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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. szeptember 5-én rendkívüli nyílt 

ülésén. 

 

 

Az ülés helye:             Városháza 

 földszinti tanácskozóterme  

 

 

Jelen vannak: Zábrák Istvánné  elnök                 

                          Havancsák Piroska 

Szűcs Judit                            

                         Schultz Gábor  bizottsági tagok   

 

Távolmaradását nem jelezte: 

 

 Duma Zsolt                         bizottsági tag 

 

 

Jelen volt még:  Csepreghy Elemér alpolgármester                         

                           Dr. Szilbereisz Edit jegyző 

                           Szabóné Faragó Julianna aljegyző 

                           Dr. Ökrös Mátyás főtanácsos 

                            

                        

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

Szociális Bizottság megjelent tagjait, Csepreghy Elemér alpolgármester urat, Dr. 

Szilbereisz Edit jegyző asszonyt, Szabóné Faragó Julianna aljegyző asszony valamint 

Dr. Ökrös Mátyás főtanácsos urat.  

 

A jelenléti ívből megállapítom, hogy az 5 fő bizottsági tagból 4 fő jelen van. Duma 

Zsolt bizottsági tag távolmaradását nem jelezte.  

 

Az ülés határozatképes, azt megnyitom.  

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Javaslom az ülés előtt kiosztásra kerülő előterjesztés 

napirendre vételét. 

 

Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg. 
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Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 

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

jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő) 

Tárgya: Előterjesztés napirendre vétele   

 

167/2019. (IX. 5.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága a 

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

megállapodás” tárgyában készült szóbeli előterjesztést 

napirendjére vette. 

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Javaslom az előzőekben napirendre vett, valamint a 

meghívóban közölt napirendi pontok megtárgyalását. 

 

Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg.  

 

Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 

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

jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő) 

Tárgya: Napirendi pontok elfogadása   

 

168/2019. (IX. 5.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 

2019. szeptember 5-i rendkívüli nyílt ülésének napirendjét 

az alábbiak szerint fogadja el:  
 

1. 2019. évi BURSA HUNGARICA felsőoktatási 

ösztöndíj (Kt. 1. sz. előterjesztése) 

Előterjesztő: Dr. Ökrös Mátyás főtanácsos 

 

2. ,, A Mezőkovácsháza kerékpárforgalmi hálózatának 

fejlesztés I. ütem” megnevezésű beruházás ajánlattételi 

felhívásának módosításáról (Kt. 2. sz. előterjesztése) 
 Előterjesztő: Sóki Zoltán műszaki irodavezető 

 

3. ,, A Mezőkovácsháza kerékpárforgalmi hálózatának 

fejlesztése II. ütem” megnevezésű beruházás 

ajánlattételi felhívásának módosításáról (Kt. 3. sz. 

előterjesztése) 

  Előterjesztő: Sóki Zoltán műszaki irodavezető 

 

4. A 2020. évi BURSA HUNGARICA felsőoktatási 

ösztöndíj Szabályzat (Biz. 1. sz. előterjesztése) 

 Előterjesztő: Dr. Ökrös Mátyás főtanácsos 
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5. Széchenyi ltp. 2., 3., 4. fakivágás ügyében kártérítési 

megállapodás (Kt. szóbeli 1. sz. előterjesztése) 

Előterjesztő: Augusz Zoltán vezető tanácsos 

 

 

I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: 2019. évi BURSA HUNGARICA felsőoktatási 

ösztöndíj (Kt. 1. sz. előterjesztése) 

 

 

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

véleménye? 

 

S z ű c s     Judit biz. tag: Szomorúan tapasztaltam az augusztus 20-i ünnepségen, hogy 

Bursa Ösztöndíjasok közül senki nem tisztelte meg az ünnepséget azzal, hogy friss 

diplomásként megjelenjen. Nem tudom, hogy lehetne-e azokat az ösztöndíjasokat 

kötelezni, akit a város támogatott, tegyék már tiszteletüket ünnepségünkön. Azt 

gondolom, hogy ez jogos elvárás a testület részéről.  

