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JEGYZŐKÖNYV

Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30-án
14.00 órakor megtartott ülésén.

Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala – Tanácskozó Terem

Jelen vannak:

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

8 fő

Távolmaradt
képviselők:

89 %

Torma Gábor képviselő
1 fő

11 %

A napirendi pontok tárgyalásán jelen volt: Vargáné dr. Egyed
Ilona jegyző, dr. Börcsök Tímea aljegyző, Kósa Róbertné
lakosság szolg., csop.vez., Deákné Traski Katalin igazgató,
Fuszkó Attila mb.igazgató, Sántáné Czékus Tímea igazgató,
Burai Béla MRNÖ elnök.

Kovács Tamás polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a
képviselő-testület határozatképes, mivel a 9 fős képviselő-testületből az ülés
kezdetén 5 fő jelen van. A napirendi pont elfogadása előtt kéri a képviselő-testületet,
hogy válassza meg a jegyzőkönyv-hitelesítőket. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja
Jakity Attiláné képviselőt és Mikó Lászlóné képviselőt.

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
jegyzőkönyv két hitelesítőjének Jakity Attiláné
képviselőt és Mikó Lászlóné képviselőt 3 igen
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szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül
megválasztotta.

Kovács Tamás polgármester: Javaslatot tesz a napirendre.
- 21. napirendi pontként javasolja felvenni az „Jánoshalma-Mélykút
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás kamatmentes kölcsön iránti
kérelme” című napirendi pontot. 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 a „Jánoshalma-Mélykút Ivóvízminőség-javító Önkormányzati
Társulás kamatmentes kölcsön iránti kérelme” című napirendi pontot napirendre
tűzze.

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
úgy
döntött,
hogy
a
„Jánoshalma-Mélykút
Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati
Társulás
kamatmentes kölcsön iránti kérelme” című napirendi
pontot napirendjére tűzi.

Ezt követően a képviselő-testület a napirendet 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadta el:

NAPIREND:
1.

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

2.

A Művelődési Ház és Fenyő Miksa Könyvtár pénzügyi tárgyú kérelme.
Előadó: Fuszkó Attila mb. igazgató

3.

Az önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2015.(III.2.) önkormányzati
rendelet módosítása.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
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4.

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó közszolgáltatásról szóló 2/2015.(III.10.) rendelet módosítása.
Előadó: Kovács Tamás polgármester

5.

Beszámoló
a
Homokhátsági
Regionális
Önkormányzati Társulás 2014.évi működéséről.
Előadó: Bedő Tamás Társulási Tanács elnök

6.

A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodás 3.számú módosításának elfogadása.
Előadó: Kovács Tamás polgármester

7.

Tájékoztató a FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2014. évi szolgáltatási
tapasztalatairól, a működés feltételeiről.
Előadó: Agatics Roland ügyvezető

8.

Mélykút Város Önkormányzat Óvodája Alapító Okiratának módosítása.
Előadó: Vargáné dr. Egyed Ilona jegyző

9.

A képviselő-testület 2015. II. félévi munkatervének megállapítása.
Előadó: Kovács Tamás polgármester

Hulladékgazdálkodási

10. Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
11. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkájáról.
Előadó: Vargáné dr. Egyed Ilona jegyző
12. Mélykút Város Önkormányzat 2015.évi közbeszerzési tervének 2.számú
módosítása.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
13. A KEOP-1.2.0/09-11-2011-0039.azonosító számú pályázat finanszírozása.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
14. Közbeszerzési Bírálóbizottsági tagok megválasztása.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
15. Közbeszerzési eljárást lezáró döntés (KÖZOP-3.5.0-09-11)
Előadó: Bírálóbizottság elnöke
16. Tájékoztató Mélykút Város Önkormányzat
2015.június 30-ai állapot szerint.
Előadó: Kovács Tamás polgármester

pályázatainak

állásáról
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17. Kistérségi GYEP program befejezéséhez pénzösszeg biztosítása.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
18. Tervezési szerződések megkötése.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
19. Tájékoztató a konyhánál keletkezett bevételek és kiadások közötti
különbségről, a hátralék nagyságáról és összetételéről.
Előadó: Deákné Traski Katalin igazgató
20. Doszpod László Rákóczi u. 2.sz.alatti lakos kérelme.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
21. Jánoshalma-Mélykút
Ivóvízminőség-javító
kamatmentes kölcsön iránti kérelme.
Előadó: Kovács Tamás polgármester

1.

2.

Önkormányzati

Társulás

ZÁRT ülés:
A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnökének javaslatkérése 2015.évi
kitüntető díjakra.
Előadó: Rideg László elnök
Bényi Istvánné levele ügyelettel kapcsolatban.
Előadó:Kovács Tamás polgármester

Napirendi pontok tárgyalása:
1. Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
Napirendi pont tárgyalása a 100-160/2015. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Kopcsek Tamás képviselő megérkezett a testületi ülésre.

Kovács Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy benyújtásra
került a közművelődési érdekeltség növelő pályázat. A pályázati kiírás alapján a
közművelődési
intézmény
vagy
közösségi
színtér
műszaki,
technikai
eszközállományának,
berendezési
tárgyainak
gyarapítására,
épületek
karbantartására, felújítására lehetett pályázni. A támogatás minimális mértéke
100.000 Ft, maximális mértéke a vállalt önrész kilencszerese. Fentiek alapján a
pályázati cél a Művelődési Ház fűtéskorszerűsítése, a saját forrás mértéke 573.000
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Ft (céltartalékban elkülönítve), a fejlesztés teljes költsége 5.700.000 Ft (benyújtott
árajánlat alapján), melyet Ördögh Max készített. Elmondja továbbá, hogy 2015.
június 16-án Jánoshalma Város Önkormányzatánál a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés
elnöke, Rideg László elnök úr vezetésével a területi operatív programokkal
kapcsolatos egyeztetésen vettek részt Földes István alpolgármester úrral. 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
épviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

111/2015. (VI.30.) Kt. számú
Beszámoló a két ülés közötti fontosabb
eseményekről.

HATÁROZAT

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
két ülés közötti fontosabb eseményekről szóló
beszámolót elfogadja.

