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JEGYZŐKÖNYV

Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én
14.00 órakor megtartott ülésén.

Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala – Tanácskozó Terem

Jelen vannak:

Kovács Tamás polgármester, Földes István alpolgármester,
Kiss István alpolgármester, Jakity Attiláné, Kopcsek Tamás,
Mikó Lászlóné, Novák László, dr. Sztantics Péter és Torma
Gábor képviselők.

9 fő
Távolmaradt
képviselők:

100 %

-A napirendi pontok tárgyalásán jelen volt: Vargáné dr. Egyed
Ilona jegyző, dr.Börcsök Tímea aljegyző, Horváth Ferencné
pénzügyi csoportvezető, Kósa Róbertné lakosság szolg.,
csop.vez., Sántáné Czékus Tímea igazgató, Burai Béla RNÖ
elnök, Fuszkó Attila mb.igazgató, Deákné Traski Katalin
igazgató, Hatalóczky Tiborné óvodavezető.
1-13.napirendi pont tárgyalásán jelen volt: Balogh Tünde
ügyvezető

Kovács Tamás polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a
képviselő-testület határozatképes, mivel a 9 fős képviselő-testületből az ülés
kezdetén 8 fő jelen van. A napirendi pont elfogadása előtt kéri a képviselő-testületet,
hogy válassza meg a jegyzőkönyv-hitelesítőket. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja
Torma Gábor képviselőt és dr.Sztantics Péter képviselőt.
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Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
jegyzőkönyv két hitelesítőjének Torma Gábor
képviselőt és dr.Sztantics Péter képviselőt 6 igen
szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül
megválasztotta.

Kovács Tamás polgármester: Javaslatot tesz a napirendre.
- A meghívóban 2. napirendi pontként feltüntetett „Az ÉPTESZ Kft Alapító Okiratának
módosítása.” című napirendi pontot javasolja levenni a napirendről, mivel a
képviselő-testület a 2015.február 4-ei rendkívüli ülés keretében már megtárgyalta a
napirendet. Kérdezi, hogy kíván-e valaki az ülés napirendjére vonatkozóan módosító
javaslattal élni?

A többi jelenlévő nem kívánt az ülés napirendjére vonatkozóan módosító javaslattal
élni.

Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy egy módosító javaslat hangzott el a
napirendre vonatkozóan. Szavazásra bocsátja azt a javaslatot, mely szerint a
képviselő-testület „Az ÉPTESZ Kft Alapító Okiratának módosítása.” című napirendi
pontot levegye a napirendről.

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
úgy döntött, hogy „Az ÉPTESZ Kft Alapító
Okiratának módosítása.” című napirendi pontot
leveszi a napirendről.

Ezt követően a képviselő-testület a napirendet 8 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadta el:

NAPIREND:
1.Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
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2.Az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.20.) rendelet
módosítása.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
3.A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről szóló
önkormányzati rendelet megalkotása.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
4.Beszámoló az önkormányzat által támogatásban részesített civil
szervezetek, egyesületek 2014. évi működéséről, a pénzeszközök
felhasználásáról.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
5.Mélykút Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek megállapítása.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
6.Döntés a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető utcák új
elnevezéséről.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
7.Mélykút Közművelődéséért Közalapítvány működésével kapcsolatos
döntések meghozatala.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
8.A 2015. évi lakossági fórum összehívása.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
9.A Polgármesteri Hivatal plusz létszám iránti kérelme.
Előadó: Vargáné dr.Egyed Ilona jegyző
10.A GAMESZ plusz létszám iránti kérelme.
Előadó: Sántáné Czékus Tímea igazgató
11.Mélykút Város Önkormányzat Óvodája óvodavezetője közalkalmazotti
jogviszony megszüntetése és plusz létszám iránti kérelme.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
Hatalóczky Tiborné óvodavezető
12.A Mélykúti Sportegyesület kérelme.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
13.Rendezési tervvel kapcsolatos döntések meghozatala.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
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14.Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének elfogadása.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
15.A polgármester 2015.évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
16.A Mélykúti Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési
megállapodás felülvizsgálata.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
17.A 10/2014.(II.19.) BM rendelet szerinti pályázati célok.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
18.Mélykúti Galamb,- Díszmadár-, Kisállattenyésztő és Természetvédelmi
Egyesület kérelme.
Előadó. Kovács Tamás polgármester
19.Maczonka János ingatlanvásárlási kérelme.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
20.A Művelődési Ház és Fenyő Miksa Könyvtár Alapító Okiratának
módosítása.
Előadó: Fuszkó Attila mb.igazgató

Kopcsek Tamás képviselő megérkezik a képviselő-testületi ülésre.
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:

1. Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről.
Előadó: Kovács Tamás polgármester

Napirendi pont tárgyalása a 100-35/2015. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Kovács Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Kérdezi, hogy van-e
valakinek kérdése, észrevétele, indítványa az előterjesztéssel kapcsolatban?

Földes István alpolgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy 2015.02.07-én
megválasztották az év agráremberét és kertészét. Az év kertésze díjat Báics Ernő
Jegyzőkönyv Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 10-én tartott üléséről.
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volt képviselő társuk vehette át. Javasolja, hogy hozzon határozatot a képviselőtestület, amelyben elismerését fejezi a díj elnyerése alkalmából. Az elmúlt testületi
ülésen ő kapta feladatul, hogy nézzen utána az ülések webkamerával történő
rögzítési lehetőségének. Kunfehértón működik hasonló, velük egyeztetett, egy sima
kamerával fel lehet venni az ülést, és ez kerülhet fel a honlapra. Kamera nekik is van,
most nézik meg, hogy a kártya milyen időtartamot tud rögzíteni, technikailag hogy
tudják működtetni.

Kovács Tamás polgármester: Támogatja a határozat meghozatalát Báics Ernő
díjával kapcsolatban. Kérdezi, hogy van-e valakinek további kérdése, észrevétele,
indítványa az előterjesztéssel kapcsolatban?

Jelenlévők részéről kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el.

Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez további
hozzászólás, kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. Megkérdezi ki ért
egyet a beszámoló elfogadásával?

Kovács Tamás polgármester szavazás után
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat
Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

5/2015. (II.10.) Kt. számú
Beszámoló a két ülés közötti
fontosabb eseményekről.

HATÁROZAT

1. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a két
ülés közötti fontosabb eseményekről szóló beszámolót
elfogadja.
2. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elismerését fejezi ki Báics Ernő Mélykút Rákóczi u.
15.sz. alatti lakosnak az „Év Agrárembere 2014”
Kertészet kategória cím elnyeréséért.

Felelős: Kovács Tamás polgármester
Határidő: azonnal (2. ponthoz)
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2. Az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.20.) rendelet
módosítása.
Előadó: Kovács Tamás polgármester

Napirendi pont tárgyalása a 100-34/2015. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva.

Horváth Ferencné pénzügyi csoportvezető: Tájékoztatja a képviselőket, hogy további
központosított levelek érkeztek a héten melyek átvezetésre kerültek. Néhány
intézménynél pótelőirányzat biztosítása vált szükségessé, a módosítások kerültek
átvezetésre.

Dr.Sztantics Péter képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozatát,
mely szerint a bizottság javasolja a képviselő-testületnek a rendelet-tervezet
elfogadását.

Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele,
indítványa az előterjesztéssel kapcsolatban?

Jelenlévők részéről kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el.

Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás,
kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. Megkérdezi ki ért egyet a rendelettervezet elfogadásával?

Kovács Tamás polgármester a szavazás után
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat
Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül megalkotta az önkormányzat
2014.évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.20.)
rendelet módosításáról szóló 1/2015.(II.27.)
önkormányzati rendeletét, amely a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
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3. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről szóló
önkormányzati rendelet megalkotása.
Előadó: Kovács Tamás polgármester

Napirendi pont tárgyalása a 100-11/20154. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság és a Gazdasági Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyvei külön csatolva.

Kovács Tamás polgármester: A szennyvízberuházás előrehaladtával szükséges
megalkotni azt a rendeletet, ami a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozik. A kormányhivatal törvényességi felügyelete jelezte, hogy az
önkormányzat az erre vonatkozó szabályozást még nem végezte el és a díját sem
állapította meg. Kéri a bizottságokat ismertessék határozataikat.

Torma Gábor képviselő: Ismerteti a Gazdasági Bizottság határozatát, mely szerint a
bizottság az alábbi módosításokkal javasolja a képviselő-testület részére a határozati
javaslat elfogadását:
1. a rendelet hatályba lépése 2015. május 01. helyett 2015. július 01. legyen
2. a közszolgáltatói szerződéstervezet V. 1.5 e) pontja helyébe az alábbi szöveget
javasolja:
„e) Az ürítési díjról a Közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonos részére, a nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését követően a kiállított
szállítólevél alapján az Éptesz Kft irodájában számlát kiállítani, mely alapján az
ingatlantulajdonos a kézhezvételt követően egyidejűleg köteles a díjat megfizetni.”

Dr.Sztantics Péter képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozatát,
mely szerint a bizottság az alábbi módosításokkal javasolja a képviselő-testület
részére a határozati javaslat elfogadását:
1. a rendelet hatályba lépése 2015. május 01. helyett 2015. július 01. legyen
2. a közszolgáltatói szerződéstervezet V. 1.5 e) pontja helyébe az alábbi szöveget
javasolja:
„e) Az ürítési díjról a Közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonos részére, a nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését követően a kiállított
szállítólevél alapján az Éptesz Kft irodájában számlát kiállítani, mely alapján az
ingatlantulajdonos a kézhezvételt követően egyidejűleg köteles a díjat megfizetni.”

Jegyzőkönyv Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 10-én tartott üléséről.

7

Földes István alpolgármester: A szennyvíztisztító telep elkészülte, üzembehelyezése után lehetőség lesz napi, a pályázatban meghatározott mennyiségű
szippantott szennyvíz ürítésére, amely jelentősen csökkentené az ürítés díját. A
rezsicsökkentés miatt a jelenleg alkalmazott díjak a közszolgáltatási szerződés
életbe lépése után csak a jogszabályban meghatározott mértéket érheti el, amely
veszteségeket termelne az ÉPTESZ Kft-nél, amely az önkormányzat 100 %-os
tulajdonú cége, így a veszteség az önkormányzat vesztesége is. Ezért javasolta
mindkét bizottság, a rendelet hatályba lépésének elhalasztását.

Kovács Tamás polgármester: Támogatja a rendelet hatálybalépése időpontjának
elcsúsztatását. Támogatja továbbá, hogy önkormányzati kft-vel lássa el a feladatot
az önkormányzat, mert így olcsóbbá lehet tenni ezt a közszolgáltatást. Kérdezi, hogy
van-e valakinek kérdése, észrevétele, indítványa az előterjesztéssel kapcsolatban?

Jelenlévők részéről kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el.

Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás,
kérdés nincs. Először a határozati-javaslatot bocsátja szavazásra. Megkérdezi ki ért
egyet a határozati javaslat elfogadásával, amely, amelynek V. 1.5 e) pontját javasolta
a Gazdasági Bizottság módosítani, valamint a rendelet hatálybalépésének
elcsúsztatása miatt úgy módosul, hogy a közszolgáltatási szerződés hatálya 2015.
július 1-től kezdődne és 1 éves időtartamra szólna változatlanul?

Kovács Tamás polgármester szavazás után
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat
Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
6/2015. (II.10.) Kt. számú
HATÁROZAT
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről.
Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló
rendelet megalkotására, valamint közszolgáltatási szerződés elfogadására
vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátására a Mélykúti Építőipari
Településüzemeltetési és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: ÉPTESZ Kft.)
székhelye: 6449. Mélykút, Rákóczi u. 5. jelöli ki, a közszolgáltatási szerződés
megkötésének időpontját kezdődően 1 év határozott időtartamra (2015. július
1. -2016. június 30.)
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2. A Képviselő-testület a határozat Mellékletét képező közszolgáltatási
szerződést elfogadja.
3. Felhatalmazza a polgármestert az 2. pontban foglalt szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Kovács Tamás polgármester

