI. 24.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. 

(III. 05.) 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. június 27. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

X. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: II. sz. háziorvosi rendelő használati szerződés 

módosítás (Kt. 21. sz. előterjesztése) 

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Nagyon szép lett az új orvosi rendelő. Viszont a 

parkolóval kapcsolatban, amit beszéltünk, hogy plusz parkolók kellenének, arról viszont 

nem tudnak semmit. Erről már korábban pedig beszéltünk. 

 

V a r g a    Gusztáv polgármester: Nekem is az információm az, hogy egyel több 

parkoló lesz kialakítva.  

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: A kövesút mellett akár három parkolót is ki lehetne 

alakítani hosszában.  

 

V a r g a    Gusztáv polgármester: Ennek utána fogunk járni csütörtökig és választ is 

adunk.  

 

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

 

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

szavazza meg. 
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Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 

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

jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő) 

Tárgya: II. sz. háziorvosi rendelő használati szerződés módosításra javaslat 

 

130/2019. (VI. 24.) 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 II. sz. háziorvosi körzet 5800 Mezőkovácsháza, 

Táncsics u. 28. sz. alatti telephelyének a TOP-4.1.1-15-

BS1-2016-00019. azonosítószámú projekttel való 

érintettsége miatt a projekt megvalósításának idejére a házi 

orvosi rendeléshez szükséges helyiségek biztosítása 

céljából a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal 

az 5800 Mezőkovácsháza, Táncsics u. 46. sz. alatti 

ingatlan vonatkozásában megkötött ingatlanhasznosítási 

szerződés 2019. augusztus 31-ig történő 

meghosszabbításáról dönt. 

Felhatalmazza a polgármestert a határozat melléklet 

szerinti tartalmú módosító szerződés aláírására. 

 

A Képviselő-testület az ingatlan használatáért 2019. május 

30 – 2019. augusztus 31-ig terjedő időszakra bruttó 

182.880.- forint használati díjat 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: 2019. június 27. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

XII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és 

Bölcsődében megüresedő álláshely betöltésének 

engedélyezése (Kt. 26. sz. előterjesztése) 

 

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Ez plusz finanszírozást nem igényel. 

 

Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye? 
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Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, 

szavazza meg. 

 

Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 

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

jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő) 

Tárgya: A Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsődében megüresedő álláshely 

betöltésének engedélyezésre javaslat 

 

131/2019. (VI. 24.) 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 Négy Évszak 

Óvoda és Bölcsődében 2019. augusztus 16. napjától 

megüresedő 1 fő pedagógiai asszisztensi álláshely 

határozott idejű betöltéséhez 2019. szeptember 01. 

napjától, valamint a 2019. szeptember 01. napjától 

megüresedő 1 fő pedagógiai asszisztensi álláshely 

határozatlan idejű betöltéséhez 2019. szeptember 01. 

napjától. 

 

Határidő: értesítése azonnal 

Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

  Szedlacsekné Farsang Margit intézményvezető” 

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2019. június 27. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

XIII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A közművelődésről szóló új rendelet 

megalkotásáról (Kt. 29. sz. előterjesztése) 

 

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Amit aláhúztam magamnak, hogy szeptemberi soros 

ülésre kell a fennálló közművelődési megállapodást megkötni. A rendelethez kaptunk 

egy anyagot, de erről a FEB még nem tudott tárgyalni. Javaslom, hogy csak a határozati 

javaslatról szavazzunk.  

 

S z a b ó n é     Faragó Julianna aljegyző: Igazából, amit jegyző asszony kérni 

szeretett volna, hogy az EMMI rendelet elég szigorúan leírja, hogy milyen helyiséggel 

kell rendelkezzen egy Művelődési Központ és mely helységeknek minek kell 

megfelelni. Azt szeretnénk kérni a Felügyelő Bizottságtól, hogy a személyi és tárgyi 
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feltételek meglétét vizsgálja meg. Elnök asszonnyal beszéltem és abban maradtunk, 

hogy ezt már testületi ülésre nem tudják megoldani, de ha lesz rendkívüli ülés, akkor be 

fog kerülni. Úgy gondolom, hogy a rendeletet elfogadhatja a bizottság. Az, hogy milyen 

feladatot vállalunk, melyről a rendelet szól, túl nagy választási lehetőségünk nem volt. 

Szavazni kellene a rendeletről illetve hozni kellene egy olyan határozatot, hogy a 

személyi és tárgyi feltételek meglétét a Felügyelő Bizottság július 15-ig vizsgálja meg.  

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki 

egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg. 

 

Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 

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

jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő) 

Tárgya: Közművelődési megállapodás felülvizsgálatára javaslat 

 

132/2019. (VI. 24.) 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 Kalocsa Róza Közhasznú 

Nonprofit Kft-vel a közművelődési feladatok ellátására 

kötött közművelődési megállapodás kerüljön 

felülvizsgálatra a szeptemberi soros ülésre. 

 

Határidő: szeptemberi soros ülés 

Felelős: Varga Gusztáv polgármester” 

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2019. június 27. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

Z á b r á k     Istvánné elnök: Kérem, aki egyetért az elhangzott új határozati 

javaslattal, szavazza meg. 

 

Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 

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

jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő) 

Tárgya: Személyi és tárgyi feltételek megvizsgálására javaslat a Kalocsa Róza Kft-nél 

 

133/2019. (VI. 24.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 
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javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Kalocsa Róza 

Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága július 15-

ig vizsgálja meg – a vonatkozó jogszabályok tükrében – a 

művelődési központ személyi és tárgyi feltételeinek való 

megfelelést a Kft. vonatkozásában.  

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2019. június 27. 

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 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 

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

jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő) 

Tárgya: A közművelődésről szóló rendelet elfogadására javaslat 

 

134/2019. (VI. 24.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága a 

helyi közművelődésről szóló önkormányzati rendelet-

tervezetet 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. június 27. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

XIV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Városi Családi nap, Mozdulj Kovácsháza! 

kiemelt rendezvényről beszámoló (Biz. 1. sz. 

előterjesztése) 

 

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Kérdezem, hogy 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 – ellenszavazat, 

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

jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő) 

Tárgya: A Városi Családi nap, Mozdulj Kovácsháza! kiemelt rendezvényről szóló 

beszámoló elfogadása 
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