2. A Művelődési Ház és Fenyő Miksa Könyvtár pénzügyi tárgyú kérelme.
Előadó: Fuszkó Attila mb. igazgató
Napirendi pont tárgyalása a 100-138/2015. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. A napirendi pontot a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva.
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Fuszkó Attila mb.igazgató: Mint ismert 2015. április 15-én reggel a Művelődési Ház
nagytermében feltört a víz. A feltárás során azt tapasztalták, hogy a baj nagyobb,
mint egy sima csőtörés, továbbá megállapításra került, hogy a régi gerinchálózatra
ráépítették a művelődési házat. A csőhálózat, amely három intézmény vízellátását
biztosítja, teljesen elöregedett és korrodált. Szakemberek javaslatára -a
polgármester úr egyetértése mellett - felújítás, komplett új hálózat megépítése
történt. Kb.70 méter hálózat került felújításra. Magát a csőtörést a biztosítótársaság
felé is jelezték. A kárszakértő a helyszínre érkezett és jegyzőkönyvet is készített. A
biztosító társaság a bekerülési költség 1/3-át fizette meg, mivel az ő megítélésük
szerint ez már felújításnak minősül és nem hiba-javításnak. Mivel intézményünk
költségvetésében ilyen, vagy felújítási jellegű kiadás nem került betervezésre, a
keletkezett számlákat egy más költségvetési rovatról kellett ideiglenesen
átcsoportosítani.(víz és csatornadíjak). Kéri a 182.771.-Ft különbség megtérítését.

Jakity Attiláné képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozatát,
mely szerint a bizottság javasolja a képviselő-testületnek a 182.771,- Ft összegű
pótelőirányzat biztosítását a Művelődési Ház és Fenyő Miksa Könyvtár részére.

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
épviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

112/2015. (VI.30.) Kt. számú
HATÁROZAT
A Művelődési Ház és Fenyő Miksa Könyvtár részére
pótelőirányzat biztosítása.
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Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy a Művelődési Ház és Fenyő Miksa
Könyvtár részére 182.771.- Ft pótelőirányzatot
biztosít az általános tartalék terhére.

3.Az önkormányzat
rendelet módosítása.

költségvetéséről

szóló

3/2015.(III.2.)

önkormányzati

Előadó: Kovács Tamás polgármester
Napirendi pont tárgyalása a 100-147/2015. számú és a 100-159/2015. számú
írásbeli előterjesztések alapján történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. A napirendi
pontot a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön
csatolva.

Görhöny Edit pénzügyi ügyintéző: Szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a nyári
diákmunka keretében lehetőség nyílt 6 fő foglalkoztatására 2015.07.01.-2015.07.31
között napi 6 órában, időarányos bér és járulék kerül megtérítésre. Bevételi oldalon
nő az Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 601 E
Ft-tal és kiadási oldalon nő a Személyi juttatások 473 E Ft-tal, és nő a Munkaadókat
terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 128 E Ft-tal. Szennyvíz beruházás
keretében beszerzésre került egy traktor, egy munkagép és egy pótkocsi. A
beruházás az Ingatlanok beszerzése, létesítése soron került megtervezésre, a gépek
aktiválásához szükséges módosítás: csökken az Ingatlanok beszerzése, létesítése
43 486 E Ft-tal, és nő az Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 43 486 E Fttal. Az előterjesztés melléklete a Gondozási Központ üres álláshely betöltésére
irányuló kérelme. Az 1 fő létszám augusztus 1-től megtervezésre került, a
költségvetés tartalmazza, mérleg főösszeget nem módosítja.

Jakity Attiláné képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozatát,
mely szerint a bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a rendelet-tervezetnek az
elhangzott szóbeli kiegészítéssel történő elfogadását. A bizottság javasolja a
képviselő-testületnek a megüresedő álláshely 2015. augusztus 1. napjával történő
betöltésének engedélyezését.

Kiss István alpolgármester: Kérdezi, hogy a diákok hol fognak munkát végezni?

Kovács Tamás polgármester: A Viziközmű Társulatnál, a Gondozási Központban, a
Polgármesteri Hivatalban, a Gyermekjóléti Szolgálatnál és a GAMESZ-ban fognak a
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fiatalok dolgozni. 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. Először a Gondozási Központ
kérelmét bocsátja szavazásra. Megkérdezi ki ért egyet a Gondozási Központnál a
megüresedő álláshely augusztus 1-től történő betöltésével?

Kovács Tamás polgármester szavazás után
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat
épviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

HATÁROZAT

113/2015. (VI.30.) Kt. számú
Gondozási Központ kérelme
megüresedő álláshely betöltésére.

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Gondozási Központ kérelmét megvizsgálta és úgy
döntött, hogy a megüresedő álláshely határozatlan
idejű betöltéséhez 2015. augusztus 1. napjával
hozzájárul.
Felelős: Kovács Tamás polgármester
Határidő: 2015. július 15. (határozat megküldésére)

Kovács Tamás polgármester: A rendelet-tervezetet bocsátja szavazásra. Megkérdezi
ki ért egyet a rendelet-tervezet szóbeli kiegészítésekkel történő elfogadásával?

Kovács Tamás polgármester a szavazás után
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat
Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat
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és tartózkodás nélkül megalkotta az önkormányzat
költségvetéséről
szóló
3/2015.(III.2.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló
11/2015.(VII.15.)önkormányzati rendeletet, amely a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.

4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatásról szóló 2/2015.(III.10.) rendelet módosítása.
Előadó: Kovács Tamás polgármester

Napirendi pont tárgyalása a 100-145/2015. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. A napirendi pontot a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva.

Vargáné dr.Egyed Ilona jegyző: Elmondja, hogy a képviselő-testület elfogadta a nem
közművel
összegyűjtött
háztartási
szennyvíz
begyűjtésére
vonatkozó
közszolgáltatásról szóló rendeletét, mely július 1-jén lépett volna hatályba.
Polgármester úr és Földes István alpolgármester úr részéről az volt a kérés, hogy a
hatálybalépést halasszák el szakmai indokok miatt, azaz a rendelet 2015.
szeptember 1-jén lépjen hatályba. A módosító rendelet hatálybalépésével
kapcsolatban tájékoztatja a testületet, hogy a rendeletet az ülést követően ki kell
hirdetni, hogy 2015.július 1-jén hatályba léphessen.