A 6/2015.(II.10.)Kt.számú határozat melléklete
KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
Mélykút város közigazgatási területén keletkező nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló kötelező
közszolgáltatás ellátásáról
amely létrejött egyrészről:
Mélykút Város Önkormányzat (székhely: 6449. Mélykút, Petőfi tér 1. adószám: ,
képviseli: Kovács Tamás polgármester
mint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és
ártalmatlanítására irányuló önkormányzati közfeladat ellátását Mélykút város
közigazgatási területén biztosítani jogosult és kötelezett szervezet (továbbiakban:
Önkormányzat),
másrészről:
az ÉPTESZ Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbikaban: Éptesz Kft.) (6449.
Mélykút,
Rákóczi
u.5.
adószáma:
11377263-2-03,
Cégjegyzékszám: ........................), képviseli: Béleczki Krisztián ügyvezető, mint a
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésre és ártalmatlanításra
történő elszállításra vonatkozó önkormányzati közfeladat ellátását ezen
szerződéssel átvállaló, és azt kötelező közszolgáltatás keretében teljesítő, mint
közszolgáltató, (továbbiakban: Közszolgáltató),
a továbbiakban együttes említésük esetén: Felek között alulírott helyen és időben,
az alábbi feltételek szerint.
I. Preambulum
− A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. év CLXXXIX. törvény 13. §
(l) bekezdés ll. pontjában és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a
továbbiakban: Vgt.) 44/C. §-ában foglaltak alapján önkormányzati feladat ellátási
körbe tartozó nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése
közfeladat kötelező közszolgáltatás keretében Mélykút
város közigazgatási
területén történő ellátása céljából a 6/2015.(II.10.) Kt. számú határozat alapján az
ÉPTESZ Kft.-t bízza meg a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésével kapcsolatos önkormányzati közfeladat ellátására.
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− Felek ezen közfeladat-ellátási (továbbiakban: közszolgáltatási) szerződésben
rögzítik a közfeladat ellátásával összefüggő, őket megillető jogokat és terhelő
kötelezettségeket
II. Általános rendelkezések
1. A közszolgáltatással ellátandó közfeladat terjedelme
1. A közszolgáltatás kiterjed Mélykút város közigazgatási területén keletkező, nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek a Bajavíz Kft. által üzemeltetett
bácsalmási szennyvíztisztító telepen külön bejárattal rendelkező fogadó műtárgyhoz
történő elszállítására és leürítésére.
2.
Közszolgáltatónak a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésével kapcsolatban a szerződés 1.1. pontjában meghatározott
tevékenysége Mélykút város közigazgatási területén, a közcsatornára rá nem kötött
ingatlanon keletkezett vagy a helyben való engedélyezett módon történő tisztítás
után befogadóba nem vezetett és az ingatlantulajdonos által összegyűjtött és a
Közszolgáltatónak átadott háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és
ártalmatlanítására terjed ki.
3.
Közszolgáltató az 1.1. pontban meghatározott nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvízzel kapcsolatos tevékenységét Mélykút város közigazgatási
területén kizárólagos jelleggel látja el.
4.
Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére Mélykút város közigazgatási területén kötelező közszolgáltatás
ellátására 2015. július 1. napjától 2016. június 30. napjáig jogosult és köteles.
5.
Az Önkormányzat Mélykút város közigazgatási területén a szerződés 1.1.
pontjában meghatározott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére irányuló tevékenység gyakorlását ezen közszolgáltatási szerződés
fennállásának az ideje alatt harmadik személy részére nem engedélyezi.
6.
Az Éptesz Kft. mint Közszolgáltató a szerződés 1.1. pontjában meghatározott
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek ezen szerződésben
meghatározott feltételek szerinti begyűjtésére, ártalmatlanítási helyre történő
szállítására és az ott történő leürítésre vonatkozó közszolgáltatás ellátását elvállalja.
III. A Közszolgáltató kötelezettségei
1. Hatósági engedély
1.1. A Közszolgáltatónak a közszolgáltatás megkezdésének időpontjában
rendelkeznie kell a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közműpótló
műtárgyból történő eltávolításához, elszállításához, ártalmatlanító helyen történő
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elhelyezéséhez szükséges érvényes környezetvédelmi hatósági engedéllyel és az
Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségtől
beszerzett, a tevékenység végzésére vonatkozó nyilvántartásba vételi igazolással.
2. A Közszolgáltatás ellátása
1.
Közszolgáltató Mélykút város közigazgatási területén ezen szerződésben
meghatározott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
irányuló tevékenységet, illetve az erre irányuló - az érintettek részére kötelezően
igénybe veendő - közszolgáltatást a közszolgáltatás időtartama alatt folyamatosan
és teljes körűen látja el.
2. Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére e szerződésben meghatározott közszolgáltatás igénybevételére
kötelezettek részére úgy teljesíti, hogy a közműpótló létesítményben lévő háztartási
szennyvíz kiürítését az ingatlantulajdonos bejelentésétől számított legfeljebb 48 órán
belül elvégzi. A háztartási szennyvíz ártalmatlanításra történő átadási helye: az
ingatlanhoz tartozó közműpótló létesítmény helye.
3. A közszolgáltatás technikai és személyi feltételei
3. Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
és szállítására irányuló közszolgáltatást Mélykút város közigazgatási területén a
16/2002. (IV. 10.) EüM. rendelet 6. §-ában és az erre vonatkozó további ágazati
jogszabályokban foglalt feltételeknek megfelelő szállítóeszközzel köteles ellátni.
4.
A Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére irányuló közszolgáltatást Mélykút város területén minimum 2 db, 5 m3 es szállító kapacitású járművel köteles ellátni, amely megfelel a 3.1. pontban foglalt
feltételeknek. A Közszolgáltató által használt szállítójárműnek alapfelszereltségében
alkalmasnak kell lennie az ingatlantulajdonosok szennyvíz tárolására alkalmas
közműpótló létesítményeinek a kiürítésére. A szállítójárműnek alapfelszereltségében
legalább 30 méter hosszú szívócsővel kell rendelkeznie és alkalmasnak kell lennie 5
méter mélységből a szennyvíz kiürítésére (szippantására).
5.
Közszolgáltatónak a gépjárművét fel kell szerelnie a helyszíni elszámolásra
alkalmas hitelesített, számlázás alapját képező mérőberendezéssel, mely a
fogyasztó számára is leolvasható helyen elhelyezett kijelzővel rendelkezik.
6.
Közszolgáltatónak rendelkeznie kell olyan felszerelésekkel és eszközökkel,
amelyek a közszolgáltatás keretében ellátni szándékozott tevékenység gyakorlása
során esetlegesen keletkező környezeti károk azonnali beavatkozást igénylő
elhárításához szükségesek.
7.
Közszolgáltatónak rendelkeznie kell a közszolgáltatás ellátásához szükséges
informatikai háttérrel, olyan számítógéppel, mely alkalmas a megrendelői adatbázis
kezelésére, a tulajdonos által szolgáltatott adatok tárolására, kezelésére, továbbá
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rendelkeznie kell a nyilvántartási, információs, valamint adatkezelési és
adatszolgáltatási rendszer létrehozásához és folyamatos működtetéséhez
szükséges feltételekkel. A Közszolgáltató köteles a közszolgáltatás teljesítésével
összefüggő adatszolgáltatást rendszeresen teljesíteni és nyilvántartási rendszert
működtetni.
8. Közszolgáltató köteles biztosítani folyamatos rendelkezésre állással Mélykút
városban a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és
ártalmatlanítására vonatkozó közszolgáltatás teljesítéséhez a szükséges számú,
valamint a Közszolgáltatóra, mint gazdálkodó szervezetre vonatkozó egyéb
jogszabályi feltételeknek megfelelő képzettségű szakembert.
1. Szükséges fejlesztések, karbantartások
1.
Közszolgáltató a közszolgáltatás folyamatos és a bővíthető fenntartásához
szükséges javításokat és karbantartásokat köteles elvégezni.
2. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítási célú
végleges elhelyezése
1. Közszolgáltató a közszolgáltatás ellátásának keretében begyűjtött és elszállított
háztartási szennyvizet a szerződés IV. fejezet 2.1. pontjában megnevezett befogadó
műtárgyba köteles leüríteni.
2.
Közszolgáltató köteles betartani a szennyvizet befogadó műtárgy
üzemeltetésére vonatkozó előírásokat, különösen annak üzemelési idejére, illetve a
népegészségügyi és biztonsági előírásokra vonatkozóan.
3.
Közszolgáltató a közcsatornával el nem látható ingatlanokról történt szennyvíz
beszállítás után járó esetleges költségvetési támogatás igénylésének
elszámolásához a szükséges adatokat vezeti.
3. A Közszolgáltató tájékoztatási kötelezettsége
6.1. Közszolgáltató az általa alkalmazott közszolgáltatási díj mértékéről a
közszolgáltatás teljesítéséről és tapasztalatairól, valamint a Vgt. 44/H. § (l)
bekezdése szerint részletes költségelszámolás elkészítésével a tárgyévet követő év
április 30-ig írásban beszámol Mélykút Város Önkormányzata Képviselőtestületének.
4. A Közszolgáltató adatszolgáltatási kötelezettsége
1.
Közszolgáltató a közszolgáltatás ellátását szabályozó Vgt. 44/E. §-a szerinti a
közszolgáltatási díjhátralékos ingatlantulajdonosokra vonatkozó adatszolgáltatást
köteles teljesíteni Mélykút Város Jegyzője részére. Közszolgáltató a működésére
érvényes számviteli és egyéb jogszabályban előírt nyilvántartást köteles vezetni.
2.
Közszolgáltató az általa a 7.1. pontban meghatározott adatnyilvántartást az
információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi
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CXII. törvényben és a végrehajtási rendeletében foglaltak alkalmazásával, valamint
az üzleti titokra vonatkozó jogszabályi és szerződéses rendelkezések betartásával
köteles végezni.
5. A közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonosok tájékoztatása
1.
Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére irányuló közszolgáltatást igénybe venni köteles ingatlantulajdonosokat
egyenként írásban vagy felhívás közzétételével tájékoztatja a közszolgáltatás
nyújtására történő rendelkezésre állásról, a közszolgáltatásra irányuló közüzemi
szerződés létrejöttéről, a szolgáltatás megrendelésének a módjáról.
2.
Közszolgáltató köteles a közszolgáltatás igénybevételével
telefonos ügyeleti rendszert működtetni Mélykút város területén.

kapcsolatos

3.
Közszolgáltató a 8.1. és a 8.2. pontokban meghatározott információkat és
tájékoztatást Mélykút város honlapján is közzé teszi.
6. Fogyasztói kifogások, észrevételek intézése
9.1. Közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonosi panaszokat felvenni, azokat
nyilvántartani - amennyiben lehetséges, illetve szükséges a helyszínen kivizsgálni és
nyomban megválaszolni - a fogyasztóvédelmi jogszabályok szerinti határidőben
kivizsgálni és az ingatlantulajdonost erről igazolható módon tájékoztatni.
IV. Az Önkormányzat kötelezettségei
5.Az Önkormányzat közszolgáltatás biztosításával kapcsolatos kötelezettségei
6.
Az Önkormányzat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére és elszállítására vonatkozó közszolgáltatás hatékony és folyamatos
ellátása, illetve az egyedi közüzemi szerződés megkötése érdekében rendeletben
állapítja meg a közszolgáltatással összefüggő, a Vgt. 44/C. § (2) bekezdése szerinti
személyes adatok szolgáltatásának és kezelésének a rendjét.
7.
Az Önkormányzat kötelessége a településen
közszolgáltatások összehangolásának elősegítése.

működtetett

különböző

8.
Az Önkormányzat kötelessége a Közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási
jogának biztosítása.
9. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz befogadó helyének kij elölése
10. Az Önkormányzat a Mélykút város közigazgatási területén nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalommentes végleges elhelyezésére átadási
helyként a Bajavíz Kft. által üzemeltetett bácsalmási szennyvíztisztító telepen külön
bejárattal rendelkező fogadó műtárgyat jelöli ki.
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11. Az Önkormányzat a rendeletében határozza meg - többek között - a
közszolgáltatási díj megfizetésének szabályait és a közszolgáltatás díjának
legmagasabb mértékét.
V. A Közszolgáltatás finanszírozása és közszolgáltatási díja
1. A Közszolgáltatás finanszírozásának elvei
IV. Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére és szállítására irányuló közszolgáltatást az Önkormányzat által a
közszolgáltatással arányosan megállapított közszolgáltatási díj bevételekből fedezi.
A közszolgáltatási díj kiegyenlítésére a közszolgáltató és az ingatlantulajdonos
között fennálló jogviszony alapján kerül sor. A közszolgáltatási díjat a
közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonosok (ingatlanhasználók) fizetik meg.
A lakossági eredetű nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
ártalmatlanítását Magyarország költségvetése központosított támogatásból
támogathatja.
V.
Közszolgáltató a közszolgáltatás megvalósításához és ezen szerződésben
meghatározott színvonalon történő fenntartásához szükséges tárgyi eszközökkel,
személyi állománnyal és pénzeszközökkel rendelkezik. A közszolgáltatásba bevont
tárgyi eszközöknek a hosszú távú fenntartását és fejlesztését Közszolgáltató a
közszolgáltatási díjbevételeiből fedezi.
VI. Az Önkormányzat a Közszolgáltatónak a közszolgáltatás ellátásáért pénzbeli
díjat nem fizet, illetve más ellenszolgáltatást nem nyújt.
VII. A közszolgáltatás díját a Vgt. 44/D. §-ában foglalt következő alapelvek
figyelembevételével kell megállapítani.
1. A fizetendő díjnak az összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségével
arányosnak kell lennie.
2. A díj megállapításánál figyelemmel kell lenni a keletkezett háztartási szennyvíz
mennyiségére, a közszolgáltató hatékony működéséhez szükséges folyamatos
ráfordításokra (ezen belül a begyűjtés költségeire, a közszolgáltatás fejleszthető
fenntartásához szükséges költségekre, a közszolgáltatás megkezdését megelőzően
felmerülő és a közszolgáltatás ellátásához szükséges beruházások költségeire).
VIII. A közszolgáltatás legmagasabb díja
a) A közszolgáltatási alapdíj összege nettó 1242.- Ft/alkalom/ingatlan.
b) Az ürítési díj összege Mélykút településen nettó 400.- Ft/m3
c)Az ürítési díj összege tartalmazza az ártalmatlanítás költségét is.
d)A jelen pontban rögzített alapdíj és ürítési díj 2015. július 1-jétől 2015. december
31. napjáig érvényes.
e) Az ürítési díjról a Közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonos részére, a nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését követően a kiállított
szállítólevél alapján az Éptesz Kft irodájában számlát kiállítani, mely alapján az
ingatlantulajdonos a kézhezvételt követően egyidejűleg köteles a díjat megfizetni
Jegyzőkönyv Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 10-én tartott üléséről.

14

IX. Az Önkormányzat a közszolgáltatásért fizetendő ellenszolgáltatást kéttényezős
díjként, a Vgt. 44/D. §-ában meghatározott szabályok szerint, a Közszolgáltató által
elkészített javaslat alapján egy éves díjfizetési időszakra állapítja meg. A
közszolgáltatás
díját
meghatározó
önkormányzati
rendelet
elfogadását
(módosítását) megelőzően, minden év október 3l. napjáig a Közszolgáltató a Vgt.
44/D.§ (7) bekezdése szerint köteles költségelemzés alapján a 44/D.§ (1)-(6)
bekezdésben foglaltaknak megfelelő díjkalkulációt készíteni.
X. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére irányuló
közszolgáltatásért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék, az erre megállapított
késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtandó
köztartozásnak minősülnek.
XI. A Közszolgáltató a könyveiben kimutatott díjhátralék beszedésére a Vgt. 44/E.
§-ában meghatározott szabályok szerint intézkedik.
VI. A szerződés módosítása és megszűnése
1. A közszolgáltatási szerződés módosítására írásban, Felek aláírásával kerülhet sor.
2. A közszolgáltatási szerződés megszűnése

2.1.A közszolgáltatási szerződés megszűnik:
a) a Felek közös megegyezésével,
b) a szerződésben meghatározott időtartam lejártával,
c) a Közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével,
d) a Közszolgáltató elállásával, ha a teljesítés még nem kezdődött meg
e) bármelyik fél felmondásával.
2.2. A közszolgáltatási szerződés a Felek egyező akaratából közös megegyezéssel,
az új közszolgáltató kiválasztása utáni időponttól, a közszolgáltatás folyamatos
ellátását nem veszélyeztető módon szüntethető meg.
2.3. Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződéstől a teljesítés megkezdéséig
elállhat, azt követően a szerződést felmondhatja, ha a közszolgáltatási szerződés
létrejöttét követően megalkotott jogszabály a közszolgáltatási szerződés tartalmi
elemeit úgy változtathatja meg, hogy az a Közszolgáltatónak a közszolgáltatás
szerződésszerű teljesítése körébe tartozó lényeges és jogos érdekeit jelentős
mértékben sérti.
2.4. Közszolgáltató a szerződést a Vgt. 44/G.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint a
közszolgáltatás megkezdését követően a 2.3. pontban meghatározott körülmények
bekövetkezésén túl akkor mondhatja még fel, ha az Önkormányzat a
közszolgáltatási szerződésben meghatározott kötelezettségét – Közszolgáltató
felszólítása ellenére – súlyosan megsérti (súlyos szerződésszegés) és ezzel a
Közszolgáltatónak kárt okoz és akadályozza a közszolgáltatás teljesítését.
2.5. Az Önkormányzat a közszolgáltatási szerződést a Vgt. 44/G. § (3) bekezdésben
foglaltak szerint felmondhatja, ha a Közszolgáltató a feladatai ellátása során a
környezet védelmére és a vízgazdálkodásra vonatkozó jogszabályok, vagy a rá
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vonatkozó hatósági határozat előírásait súlyosan megsérti, és ennek tényét a
bíróság vagy hatóság jogerősen megállapítja. Az Önkormányzat a
Közszolgáltatónak a közszolgáltatási szerződésben rögzített kötelezettségei súlyos
és felróható megsértése esetén szintén felmondhatja a közszolgáltatási szerződést
(súlyos szerződésszegés).
2.6. Súlyos kötelezettségszegésnek minősül a Feleknek minden olyan felróható
magatartása, amely a szerződésben, illetve a szerződésben jelzett jogszabályok
által meghatározott kötelezettségeinek a megsértését eredményezi úgy, hogy ez a
másik fél számára súlyos anyagi és erkölcsi érdeksérelemmel jár.
2.7. A felmondás minden esetben írásban érvényes.
2.8. A felmondási idő: 6 hónap (Vgt. 44/G. § (5) bekezdés).
2.9.Felek a 2.8. pontban meghatározott időtartam alatt is kötelesek a közszolgáltatás
folyamatosságát biztosítani, és a jogszabályban, valamint a szerződésben
meghatározott fenntartásához szükséges - a szerződésben vállalt kötelezettségeket teljesíteni.
VII. Egyéb általános rendelkezések
1. Bizalmas információk
1.1. Felek kötelesek bizalmasan kezelni a szerződéssel kapcsolatban a
tudomásukra jutott bizalmas információkat, elsősorban az üzleti vagy szolgálati titkot.
1.2. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben szereplő bizalmas
információkat harmadik személy előtt csak azt követően tárják fel, hogy arról a másik
féllel egyeztettek.
2. Adatvédelem
2.1. Felek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvényben foglaltak szerint kezelik, és továbbítják a szerződés
teljesítésével, illetve a közszolgáltatás nyújtásával kapcsolatban náluk keletkező
személyes és üzleti vagy szolgálati titkokat képező adatokat.
2.2. Az adatot vagy üzleti és szolgálati titkot kezelő fél felel minden olyan kárért,
amely a nem megfelelő adatkezelés vagy adatvédelem folytán a másik félnél vagy
harmadik személyeknél keletkezik.
3. Együttműködés, viták rendezése

3.1. Felek jelen szerződéssel kapcsolatos kötelezettségeik teljesítése során a tőlük
elvárható módon, jóhiszeműen együttműködnek.
3.2. A jelen szerződésből eredő vagy azzal összefüggő, bármely vitát a Felek
kötelesek egyeztető tárgyaláson rendezni. A vitás kérdések egyeztetését bármelyik
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fél írásban a Közszolgáltató vezetőjéhez, illetve az Önkormányzatot képviselő
polgármesterhez intézett levélben kezdeményezheti. Az egyeztető tárgyalást a Felek
a lehető legközelebbi időpontban folytatják le.
3.3. Amennyiben a 3.2. pontban írt egyeztető tárgyalásokon a vitás kérdést legfeljebb 6 hónapon belül - felek nem tudják rendezni, akkor a vita eldöntését
bármelyik fél a Kiskunhalasi Járásbíróságtól, mint erre kizárólagos illetékességgel
rendelkező bíróságtól kérhet.
Kelt: Mélykút, 2015.

…………………………………
Város Önkormányzat
Képv.: Kovács Tamás polgármester

…………………………………
Éptesz Kft.
Képv.:Béleczki Krisztián ügyvezető

…………………………………
jegyző /jogi ellenjegyző
…………………………………
pü-i ellenjegyző

Kovács Tamás polgármester: Megkérdezi ki ért egyet a rendelet-tervezet
elfogadásával?

Kovács Tamás polgármester a szavazás után
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat
Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül megalkotta a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről
szóló 2/2015.(III.10.) önkormányzati rendeletét,
amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

4. Beszámoló az önkormányzat által támogatásban részesített civil szervezetek,
egyesületek 2014. évi működéséről, a pénzeszközök felhasználásáról.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
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Napirendi pont tárgyalása a 100-14/2015. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva.

Kovács Tamás polgármester: Az előterjesztés mellékletében látható, hogy melyik
szervezet milyen arányban kapott támogatást, illetve, hogy elszámolt a
támogatással. Látható, hogy Mélykút Város Nyugdíjas Klubjai és a Hagyományőrző
Asszonykórus lemondott a támogatási összegről. Ez a két rendezvény az
önkormányzat keretében valósult meg.