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Teljes mértékben igazad van, de senkit nem lehet 

ilyesmire kötelezni.  

 

C s e p r e g h y     Elemér alpolgármester: Csalódásként éltem meg a tavalyi évben, 

Mezőkovácsházáról elszármazott és a várost méltató, eredményt elérő köszöntésével 

azt, hogy egyik köszöntöttünk sem jelent meg személyesen. Polgármester úrnál azóta 

sem jelent meg senki. Az, hogy a szülő jelen volt, legalább valaki megjelent. De úgy 

gondolom, ha valaki kapott egy elismerést Mezőkovácsháza Várostól, akkor minimum 

annyit elvárhattunk volna, hogy polgármester úrnál tiszteletét teszi, mikor 

Mezőkovácsházán jár. A fiatal diplomások is egyfajta csalódás, azon kellene 

elgondolkodni, hogy mit tudnánk tenni annak érdekében, hogy jelentkezzenek.  

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: 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: 2020. évi Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázathoz való 

csatlakozáshoz javaslat 

 

169/2019. (IX. 5.) 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 2020. évben is csatlakozik a Bursa Hungarica 

felsőoktatási ösztöndíj pályázathoz.  
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A 2020-es évre a hallgatók támogatására 1 millió Ft 

összeget határoz meg, melyet a 2020. évi költségvetésében 

biztosít. 

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: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

IV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A 2020. évi BURSA HUNGARICA felsőoktatási 

ösztöndíj Szabályzat (Biz. 1. sz. előterjesztése) 

 

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

 

Mivel nem volt 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: A 2020. évi BURSA HUNGARICA felsőoktatási ösztöndíj Szabályzat 

elfogadása 

170/2019. (IX. 5.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága a 

határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Bursa 

Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat 2020. évre 

vonatkozó szabályzatát. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke 
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II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: ,, A Mezőkovácsháza kerékpárforgalmi 

hálózatának fejlesztése I. ütem” megnevezésű 

beruházás ajánlattételi felhívásának 

módosításáról (Kt. 2. sz. előterjesztése) 

 

 

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

 

S z ű c s     Judit biz. tag: A startmunkában elkészült kerékpárút véleményem szerint 

megfelelő, használható állapotban van. Ennek ellenére én számtalanszor tapasztalom, 

hogy a főúton közlekednek a kerékpárosok. Engem ez zavar. Azt gondolom, ha van egy 

elkészült kerékpár utunk, akkor tudunk-e hatni arra, hogy a kerékpáros forgalom 

megszűnjön az Árpád utcán, mert véleményem szerint balesetveszélyes. A bennünket 

támadók azt mondják, hogy a kerékpárút hiába készült annak, nem az. Mert a 

kerékpárút tábla nem jelzi, hogy ez kerékpárút. Ez olyan anomália, amit azt gondolom 

rövid időn belül meg kellene szüntetni. Ha ez az I. és II. ütem elkészül és ez a szakasz 

nem lesz kerékpárút, akkor soha nem fogja azt a célt szolgálni, amit kellene. Mi lesz 

ennek a startmunkaprogramos kerékpárútnak a sorsa? 

 

Z á b r á k     Istvánné elnök: Véleményem szerint a tábla azért nem került 

kihelyezésre, mert nincs végig kész. Vannak olyan részek még a kerékpárúton, melyek 

még használhatatlanok.  

 

C s e p r e g h y     Elemér alpolgármester: Jelen pillanatban nincs Mezőkovácsházán 

hivatalos kerékpárút. Ezek a szakaszok egyenlőre alkalmatlanak arra, hogy ezt táblával 

jelöljük. Mikor kész lesz a két ütem, akkor a teljes szakasz átadása megtörténik és a 

táblázás is. Onnantól kezdve rendőrség el fog tudni járni az Árpád utcán azzal szemben, 

aki a kövesúton közlekedik. Amit megcsináltak a közmunkások, az úgy marad a 

későbbiekben is.  