Földes István alpolgármester: Az indoka az, hogy szeptember 4-ig kerül sor a
szennyvíz próbaüzem befejezésére. Ez azt jelenti, hogy ha teljes üzemben megy a
telep, az egész város rá lesz kötve, napi 21 m3 szippantott szennyvizet vihetnek be.
Ennek most töredéke kerül beszállításra. Ha növekszik a bekötések száma, akkor
emelkedhet a beszállított szennyvíz mennyisége is. Egyenlőre Bajára szállítják a
nem közművel összegyűjtött szennyvizet, ami anyagilag megterhelő.

Novák László képviselő megérkezik a testületi ülésre.
Jakity Attiláné képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozatát,
mely szerint a bizottság javasolja a képviselő-testületnek a rendelet-tervezet
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 rendelettervezet elfogadásával?

Kovács Tamás polgármester a szavazás után
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
6
igen
szavazattal,
1
tartózkodássál, ellenszavazat nélkül megalkotta a
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló
2/2015.(III.10.) rendelet módosításáról szóló
12/2015.(VI.30.) önkormányzati rendeletét, amely a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.

5.
Beszámoló
a
Homokhátsági
Regionális
Önkormányzati Társulás 2014.évi működéséről.

Hulladékgazdálkodási

Előadó: Bedő Tamás Társulási Tanács elnök
Napirendi pont tárgyalása a 100-136/2015. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. A napirendi pontot a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva.

Jakity Attiláné 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.
Jegyzőkönyv Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 30-án tartott üléséről.
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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
épviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

114/2015. (VI.30.) Kt. számú
HATÁROZAT
Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás 2014.évi működéséről.

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás 2014. évi működéséről
szóló beszámolót tudomásul vette.
Felelős: Kovács Tamás polgármester
Határidő: 2015. július 15.(határozat megküldésére)

6. A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodás 3.számú módosításának elfogadása.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
Napirendi pont tárgyalása a 100-137/2015. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. A napirendi pontot a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva.

Jakity Attiláné 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 3. sz.
módosítás elfogadásával?

Kovács Tamás polgármester szavazás után
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat
épviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

115/2015. (VI.30.) Kt. számú
HATÁROZAT
A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodás 3. számú módosításának elfogadása.
Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Homokhátsági
Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás 3.
számú módosításának elfogadása” tárgyú előterjesztést és a következő döntést
hozza.
A Képviselő testület elfogadja az előterjesztés szerinti Társulási Tanács, Felügyelő
Bizottság valamint a Tanács helyettes tagjait, és felhatalmazza a polgármestert a
megállapodás ez irányú módosítása miatt a Társulási megállapodás 3. számú
módosításának aláírására.
Határidő: 2015. július 15.(határozat megküldésére)
Felelős: Kovács Tamás polgármester

7. Tájékoztató a FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2014. évi szolgáltatási
tapasztalatairól, a működés feltételeiről.
Előadó: Agatics Roland ügyvezető
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Napirendi pont tárgyalása a 100-143/2015. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. A napirendi pontot a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva.

Jakity Attiláné képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozatát,
mely szerint a bizottság javasolja a képviselő-testületnek a tájékoztató elfogadását.

Kovács Tamás polgármester: Mivel Agatics úr az ülésen nem tudott megjelenni
javasolja, hogy a közszolgáltatással kapcsolatosan felmerülő kérdéseket írásban
tegyék fel a Kft részére. A két kukás rendszer még nem került bevezetésre
Mélykúton így erről a tapasztalataikat nem tudják elmondani, erről a cégvezető tudna
nyilatkozni más településeken tapasztaltakról. Annyi tudomására jutott, hogy egy
picit megzavarja az embereket, van aki úgy értelmezi, hogy több mennyiséget rakhat
ki ugyanabból a hulladékból.
Dr.Sztantics Péter képviselő megérkezik a testületi ülésre.

Kiss István alpolgármester: Elmondja, hogy némely vállalkozók nem rendelkeznek
nagy gyűjtőedénnyel, a szemetet mégis elviszik a Kft dolgozói, mert zsebbe fizetnek
a sofőrnek. Gondolja, hogy más településeken is így megy. Ezt mindenképpen
jelezni kellene az ügyvezető felé és rendbe kellene tenni.

Kovács Tamás polgármester: Megoldaná ezt a problémát, ha kamerát szerelnének
fel egy pár autóra.

Kiss István alpolgármester: Ő nem fizet zsebbe, a Magellán étteremnél a nagy
gyűjtő, ha púpozva van pakolva, akkor a tetejéről ledobálják a hulladékot és nem
viszik el. A másik, amit lát, hogy a piactér sarkán lévő kuka már másnap tele van. Azt
meg lehet nézni kamerával, hogy ki hordja tele?

Kovács Tamás polgármester: Javasolja, hogy jelezzék írásban a Kft felé az
alpolgármester úr által mondottakat. A piactér sarkán lévő kukát nem telehordják,
bár már ilyen problémájuk is volt, hanem rendszeresen nem ürítik ki. Javasolja, hogy
ezt a problémát is jelezzék, illetve kérdezzék meg azt is, hogy Mélykúton mikor kerül
bevezetésre a két kukás rendszer.

Kopcsek Tamás képviselő: Amikor a piacnak vége a kukát le kellene zárni lakattal.
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Kovács Tamás polgármester: Meg lehet próbálni. Aki a piacot takarítja, van kulcsa
hozzá.

Mikó Lászlóné képviselő: Volt már, amikor zárták, egy ideig működött.

Földes István alpolgármester: A két gyűjtőedény, ami a piac sarkán található elég,
ezzel nincs baj. Az ürítés a probléma. A két hete szerdán a diszpécserrel beszélt,
akkor csütörtökön kiürítették mindkét kukát. Most csütörtökön nem szólt külön, most
is itt maradt az egyik.