Dr.Sztantics Péter képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozatát,
mely szerint a bizottság javasolja a képviselő-testületnek a beszámoló elfogadását.

Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele,
indítványa az előterjesztéssel kapcsolatban?

Jelenlévők részéről kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el.

Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás,
kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. Megkérdezi ki ért egyet a
beszámoló elfogadásával?

Kovács Tamás polgármester szavazás után
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat
Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

7/2015. (II.10.) Kt. számú
Beszámoló a Civil Szervezetek,
Egyesületek 2014.évi működéséről, a
pénzeszközök felhasználásáról.

HATÁROZAT

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Civil
Szervezetek,
Egyesületek
2014.
évi
működéséről, a pénzeszközök felhasználásáról szóló
beszámolót elfogadja.
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5. Mélykút Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek megállapítása.
Előadó: Kovács Tamás polgármester

Napirendi pont tárgyalása a 100-22/2015. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva.

Kovács Tamás polgármester: Elmondja, hogy a stabilitási törvény értelmében az
önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési
kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben
sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. Ennek
kimutatása az 1. mellékletben látható. A 2. melléklet pedig az önkormányzat
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit mutatja. Kérdezi
Horváth Ferencné pénzügyi csoportvezetőt kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést?

Horváth Ferencné pénzügyi csoportvezető: Annyit tenne hozzá, hogy a helyi adó
bevételek 2014. évben a tervezett összegtől magasabban teljesültek, illetve a 2015.
évi terv is ettől magasabb, de óvatosság miatt visszaállnak a 2014. év előtti
ténylegesen befolyt összegre, amikor még a nagy beruházások nem indultak be, ez
az összeg fog valószínűleg teljesülni.

Dr.Sztantics Péter képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozatát,
mely szerint a bizottság javasolja a határozat-tervezet elfogadását.

Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele,
indítványa az előterjesztéssel kapcsolatban?

Jelenlévők részéről kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el.

Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás,
kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. Megkérdezi ki ért egyet a
határozati- javaslat elfogadásával?

Kovács Tamás polgármester szavazás után
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat
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Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

8/2015. (II.10.) Kt. számú
HATÁROZAT
Mélykút Város Önkormányzat saját bevételei és
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapítása.

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
saját bevételei, valamint az adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 20162018. évre várható összegét az 1.és 2. melléklet
szerint állapítja meg.
Felelős: Kovács Tamás polgármester
Határidő: azonnal

1. melléklet
Mélykút Város Önkormányzat saját bevételeiről (2016-2018)
ezer Ft

MEGNEVEZÉS

Sorszám

Saját bevételek alakulásasa

2016.
A

B

C
95 000

2017.
D
95 000

Összesen
F=(C+D+E)

2018.
E
95 000

F
285 000

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,

01

Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni
értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,

02

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel,

03

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés,
vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevéte

04

Bírság-, pótlék- és díjbevétel,

05

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

06

Saját bevételek (01+… .+07)

08

97 200

97 200

97 200

291 600

Saját bevételek (08. sor) 50%-a

09

48 600

48 600

48 600

145 800

1 200

1 200

1 200

3 600
-

1 000

1 000

1 000

3 000
-

2. melléklet

Mélykút Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről (20162018)
MEGNEVEZÉS

Sor-

adósságot keletkeztető ügyletből eredő

Összesen
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szám

B

fizetési kötelezettség összegei

F=(C+D+E)

2016.

2017.

2018.

C

D

E

28 021

14 011

14 011

56 043

28 021

14 011

14 011

56 043

A
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség
(11+…..+17)

10

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

11

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

12

-

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

13

-

Adott váltó

14

-

Pénzügyi lízing

15

-

Halasztott fizetés

16

-

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

17

-

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő
fizetési kötelezettség (19+…..+25)

18

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

19

-

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

20

-

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

21

-

Adott váltó

22

-

Pénzügyi lízing

23

-

Halasztott fizetés

24

-

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

25

-

Fizetési kötelezettség összesen (10+18)

26

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)

27

-

-

F

-

-

28 021

14 011

14 011

56 043

20 579

34 589

34 589

89 757

6. Döntés a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető utcák új
elnevezéséről.
Előadó: Kovács Tamás polgármester

Napirendi pont tárgyalása a 100-16/2015. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot a Humánpolitikai
Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva.

Kovács Tamás polgármester: A Humánpolitikai Bizottság már többször tárgyalta a
napirendet. Kéri a bizottság elnökét ismertesse a határozatot.

Kopcsek Tamás képviselő: Ismerteti a Humánpolitikai Bizottság határozatát, mely
szerint a bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a Mező Imre, Sallai,
Jegyzőkönyv Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 10-én tartott üléséről.
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Felszabadulás és Zalka Máté elnevezésének megváltoztatását az alábbiaknak
szerint: Mező Imre utca helyett Mező utca, Sallai utca helyett Hóvirág utca,
Felszabadulás utca helyett Nyár utca, Zalka Máté utca helyett Tavasz utca.
Elmondja, hogy a Sallai utca lakói levélben kérték, hogy a Sallai Imre utca helyett
amennyiben lehetséges a Sallai István utcanevet választanák. Mivel mindkét
vezetéknév Sallai, és összekeverhető, a MTA illetékes szervétől kellett volna
állásfoglalást kérni, hogy a Sallai István név nem kapcsolódik-e az önkényuralmi
rendszerhez, így a bizottság a Hóvirág utca elnevezést javasolta.

Torma Gábor képviselő: A kérelmet az összes lakó aláírta. Nem érti, hogy miért nem
lehet erre figyelemmel lenni? Azért kérték, hogy az irataikat ne kelljen kicserélni. Az
irataikon csak Sallai elnevezés szerepel.

Vargáné dr.Egyed Ilona jegyző: Mindenképpen ki kell cseréltetni az iratokat, mert
akkor a Sallai István utcára kell módosítani.

Kovács Tamás polgármester: Az ügyintézés időt vesz igénybe, de pénzbe nem kerül,
az okmányiroda díjmentesen átvezeti. A lakcímváltozást helyben is lehet intézni.

Dr.Sztantics Péter képviselő: Annyit szeretne hozzátenni, hogy ha változtatni kell, a
lakók akkor is a Sallai István utcanevet szeretnék elsősorban, és nem Hóvirág utcát.
Amennyiben az MTA illetékes szerve elfogadja ezt az elnevezést, akkor legyen az,
amit a lakók szeretnének. Javasolja, hogy Sallai István legyen az utca neve.

Kovács Tamás polgármester: Úgy érzékeli, hogy a képviselő-testület tagjai a
Humánpolitikai Bizottság 3 utcára vonatkozó javaslatát, miszerint a Mező Imre utca
helyett Mező utca, a Felszabadulás utca helyett Nyár utca, Zalka Máté utca helyett
Tavasz utca elnevezések legyenek, támogatja. Javasolja, hogy döntsön akkor
ezekről a testület, a Sallai István utca elnevezésről pedig kérdezzék meg az MTA
illetékes bizottságát. Kérdezi, hogy van-e valakinek még kérdése, észrevétele,
indítványa az előterjesztéssel kapcsolatban?

Jelenlévők részéről kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el.

Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez további
hozzászólás, kérdés nincs, módosító javaslat a Sallai utcával kapcsolatosan
hangzott el, ezért először csak annak a három utcának az elnevezését teszi fel
szavazásra, amellyel mindenki egyetértett.
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Megkérdezi ki ért azzal a javaslattal, mely szerint a Mező Imre utca helyett Mező
utcára, a Felszabadulás utca helyett Nyár utcára és a Zalka Máté utca helyett
Tavasz utcára változzanak az elnevezések?

Kovács Tamás polgármester szavazás után
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat
Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

HATÁROZAT
9/2015. (II.10.) Kt. számú
Döntés a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez
köthető utcák új elnevezéséről.
1. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a XX. századi önkényuralmi
rendszerekhez köthető közterületek átnevezéséről 2015. június 1. hatállyal az
alábbiak szerint dönt:
Közterület helyrajzi száma
2422/37.
2197.
2804.

Régi közterület név
Zalka Máté utca
Felszabadulás utca
Mező Imre utca

Új közterület név
Tavasz utca
Nyár utca
Mező utca

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Mélykút Város Polgármesterét és Mélykút
Város Jegyzőjét a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, jegyző

Kovács Tamás polgármester: Szavazásra bocsátja azt a javaslatot, mely szerint a
Sallai Imre utca Sallai István utcára történő átnevezésével kapcsolatban keressék
meg állásfoglalás kérése céljából a Földrajzinév-bizottságot.

Kovács Tamás polgármester szavazás után
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
8
igen
szavazattal,
1
tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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10/2015. (II.10.) Kt. számú
HATÁROZAT
Magyar Tudományos Akadémia megkeresése
állásfoglalás céljából utcanév változtatással
kapcsolatban.

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a
Sallai utca lakóinak kérését figyelembe véve – úgy
dönt, hogy az utcanévre vonatkozó javaslattal
megkeresi a Magyar Tudományos Akadémiát
állásfoglalás céljából, mivel kétség merült fel, hogy
Sallai István neve megfelel-e az Mötv. 14. § (2)
bekezdésének.
Az állásfoglalás megérkezését
követő testületi ülésen dönt a Sallai utca
elnevezésével kapcsolatosan.
Felelős: Vargáné dr. Egyed Ilona jegyző
Határidő: 2015. március 2. (megkeresés elküldésére)

7. Mélykút Közművelődéséért
döntések meghozatala.

Közalapítvány

működésével

kapcsolatos

Előadó: Kovács Tamás polgármester
Napirendi pont tárgyalása a 100-12/2015. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot a Humánpolitikai Bizottság
és a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyvei külön
csatolva.

Kovács Tamás polgármester: Elmondja, hogy két dolog miatt szükséges az
alapítvány alapító okiratának módosítása. Az egyik az, hogy az alapítvány nem lesz
közhasznú alapítvány, hanem közhasznúság nélküli közalapítvány lesz, a másik
pedig az, hogy nincs az alapítványnak elnöke. Amikor a bizottságok tárgyalták a
napirendet, akkor még nem volt elfogadható jelölt, bár történtek előzetes tárgyalások.
A mai napon egy képviselő-társával találtak egy jelöltet, aki el is vállalná ezt a
feladatot. Tornai Editet javasolja, bizonyára mindenki ismeri, ő dolgozott is a
közművelődésben. Kérdezi a képviselő-testület véleményét.

Jakity Attiláné képviselő: Mivel Tornai Edit a közművelődésben dolgozott, ezért
részéről teljesen elfogadható.
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Kovács Tamás polgármester: Kérdezi a bizottságok véleményét, bár akkor még nem
volt ismert, hogy Tornai Edit elvállalná az elnöki feladatokat.
Kopcsek Tamás képviselő: Ismerteti a Humánpolitikai Bizottság határozatát, mely
szerint a bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a Mélykút Közművelődéséért
Közalapítvány működésével kapcsolatos döntések meghozatalát a határozati
javaslat szerint. A jelöltről nem volt tudomásuk.

Dr.Sztantics Péter képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozatát,
mely szerint a bizottság abban az esetben javasolja a határozati javaslat elfogadását,
ha a képviselő-testület ülésén valaki javaslatot tesz a kuratóriumi elnök személyére.
Amennyiben az elnök személyére javaslat nem érkezik, úgy a bizottság javasolja a
napirendi pont tárgyalásának elhalasztását.

Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele,
indítványa az előterjesztéssel kapcsolatban?

Jelenlévők részéről kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el.

Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez további
hozzászólás, kérdés nincs, módosító javaslat az elnök személyére történt.
Megkérdezi ki ért egyet a határozati-javaslat elfogadásával úgy, hogy a kuratóriumi
elnöknek Tornai Editet megválasszák?

Kovács Tamás polgármester szavazás után
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
8
igen
szavazattal,
1
tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:

11/2015. (II.10.) Kt. számú
Mélykút Közművelődéséért
Közalapítvány Alapító Okiratának
módosítása.

HATÁROZAT

1. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete Tornai Edit, Mélykút, Rákóczi
u.33. sz. alatti lakost 5 éves határozott időre a Mélykút Közművelődéséért
Közalapítvány kuratóriumi elnökének megválasztja.
2. A Képviselő-testület a Mélykút Közművelődéséért Közalapítvány Alapító Okiratát a
határozat 1. számú melléklete szerint módosítja.
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3. A Képviselő-testület a határozat 2. számú mellékletét képező, a Mélykút
Közművelődéséért Közalapítvány módosításokkal és változásokkal egységes
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát megismerte és azt elfogadja.
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Mélykút Közművelődéséért
Közalapítvány kuratóriumában történt személyi változások, valamint az Alapító Okirat
módosításának bírósági nyilvántartáson történő átvezetésről gondoskodjon.
Felelős: Kovács Tamás polgármester
Határidő: 2015. február 28. (kérelem benyújtására)

1. melléklet a 11/2015.(II.10.)Kt. számú határozathoz

MÉLYKÚT KÖZMŰVELŐDÉSÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY
Alapító Okiratát módosító okirat.

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Mélykút Közművelődéséért
Közalapítvány Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:

1. Az Alapító Okirat II. pontjában hatályát veszti a „Jogállása: az alapítvány
közhasznú szervezetű jogi személy.” szövegrész.

2. Az Alapító Okirat V. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:

„Alapítvány nem alapítható gazdasági tevékenység folytatására.
A közalapítvány az alapítvány cél megvalósításával közvetlenül összefüggő
gazdasági tevékenység végzésére jogosult.
A közalapítvány nem lehet korlátlan felelősségű tagja más jogalanynak, nem
létesíthet alapítványt és nem csatlakozhat alapítványhoz.
Alapítvány nem hozható létre az alapító, a csatlakozó, az alapítványi
tisztségviselő, az alapítványi szervek tagja, valamint ezek hozzátartozói
érdekében. Nem sérti e rendelkezést az alapítvány tisztségviselőinek szerződés
szerint járó díjazása.”
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3. Az Alapító Okirat V. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:

„A csatlakozók a csatlakozással alapítói jogokat nem szereznek.”

4. Az Alapító Okirat V. pontjában hatályát veszti az „Országgyűlési képviselőjelöltet,
megyei és helyi önkormányzat képviselőjelöltet nem állíthat és nem támogathat. Az
alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.” szövegrész.

5. Az Alapító Okirat VII. pontjában az „Az alapítványi vagyon kezelője és döntést
hozó szerve az 5 tagú kuratórium. A kuratóriumot az elnök képviseli, akadályoztatása
esetén a kuratórium elnöke által kijelölt kuratóriumi tag.” szövegrész helyébe az „Az
alapítványi vagyon kezelője és az alapítvány legfőbb döntéshozó és
képviseleti, illetve ügyintéző szerve az 5 tagú Kuratórium. A kuratórium tagjai
közül legalább három tagnak állandó belföldi lakóhellyel kell rendelkeznie. Az
alapítványt az elnök képviseli, akadályoztatása esetén a kuratórium elnöke által
kijelölt kuratóriumi tag, ilyen személy hiányában a kuratórium által megbízott
kuratóriumi

tag.

A

kuratórium

elnökének

intézkedéseit

a

kuratórium

döntésének megfelelően, döntés hiányában pedig az alapítvány érdekeivel
összhangban kell megtennie.” szövegrész lép.

6. Az Alapító Okirat VII. pontjában „Az alapító a kuratórium elnökének, titkárának és
tagjainak az alábbi személyeket jelöli ki:
1./

Elnök: Papdi Christa 6449 Mélykút, Rákóczi u. 54

2./

Titkár: Bolvári János 6449 Mélykút, Petőfi tér 15.

3./

Basics-Palkovics Béla Mélykút, Munkácsy u. 62.

4./

Hurton Katalin Erzsébet 6724 Szeged,Fűrész u. 7. II. emelet 17.

5./

Vargáné Szőke Krisztina 6449 Mélykút, Tópart 28.”

szövegrész helyébe az
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„Az alapító a kuratórium elnökének, titkárának és tagjainak az alábbi
személyeket jelöli ki.
1./

Elnök: Tornai Edit (anyja születési neve: Kothencz Piroska Rózsa) 6449

Mélykút, Rákóczi u. 33.
2./

Titkár: Bolvári János (anyja születési neve: Purak Éva) 6449 Mélykút,

Petőfi tér 15.
3./

Basics-Palkovics Béla (anyja születési neve: Szente Anna.) 6449 Mélykút,

Munkácsy u. 62.
4./

Hurton Katalin Erzsébet (anyja születési neve: Facskó Katalin) 6724

Szeged, Fűrész u. 7. II. emelet 17.
5./

Vargáné Szőke Krisztina (anyja születési neve: Nagy Etelka) 6449

Mélykút, Tópart 28.”
szövegrész lép.

7. Az Alapító Okirat VII. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:

„A kuratórium elnökét, titkárát és tagjait az alapító jelöli ki.”

8. Az Alapító Okirat VII. pontjában hatályát veszti a „Nem jelölhető ki, illetve nem
hozható létre olyan kezelő szerv, amelyben az alapító – közvetlenül vagy közvetve –
az alapítvány felhasználására meghatározó befolyást gyakorolhat.
A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú
szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú
szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben
legalább egy évig –,
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű
adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést
alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
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d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről
szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett
közhasznú

szervezetet

előzetesen

tájékoztatni

arról,

hogy

ilyen

tisztséget

egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.” szövegrész.