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: A többi nem térkő lesz? 

 

C s e p r e g  h y    Elemér alpolgármester: Nem, lesz ahol, kerékpár sáv lesz az út jobb 

és bal oldalán az Alkotmány utcán sok helyen. Az Árpád utcán egészen ki Reffre 

kerékpárút lesz, ugyanígy, ahogy most van. Műszaki átadás szükséges ahhoz, hogy 

teljesen fel legyen szerelve táblával.  

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Az a problémám, hogy április 25-én erről már döntöttünk. 

Most visszakerül ismételten elénk szeptember 5-én, hogy a Deta-Ép Szerviz nem felel 

meg a kiírásnak, ezért újra döntünk, amikor már régen csinálni kellene.  

 

C s e p r e g h y    Elemér alpolgármester: A két kerékpárút összeghatárát tekintve egy 

olyan közbeszerzési eljárás alá esik, melybe az eljárás közben végzi a Minisztérium az 

ellenőrzést. Erre nekünk nincs ráhatásunk. A közbeszerzési eljárások úgy működnek, 

lefolytatódik egy közbeszerzési eljárás, megkapjuk az ajánlatokat, döntünk, megkötjük 

a szerződést, majd ezután lép be a Minisztérium egy ellenőrzéssel a közbeszerzési 

eljárás vonatkozásában. Ezt az összeghatár miatt folyamatosan kontrollálják. 

Gyakorlatilag most az előző testületi döntés alapján a közbeszerzési szakértő által 

összeállított közbeszerzési kiírást addig, amíg a Minisztériumi ellenőrzésen át nem esik, 

meg sem tudjuk jelentetni. A Minisztérium ezeket a javaslatokat tette számunkra. Az 
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említett kivitelező céggel az a probléma, hogy a kivitelező cégnek a tevékenységi 

körében nem szerepel az út és vasútépítés, ők ezt problémásnak ítélik. Valamint a 

súlyszámokba tettek más javaslatot. Sajnos nem tudunk mit kezdeni vele. Úgy érzem, 

hogy most te azt gondolod, hogy a hivatali apparátus lassú és nem jár el elég 

körültekintően. De ez nem így van. 

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Nem. 

 

C s e p r e g h y     Elemér alpolgármester: Folyamatosan kontrollálja a Minisztérium 

és addig a közbeszerzési szakértő, míg a Minisztériumi ellenőrzés le nem folyt, nem 

tehet semmit. Ha ez a döntés megszületik, Zoli visszaküldi a közbeszerzési szakértőnek, 

aki ezekkel a módosításokkal teszi fel a közbeszerzési kiírást.  

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Ugyanis a pályázati kiírásban az szerepelt, hogy az első 

szakaszt át kell adni november körül, a másikat pedig március vagy áprilisban. Ebből 

még az első szakasz sem lesz átadva.  

 

C s e p r e g h y     Elemér alpolgármester: Mindezzel együtt a szerencsénk az, hogy a 

két kerékpárutat nem kellett összevonni. Mert ha azt mondta volna ki a Minisztérium, 

hogy a két kerékpárutat egy eljárásban kell kezelni, akkora lett volna összeghatár, egy 

teljesen nyílt eljárást kellett volna lefolytatni, mely még hosszabb idő lett volna. Úgy 

gondolom, hogy Sóki Zoltán műszaki irodavezető kellő körültekintéssel végzi a 

munkáját.  