Kovács Tamás polgármester: A Kft-én belül szervezettségi problémát lát. Úgy látja,
hogy nem megy át az információ a gyakorlati megvalósításba. Ezt is jelezniük
kellene. Az előbb említett esetben is a számla biztosan érkezni fog, míg a kuka nem
került ürítésre. 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
tájékoztató elfogadásával?

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

116/2015. (VI.30.) Kt. számú
Tájékoztató a FBH-NP Közszolgáltató
Nonprofit Kft. 2014. évi szolgáltatási
tapasztalatairól, a működés feltételeiről.

1.

HATÁROZAT

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2014. évi
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2.

szolgáltatási tapasztalatairól, a működés feltételeiről
szóló tájékoztatót elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a
következő témakörökben forduljon a Szolgáltatóhoz,
majd a válaszról tájékoztassa a Képviselő-testületet:
- Mikor kerül bevezetésre a két kukás szelektív
hulladékgyűjtés,
- Az autón lévő alkalmazottak esetenként
feltételezhetően saját zsebre dolgozhatnak,
főleg vállalkozóknál keletkező szemétszállítás
esetében,
- A
piactéren
lévő
kukát
nem ürítik
rendszeresen,
- A számlázás és a tényleges elszállítás nem
minden esetben kapcsolódik egymáshoz.

Felelős: Kovács Tamás polgármester
Határidő: 2015. július 20.

8. Mélykút Város Önkormányzat Óvodája Alapító Okiratának módosítása.
Előadó: Vargáné dr. Egyed Ilona jegyző
Napirendi pont tárgyalása a 100-150/2015. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. A napirendi pontot a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva.

Vargáné dr.Egyed Ilona jegyző: Az előző testületi ülés döntése alapján elkészült az
új alapító okirat, mely szeptember 1-től lép életbe.

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

Kovács Tamás polgármester szavazás után
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat
épviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
117/2015. (VI.30.) Kt. számú
Mélykút Város Önkormányzat Óvodája
Alapító Okiratainak módosítása.

HATÁROZAT

1. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a jelen határozat
1. melléklete szerinti Mélykút Város Önkormányzat Óvodája Alapító Okiratát
módosító okiratot, valamint a 2. melléklet szerinti módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Kovács Tamás polgármestert az Alapító
Okiratot módosító okirat, valamint az egységes szerkezetbe foglalt Alapító
Okirat aláírására.
3. A Képviselő-testület felkéri Kovács Tamás polgármestert, hogy jelen
határozatot és a mellékleteit képező módosító okiratokat, valamint a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító Okiratokat küldje meg a
Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága részére.
Felelős: Kovács Tamás polgármester
Határidő: 2015. július 7.
1. melléklet a 117/2015.(VI.30.)Kt. számú határozathoz
Okirat száma: 21-10/2015.
Módosító okirat
Mélykút Város Önkormányzat Óvodája, a Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete által
2013. április 30. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján – az
57/2013.(IV.30.) Kt. számú határozatra figyelemmel –a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat preambulumának helyébe a következő rendelkezés lép:
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„Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján Mélykút Város Önkormányzat
Óvodája alapító okiratát a következők szerint adom ki:”
2. Az alapító okirat 4. pontja helyébe –mely a módosított okiratban 1.2.2. pont alatt szerepel a következő rendelkezés lép:
„ Telephelye:
1

telephely megnevezése
II. számú Óvoda

telephely címe
6449 Mélykút, Hunyadi u. 5.”

3. Az alapító okirat 22. pontja helyébe –mely a módosított okiratban 6.3. pont alatt szerepel- a
következő rendelkezés lép:
„A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési intézmény

1

1.1.1. székhelyén: 69 fő
1.1.2. telephelyén:
Telephely megnevezése
II. számú Óvoda

maximális gyermek-, tanulólétszám
75 fő”

4. Az alapító okirat 18. pontja helyébe – mely a módosított okiratban 6.2.3. pont alatt
szerepel- a következő rendelkezés lép:
„{A köznevelési intézmény} gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: a költségvetési szerv az
intézmény költségvetésében jóváhagyott előirányzatok keretei között önállóan gazdálkodik, pénzügyigazdasági feladatait a Mélykúti Polgármesteri Hivatal látja el az intézmények között kötött
munkamegosztási megállapodás alapján.”

Az alapító okiratból az 5., 8., 10., 11., 12., 17., és 23. pontok elhagyásra kerülnek.
Jelen módosító okiratot 2015. szeptember 1. napjától kell alkalmazni.
Kelt: Mélykút, 2015. június 30.
P.H.

Kovács Tamás
polgármester

2. melléklet a 117/2015.(VI.30.)Kt. számú határozathoz
Okirat száma: 21-11/2015.

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
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Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján Mélykút Város Önkormányzat
Óvodája alapító okiratát a következők szerint adom ki:
1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye
1.2. A költségvetési szerv
1.2.1. megnevezése: Mélykút Város Önkormányzat Óvodája
1.2.2. rövidített neve: Mélykúti Óvoda
1.3. A költségvetési szerv
1.3.1. székhelye: 6449 Mélykút, Petőfi tér 5.
1.3.2. telephelye:
telephely megnevezése
1 II. számú Óvoda

telephely címe
6449 Mélykút, Hunyadi u. 5.

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2010. 08. 01.
2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1. megnevezése: Mélykút Város Önkormányzat
2.2.2. székhelye: 6449 Mélykút, Petőfi tér 1.
2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének
megnevezése
székhelye
1 Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ
6456 Madaras, Nagyboldogasszony utca 1.

3.A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének
3.1.1. megnevezése: Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete
3.1.2. székhelye: 6449 Mélykút, Petőfi tér 1.