7. Az Alapító Okirat VII. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:

„A kuratóriumi tagság megszűnik:
- a tag halálával,
-

írásban

történő

lemondással

az

új

kuratóriumi

tag

bírósági

nyilvántartásba történő bejegyzésével,
- a határozott idő lejártával, az új kuratóriumi tag bírósági nyilvántartásba
történő bejegyzésével,
- törvényben meghatározott kizáró ok bekövetkezése esetén,
- visszahívással,
- a közalapítvány megszűnésével.

A kuratórium tag az írásbeli lemondását az alapító képviselőjéhez köteles
benyújtani.

A

kuratórium

tagját

megvalósításának

megbízatásának

közvetlen

lejárta

veszélyeztetése

előtt
esetén

az
az

alapítványi
alapítói

cél

jogok

gyakorlója hívhatja vissza.”

8. Az Alapító Okirat VIII. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:

„Bármely kuratóriumi tag kérheti kuratóriumi ülés összehívását a cél és az ok
megjelölésével. Ilyen kérelem esetén a kuratórium elnöke köteles a kérelem
beérkezésétől számított nyolc napon belül intézkedni az ülés összehívásáról.
Ha ennek a kötelezettségének a kuratórium elnöke nem tesz eleget, a
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kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő tag is összehívhatja. A kuratórium
ülését a felügyelő bizottság indítványára – annak megtételétől számított
harminc napon belül – intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő
eredménytelen eltelte esetén a kuratórium összehívására a felügyelő szerv is
jogosult.”

9. Az Alapító Okirat VIII. pontjában hatályát veszti a „A felügyelőbizottság
indítványára – annak megtételétől számított 30 napon belül – a kuratórium
összehívására a felügyelőbizottság is jogosult.” szövegrész.

10. Az Alapító Okirat VIII. pontjában a „Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű
szótöbbséggel hozza.” szövegrész helyébe „A kuratórium döntéseit a jelenlévő
tagok szótöbbségével, nyílt szavazással határozati formában hozza meg”
szövegrész lép.

11. Az Alapító Okirat VIII. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki: „A kuratóriumi
határozatokat a Határozatok Tárában kell nyilvántartani. A Határozatok Tárának
vezetése a kuratóriumi elnök feladata.”

12.

Az

Alapító

Okirat

VIII.

pontjában

hatályát

veszti

a

„A

kuratórium

határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója (Ptk. 685. § b. pont), élettársa (a továbbiakban: hozzátartozó) a
határozat alapján
a./ kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b./ bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben
egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az alapítvány cél szerinti juttatásai
keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli
szolgáltatás.”
szövegrész.

13. Az Alapító Okirat VIII. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:
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„A kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni.”

14. Az Alapító Okirat VIII. pontjában „A kuratórium döntéseiről a kuratórium elnöke
értesíti az érintetteket.” szövegrész helyébe „A kuratórium döntéseiről a
kuratórium elnöke írásban, igazolható módon értesíti az érintetteket.”
szövegrész lép.

15. Az Alapító Okirat VIII. pontjában hatályát veszti az „Igénybe vehető szolgáltatási,
támogatási lehetőségeit, azok mértékét és feltételeit a sajtó útján nyilvánosságra kell
hozni.” szövegrész.

16. Az Alapító Okirat VIII. pontjában „A kuratórium köteles az alapítónak évente egy
alkalommal az alapítvány tevékenységéről beszámolni és ezzel egyidejűleg
közhasznúsági jelentést készíteni.” szövegrész helyébe „A kuratórium köteles az
alapítónak évente egy alkalommal az alapítvány tevékenységéről beszámolni
és ezzel egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni” szövegrész lép.

17. Az Alapító Okirat VIII. pontjában a
„A kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik:
- az alapítvány vagyonával való gazdálkodás;
- szervezeti és működési szabályzat megalkotása;
- az alapítványhoz való csatlakozás elfogadása;
- az alapítvány éves beszámolója és a közhasznúsági jelentés elkészítése és
elfogadása”

szövegrész helyébe a

„A kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik:
- az alapítvány vagyonával való gazdálkodás;
- az éves költségvetés elfogadása;
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- szervezeti és működési szabályzat megalkotása;
- az alapítványhoz való csatlakozás elfogadása;
- döntés pályázatokon való részvételről;
- a vagyon-felhasználási szabályzat elfogadása;
- döntés az alapítvány céljait szolgáló esetleges vállalkozási tevékenység
folytatásáról,
- az alapítvány éves beszámolója és a közhasznúsági melléklet
elkészítése és elfogadása” szövegrész lép.

18. Az Alapító Okirat IX. pontjában az „Utalványozási joggal a kuratórium elnöke és
titkára, Papdi Christa 6449 Mélykút, Rákóczi u. 54. szám alatti és Bolvári János 6449
Mélykút, Petőfi tér 15. szám alatti lakosok együttesen jogosultak.” szövegrész
helyébe az „Utalványozási joggal a kuratórium elnöke és titkára, Tornai Edit
6449 Mélykút, Rákóczi u.33. szám alatti és Bolvári János 6449 Mélykút, Petőfi
tér 15. szám alatti lakosok együttesen jogosultak.”
.
19. Az Alapító Okirat X. pontjában a „Mélykút Város
Bizottságának

mindenkori

elnöke”

szövegrész

Önkormányzat Pénzügyi

helyébe

a

„Mélykút

Város

Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának mindenkori elnöke”
szövegrész lép.

20. Az Alapító Okirat az alábbi X/A. ponttal egészül ki:

X/A. A vezető tisztségviselők összeférhetetlenségére vonatkozó szabályok

Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a
kuratórium tagja.

Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban.
Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét
a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
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Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt
jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez
fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak.
Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya
alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető
tisztségviselője nem lehet.

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

A

legfőbb

szerv,

valamint

az

ügyintéző

és

képviseleti

szerv

határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben
egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében
a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve
az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő
okiratnak

megfelelő

cél

szerinti

juttatás.

Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója a legfőbb
szerv, illetve az ügyintéző és képviseleti szerv elnöke vagy tagja, ,illetve ezen
személyek közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1. § b)”

21. Az Alapító Okirat XI. pontjában a „Megszűnik, ha célja megvalósul, illetve a Ptk.
74/E §-ában meghatározott feltételek bekövetkeznek. A bíróság a közalapítványt az
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alapító kérelmére nemperes eljárásban megszünteti, ha a közfeladat iránti
szükséglet megszűnt vagy a közfeladat ellátásnak biztosítása más módon, illetőleg
más szervezeti keretben hatékonyabban megvalósítható.” szövegrész helyébe „A
közalapítvány átalakulására és megszűnésére vonatkozó szabályokat a Ptk.
mindenkori rendelkezései tartalmazzák.” szövegrész lép.

22. Az Alapító Okirat XII. pontjában a „Az alapító okiratban nem szabályozott
kérdésekben a Ptk., az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
valamint

az

rendelkezések

alapítvány

tevékenységére

vonatkozó

mindenkori

hatályos

az irányadók,” szövegrész helyébe „Az alapító okiratban nem

szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
(Ptk) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
rendelkezései az irányadók, annak keretei között a kezelő szervezet bármely
kérdésben határozatot hozhat.” szövegrész lép.

Mélykút, 2015. február 10.

Kovács Tamás
polgármester
Az Alapító nevében

2. melléklet a 11/2015.(II.10.)Kt. számú határozathoz

ALAPÍTÓ OKIRAT
(Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva – a módosítások dőlt betűs
szöveggel jelölve)
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mely abból a célból készült, hogy az I. pontban megjelölt alapító a Magyar
Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. tv. (továbbiakban: Ptk.)
74/G §-a alapján, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § (1)
bekezdésére figyelemmel tartós közérdekű célra jogi személyként működő
közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint:

I. Alapító: Mélykút Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
(6449 Mélykút, Petőfi tér 1.)

II. A közalapítvány neve: Mélykút Közművelődéséért Közalapítvány
Közhasznú tevékenysége: Az alapítvány kulturális tevékenységet folytat, melyet a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 7.
pontjában

meghatározott

helyi

közművelődési

tevékenység

támogatása

közfeladatához kapcsolódóan végez a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. § (1)
bekezdése és (2) bekezdésének b)-i.) pontja alapján..

III. A közalapítvány székhelye: 6449 Mélykút, Petőfi tér 1. Telefon: 77/560-034

IV. A közalapítvány célja:

Az alapítványt az alapító Mélykút város kulturális életének támogatása céljából hozta
létre annak érdekében, hogy ezáltal is támogasson olyan fontos célokat mint:
- a város kulturális rendezvényei (Mélykúti Napok) keretén belül kiállítások, műsorok
megrendezése, szervezése, a Majális, a gyermeknap megrendezése;
- a település kulturális közösségi értékeinek közismertté tétele, találkozók, fesztiválok
rendezése;
- az ifjúság, a gyermekek művelődési közösségeinek segítése, színjátszókör,
táncszakkör, mentális kultúrák, önismeretet fejlesztő tanfolyam, klub, tábor
szervezése;
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- az alkotóközösségek, kézművestáborok szervezése, az ott készült művekből
kiállítások, bemutatók rendezése, a kiemelkedő tehetségű helyi alkotók közismertté
tétele, szakmai fejlődésük támogatásának biztosítása;
- az idős korú népesség közösségi életének szervezése;
- a település helytörténeti anyagának összegyűjtése, kiállítása;
- a határon túli magyarság művelődési közösségeivel, a testvértelepülés kulturális
intézményeivel, egyesületeivel való kapcsolat építése, segítése.
Az alapítvány céljai és feladatai fejlesztése érdekében kész együttműködni minden
szervezettel, közösséggel és személlyel, amely, illetve aki a célok elérését segíti.

V. A közalapítvány jellege:

Alapítvány nem alapítható gazdasági tevékenység folytatására.
A közalapítvány az alapítvány cél megvalósításával közvetlenül összefüggő
gazdasági tevékenység végzésére jogosult.
A közalapítvány nem lehet korlátlan felelősségű tagja más jogalanynak, nem
létesíthet alapítványt és nem csatlakozhat alapítványhoz.
Alapítvány nem hozható létre az alapító, a csatlakozó, az alapítványi tisztségviselő,
az alapítványi szervek tagja, valamint ezek hozzátartozói érdekében. Nem sérti e
rendelkezést az alapítvány tisztségviselőinek szerződés szerint járó díjazása.

Az alapítvány nyílt, ahhoz bármely magyar és külföldi állampolgár, jogi személy,
illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet feltétel nélkül csatlakozhat,
amennyiben a kezelő szerv a csatlakozást jóváhagyja.
A kezelő szerv a csatlakozás jóváhagyása során annak figyelembevételével dönt,
hogy a csatlakozni kívánó személy a közalapítvány céljainak megvalósítását
támogatja-e,

illetve

a

közalapítvány

vagyonát

adománnyal

gyarapítja-e.

A

csatlakozók a csatlakozással alapítói jogokat nem szereznek. Az alapítvány
közvetlen pártpolitikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független,
azoktól támogatást nem kaphat és azoknak támogatást nem nyújthat.
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Az alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító
okiratában meghatározott célok megvalósítására fordítja.

VI. A közalapítvány céljára rendelt vagyon:

Az

alapítvány

a

rendelkezésére

bocsátott

induló

vagyonnal

kezdi

meg

gazdálkodását. A későbbiek során az alapítványhoz csatlakozók adományait,
befizetéseit a kuratórium köteles az alapítvány vagyonához csatolni. A közalapítvány
céljaira közvetlenül fel nem használható és nem hasznosítható adományokat
értékesíteni kell. Az értékesítésből befolyt összeget az alapítvány vagyonaként kell
kezelni. Az alapítvány induló vagyona 100.000,- Ft, azaz egyszázezer forint, melyet
az alapító a Takarékszövetkezet Mélykútnál vezetett elkülönített számlán az alapító
okirat aláírásakor helyez el. Az alapítvány vagyona felhasználásáról a kuratórium
dönt, azzal a kikötéssel, hogy a tőke összege 20.000,- Ft alá nem csökkenhet.

VII. A közalapítvány kezelője, képviselete:

Az alapítványi vagyon kezelője és az alapítvány legfőbb döntéshozó és képviseleti,
illetve ügyintéző szerve az 5 tagú Kuratórium. A kuratórium tagjai közül legalább
három tagnak állandó belföldi lakóhellyel kell rendelkeznie. Az alapítványt az elnök
képviseli, akadályoztatása esetén a kuratórium elnöke által kijelölt kuratóriumi tag,
ilyen személy hiányában a kuratórium által megbízott kuratóriumi tag. A kuratórium
elnökének intézkedéseit a kuratórium döntésének megfelelően, döntés hiányában
pedig az alapítvány érdekeivel összhangban kell megtennie.

Az alapító a kuratórium elnökének, titkárának és tagjainak az alábbi személyeket
jelöli ki.

1./

Elnök: Tornai Edit (anyja születési neve: Kothencz Piroska Rózsa) 6449

Mélykút, Rákóczi u.33.
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2./

Titkár: Bolvári János (anyja születési neve: Purak Éva) 6449 Mélykút, Petőfi

tér 15.
3./

Basics-Palkovics Béla (anyja születési neve: Szente Anna.) 6449 Mélykút,

Munkácsy u. 62.
4./

Hurton Katalin Erzsébet (anyja születési neve: Facskó Katalin) 6724 Szeged,

Fűrész u. 7. II. emelet 17.
5./

Vargáné Szőke Krisztina (anyja születési neve: Nagy Etelka) 6449 Mélykút,

Tópart 28.
A kuratórium feladata a közalapítvány céljainak megvalósítása, autonóm működési
feltételek

kialakítása,

valamint

a

kölcsönös

együttműködés

létrehozása.

A

rendelkezésre álló vagyoni eszközöket az alapító okiratban felsorolt célokra köteles
felhasználni. A kuratórium elnökének, titkárának, tagjainak megbízatása 5 éves
határozott időtartamra

szól, feladataikat társadalmi megbízatásban látják el. A

kuratórium elnökét, titkárát és tagjait az alapító jelöli ki.
A kuratóriumi tagság megszűnik:
- a tag halálával,
- írásban történő lemondással az új kuratóriumi tag bírósági nyilvántartásba
történő bejegyzésével,
- a határozott idő lejártával, az új kuratóriumi tag bírósági nyilvántartásba
történő bejegyzésével,
- törvényben meghatározott kizáró ok bekövetkezése esetén,
- visszahívással,
- a közalapítvány megszűnésével.

A kuratórium tag az írásbeli lemondását az alapító képviselőjéhez köteles benyújtani.

A kuratórium tagját megbízatásának lejárta előtt az alapítványi cél megvalósításának
közvetlen veszélyeztetése esetén az alapítói jogok gyakorlója hívhatja vissza.

VIII. A kuratórium működése
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A kuratórium biztosítja az alapítványnak az alapító okiratban meghatározottak
szerinti folyamatos működését, gondoskodik az alapítvány vagyonának a célok
szerinti felhasználásáról.

A kuratórium szükség szerint ülésezik, de évente legalább két ülést tart. Bármely
kuratóriumi tag kérheti kuratóriumi ülés összehívását a cél és az ok megjelölésével.
Ilyen kérelem esetén a kuratórium elnöke köteles a kérelem beérkezésétől számított
nyolc napon belül intézkedni az ülés összehívásáról. Ha ennek a kötelezettségének
a kuratórium elnöke nem tesz eleget, a kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő tag
is összehívhatja. A kuratórium ülését a felügyelő bizottság indítványára – annak
megtételétől számított harminc napon belül – intézkedés céljából össze kell hívni. E
határidő eredménytelen eltelte esetén a kuratórium összehívására a felügyelő szerv
is jogosult.

A kuratórium üléseit a kuratórium elnöke hívja össze az ülés előtt legalább 5 nappal,
írásos meghívóval, mely tartalmazza az ülés napirendi javaslatát és az előadók
személyét.

A kuratórium ülései nyilvánosak, az ülést az elnök, akadályoztatása esetén az általa
felkért tag vezeti. A kuratórium határozatképes, ha az ülésein tagjainak többsége
jelen van. A kuratórium döntéseit a jelenlévő tagok szótöbbségével, nyílt
szavazással, határozati formában hozza meg. A kuratóriumi határozatokat a
Határozatok Tárában kell nyilvántartani. A Határozatok Tárának vezetése a
kuratóriumi elnök feladata.

A

kuratórium

üléseiről

jegyzőkönyvet

kell

készíteni.

A

kuratórium

ülése

jegyzőkönyvének elkészítéséről a kuratórium elnöke gondoskodik. A jegyzőkönyv
tartalmazza a megjelent kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagok, a meghívottak
nevét, a tárgyalt napirendi pontokat, a tanácskozás lényegét, a szavazás számszerű
eredményét, a döntést támogatók és ellenzők számarányát (ha lehetséges,
személyét), továbbá a hozott döntést. A kuratórium döntéseiről a kuratórium elnöke
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írásban, igazolható módon értesíti az érintetteket. Az alapítvány működésével
kapcsolatos jegyzőkönyvekbe és egyéb iratokba bárki betekinthet.