 

S z ű c s     Judit biz. tag: Korábban az egyik TOP-os pályázatnál internet alapján 

leellenőriztem én magam a pályázó építőipari cégeket, az utazás szervezőtől kezdve, a 

szállítóig, minden volt. Már akkor megkérdőjeleztem, hogy ezek a meghívott cégek 

egyáltalán alkalmasak-e a feladat elvégzésére. Azt gondolom, hogy kvázi ismeretlen 

tettes ellen lehetne nyomozni, hogy ki véthette ezt a hibát. Mert olyan céget meghívni, 

akinek a tevékenységi körében nem szerepel az útépítés, ez nagyon nagy hiba. Ez 

nagyon hosszú késés, ezt talán meg lehetett volna előzni. Egy ember ennyi pályázatot 

nem tud követni.  

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: A közbeszerzési tanácsadónak ezért fizetünk több 

100.000 Ft-ot, hogy a cégeket leellenőrizze.  

 

D r. S z i l b e r e i s z     Edit jegyző: Semmi nem írja elő a Minisztériumi ellenőrzést, 

ez egy olyan biztonsági ellenőrzés, ami még eddig nem volt, csak ebben a pályázati 

ciklusban.  

 

C s e p r e g h y    Elemér alpolgármester: Azzal együtt, hogy ez egy meghívásos 

eljárás, az összeghatár miatt ez egy öszvér eljárás lesz, meghívjuk ezeket a cégeket és 

egyébként bárkinek 5 nap rendelkezésére áll ahhoz, hogy benyújtsa a pályázatát. Azok 

közül is, akiket mi most nem hívtunk meg. Úgy gondolom, hogy nem hibaként rótták 

fel, hanem ezt ajánlják, ezért gondoltuk úgy Zolival, ha már ajánlják, akkor húzzuk ki. 

Az biztos, hogy bonyolultak és lassúak.  

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza 

meg. 
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Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 

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

jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő) 

Tárgya: ,, A Mezőkovácsháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése I. ütem” 

megnevezésű beruházás ajánlattételi felhívásának módosítására javaslat 

 

171/2019. (IX. 5.) 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 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.) 

 

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. 
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Határidő: 2019. szeptember 5. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: ,, A Mezőkovácsháza kerékpárforgalmi 

hálózatának fejlesztése II. ütem” 

megnevezésű beruházás ajánlattételi 

felhívásának módosításáról (Kt. 3. 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 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 

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

jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő) 

Tárgya: ,, A Mezőkovácsháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése II. ütem” 

megnevezésű beruházás ajánlattételi felhívásának módosítására javaslat 

 

172/2019. (IX. 5.) 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-BS1-2017-00007 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: 

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.) 
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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: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

V. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Széchenyi ltp. 2., 3., 4. fakivágás ügyében 

kártérítési megállapodás (Kt. szóbeli 1. sz. 

előterjesztése) 

 

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Folyamatban van ez a dolog. Kérdezem, hogy mi a 

munka elvégzési határideje? 

 

D r. S z i l b e r e i s z   Edit jegyző: November 30. A szöveget ügyvéd úr fogalmazta 

meg, melyben polgármester úrral meg tudtak egyezni. 

 

Z á b r á k     Istvánné elnök: Szabálysértési büntetést kapott-e az elkövető, vagy csak 

ki kell fizetnie a fákat? 

 

D r. S z i l b e r e i s z    Edit jegyző: Neki ezeket a feladatokat kell elvégezni, 

tereprendezés és előírtuk számára, hogy milyen fákat telepíthet. Nem szabálysértési 

bírság, hanem mi bírságoltuk meg az eljárási bírsággal, mely nálunk 50.000 Ft-ot jelent.  

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: 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: Széchenyi ltp. 2., 3., 4. fakivágás ügyében kártérítési megállapodásra javaslat 
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173/2019. (IX. 5.) 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 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: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Tekintettel arra, hogy egyéb tárgyalandó előterjesztés a 

bizottság ülésének napirendjén nem szerepel, a nyílt ülést 10 óra 22 perckor bezárom, és 

zárt üléssel folytatnánk tovább. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zábrák Istvánné                        Havancsák Piroska 

         elnök                     jkv. hitelesítő  