4.A költségvetési szerv tevékenysége
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Az intézmény ellátandó tevékenysége a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 6. pontja értelmében az óvodai ellátásról
való gondoskodás. Az intézmény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, valamint a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben foglaltak szerinti
tevékenységet látja el.
4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma
szakágazat megnevezése
1 851011
Óvodai nevelés, ellátás
4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
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Feladata: Óvodai nevelés
• Az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az
óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven
belül betölti, feltéve, hogy minden a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi
körzet több településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen
található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel
rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
• Az óvoda a gyermek hároméves korától ellátja - a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint - a gyermek napközbeni ellátásával
összefüggő feladatokat is.
• Az óvodai foglalkozások oly módon történő megszervezése, hogy az óvoda a szülők igényei
szerint eleget tudjon tenni az óvodai neveléssel, a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő
feladatoknak.
• A gyermek utoljára abban az évben kezdhet óvodai nevelési évet, amelyben a hetedik életévét
betölti. Abban az évben, amelyben a gyermek a hetedik életévét betölti, akkor kezdhet újabb
nevelési évet az óvodában, ha augusztus 31. után született, és a nevelési tanácsadó vagy a
szakértői és rehabilitációs bizottság javasolja, hogy még egy nevelési évig maradjon az
óvodában.
• Cigány kisebbségi kulturális nevelés magyar nyelven.
• Fogyatékosságból eredő hátrányok csökkentését szolgáló tevékenységek.
Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás:
• gyógypedagógiai nevelés-oktatás
A sajátos nevelési igényű gyermekek részére különleges gondozás keretében állapotának
megfelelő gyógypedagógiai ellátás biztosítása attól kezdődően, hogy igényjogosultságát
megállapították. A különleges gondozás biztosítása – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 47.§ (1) alapján – a gyermek, tanuló életkorától és állapotától függően az
óvodai nevelés keretében történik, a többi gyerekkel integráltan azonos óvodai csoportban a
Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által készített szakvélemény alapján.
• logopédiai ellátás
A logopédiai szolgáltatás biztosítása – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
18.§ (2) bekezdés e) pontja – alapján történik. A logopédiai szolgáltatás feladata a
beszédindítás, beszédhibák javítása, nyelvi-kommunikációs zavarok javítása, dyslexia
megelőzése és gyógyítása.
Az Óvodában a nevelés a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és az óvodai nevelés
országos alapprogramjáról szóló 137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet figyelembe vételével elkészített
és jóváhagyott helyi pedagógiai program, továbbá az önkormányzat intézkedési terve és az intézmény
Szervezeti és Működési Szabályzata szerint folyik.
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati funkciószám
kormányzati funkció megnevezése
1
091110
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091120
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének,
2
ellátásának szakmai feladatai
3
091130
Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
4
091140
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Mélykút város közigazgatási területe.
4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: A költségvetési szerv
vállalkozási tevékenységet nem folytat.
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5.A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét, az óvoda
képviseletére jogosult óvodavezetőt a képviselő-testület bízza meg a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény, valamint a Kjt. végrehajtásáról szóló 138/1992.(X.8.)Kormányrendelet alapján.
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony
jogviszonyt szabályozó jogszabály
közalkalmazotti jogviszony
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
1
törvény
2 munkaviszony
A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
3 megbízási jogviszony
5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: A költségvetési szerv szervezeti
felépítését, a működésére vonatkozó szabályokat a költségvetési szerv Szervezeti és Működési
Szabályzata tartalmazza.

6.A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések
6.1. A köznevelési intézmény fenntartójának
6.1.1.megnevezése: Mélykút Város Önkormányzat
6.1.2.székhelye: 6449 Mélykút, Petőfi tér 1.
6.2. A köznevelési intézmény
6.2.1. típusa: óvoda
6.2.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés és gyermekek
napközbeni ellátása
6.2.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: a költségvetési szerv az intézmény
költségvetésében jóváhagyott előirányzatok keretei között önállóan gazdálkodik,
pénzügyi-gazdasági feladatait a Mélykúti Polgármesteri Hivatal látja el az intézmények
között kötött munkamegosztási megállapodás alapján.
6.3. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési
intézmény
6.3.1. székhelyén: 69 fő
6.3.2. telephelyén:
Telephely megnevezése
maximális gyermek-, tanulólétszám
1 II. számú Óvoda
75 fő
6.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:
ingatlan címe
ingatlan
helyrajzi
száma
1

6449 Mélykút, Petőfi tér 5.

713.

ingatlan
hasznos
alapterülete
(m2)
287,47

vagyon feletti
rendelkezés joga vagy a
vagyon használati joga

az
ingatlan
funkciója,
célja
Az
önkormányzat óvodai
tulajdonában lévő, az nevelés
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6449 Mélykút, Hunyadi u. 5.

1004.

551

2

általa
térítésmentes
használatba
adott
vagyonnal az intézmény
az önkormányzatnak a
vagyonhasznosítás
rendjéről szóló hatályos
rendelete
szerint
rendelkezik.
Az
önkormányzat
tulajdonában lévő, az
általa
térítésmentes
használatba
adott
vagyonnal az intézmény
az önkormányzatnak a
vagyonhasznosítás
rendjéről szóló hatályos
rendelete
szerint
rendelkezik.

ellátása

óvodai
nevelés
ellátása

7.Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot 2015. szeptember 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési
szerv 2013. április 30. napján kelt alapító okiratot visszavonom.

Kelt: Mélykút, 2015. június 30.

P.H.

Kovács Tamás
polgármester

9. A képviselő-testület 2015. II. félévi munkatervének megállapítása.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
Napirendi pont tárgyalása a 100-149/2015. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. A napirendi pontot a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva.

Vargáné dr.Egyed Ilona jegyző: Elmondja, hogy az SZMSZ szerint a hónap utolsó
keddjén ülésezik a testület. Ez alól kivétel az augusztus 11-ei ülés, amikor a mélykúti
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díjak átadásával kapcsolatban a testület mindenképpen ülésezik, így erre az
időpontra belekerült még néhány napirendet. A közmeghallgatás időpontjára pedig
október 20-ra tett a polgármester úr javaslatot.

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 II.félévi
munkaterv elfogadásával?

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

118/2015. (VI.30.) Kt. számú
2015. II. félévi munkaterv
elfogadása.