Az alapítvány szerveinek (kuratórium, felügyelőbizottság) működése nyilvános.

A kuratórium köteles az alapítónak évente egy alkalommal az alapítvány
tevékenységéről beszámolni és ezzel egyidejűleg közhasznúsági mellékletet
készíteni. A kuratórium köteles olyan nyilvántartás vezetésére, amelyből a
kuratóriumi döntések tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és
ellenzők (ha lehetséges, személye) megállapítható.

A kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik:
- az alapítvány vagyonával való gazdálkodás;
- az éves költségvetés elfogadása;
- szervezeti és működési szabályzat megalkotása;
- az alapítványhoz való csatlakozás elfogadása;
- döntés pályázatokon való részvételről;
- a vagyon-felhasználási szabályzat elfogadása;
- döntés az alapítvány céljait szolgáló esetleges vállalkozási tevékenység
folytatásáról,
- az alapítvány éves beszámolója és a közhasznúsági melléklet elkészítése és
elfogadása.

IX. Utalványozási joggal a kuratórium elnöke és titkára, Tornai Edit 6449 Mélykút,
Rákóczi u. 33. szám alatti és Bolvári János 6449 Mélykút, Petőfi tér 15. szám alatti
lakosok együttesen jogosultak.

X. Felügyelőbizottság
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Az alapítvány és a kezelő szervének ellenőrzésére három tagú felügyelőbizottság
jogosult, amelynek tagjait az alapító jelöli ki. A bizottság tagjai a működés
tapasztalatairól szükség szerint, de évente egyszer az alapítónak beszámolnak.
Tagjai:
- a Polgármesteri Hivatal mindenkori pénzügyi csoportvezetője, jelenleg
Horváth Ferencné 6449 Mélykút, Honvéd u. 24. szám alatti lakos,
- Mélykút Város

Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának

mindenkori elnöke, jelenleg dr. Sztantics Péter 6449 Mélykút, Petőfi tér 10. szám
alatti lakos,
- a Polgármesteri Hivatal mindenkori jegyzője, jelenleg Vargáné dr. Egyed
Ilona 6440 Jánoshalma, Magyar L. u. 1. szám alatti lakos.

A

felügyelőbizottság

tagjainak

megbízatása

feladatuk,

illetve

megbízatásuk

időtartamára szól.

A felügyelőbizottság – a kuratórium által elkészített – a közalapítvány működéséről
szóló éves jelentésre támaszkodva végzi tevékenységét.

A felügyelőbizottság tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek a kuratórium ülésein.

A felügyelőbizottság köteles a kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a./ az alapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy az alapítvány
érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek
megszüntetése vagy a következmények elhárítása, illetve enyhítése és
intézkedésre jogosult kuratórium döntését teszi szükségessé;
b./ vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

A felügyelőbizottság üléseit szükség szerint tartja, de évente legalább két ülést tart.
Üléseit az elnök, akadályoztatása esetén az általa felkért tag vezeti. Döntéseit
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egyszerű szótöbbséggel hozza. Az üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyről a
felügyelőbizottság gondoskodik.

A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg.

X/A. A vezető tisztségviselők összeférhetetlenségére vonatkozó szabályok

Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a
kuratórium tagja.

Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban.
Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit
valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az
ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem
lehet.

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

A legfőbb szerv, valamint az ügyintéző és képviseleti szerv határozathozatalában
nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat
alapján
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a)

kötelezettség

vagy

felelősség

alól

mentesül,

vagy

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt.

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a
bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az
egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak
megfelelő

cél

szerinti

juttatás.

Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója a legfőbb
szerv, illetve az ügyintéző és képviseleti szerv elnöke vagy tagja, ,illetve ezen
személyek közeli hozzátartozója. (Ptk. 8:1. § b)

XI. A közalapítvány időtartama:

A közalapítvány határozatlan időtartamra jön létre.
A közalapítvány átalakulására és megszűnésére vonatkozó szabályokat a Ptk.
mindenkori rendelkezései tartalmazzák.

A közalapítvány megszűnése esetén a közalapítvány vagyona – a hitelezők
kielégítése után – az alapítót illeti meg, aki köteles azt a megszűnt alapítványhoz
hasonló célra fordítani és erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni.

XII. Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.
törvény

rendelkezései az irányadók, annak keretei között a kezelő szervezet

bármely kérdésben határozatot hozhat.
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XIII. Az alapítvány érvényességéhez az alapító okirat bírósági nyilvántartásba vétele
szükséges. Az alapítvány a Bács-Kiskun Megyei Bíróság általi nyilvántartásba
vételével nyeri el jogi személyiségét, és azt követően az alapítvány alapító okiratát
az önkormányzat hivatalos lapjában közzé kell tenni.

Alulírott

Kovács Tamás polgármester igazolom, hogy a létesítő okirat egységes

szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat módosítások alapján hatályos
tartalmának. Az egységes szerkezetű okirat elkészítésére a létesítő okirat II., V., VII.,
VIII., IX., X., XI. és XII. pontjának változása, továbbá a X/A. ponttal történő
kiegészítése adott okot.

Mélykút, 2015. február 10.
Kovács Tamás
polgármester
az Alapító nevében

8. A 2015. évi lakossági fórum összehívása.
Előadó: Kovács Tamás polgármester

Napirendi pont tárgyalása a 100-7/2015. számú írásbeli előterjesztés alapján történt,
mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva.

Kovács Tamás polgármester: Az SZMSZ értelmében a képviselő-testület minden év
március hónapjában lakossági fórumot tart. Javasolja, hogy az idei lakossági fórumot
március 18-án 17 órai kezdettel hívja össze a képviselő-testület a Művelődési Házba.

Dr.Sztantics Péter képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozatát,
mely szerint a bizottság javasolja a határozati-javaslat elfogadását.
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Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek további kérdése,
észrevétele, indítványa az előterjesztéssel kapcsolatban?

Jelenlévők részéről további kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el.

Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez további
hozzászólás, kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. Megkérdezi ki ért
egyet a határozati-javaslat elfogadásával?

Kovács Tamás polgármester szavazás után
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat
Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

12/2015. (II.10.) Kt. számú
Lakossági fórum összehívása.

HATÁROZAT

1. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete
az önkormányzat Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 5/2013.(IV.15.) önkormányzati
számú rendelet 24. §-a értelmében 2015. március
18. napján (szerdán) 17 órai kezdettel lakossági
fórumot hív össze a Művelődési Házba.
Napirend:
1. Beszámoló az önkormányzat 2014. évi
tevékenységéről.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
2. Tájékoztató a 2015. évi tervekről.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy
a lakossági fórum időpontjáról és helyszínéről a
lakosságot a helyben szokásos módon értesítse.
Felelős: Kovács Tamás polgármester
Határidő:
2015.
február
28.
tájékoztatására)

(lakosság
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9. A Polgármesteri Hivatal plusz létszám iránti kérelme.
Előadó: Vargáné dr.Egyed Ilona jegyző
Napirendi pont tárgyalása a 100-8/2015. számú írásbeli előterjesztés alapján történt,
mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva.

Vargáné dr.Egyed Ilona jegyző: Elmondja, hogy a pénzügyi csoportból 2 fő, a
csoportvezető és az egyik dolgozó 2015.augusztus 1. napjától nyugdíjjogosulttá
válik. 2015.március 1-től plusz létszám beállításával szeretné biztosítani, hogy az
újonnan felvett dolgozónak legyen lehetősége a betanulásra.

Dr.Sztantics Péter képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozatát,
mely szerint a bizottság javasolja a kérelem teljesítésének elfogadását.

Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele,
indítványa az előterjesztéssel kapcsolatban?

Jelenlévők részéről kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el.

Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás,
kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. Megkérdezi ki ért egyet a kérelem
teljesítésének elfogadásával?

Kovács Tamás polgármester szavazás után
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat
Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

13/2015. (II.10.) Kt. számú
Engedélyezett létszámkereten felüli
1 fő biztosítása.

HATÁROZAT

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. március 1. napjától engedélyezi 1 fő felvételét
a Polgármesteri Hivatal állományába határozott időre
2015. július 31. napjáig.
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Felelős: Vargáné dr. Egyed Ilona jegyző
Határidő: azonnal

10. A GAMESZ plusz létszám iránti kérelme.
Előadó: Sántáné Czékus Tímea igazgató
Napirendi pont tárgyalása a 100-9/2015. számú írásbeli előterjesztés alapján történt,
mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva.

Sántáné Czékus Tímea igazgató: Elmondja, hogy 2015. március 1-től újra indulnak a
START programok. Ehhez a programhoz tartozó jelentések, szerződések,
beszámolók nagy plusz munkát jelentenek az iroda számára, illetve a 2014.óta
életbe lépett törvényi szabályozásnak való megfeleléshez lenne szükségük a plusz
létszámra.

Dr.Sztantics Péter képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozatát,
mely szerint a bizottság javasolja a képviselő-testületnek a kérelem teljesítésének
elfogadását.

Földes István alpolgármester: A nehézség az, hogy mire egy közmunkás betanulja a
munkát, addigra lejár a szerződése.

Novák László képviselő: Kérdezi, hogy mennyibe kerül a foglalkoztatása?

Sántáné Czékus Tímea igazgató: Bruttó 122.000.- Ft / hó + járulékai.

Jakity Attiláné képviselő: Elmondja, hogy már most is túlóráznak a GAMESZ-nál és a
felmentési időt töltő kolléganő jár be segíteni. Mindenképpen szükséges lenne a
létszám.

Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele,
indítványa az előterjesztéssel kapcsolatban?

Jelenlévők részéről kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el.
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Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás,
kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. Megkérdezi ki ért egyet a létszám
elfogadásával?

Kovács Tamás polgármester szavazás után
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat
Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

14/2015. (II.10.) Kt. számú
Engedélyezett létszámkereten felüli
1 fő biztosítása.

HATÁROZAT

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. március 1. napjától engedélyezi 1 fő felvételét
a GAMESZ állományába határozatlan időre.
Felelős: Sántáné Czékus Tímea igazgató
Határidő: azonnal

11. Mélykút Város Önkormányzat Óvodája óvodavezetője közalkalmazotti
jogviszony megszüntetése és plusz létszám iránti kérelme.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
Hatalóczky Tiborné óvodavezető
Napirendi pont tárgyalása a 100-6/2015. és a 100-17/2015. számú írásbeli
előterjesztések alapján történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot a
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva.

Hatalóczky Tiborné óvodavezető: Az óvodában 2 fő nyugdíjba vonul. A zavartalan
működés érdekében a kéri 2 fő óvodapedagógusi álláshely határozott időtartamra
szóló betöltésének engedélyezését.

Dr.Sztantics Péter képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozatát,
mely szerint a bizottság javasolja a kérelem teljesítésének elfogadását.
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Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele,
indítványa az előterjesztéssel kapcsolatban?

Jelenlévők részéről további kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el.

Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás,
további kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. Megkérdezi ki ért egyet a
határozati-javaslat elfogadásával?

Kovács Tamás polgármester szavazás után
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat
Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
15/2015. (II.10.) Kt. számú
Óvodavezető felmentése.

HATÁROZAT

1. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete Mélykút Város Önkormányzat
Óvodája óvodavezetője, Hatalóczky Tiborné közalkalmazotti jogviszonyát 2016.
június 15. napjával felmentéssel megszünteti, illetve ezen időponttal vezetői
megbízását visszavonja.
2. A Képviselő-testület az óvodavezető részére a felmentési időt 2015. október 16.
napjától 2016. június 15. napjáig biztosítja, amelynek teljes időtartamára őt mentesíti
a munkavégzési kötelezettség alól.
3. A Képviselő-testület az óvodavezető részére a jogviszony megszűnésekor a 40
éves közalkalmazotti jogviszonnyal járó jubileumi jutalmat biztosítja.
4. A Képviselő-testület megköszöni Hatalóczky Tibornénak a település óvodai
nevelésben több évtizeden keresztül végzett lelkiismeretes, magas színvonalú
pedagógiai munkáját és óvodavezetői tevékenységét.
5. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy Mélykút Város Önkormányzat Óvodája
óvodavezetői feladatainak ellátása az intézmény Szervezeti és Működési
Szabályzata szerinti helyettes útján történik az óvodavezető helyettes
megbízatásának lejártáig.
6. A Képviselő-testület az óvodavezető kérelmére engedélyezi az intézményben 2 fő
óvodapedagógusi álláshely határozott időtartamra szóló betöltését az alábbiak
szerint:
- 1 fő óvodapedagógusi álláshely betöltése 2015. október 16. napjától 2016.
június 15. napja közötti határozott időtartamra,
- 1 fő óvodapedagógusi álláshely betöltése 2015. november 16. napjától 2016.
március 15. napja közötti határozott időtartamra.
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7. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 2015. decemberi ülésén Mélykút Város
Önkormányzat Óvodája óvodavezetői (magasabb vezetői) feladatainak ellátására
pályázatot ír ki. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az előterjesztés
elkészítéséről gondoskodjon.
Felelős: Kovács Tamás polgármester
Határidő: értelemszerűen
12. A Mélykúti Sportegyesület kérelme.
Előadó: Kovács Tamás polgármester

Napirendi pont tárgyalása a 100-10/2015. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva.

Kovács Tamás polgármester: Elmondja, hogy a Sportegyesület az MLSZ által
meghirdetett pályázat keretében tárgyi eszköz beruházásra és utánpótlás nevelésre
összesen 12.337.183.- Ft támogatást nyert. A tárgyi eszközökre kapott összeget a
sportpálya világítására, labdafogó háló elhelyezésére, kispad készítésére és a
sportpálya tribün felújítására kívánják fordítani, illetve egyéb sporteszközök
beszerzését tervezik. A felsorolt feladatok elvégzésére a Sportegyesületnek a Duna
Aszfalt Kft társasági adó felajánlás keretében 11.240.450.- Ft támogatást nyújtott. A
projekt megvalósításához 1.096.733.- Ft önrész szükséges, melynek biztosítását a
képviselő-testülettől kéri az egyesület elnöke.

Dr.Sztantics Péter képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozatát,
mely szerint a bizottság javasolja a kérelem teljesítését.

Kovács Tamás polgármester: A Sportegyesület elnökével egyeztetett, hogy át
kellene gondolni a további fejlesztéseket. Gondol például egy normális vizesblokk
kialakítására, vagy egy raktárra, ahová pakolni lehetne a pályameszeléséhez
szükséges eszközöket. A parkban sok rendezvény szerveződik, a vizesblokkot ki
tudnák használni egyéb alkalmakkor is.

Fuszkó Attila mb. igazgató: Javasolja, ha tárgyalnak a sportegyesülettel, akkor ne
feledkezzenek meg arról sem, hogy a terület egy meglévő infrastruktúrához
kapcsolódik, nincs szétválasztva sem a víz, sem a villany. Most ezeket helyre
lehetne tenni, főleg azért, mert ha a búcsú helyszín is átkerül erre a területre, akkor
ennek a mérhetősége is biztosítva lesz. A vizesblokkra valóban nagy szükség lenne.
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Dr.Sztantics Péter képviselő: Ez nem tartozik a napirendhez, de mivel felvetődött, az
egyesület elnökével kell majd egyeztetni.

Kiss István alpolgármester: Kérdezi, hogy közvetlenül a Sportegyesület kapja a
támogatást? Ki ellenőrzi, hogy rendben menjen minden? Állami szervek? Van a
dokumentálásra megfelelő apparátus, hozzá értő ember? Nem kis pénzről van szó
és az önkormányzat is tesz bele pénzt, amiért ők képviselők a felelősek, ellenőrizni
kellene.

Dr.Sztantics Péter képviselő: A Sportegyesület elnöke fogja össze a projektet és úgy
nyilatkozott, hogy rendben lesz minden.

Vargáné dr.Egyed Ilona jegyző: Az egyesület elnöke, amikor hozta az előterjesztést,
elmondta, hogy szeretné az önkormányzat és Bényi József segítségét kérni. Egyetért
Kiss István alpolgármester úr javaslatával, hogy elszámolási kötelezettséggel és
ellenőrzés mellett lehessen felhasználni az összeget.

Kiss István alpolgármester: Véleménye szerint hozzáértő szakembert kell megbízni,
aki megfelelő díjért elvégezi a munkát és legfőképpen vállalja a felelősséget.

Dr.Sztantics Péter képviselő: Javasolja, hogy az egyesület elnöke számoljon be az
önkormányzatnak a pályázat megvalósításáról és az önkormányzat kérje a fokozott
figyelmet a megvalósítás során és kérje a hozzáértő szakember foglalkoztatását.

Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele,
indítványa az előterjesztéssel kapcsolatban?

Jelenlévők részéről kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el.

Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás,
kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. Megkérdezi ki ért egyet a
támogatási kérelem elfogadásával azzal a kiegészítéssel, hogy elszámolási
kötelezettséggel és ellenőrzés mellett biztosítja az összeget az önkormányzat?
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Kovács Tamás polgármester szavazás után
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat
Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
16/2015. (II.10.) Kt. számú
A Mélykúti Sportegyesület kérelme
sportfejlesztési program megvalósításához.

HATÁROZAT

1. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő- testülete
megtárgyalta a Mélykúti Sportegyesület 1.096.733.- Ft
önerő biztosítás iránt kérelmét és úgy döntött, hogy
támogatja az egyesület kérelmét és a Magyar
Labdarugó Szövetség által meghirdetett pályázat
megvalósításához 1.096.733.-Ft pénzösszeget biztosít.
2. A Képviselő-testület felkéri a Mélykúti Sportegyesület
elnökét, a pályázat megvalósítását követően készítsen
beszámolót a pénzösszeg felhasználásáról, amely arra
is terjedjen ki, hogy az MLSZ elfogadta a
pénzfelhasználás szabályosságát.
Felelős: Kovács Tamás polgármester
Határidő: értelemszerűen

13.Rendezési tervvel kapcsolatos döntések meghozatala.
Előadó: Kovács Tamás polgármester

Kovács Tamás polgármester: Elmondja, hogy Hernyák Imre okl. építészmérnök,
tervező, aki ez idáig a rendezési tervet készítette, jelezte az önkormányzat felé, hogy
váratlanul megromlott egészségi állapotára tekintettel a folyamatban lévő tervezési
munkáit folytatni nem tudja. Az önkormányzat feladata új felelős tervező keresése. A
szegedi Új- Lépték Tervező Irodát kereste meg a továbbtervezéssel kapcsolatosan.
A testületi ülésre meghívta a cég ügyvezetőjét, Balogh Tündét. Köszönti és kéri,
mutatkozzon be néhány szóban.

Balogh Tünde ügyvezető: Köszönti a megjelenteket. Elmondja, az Új- Lépték
Tervező Iroda ügyvezetője és településtervezéssel foglalkozik. Szegeden él,
általában Csongrád megye és Bács-Kiskun megye déli részén dolgozik. Nagyobb
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városaik Baja, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Mórahalom, Kistelek és
több kisebb településnek is végeznek munkát. A cégnél 3-an dolgoznak. A felsorolt
települések közül van, amelyiknek a koncepcióját és a rendezési tervét ők
készítették, van ahová integrált városfejlesztési stratégiát készítettek. Bajának és
Kiskunhalasnak is ők jegyzik a koncepcióját. Elmondja, hogy azokat a terveket,
amelyek 2013.január 1-jén hatályban voltak, - mint ahogy a mélykúti is, - már csak az
idei évben lehet év végéig módosítani, és 2018. december 31-ig lehet hatósági
munkához felhasználni a dokumentumokat. Át kell térni az új jelmagyarázatra,
rendelet formátumra, egyéb szakági új jogszabályi környezetre, melyet
megkövetelnek egy új terv esetében. Környezeti vizsgálatot kell lefolytatni hozzá,
örökségvédelmi hatástanulmányt kell készíteni. Ami ebben az eljárásban történik és
jelenleg is folyamatban van az egy módosítás.
Polgármester úr jelezte, hogy új rendezési terv módosítási ok is jelentkezett. Az 55 –
ös út mentén nagyon alacsony a beépíthetőség, 30-40 %-os, amely már jelenleg is
túl van lépve, holott az országos szabályok ennél magasabb értéket is engednek.
Ezeket a területeket is be kell vonni a módosítási körbe, mielőtt az új terv elkészül.
Hernyák kollégától átvett munkát átvizsgálta, megnézte, hogy a kolléga meddig jutott
el, milyen hiányosságok vannak. Belterületre már van digitális állomány, külterületre
még lehet, hogy a régivel kell boldogulni. Ezeket rendbe tennék és április 30-ra
kiadnák a terveket, megkezdődne a véleményezése. Kb.4-5 hónap múlva
jóváhagyható és 1 hónap múlva hatályba is lép. A mostani előterjesztésben a
partnerségi rend megállapítása szerepel. Alapkövetelmény az eljárásokhoz, hogy a
társadalmi egyeztetés szabályai le legyenek fektetve egy határozattal jóváhagyott
dokumentumban. Arról szól, hogy a város önkormányzata a lakossággal és az itt
működő vállalkozásokkal, kamarákkal hogyan tartja a kapcsolatot. A lényeg, hogy
írásban lehet jelezni előzetes véleményeket. Ez most meg is lenne már hirdetve,
mert nem történt meg ennek az eljárásnak a partnerségi meghirdetése. Ugyan így
majd írásos észrevételeket lehet tenni április végétől, amikor a tervet kiadja a város,
és véleményezik az állami szervek, és a lakosok. Ha ez a tervezés ilyen formában az
önök egyetértésével folytatódhat, akkor még 2 alkalommal kerül ide vissza. Egyszer
azért, hogy amikor beérkeznek a válaszok akár a lakosok, akár az államszervek
részéről, akkor polgármester úrral értékelik őket és a választ a testület fogja
véglegesíteni. Aztán pedig akkor kerül ide, amikor az állami főépítészi végső
vélemény birtokában jóváhagyásra terjeszthető elő.
Kovács Tamás polgármester: Megköszöni a bemutatkozást. Tájékoztatja a
képviselőket, hogy a napirendi ponton belül 3 döntést kell meghozniuk.
13.1. Tervezési szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése.
Napirendi pont tárgyalása a 100-21/2015. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot a Gazdasági Bizottság és
a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva.
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Torma Gábor képviselő: Ismerteti a Gazdasági Bizottság határozatát, mely szerint a
bizottság javasolja a Képviselő-testület részére a határozati javaslatok elfogadását
azzal, hogy a jövőben a komplex terv elkészítésével kapcsolatban a piaci ár
felmérése érdekében kérjenek be több ajánlatot.

Bizottság
Dr.Sztantics Péter képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Ügyrendi
határozatát, mely szerint a bizottság javasolja a határozati-javaslatok elfogadását.

Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele,
indítványa az előterjesztéssel kapcsolatban?

Jelenlévők részéről kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el.

Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás,
kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. Megkérdezi ki ért egyet a
határozati-javaslat elfogadásával?

Kovács Tamás polgármester szavazás után
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat
Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
17/2015. (II.10.) Kt. számú
Tervezési szerződés közös megegyezéssel
történő megszüntetése.

HATÁROZAT

1. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a Mélykút Város Önkormányzat, mint
Megrendelő
és
Hernyák
Imre
okleveles
építészmérnök,
mint
Tervező
között
2014.
áprilisában, Mélykút Város Településrendezési
Tervének módosítása tárgyában kötött szerződést
közös megegyezéssel 2015. február 11-ei hatállyal
megszünteti.
2.
A
Képviselőt-testület
felhatalmazza
a
polgármestert a határozat 1. számú mellékletét
képező tervezési szerződés megszüntetésére
vonatkozó szerződés aláírására.
Felelős: Kovács Tamás polgármester
Határidő: 2015. február 15. (aláírásra)
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17/2015.(II.10.)Kt. számú határozat melléklete
Tervezési szerződés
közös megegyezéssel történő megszüntetése
amely létrejött egyrészről Mélykút Város Önkormányzat (6449 Mélykút, Petőfi tér 1.),
mint Megrendelő, (továbbiakban: Megrendelő)
másrészről Hernyák Imre okleveles építészmérnök (6721 Szeged, Pusztaszeri u. 4.
A), mint Tervező (továbbiakban: Tervező),
(továbbiakban együtt: Felek) - között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:
1. Felek rögzítik, hogy közöttük 2014. április 15. napján Mélykút Város
Településrendezési Tervének módosítása tárgyában tervezési szerződés jött létre.
2. Felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban hivatkozott tervezési szerződést
2015. február 11-ei hatállyal közös megegyezéssel megszüntetik.
3. Felek kijelentik, hogy a szerződés megszűnése előtt a már teljesített
szolgáltatásokkal elszámoltak, egymással szemben tartozásuk vagy követelésük
nincs, ilyen jellegű igényt egymással szemben nem támasztanak.
4. Tervező kijelenti, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a tervezői szerződés 6. pontjának
a) alpontjában meghatározott dokumentumot a Megrendelő a továbbiakban is
felhasználja, szükség esetén azt átdolgoztassa.
5. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók.
Jelen szerződés megszüntetést a felek annak elolvasása és együttes értelmezése
után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
Kelt:
…………………………………………
Kovács Tamás polgármester
Mélykút Város Önkormányzat
6449 Mélykút, Petőfi tér 1.

…………………………………………
Hernyák Imre okl.építészmérnök
6721 Szeged, Pusztaszeri u. 4. A.

13.2. Településfejlesztési és településrendezési tervezés Partnerségi rendjének
eldöntése.

Napirendi pont tárgyalása a 100-22/2015. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz.
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Kovács Tamás polgármester: Az új szabályok szerint a módosítási eljárás
megindítása előtt döntenie kell a képviselő-testületnek a társadalmi egyeztetés
partnerségi rendjéről. A tervezőnő elkészítette az erről szóló határozati javaslatot.
Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, indítványa az előterjesztéssel
kapcsolatban?

Jelenlévők részéről kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el.

Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás,
kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. Megkérdezi ki ért egyet a
határozati-javaslat elfogadásával?

Kovács Tamás polgármester szavazás után
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat
Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
HATÁROZAT
18/2015. (II.10.) Kt. számú
Partnerségi rend megállapítása településfejlesztési
és településrendezési eljárásokhoz.

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Partnerség rendjéről az alábbiakat rögzíti:
A Mélykút területére készülő településfejlesztési
koncepció, integrált településfejlesztési stratégia és
településrendezési
eszközök
lakossággal,
érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel,
egyházakkal történő egyeztetésének szabályait,
valamint
a
dokumentumok
nyilvánosságának
biztosítását a mellékletben szereplő Partnerségi rend
tartalmazza.
Felelős:

Kovács Tamás polgármester

Határidő: 2015. február 15-től folyamatos

A 18/2015.(II.10.)Kt.számú határozat melléklete
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ
PARTNERSÉG RENDJE
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A partnerség rendje az önkormányzati településfejlesztési és településrendezési
döntések meghozatalának társadalmi egyeztetését és a dokumentumok
nyilvánosságának biztosítását foglalja keretekbe. Tartalmazza a vélemények
bekérésének, megválaszolásának, nyilvántartásának menetét a különböző típusú
eljárások során, valamint az elfogadott anyagok hozzáférésének módját. A
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. §-a alapján Mélykút
településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségének rendje a
következő.
I.

Az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) köre
1. A város teljes lakossága.
2. A város területén működő egyházak és civil szervezetek.
3. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
98. § (2) a) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési
eljárásába bejelentkező szervezetek.
4. A város területéhez kapcsolódóan működő agrár, kereskedelmi, építész és
mérnöki szakmai érdekképviseleti szervezetek és városi székhellyel vagy
telephellyel rendelkező gazdasági szervezetek.
5. Az eljárásban érintett közművek üzemeltetői.
6. Érintettség esetén a város területén működő vízgazdálkodási társulatok.
7. Érintettség esetén az országos közutak kezelője.

II.

A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei
1. A tájékoztatás és észrevételezés helye
a) Az önkormányzat a honlapján (http://www.melykut.hu) külön tárhelyet
biztosít a Partnerség keretében zajló társadalmi egyeztetéseknek.
b) A partnerség keretében a polgármester az értelmezéshez szükséges
tartalmú tájékoztatást tölt fel az a) pont szerinti tárhelyre az 1. számú
táblázatnak megfelelően, melynek megjelenéséről felhívást tesz közzé
az önkormányzati honlap főoldalán és a polgármesteri hivatal
hirdetőtábláján.
c) A b) pont szerinti tájékoztatás anyaga a polgármesteri hivatal műszaki
irodájában papír alapon is hozzáférhető.
d) Az I. 5-7.pontokban foglalt partnereket a polgármester bevonja a
településfejlesztési
koncepcióról,
az integrált
városfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet 9. melléklet szerinti kötelező egyeztetési eljárásba,
ennek keretében töltenek be partnerségi szerepet.
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e) A közzétett tájékoztató alapján a partnerek a meghatározott határidőig
írásos észrevételt tehetnek. Levelüket személyesen a polgármesteri
hivatal műszaki irodájában adhatják át, postai úton a polgármesteri
hivatal címére küldhetik meg, vagy elektronikus levélben továbbíthatják
a megadott e-mail címre.
1. számú táblázat
Elfogadás előtti
Dokumentum
Eljárás fajtája
Előzetes
tájékoztatás
tájékoztatás
Városfejlesztési
van
van
koncepció
Integrált
van
van
Városfejlesztési
Stratégia
Településrendezési teljes
van
van
eszköz
egyszerűsített
nincs
van
tárgyalásos
nincs
van
2. Az észrevételek kezelése
a) A beérkezett észrevételeket a polgármesteri hivatal ezzel megbízott
műszaki ügyintézője a II. 1. a) pont szerinti tárhelyre feltölti és papír
alapon tárolja az eljárás végéig.
b) A beérkezett észrevételeket a véleményezési anyag szerzője a
polgármesterrel egyeztetve írásban értékeli, az értékelés a II.1. a) pont
szerinti tárhelyen, valamint papír alapon a polgármesteri hivatal
műszaki irodájában elérhető.
c) A b) szerinti értékelés az ügy aktájában irattári archiválásra kerül.
3. Az el nem fogadott észrevételek kezelése
a) A 2. a) pont szerinti értékelésben szereplő el nem fogadott
észrevételeket a véleményezési anyag szerzője a polgármesterrel
egyeztetve írásban megindokolja. Az indoklás a II.1. a) pont szerinti
tárhelyen, valamint papír alapon a polgármesteri hivatal műszaki
irodájában elérhető.
b) Az el nem fogadott észrevételek indoklása az ügy aktájában irattári
archiválásra kerül.
4. Az elfogadott településfejlesztési dokumentumok és településrendezési
eszközök nyilvánosságát biztosító intézkedések
a) Az elfogadott településfejlesztési dokumentumok és településrendezési
eszközök a II.1. a) pont szerinti tárhelyen, valamint papír alapon a
polgármesteri hivatal műszaki irodájában a jóváhagyás kihirdetését
követő 10 napon belül hozzáférhetővé válnak.
b) Az a) pontban szereplő intézkedésről a polgármester felhívást tesz
közzé az önkormányzati honlap főoldalán és a polgármesteri hivatal
hirdetőtábláján.
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III.

A partnerség rendjének hatályossága
1. Területi hatály: Mélykút igazgatási területére készülő településfejlesztési
dokumentumokra és településrendezési eszközökre érvényes.
2. Időbeni hatály: 2015. február 15-től visszavonásig érvényes.
Felelős: Kovács Tamás polgármester
Határidő: azonnal

13.3. Az ÚJ-LÉPTÉK Tervező Iroda Bt. tervezői ajánlata a településrendezési
eszközök folyamatban lévő módosításához.
Napirendi pont tárgyalása a 100-31/2015. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Kovács Tamás polgármester: A korábbi szabályok szerint készült rendezési terv
dokumentumok csak 2015. év végéig módosíthatók. Tekintettel arra, hogy a
módosítás 6 – 8 hónapig tart, ezért nem volt idő beszerzési eljárás felfolytatására, a
korábban árajánlatot adó Új Lépték tervező Iroda Bt-től kért ajánlatot a tervezési
feladat folytatására. Elmondja, hogy két ajánlat került benyújtásra az ÚJ-LÉPTÉK
Tervezői Iroda Bt. által. Az első tervezői ajánlat kiegészítésre került az 55-ös főút
melletti területek övezeti átsorolásával a magasabb beépíthetőség miatt. Ez
100.000.- Ft+ÁFA plusz összeget jelent, így a módosítás díja összesen 1.080.000.Ft+ÁFA. Mindenképpen javasolja a beépíthetőségi százalék növelését, mert több
vállalkozónak gondot jelent a jelenlegi szabályozás, amely a magasabb vállalási ár
elfogadását jelenti. Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, indítványa
az előterjesztéssel kapcsolatban?

Jelenlévők részéről kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el.

Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás,
kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. Megkérdezi ki ért egyet a 2015.
február 6-ai árajánlat elfogadásával?

Kovács Tamás polgármester szavazás után
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat
Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Jegyzőkönyv Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 10-én tartott üléséről.

59

19/2015. (II.10.) Kt. számú
Az ÚJ-LÉPTÉK Tervező Iroda Bt. tervezői
ajánlatának elfogadása a településrendezési
eszközök folyamatban lévő módosításához.

HATÁROZAT

1. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ÚJ-LÉPTÉK Tervező
Iroda Bt (6726 Szeged, Pécskai u. 15. sz.)által Mélykút Város
Településrendezési eszközeinek módosításához benyújtott 1.080.000.Ft+ÁFA összegű árajánlatát elfogadja.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a szerződés aláírására.

Felelős: Kovács Tamás polgármester
Határidő: 2015.február 15-től folyamatos.

14. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének elfogadása.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
Napirendi pont tárgyalása a 100-24/2015. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot a Humánpolitika Bizottság,
a Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta, melynek
jegyzőkönyve külön csatolva.