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Képviselő-testület 2015. II. félévi munkatervét az
alábbiak szerint állapítja meg:

MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2015. II. FÉLÉVI
MUNKATERVE
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I.
ÜLÉSTERV

1. ÜLÉS
Időpontja:
2015. augusztus 11.
A testületi anyag kiküldésének időpontja: 2015. augusztus 5.
Napirend:
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.
Előadó: Vargáné dr. Egyed Ilona jegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
Gondozási Központ Alapító Okiratának módosítása.
Előadó: Deákné Traski Katalin igazgató
Véleményezi: Humánpolitikai Bizottság
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.
Előadó: Deákné Traski Katalin igazgató
Véleményezi: Humánpolitikai Bizottság
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
ÉPTESZ Kft. ügyvezetésével kapcsolatos döntések meghozatala.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
Véleményezi: Gazdasági Bizottság
A Központi Címnyilvántartási Rendszer kialakításához kapcsolódó döntések
meghozatala.
Előadó: Vargáné dr. Egyed Ilona jegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
Döntés a felnőtt háziorvosi feladatellátás további módjáról.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
Véleményezi: Humánpolitikai Bizottság
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
Döntés a gyermek háziorvosi feladatellátás további módjáról.
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Előadó: Kovács Tamás polgármester
Véleményezi: Humánpolitikai Bizottság
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
Beszámoló az Óvoda 2014/2015. nevelési évi munkájáról.
Előadó: Hatalóczky Tiborné óvodavezető
Véleményezi: Humánpolitikai Bizottság
Mélykút Város Önkormányzat Óvodája 2014-2015. nevelési évre vonatkozó
munkatervének véleményezése.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
Véleményezi: Humánpolitikai Bizottság
Tájékoztató a „Mélykúti Napok – 2015.” programjáról.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
Döntés „Mélykút Város Díszpolgára” cím adományozásáról (zárt ülés).
Előadó: Kovács Tamás polgármester
Véleményezi: Humánpolitikai Bizottság
Döntés „Mélykút Városért Díj” adományozásáról (zárt ülés).
Előadó: Kovács Tamás polgármester
Véleményezi: Humánpolitikai Bizottság
2. ÜLÉS

Időpontja:
2015. szeptember 29.
A testületi anyag kiküldésének időpontja: 2015. szeptember 21.
Napirend:

Tájékoztató a Bács-Kiskun Megye Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatal
Munkaügyi Kirendeltsége Mélykút várost érintő munkanélküliség helyzetéről.
Előadó: Mészáros Pongrác kirendeltség-vezető
Véleményezi: Humánpolitikai Bizottság

A szociális rászorultságtól függő helyi pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló
4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
Véleményezi: Humánpolitikai Bizottság
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról.
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Előadó: Kovács Tamás polgármester
Véleményezi: Humánpolitikai Bizottság
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
Pályázat kiírása a Gondozási Központ igazgatói álláshelyére.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
Véleményezi: Humánpolitikai Bizottság
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
Döntés Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjainak megválasztásáról a háziorvosi és
házi gyermekorvosi ügyeleti ellátásra vonatkozó közbeszerzési eljáráshoz
kapcsolódóan.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
Pályázatokkal kapcsolatos tájékoztató.
Előadó: Kovács Tamás polgármester

KÖZMEGHALLGATÁS
2015. október 20. 17.00 óra
Időpontja:
Helye: Művelődési Ház (6449 Mélykút, Tópart 58.)

3. ÜLÉS

Időpontja:
2015. október 27.
A testületi anyag kiküldésének időpontja: 2015. október 19.
Napirend:
Tájékoztató a Rehabilitációs Foglalkoztató működéséről.
Előadó: Székely József ügyvezető
Véleményezi: Humánpolitikai Bizottság
Tájékoztató az ÉPTESZ Kft. 2014. évi temetőüzemeltetéséről.
Előadó: ügyvezető
Véleményezi: Gazdasági Bizottság
Beszámoló a Strandfürdő 2015. évi tevékenységéről.
Előadó: ügyvezető
Véleményezi: Gazdasági Bizottság
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Javaslat a földterületek bérbeadásának díjtételére a 18/2011.(II.15.) Kt. számú
határozat I.4. pontja alapján.
Előadó: Torma Gábor, a Gazdasági Bizottság elnöke
Véleményezi: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek
elidegenítéséről szóló 10/2006.(IV.26.) rendelet módosítása.
Előadó: polgármester
Véleményezi: Gazdasági Bizottság
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

bérletéről

és

4. ÜLÉS

Időpontja:
2015. november 24.
A testületi anyag kiküldésének időpontja: 2015. november 16.

Beszámoló a Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség valamint a Kiskunhalas
HTP 2014. évi munkájáról.
Előadó: Babud Jenő tű. alezredes
Beszámoló a Bajavíz Kft. 2014. évi tevékenységéről.
Előadó: Székelyhidi András ügyvezető
Véleményezi: Gazdasági Bizottság
Beszámoló a Tűzker IMP Tüzeléstechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Bt 2014. évi
tevékenységéről.
Előadó: Pesti Jenő ügyvezető
Véleményezi: Gazdasági Bizottság
A 2016. évi élelmezési norma megállapítása.
Előadó: Deákné Traski Katalin igazgató
Véleményezi: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

5. ÜLÉS
Időpontja:
2015. december 22.
A testületi anyag kiküldésének időpontja: 2015. december 14.
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Napirend:
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
Beszámoló az Önkormányzati Tájékoztató Szerkesztőbizottságának munkájáról.
Előadó: Börcsökné Kiss Erzsébet, a Szerkesztőbizottság Elnöke
Pályázat kiírása Mélykút Város Önkormányzat Óvodája óvodavezetői álláshelyére.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
Véleményezi: Humánpolitikai Bizottság
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
Pályázat kiírása a GAMESZ igazgatói álláshelyére.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
Véleményezi: Gazdasági Bizottság
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
Az önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

A képviselő-testület 2016. I. félévi munkatervének megállapítása.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Mélykút Város Sportkoncepciójának elfogadása.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
Véleményezi: Humánpolitikai Bizottság

II.
EGYEBEK
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1. A Képviselő-testület üléseit a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében
tartja, de szükség esetén ettől a polgármester utasítása alapján el lehet térni.
2. A polgármester minden képviselő-testületi ülés elején beszámol a két ülés
közötti fontosabb eseményekről.
3. Az érintett bizottságok elnökei minden negyedévben - a két ülés közötti
fontosabb eseményekről szóló beszámoló után – tájékoztatást adnak az
átruházott hatáskörben hozott döntéseikről.

10. Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata.
Előadó: Kovács Tamás polgármester

Napirendi pont tárgyalása a 100-152/2015. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. A napirendi pontot a Humánpolitikai
Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva.

Dr. Börcsök Tímea aljegyző: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a tegnapi nap
folyamán kapták kézhez az Országos Nyugdíjfolyósító Főigazgatóságtól a
nyugdíjasok számára vonatkozó adatokat, amelyeket beépítettek az indikátor
táblázatokban, valamint a HEP szöveges részéhez készítettek egy kiegészítő
anyagot. Ezek az anyagok az ülés előtt kiosztásra kerültek. A dokumentumot a
Humánpolitikai Bizottságon kívül megtárgyalta a Roma Nemzetiségi Önkormányzat,
valamint a Helyi Esélyegyenlőségi Fórum is, mindkét szervezet javasolja annak
elfogadását.

Kopcsek Tamás képviselő: Ismerteti a Humánpolitikai Bizottság határozatát, mely
szerint a bizottság a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatát az
előterjesztéshez képest változatlan tartalommal javasolja elfogadni a képviselőtestületnek.

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 program
elfogadásával?

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

119/2015. (VI.30.) Kt. számú
Helyi Esélyegyenlőségi Program
felülvizsgálatának elfogadása.

HATÁROZAT

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. §
(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva – Mélykút Város Önkormányzat Helyi
Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatát az
előterjesztéshez képest változatlan tartalommal
elfogadja.

Felelős: Kovács Tamás polgármester
Határidő: azonnal

11. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkájáról.
Előadó: Vargáné dr. Egyed Ilona jegyző

Napirendi pont tárgyalása a 100-146/2015. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. A napirendi pontot a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva.

Vargáné dr.Egyed Ilona jegyző: Jogszabályi előírás, hogy a hivatal vezetője
beszámol a hivatal munkájáról. Csoportbontásban, feladatonként készült el a
beszámoló. A legnagyobb félelme a hivatalban dolgozóknak, hogy a járási hivatalok
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olyan államigazgatási feladatokat fognak elvonni, ami nélkül a hivatal léte
megkérdőjeleződik. Az is elképzelhető, hogy a MÁK a pénzügyi részét fogja elvonni.

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
épviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

120/2015. (VI.30.) Kt. számú
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal
2014. évi munkájáról.

HATÁROZAT

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkájáról szóló
tájékoztatót elfogadja.

12. Mélykút Város Önkormányzat 2015.évi közbeszerzési tervének 2. számú
módosítása.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
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Napirendi pont tárgyalása a 100-140/2015. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. A napirendi pontot a Gazdasági Bizottság
tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva.

Kovács Tamás polgármester: Elmondja, hogy a közbeszerzési terv kiegészítésre
kerül a „Kerékpárút építése az 55-ös számú főút mellett” című pályázathoz
kapcsolódó eszközbeszerzés, a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0039. azonosító számú
„Mélykút Város Önkormányzat szennyvízcsatornázási és szennyvíztisztítása” című
pályázathoz kapcsolódó pótbekötések kivitelezése, illetve a „Háziorvosi és házi
gyermekorvosi ügyelet ellátása” sorokkal.

Dr.Sztantics képviselő: Ismerteti a Gazdasági 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.

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

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

121/2015. (VI.30.) Kt. számú
Mélykút
Város
Önkormányzat
2015. évi közbeszerzési tervének
II. számú módosítása.

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 46/2015. (III. 31.) Kt. számú határozattal
elfogadott és a 82/2015. (IV.28) Kt. számú határozatával módosított 2015. évi közbeszerzés tervét az alábbi
sorokkal egészíti ki:

Közbeszerzés tárgya:
„Kerékpárút építése az 55-ös számú főút
mellett” című pályázathoz kapcsolódó
eszközbeszerzés
KEOP-1.2.0/09-11-2011-0039. azonosító
számú „Mélykút Város Önkormányzat
szennyvízcsatornázási
és
szennyvíztisztítása” című pályázathoz
kapcsolódó pótbekötések kivitelezése
Háziorvosi és házi gyermekorvosi
ügyelet ellátása

Megindításának
tervezett dátuma

Becsült érték

Tervezett eljárás típusa

2015. július

11.400.000

Kbt. 122/A. §-a szerinti hirdetmény közzététele és tárgyalás
nélküli nemzeti eljárás

2015. június

26.900.000

Kbt. 122/A. §-a szerinti hirdetmény közzététele és tárgyalás
nélküli nemzeti eljárás

2015. október

60.000.000

Nemzeti eljárásrendben nyílt eljárás
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1. számú melléklet
ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV módosítással egységes szerkezetbe foglalva
Költségvetési szerv megnevezése: Mélykút Város Önkormányzat
Érintett költségvetési év: 2015.
Közbeszerzés tárgya:
Háziorvosi és házi gyermekorvosi
ügyelet ellátása Mélykúton
Kerékpárút építése az 55-ös számú főút
mellett belterületi szakaszon
„Kerékpárút építése az 55-ös számú főút
mellett” című pályázathoz kapcsolódó
eszközbeszerzés
KEOP-1.2.0/09-11-2011-0039. azonosító
számú „Mélykút Város Önkormányzat
szennyvízcsatornázási
és
szennyvíztisztítása” című pályázathoz
kapcsolódó pótbekötések kivitelezése
Háziorvosi és házi gyermekorvosi
ügyelet ellátása

Készítette:

Megindításának
tervezett dátuma

Becsült érték

2015. március

23.615,000

2015. május

150,000,000,-

2015. július

11.400.000

2015. június

26.900.000

Kbt. 122/A. §-a szerinti hirdetmény közzététele és tárgyalás
nélküli nemzeti eljárás

2015. október

60.000.000

Nemzeti eljárásrendben nyílt eljárás

Vargáné dr. Egyed Ilona jegyző;

Tervezett eljárás típusa
Kbt. 122/A. §-a szerinti hirdetmény közzététele és tárgyalás
nélküli nemzeti eljárás
Kbt. 122/A. §-a szerinti hirdetmény közzététele és tárgyalás
nélküli nemzeti eljárás
Kbt. 122/A. §-a szerinti hirdetmény közzététele és tárgyalás
nélküli nemzeti eljárás

Horváth Ferencné pénzügyi csoportvezető;

Kósa Róbertné csoportvezető
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13. A KEOP-1.2.0/09-11-2011-0039.azonosító számú pályázat finanszírozása.
Előadó: Kovács Tamás polgármester

Napirendi pont tárgyalása a 100-142/2015. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. A napirendi pontot a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva.