Kovács Tamás polgármester: Elkészült az az anyag, ami alapján a 2015.évi
költségvetés elfogadásra kerül. Kérdezi a pénzügyi csoportvezetőt, hogy kívánja-e
kiegészíteni a napirendet?

Horváth Ferencné pénzügyi csoportvezető: Tájékoztatja a képviselőket, mivel az
ivóvízminőség-javító társulás nem fogadta még el a költségvetését ezért az ő
288.920.- E Ft összege törlésre kerül a rendelet-tervezetből, és majd módosított
előirányzatként vehető fel az összeg a saját költségvetésbe. A társulás holnap
ülésezik és fogadja el a költségvetését. Érkeztek további plusz kérelmek, amelyekről
még nem döntött a testület.

Kovács Tamás polgármester: Elmondja, hogy továbbra sem tervezhet az
önkormányzat működési hiánnyal. Ami hiány várható azt a 2014.évi pénzmaradvány
várhatóan lefedi. A bizottsági ülések előtt kiosztásra kerültek további kérelmek,
melyeket egyesével javasol megtárgyalni.
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14.1. A Szvetnik J. Általános Iskola igazgatójának kérelme.
Napirendi pont tárgyalása a 100-26/2015. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot a Gazdasági Bizottság és
a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva.
Torma Gábor képviselő: Ismerteti a Gazdasági Bizottság határozatát, mely szerint a
bizottság javasolja a Képviselő-testület részére az önkormányzat 2015. évi
költségvetésének elfogadását az alábbi kiegészítéssel:
A rendelet 5. számú melléklete kerüljön kiegészítésre az általános iskolában az
udvarra néző 4 bejárati ajtó cseréjével 1.080.049 Ft bruttó összeggel. Javasolja,
hogy az emeletre vezető lépcsők csúszásgátlóval történő felszerelésére is
biztosítsák a 63.000.- Ft bruttó összeget. Az általános iskolával kapcsolatban
benyújtott többletigényt 2015. júniusában tárgyalják újra.

Dr.Sztantics Péter képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozatát,
mely szerint a bizottság javasolja, hogy a rendelet 5. számú melléklete kerüljön
kiegészítésre az általános iskolában az udvarra néző 4 bejárati ajtó cseréjével
1.080.049 Ft bruttó összeggel. Javasolja, hogy az emeletre vezető lépcsők
csúszásgátlóval történő felszerelésére is biztosítsák a 63.000.- Ft bruttó összeget.

Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele,
indítványa az előterjesztéssel kapcsolatban?

Jelenlévők részéről kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el.

Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás,
kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. Megkérdezi ki ért egyet a
bizottságok javaslatának elfogadásával?

Kovács Tamás polgármester szavazás után
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
8
igen
szavazattal,
1
tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:

20/2015. (II.10.) Kt. számú
A Szvetnik J. Általános Iskola igazgatójának
kérelme.

HATÁROZAT
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1. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a Szvetnik Joachim Általános Iskola kérelmét
megtárgyalta és úgy döntött, hogy az általános
iskolában az udvarra néző 4 bejárati ajtó cseréjére
1.080.049 Ft összeget, valamint az emeletre vezető
lépcsők csúszásgátlóval történő felszerelésére
63.000.- Ft összeget a költségvetésében elkülönít.
2. A képviselő-testület a kérelem további részét nem
támogatja.
Felelős: Kovács Tamás polgármester
Határidő: 2015. március 2.(határozat megküldésére)

14.2. A Mélykúti Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatási kérelme.
Napirendi pont tárgyalása a 100-30/2015. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot a Gazdasági Bizottság és
a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva.

Torma Gábor képviselő: Ismerteti a Gazdasági Bizottság határozatát, mely szerint a
bizottság javasolja, hogy kérjék fel Burai Béla MRNÖ elnökét, hogy a benyújtott
kérelmét dolgozza ki és tételes költségvetéssel indokolja meg. Elmondja, hogy ez
meg is történt, a kiegészítő anyagot megkapta a képviselő-testület.

Dr.Sztantics Péter képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozatát,
mely szerint a bizottság javasolja a képviselő-testület részére, hogy a MRNÖ részére
300 E Ft-ot helyezzenek tartalékban. Az egész kérelmet nem tudják támogatni, de
mindenképpen szeretnék például a továbbtanuló diákokat támogatni, csak a formáját
nehéz megtalálni. Az egyes rendezvényeket meg majd meglátják, hogy hogyan
tudják támogatni. A tiszteletdíjakat nem támogatják.

Burai Béla elnök: Elmondja, hogy a tavalyi évben a majálist pályázati forrásból tudta
megrendezni, az idei évben nincs pályázat. Egy táborozásról szóló pályázatot tudott
benyújtani az idén mindösszesen benyújtani. A képviselők részére pedig nem
tiszteletdíjat szeretett volna, hanem egy picit szerette volna motiválni a képviselő
társait költségtérítéssel és telefon hozzájárulással max. 10.000.- Ft havi összegben,
mivel a kollégák segélyen vannak. A feladat alapú támogatásra nem lehet számítani,
mert pontrendszer alapján bírálják, és később kerül megállapításra.
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Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele,
indítványa az előterjesztéssel kapcsolatban?

Jelenlévők részéről kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el.

Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás,
kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. Megkérdezi ki ért egyet a Pénzügyi
és Ügyrendi Bizottság javaslatának elfogadásával?

Kovács Tamás polgármester szavazás után
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat
Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

21/2015. (II.10.) Kt. számú
Mélykúti Roma Nemzetiségi Önkormányzat
támogatási kérelme.

HATÁROZAT

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Mélykúti
Roma
Nemzetiségi
Önkormányzat
támogatási kérelmét megtárgyalta és úgy döntött,
hogy a kérelmet nem támogatja. A Mélykúti Roma
Nemzetiségi Önkormányzat támogatására 300 E
forint összeget a költségvetésében elkülönít a
céltartalék terhére, melynek odaítéléséről a
későbbiekben fog dönteni a feladatalapú támogatás
összegének ismeretében.
Felelős: Kovács Tamás polgármester
Határidő: 2015. március 2. (határozat megküldésére)

14.3. A 2015.évi START közfoglalkoztatási programhoz önerő biztosítása.

Napirendi pont tárgyalása a 100-32/2015. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva.
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Dr.Sztantics Péter képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozatát,
mely szerint a bizottság javasolja a kérelemben megjelölt 1.265.092.- Ft biztosítását.
Mint képviselő mondja, hogy a kérés annyi, hogy minél ésszerűbben történjen a
felhasználás, külön felhívta a figyelmet a mezőgazdasági földutak karbantartására,
ha lehet, ide még több összeg kerüljön átcsoportosításra.

Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele,
indítványa az előterjesztéssel kapcsolatban?

Jelenlévők részéről kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el.

Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás,
kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. Megkérdezi ki ért egyet a Pénzügyi
és Ügyrendi Bizottság javaslatának elfogadásával?

Kovács Tamás polgármester szavazás után
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat
Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

22/2015. (II.10.) Kt. számú
A 2015.évi START közfoglalkoztatási
programhoz önerő biztosítása.

HATÁROZAT

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
GAMESZ kérelmét megtárgyalta és úgy döntött,
hogy a 2015. évi START közfoglalkoztatási program
önerejéhez
1.265.092.Ft
összeget
a
költségvetésében elkülönít.
Felelős: Kovács Tamás polgármester
Határidő: azonnal

Kopcsek Tamás képviselő távozik a képviselő-testületi ülésről.
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14.4. Csatlakozás a Százszorszépföld Egyesülethez.
Napirendi pont tárgyalása a 100-33/2015. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva.

Kiss István alpolgármester: A térség kultúrájának, hagyományainak, nemzeti
értékeinek megismertetése és népszerűsítése érdekében várhatóan februárban
megalakul a Százszorszépföld Egyesület. Kiskunhalasra kaptak meghívást Bányai
Gábor úrtól a térségben működő vállalkozások és önkormányzatok. A lényege, hogy
Ausztriában van egy tartományi rész, amely 15 évvel ezelőtt a legkevesebb GDP-t
tudta hozzátenni az országoshoz, és most a legtöbbet teszik hozzá. Vállalkozások,
önkormányzatok kezdték, első lépcsőben egymástól vásároltak, elkezdtek erősödni,
majd megindult az idegenforgalom, kezdtek vállalkozások betelepülni, óriásit
fejlődtek. Ez nyilvánvalóan kitartást, egyetértést, összefogást igényel. Ami fontos,
hogy figyelemmel kell kísérni részükről, hogy a térségek egyformán érvényesüljenek.
Marketinges kollégát keresnek, a befizetett tagdíjból nagy részben ennek a
finanszírozása történne. Javasolja a csatlakozást és 1 év múlva már látják, hogy
szabad-e továbbfizetni a tagdíjat vagy nem. Fantáziát lát benne, sok munkára és
kitartásra van szükség. Február végén lesz egy tanulmányi út, melyen saját
költségen részt vesznek polgármesterrel úrral, és Torma Gábor képviselővel.

Dr.Sztantics Péter képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozatát,
mely szerint a bizottság javasolja a Százszorszépföld Egyesülethez a csatlakozást.

Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele,
indítványa az előterjesztéssel kapcsolatban?

Jelenlévők részéről kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el.

Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás,
kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. Megkérdezi ki ért egyet a Pénzügyi
és Ügyrendi Bizottság javaslatának elfogadásával?

Kovács Tamás polgármester szavazás után
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat
Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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23/2015. (II.10.) Kt. számú
HATÁROZAT
Csatlakozás a Százszorszépföld Egyesülethez.

1. Mélykút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
alapító tagként csatlakozik a Százszorszépföld Egyesülethez.
2. Mélykút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte az
előterjesztés mellékletében szereplő Százszorszépföld Egyesület
alapszabályát, és annak rendelkezéseit magára nézve kötelezően
elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert az alapszabály, illetve a
megalakuláshoz szükséges dokumentumok aláírására.
3. Mélykút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy amennyiben a Mélykút Város Önkormányzatát az
egyesület tagjai vezető tisztségviselőnek választják, úgy a vezető
tisztségviselői feladatokat Mélykút Város Önkormányzatának nevében
ellássa.
4. Mélykút Város Önkormányzatának Képviselő–testülete felkéri a
polgármestert, hogy az Önkormányzatot terhelő tagdíj pénzügyi
fedezetének biztosításáról a 2015. évi költségvetésben gondoskodjon.

Felelős: Kovács Tamás polgármester
Határidő: azonnal

14.5. Gondozási Központ kérelme.
Napirendi pont tárgyalása a 100-23/2015. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva.

Deákné Traski Katalin igazgató: Intézményükben 1 fő gondozónő 2015.április 1.
napjával felmentési idejét tölti. A felmentési idejére szeretne helyettesítést kérni.
Zavartalan működéshez mindenképpen szükséges. Kérelmét kiegészítené annyival,
hogy tavaly szeptember 22-től egyik kolléganő folyamatosan táppénzen van. Így
nagyon nehéz megszervezni a munkát és az ő helyére szeretne kérni 1 fő létszámot,
mely plusz pénzbe nem kerül.
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Dr.Sztantics Péter képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozatát,
mely szerint a bizottság javasolja a képviselő-testületnek az álláshely 2015.április 1től - 2015.július 31-ig történő betöltésének engedélyezését a helyettesítésre, továbbá
javasolja a bizottság a táppénz idejére az 1 fő létszám engedélyezését.

Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele,
indítványa az előterjesztéssel kapcsolatban?

Jelenlévők részéről kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el.

Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás,
kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. Megkérdezi ki ért egyet a Pénzügyi
és Ügyrendi Bizottság javaslatának elfogadásával?

Kovács Tamás polgármester szavazás után
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat
Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

24/2015. (II.10.) Kt. számú
Gondozási Központ kérelme.

HATÁROZAT

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. március 1. napjától 1 fő felvételét engedélyezi
helyettesítésre, határozott időtartamra (kolléganő
betegsége idejére), majd 2015. április 1. napjától
további 1 fő felvételét engedélyezi helyettesítésre
határozott időtartamra (kolléganő felmentési idejére)
a Gondozási Központ állományába.
Felelős: Kovács Tamás polgármester
Határidő: 2015. március 2. (határozat megküldésére)

Kovács Tamás polgármester: Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelettervezete a tervezés alapvető kritériumainak betartásával –miszerint működési hiány
nem tervezhető, továbbá az önként vállalt
feladatok felvállalása nem
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veszélyeztetheti a kötelezően ellátandó feladatokat. Az eredeti előterjesztés szerint
a költségvetés bevétel főösszege 4.023.946 E Ft, a kiadási főösszege 4.095.828 E
Ft. A különbségként jelentkező 71.882 E Ft-ot részben belső finanszírozással, azaz
az előző évben képződött szabad pénzmaradvánnyal, másrészt hosszúlejáratú hitel
előirányzatával biztosítjuk. A költségvetés tervezete 1.000 E Ft általános tartalékot
tartalmaz, alacsonynak számít az összege a költségvetés főösszegéhez viszonyítva,
azonban a maradvány ismeretében ez az összeg feltöltésre kerül. A zárszámadás
készítése most van folyamatban, emiatt nem ismert még a maradvány összege. A
költségvetés magas összegét a folyamatban lévő nagyberuházások eredményezték.
A költségvetés tartalmaz minden olyan feladatot, kötelezettséget, amelyet korábban
az önkormányzat vállalt, vagy a jelen ismeretek szerint megvalósítani tervez. A
napirend tárgyalása előtti döntések, figyelmen kívül hagyva az ivóvízminőségjavítóprogram kivezetett összegét, közel 4 millió Ft-tal növelik a költségvetés hiányát.
Ennek ellenére kijelenthetem, hogy a költségvetés biztonsággal végrehajtható.
Megkérdezi ki ért egyet az önkormányzat 2015.évi költségvetésének elfogadásával
az elhangzott kiegészítések figyelembe vételével?

Kovács Tamás polgármester a szavazás után
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat
Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül megalkotta az önkormányzat
2015. évi költségvetésének elfogadásáról szóló
3/2015.(III.2.) önkormányzati rendeletét, amely a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.

15. A polgármester 2015.évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
Napirendi pont tárgyalása a 100-20/2015. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva.

Kovács Tamás polgármester: Elmondja, hogy a Kttv. módosítása miatt bekerült a
közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénybe a polgármesterre vonatkozó sajátos
szabályok, mely szerint – többek között – a képviselő-testületnek minden év február
28-ig jóvá kell hagynia a polgármester szabadságának ütemezését.
Dr.Sztantics Péter képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozatát,
mely szerint a bizottság javasolja a képviselő-testületnek a határozati-javaslat
elfogadását.
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Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele,
indítványa az előterjesztéssel kapcsolatban?

Jelenlévők részéről kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el.

Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás,
kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. Megkérdezi ki ért egyet a
határozati-javaslat elfogadásával?

Kovács Tamás polgármester szavazás után
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat
Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
HATÁROZAT

25/2015. (II.10.) Kt. számú
Polgármester 2015. évi szabadságolási
ütemtervének jóváhagyása.

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testület a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
Törvény 225/C. §-ának (2) bekezdésében biztosított
hatáskörében eljárva Kovács Tamás polgármester
2015. évi szabadságolási ütemtervét a határozat 1.
melléklete szerint jóváhagyja.
Felelős: Kovács Tamás polgármester
Határidő: 2015. december 31.

1. melléklet a 25/2015.(II.10.)Kt. számú határozathoz
2015. évi szabadságolási ütemterv

Kezdete

Vége

Munkanapok száma

2015. 03. 30.

2015. 03. 31.

2

2015. 04. 01.

2015. 04. 03.

3
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2015. 05. 18.

2015. 05. 22.

5

2015. 06. 08.

2015. 06. 19.

10

2015. 07.20.

2015. 07. 24.

5

2015. 08.10.

2015. 08 .14.

5

2015. 10. 26.

2015. 10. 30.

5

2015. 12. 02.

2015. 12. 04.

3

2015. 12. 18.

2015. 12. 31.

8

16. A Mélykúti Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési
megállapodás felülvizsgálata.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
Napirendi pont tárgyalása a 100-25/2015. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva.

Dr.Sztantics Péter képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozatát,
mely szerint a bizottság javasolja a képviselő-testületnek a határozati-javaslat
elfogadását.

Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele,
indítványa az előterjesztéssel kapcsolatban?

Jelenlévők részéről kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el.

Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás,
kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. Megkérdezi ki ért egyet a
határozati- javaslat elfogadásával?

Kovács Tamás polgármester szavazás után
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat
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Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

26/2015. (II.10.) Kt. számú
HATÁROZAT
Mélykúti Roma Nemzetiségi Önkormányzattal
kötendő Együttműködési Megállapodás
módosítása.
1. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Mélykúti Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött
14/2014.(II.25)
Kt.sz.
határozattal
elfogadott
Együttműködési Megállapodás 2.3 pont 3. bekezdését
az alábbiak szerint módosítja:
„A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete – az
első negyedév kivételével – negyedévenként, a
döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves
költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig
(február 25-ig), december 31-ei hatállyal módosítja a
költségvetési határozatát. Ha év közben az
Országgyűlés – a nemzetiségi önkormányzatot érintő
–meghatározott
hozzájárulások,
támogatások
előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az
intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a
képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési
határozat módosítását. A nemzetiségi önkormányzat
módosításainak
képviselő-testületi
előirányzat
előterjesztésének
előkészítéséért
a
pénzügyi
csoportvezető a felelős. A nemzetiségi önkormányzat
előirányzatairól
és
az
abban
bekövetkezett
változásairól a hivatal pénzügyi csoportja naprakész
nyilvántartást vezet.”
2. Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a módosítással
egységes
szerkezetbe
foglalt
Együttműködési
Megállapodás elkészítésére.
3. A Képviselő-testülete felhatalmazza Kovács Tamás
polgármestert
az Együttműködési Megállapodás
.
aláírására

Felelős:Kovács Tamás polgármester
Vargáné dr. Egyed Ilona
Határidő: 2015. március 2.
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17. A 10/2014.(II.19.) BM rendelet szerinti pályázati célok.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
Napirendi pont tárgyalása a 100-./2015. számú írásbeli előterjesztés alapján történt,
mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot a Gazdasági Bizottság tárgyalta,
melynek jegyzőkönyve külön csatolva.

Kovács Tamás polgármester: A Belügyminisztériumtól 2014. szeptember 15-én
kapott tájékoztatás alapján a benyújtott támogatási igényünk 2014. évben nem
részesült támogatásban. Ugyan ezen értesítő levélben a Belügyminiszter Úr felkérte
a képviselő-testületet, hogy a benyújtott pályázati elképzeléseket ismételten tekintse
át, és határozza meg azokat a fejlesztési célokat, amelyeket az önkormányzat ebből
a támogatásból szeretne megvalósítani.

Torma Gábor képviselő: Ismerteti a Gazdasági Bizottság határozatát, mely szerint
a bizottság javasolja a képviselő-testület részére, hogy a 10/2014. BM rendelet
szerinti pályázati célokat és bekerülési költségeket a 2015. évben megjelenő
pályázatban változatlan formában nyújtsák be.

Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele,
indítványa az előterjesztéssel kapcsolatban?

Jelenlévők részéről kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el.

Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás,
kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. Megkérdezi ki ért egyet a
Gazdasági Bizottság javaslatának elfogadásával?

Kovács Tamás polgármester szavazás után
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat
Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

27/2015. (II.10.) Kt. számú
A 10/2014.(II.19.) BM rendelet szerinti
pályázati célok.

HATÁROZAT
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Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy a 10/2014. BM rendelet szerinti
pályázati célokat és bekerülési költségeket a 2015.
évben megjelenő pályázatban változatlan formában
nyújtja be.
Felelős: Kovács Tamás polgármester
Határidő: értelemszerűen

18. Mélykúti Galamb,- Díszmadár-, Kisállattenyésztő és Természetvédelmi
Egyesület kérelme.
Előadó: Kovács Tamás polgármester

Napirendi pont tárgyalása a 100-246/2014. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva.

Kovács Tamás polgármester: Az egyesület kamatmentes kölcsönt kapott az
önkormányzattól. A kifizetési kérelmüket benyújtották január végén. A visszafizetési
határidő módosítását kéri 2015. március 31-ig engedélyezni.

Dr.Sztantics Péter képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Ügyrendi
határozatát, mely szerint a bizottság javasolja a kérelem teljesítését.

Bizottság

Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele,
indítványa az előterjesztéssel kapcsolatban?

Jelenlévők részéről kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el.

Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás,
kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. Megkérdezi ki ért egyet a
visszafizetési határidő 2015. március 31-re történő módosításával?

Kovács Tamás polgármester szavazás után
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat
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Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

28/2015. (II.10.) Kt. számú
HATÁROZAT
Mélykúti Galamb,- Díszmadár-, Kisállattenyésztő
és Természetvédelmi Egyesület kérelme.

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Mélykúti Galamb-, Díszmadár-, Kisállattenyésztő és
Természetvédő Egyesület részére a 29/2014. (II.25.)
Kt. számú határozattal nyújtott 1.970.601.- Ft
összegű
kamatmentes
kölcsön
visszafizetési
határidejét 2015. március 31-re módosítja.
Határidő: 2015. március 2. (értesítésre)
Felelős: Kovács Tamás polgármester

19. Maczonka János ingatlanvásárlási kérelme.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
Napirendi pont tárgyalása a 100-13/2015. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot a Gazdasági Bizottság és
a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyvei külön csatolva.

Torma Gábor képviselő: Ismerteti a Gazdasági Bizottság határozatát, mely szerint a
bizottság javasolja a képviselő-testület részére a határozati-javaslat elfogadását.

Dr.Sztantics Péter
képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
határozatát, mely szerint a bizottság javasolja a képviselő-testület részére a
határozati-javaslat elfogadását.

Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele,
indítványa az előterjesztéssel kapcsolatban?

Jelenlévők részéről kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el.
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Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás,
kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. Megkérdezi ki ért egyet a
határozati-javaslat elfogadásával?

Kovács Tamás polgármester szavazás után
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat
Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
29/2015. (II.10.) Kt. számú
Mélykút, Új u. 50. (359. hrsz.)
számú ingatlan értékesítésre
történő kijelölése.

HATÁROZAT

1. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyilvános pályázat útján
együttes értékesítésre jelöli ki az önkormányzat tulajdonában álló Mélykút, Új u. 50.
belterület 359 hrsz. alatti „kivett lakóház, udvar” megjelölésű 359 m2 területű
ingatlant.
2. A Képviselő-testület a benyújtott értékbecslés alapján az ingatlan forgalmi értékét
az alábbiak szerint állapítja meg:
100.000, – Ft.
3.A Képviselő-testület elfogadja a határozat mellékletében meghatározott pályázati
kiírást.
4. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a pályázati kiírást országos napilapban nem
kívánja megjelentetni.

Felelős: Vargáné dr. Egyed Ilona jegyző
Határidő: 2015. február 16. (pályázati kiírás közzétételére)
29/2015.(II.10.)Kt. számú határozat melléklete

Pályázati kiírás

Mélykút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (6449 Mélykút Petőfi tér 1.) a
Képviselő-testület 29/2015. (II.10.)Kt. számú határozata alapján
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nyilvános pályázat
útján történő értékesítésre hirdeti meg a Mélykút Város Önkormányzatának
tulajdonában álló alábbi ingatlant:
6449 Mélykút, Új u. 50. (359. hrsz.) alatti „kivett lakóház, udvar” megjelölésű,
359 m2 területű ingatlan.

Legalacsonyabb elvárt vételár: 100.000 - Ft, azaz egyszázezer 00/100 forint.
Fizetési feltételek: a vételár egy-összegben a szerződés aláírásakor esedékes,
részletfizetés nem lehetséges.

A pályázaton a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban:
Nvtv.) 13. § (2) bekezdése értelmében csak természetes személyek vagy az Nvtv. 3.
§ 1. pontjában meghatározott átlátható szervezet vehet részt.

A pályázat közzétételének napja:

2015. február 16.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2015. március 3. - 2015. március 18. közötti
időszakban.

Az ajánlatok benyújtásának helye, módja és ideje: Az ajánlatokat zárt borítékban
postai úton (cím: Mélykúti Polgármesteri Hivatal 6449 Mélykút, Petőfi tér 1.) vagy
személyesen (a Mélykúti Polgármesteri Hivatal 4. számú irodájában) kérjük
benyújtani egy eredeti és egy másolati példányban.

Az ajánlati kötöttség időtartama: Ajánlattevő ajánlatában köteles nyilatkozni arról,
hogy az ajánlatához 2015. augusztus 31. napjáig kötve marad.

A

pályázatra

vonatkozó

kérdések

feltevésének,

az

esetleges

további

információszerzés (konzultáció) helyének, idejének, illetve az ügyintéző személy
megjelölése: A pályázatban meghirdetett vagyontárgyak előzetes egyeztetést
követően tekinthetők meg. Egyeztetés, illetve a pályázati kiírással kapcsolatban
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további információ hivatali időben dr. Dudás Anita vezető-tanácsosnál kérhető a 0677/560-003 telefonszámon vagy személyesen a 3. számú irodában.

Az ajánlatok elbírálásának szempontrendszere, a döntéshozatal során kiemelt
jelentőséggel bíró elbírálási szempontok: kiíró szerv a legmagasabb összegű vételi
árat tevő ajánlattevőt hirdeti nyertesnek.

Az ajánlatok felbontásának helye, időpontja és módja: az ajánlatokat Mélykút Város
Képviselő-testületének Gazdasági Bizottsága bontja fel az ajánlattételi határidő
lejártát követő bizottsági ülésen. A Gazdasági Bizottság az ajánlatokat a vételár
nagysága szerint rangsorolja. Ha az ajánlatok egyezőek, a Gazdasági Bizottság az
ajánlattevőket meghívásos tárgyalásra kéri fel, amelynek feltételeit az ártárgyalás
megkezdését megelőzően közli a felekkel.

Az eredményhirdetés helye, időpontja és módja: az ajánlatokat a Gazdasági
Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület a benyújtási határidő lejártát követő
soron következő testületi ülésen bírálja el. Az eredményről a bírálattól számított 15
napon belül írásban értesítjük az ajánlattevőket.

A pályázatok elbírálására jogosult megnevezése: az átruházásáról Mélykút Város
Önkormányzat Képviselő-testülete határoz minősített többségű döntéssel.

A pályázó által benyújtandó iratok, igazolások:
a) vételi ajánlatot az ajánlott vételi ár megjelölésével,
b) a szerződéskötéshez szükséges személyazonosító adatok (név,
születési név, anyja neve, lakóhely, székhely, adóazonosító szám,
cégjegyzékszám, személyi szám)
c) nyilatkozat a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására
vonatkozóan, valamint az ajánlati kötöttség időtartamának elfogadására
vonatkozóan,
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d) jogi személy pályázó esetén 30 napnál nem régebbi, hiteles
cégkivonatot, eredeti aláírási címpéldányt.

A pályázati kiírás mellékleteinek jegyzéke:
- értékbecslés a 6449 Mélykút, Új u. 50. szám alatti ingatlanról,

A pályázati kiírásban nem szabályozott esetekben az önkormányzat tulajdonában
álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól szóló 19/2012. (XI.15.)
önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadóak.

Mélykút, 2015. február 16.

20. A Művelődési Ház és Fenyő Miksa Könyvtár Alapító Okiratának módosítása.
Előadó: Fuszkó Attila mb.igazgató
Napirendi pont tárgyalása a 100-18/2015. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva.

Fuszkó Attila mb. igazgató: Elmondja, hogy az alapító okirat módosítására azért
szükséges, mert az intézmény áfa besorolása 2015.január 1-vel megváltozott.

Dr.Sztantics Péter
képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
határozatát, mely szerint a bizottság javasolja a Művelődési Ház és Fenyő Miksa
Könyvtár Alapító Okiratának módosításának elfogadását.

Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele,
indítványa az előterjesztéssel kapcsolatban?

Jelenlévők részéről kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el.

Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás,
kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. Megkérdezi ki ért egyet az alapító
okirat módosításának elfogadásával?
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Kovács Tamás polgármester szavazás után
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat
Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

30/2015. (II.10.) Kt. számú
Művelődési Ház és Fenyő Miksa Könyvtár
Alapító Okiratának módosítása.

HATÁROZAT

1. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a jelen határozat 1. számú melléklete
szerinti Mélykút Város Önkormányzat Művelődési
Háza és Fenyő Miksa Könyvtára Alapító Okiratát
módosító okiratot, valamint a 2. számú melléklet
szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt Alapító Okiratot, egyúttal felhatalmazza
Kovács Tamás polgármestert azok aláírására.
2. A Képviselő-testület felkéri Kovács Tamás
polgármestert, hogy jelen határozatot és a
mellékleteit képező módosító okiratot, valamint a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító
Okiratot küldje meg a Magyar Államkincstár BácsKiskun Megyei Igazgatósága részére.
Felelős: Kovács Tamás polgármester
Határidő: 2015. február 28.

1. melléklet a 30/2015.(II.10.)Kt. számú határozathoz

Mélykút Város Önkormányzat Művelődési Háza és Fenyő Miksa Könyvtára
ALAPÍTÓ OKIRATÁT MÓDOSÍTÓ OKIRAT
Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete Mélykút Város Önkormányzat
Művelődési Háza és Fenyő Miksa Könyvtárának a 35/2014.(II.25.)Kt. számú
határozatával elfogadott Alapító Okiratát (továbbiakban: Alapító Okirat) az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az
alábbiak szerint módosítja:
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1. Az Alapító Okirat 10. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
„10. Általános forgalmi adó alanyisága:
Adóalany. Adószáma 15540801-1-03.”

2. melléklet a 30/2015.(II.10.)Kt. számú határozathoz

Alapító Okirat
1. Költségvetési szerv neve:
Mélykút Város Önkormányzat Művelődési Háza és Fenyő Miksa Könyvtára
2. Székhelye:
6449 Mélykút, Tópart 58.
3. Telephelyei:
6449 Mélykút, Tópart 58. (Művelődési Ház)
6449 Mélykút, Tópart 57/7. hrsz. (Sportcsarnok)
6449 Mélykút, Petőfi tér 2. (Fenyő Miksa Könyvtár)
6449 Mélykút, Hunyadi u. 18. (Alkotóház)
4. Létrehozásáról rendelkező jogszabály száma, kelte:
99/1993.(IX.29.) Kt számú határozat.
5. Jogszabályban meghatározott közfeladata:
Az intézmény ellátandó tevékenysége a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdése értelmében a kulturális szolgáltatás,
különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása és a helyi közművelődési
tevékenység támogatása.
6. A költségvetési elszámolási számla neve, száma:
Költségvetési elszámolási számla 11732174-15540801-00000000
7. A költségvetési szerv államháztartási szakágazat rend szerinti besorolása:
932900

Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás szabadidős tevékenység

Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése:
013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos
feladatok
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081030
082042
082044
082063
082091
082093
083030
095020

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Könyvtári szolgáltatások
Múzeumi kiállítási tevékenység
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr
művészetek
Egyéb kiadói tevékenység
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

8. Törzsszáma: 540809
9. Statisztikai számjele: 15540801-9329-322-03
10. Általános forgalmi adó alanyisága:
Adóalany. Adószáma: 15540801-1-03.
11. Vállalkozási tevékenysége arányának felső határa a szerv kiadásaiban:
Vállalkozási tevékenységet nem folytat.

12. Működési területe:
Mélykút város közigazgatási területe.

13. Alapítói jogokkal felruházott irányító szervének neve, székhelye:
Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete
6449 Mélykút, Petőfi tér 1

14. Felügyeleti szerve:
Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete
6449 Mélykút, Petőfi tér 1

15. Vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény vezetőjenek kinevezési rendje: a képviselő-testület – pályázat
alapján – a jogszabályban megállapított képesítési feltételeknek megfelelő vezetőt
nevez ki.

16. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
Foglalkoztatottjainak
jogviszonya
alapfeladatok
ellátása
tekintetében
közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló,
melyekre nézve a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó.
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Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.
évi IV. törvény (megbízási jogviszony) az irányadó.

17. A feladatellátást szolgáló vagyon:
Mélykút Város Önkormányzata tulajdonában lévő épület; a vagyonleltár alapján
nyilvántartott tárgyi eszközök és egyéb készletek.
A feladatok ellátásához az intézmény rendelkezésére áll az alábbi önkormányzati
tulajdonú ingatlan:
Ingatlan címe: Mélykút, Tópart 58. (57/4. hrsz.)
Ingatlan címe: Mélykút, Tópart 57/7 hrsz.
Ingatlan címe: Mélykút, Petőfi tér 2. (705. hrsz.)
Ingatlan címe: Mélykút, Hunyadi u. 18 (2301. hrsz.)

18. A vagyon feletti rendelkezés joga:
A fenti vagyontárgyak feletti rendelkezési jogokat Mélykút Város Önkormányzata
gyakorolja. Az intézmény vezetője köteles a vagyonhasznosítás során ezen Alapító
Okiratban meghatározott alaptevékenység ellátása érdekében működtetni az
átadott vagyont.

ZÁRADÉK

Az Alapító Okiratot Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
30/2015.(II.10.)Kt. számú határozatával jóváhagyta. Jelen Alapító Okirat 2015.
január 1. napján lép hatályba. Jelen alapító okirat hatálybalépésével a
35/2014.(II.25.)Kt. számú határozattal jóváhagyott Alapító Okirat hatályát veszti.

Mélykút, 2015. február 10.

Kovács Tamás
polgármester
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Több napirend, bejelentés nem volt. Kovács Tamás polgármester megköszöni a
megjelenést és az ülést berekeszti.

K.m.f.

Kovács Tamás
polgármester

Vargáné dr.Egyed Ilona
jegyző

Dr.Sztantics Péter
jegyzőkönyv-hitelesítő

Torma Gábor
jegyzőkönyv-hitelesítő
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