Kovács Tamás polgármester: Elmondja, hogy a beruházáshoz jóváhagyott összeget
95 %-ban Európai Uniós forrásból, 5 %-ban BM önerőalapból finanszírozzák. A
kivitelezéshez kapcsolódó számlák beérkezése folyamatos, a kifizetési kérelem
benyújtásához az önkormányzatnak igazolnia kell a saját erő, valamint az ÁFA
utalását. A BM önerő előlegének elhasználása után a saját erő és az ÁFA összegét a
költségvetésből szükséges megelőlegezni, mert a BM támogatás a kiutalt előleg
elszámolása után utólagosan kerül kifizetésre, valamint az ÁFA vissza igénylése is
utólag történik. A megelőlegezett összegek az elszámolás után visszaérkeznek.
Kérdezi Kósa Róbertnét, hogy mekkora az átfutási idő?

Kósa Róbertné: A BM önerő alapból még nem igényeltek, mert most költötték el az
előleg végét. Elméletileg a kifizetési kérelem jóváhagyása után megigénylésre kerül.
Most megpróbálják megkérni a fennmaradó összeget, hogy utalják ki ugyan úgy
előlegként.
Kovács Tamás polgármester: Amennyiben az összeg kiutalásra kerül, akkor nem kell
finanszírozni az önkormányzatnak, ha nem kerül, vagy nem az egész összeg kerül
kiutalásra, akkor kell.

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.
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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
épviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
122/2015. (VI.30.) Kt. számú
KEOP-1.2.0/09-11-2011-0039.
azonosító számú pályázatban az önerő
és az ÁFA összegének biztosítása.

HATÁROZAT

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0039.
azonosító
számú
„Mélykút
Város
szennyvízcsatornázási
és
szennyvíztisztítási
beruházása” című pályázatban benyújtott számlák
önerejének és ÁFA összegének kifizetéseihez
szükséges fedezetet az önkormányzat számlájáról
biztosítja. Felhatalmazza a pénzügyi csoport
vezetőjét, hogy a projektmenedzser írásbeli kérelme
alapján a Polgármester egyetértése mellett az
igényelt
összeget
a
pályázat
elkülönített
bankszámlájára az önkormányzat számlájáról utalja
át.
Felelős: Kovács Tamás polgármester
Határidő: igény esetén azonnal
14. Közbeszerzési Bírálóbizottsági tagok megválasztása.
Előadó: Kovács Tamás polgármester

Napirendi pont tárgyalása a 100-139/2015. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz.
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Kovács Tamás polgármester: „Kerékpárút építése az 55-ös számú főút mellett” című
pályázathoz kapcsolódó eszközbeszerzéshez a bírálóbizottság tagjait szükséges
megválasztaniuk. A tagjai között szavazati joggal kell rendelkeznie a közbeszerzés
tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel rendelkező
személynek. A pályázat tartalmazza a megépítésre kerülő kerékpárút
karbantartásához szükséges kisebb teljesítményű traktor beszerzését kiegészítő
felszerelésekkel (hómaró és szegélynyíró). A közbeszerzési eljárás tervezett
megindításának dátuma függ a pályázat elbírálásának dátumától, valószínűsíthetően
2015. július hónapban kerül rá sor. A Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjainak
javasolja megválasztani a közbeszerzés tárgya szerint Sári Sándor, közbeszerzésiKósa Róbertné, jogi- dr. Dudás Anita, és pénzügyi- Görhöny Edit személyeket.
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
épviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
123/2015. (VI.30.) Kt. számú
HATÁROZAT
Közbeszerzési Bírálóbizottsági tagok
választása
Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
„Kerékpárút építése az 55-ös számú főút mellett”
című pályázathoz kapcsolódó eszközbeszerzés
tárgyú közbeszerzési eljáráshoz Közbeszerzési
Bírálóbizottság tagjainak a következő személyeket
választja meg:
- Sári Sándor a közbeszerzés tárgya szerinti
szakértő,
- Kósa Róbertné közbeszerzési szakértő
- Dr. Dudás Anita jogi szakértő
- Görhöny Edit pénzügyi szakértő.
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A
bírálóbizottság
megbízatása
megindításától annak lezárásáig tart.

az

eljárás

Kovács Tamás polgármester: A másik közbeszerzési eljárás a KEOP-1.2.0/09-112011-0039. azonosító számú pályázat megvalósítása során felmerült pótbekötések
megépítésére vonatkozik. A tárgybani bekötések a pályázat feltétel rendszere szerint
támogatható bekötésnek számítanak, a pályázatban elszámolható költségnek
minősülnek, amennyiben a Közreműködő Szervezet a módosított műszaki tartalmat
jóváhagyja. A kivitelezési munkákra vonatkozó közbeszerzési eljárásban a
Képviselő-testület a 128/2013. (VI.25) Kt. számú határozatával hagyta jóvá a
Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjait, akiket az alábbi módosítással javasolja a
pótbekötések kivitelezésének eljárásában is megválasztani.
- közbeszerzés tárgya szerinti: Radvánszki János, közbeszerzési: Kósa
Róbertné, jogi: Dr. Börcsök Tímea, pénzügyi: Görhöny Edit személyeket
megválasztani. 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
épviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

124/2015. (VI.30.) Kt. számú
Közbeszerzési Bírálóbizottsági
választása.

HATÁROZAT
tagok

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
KEOP-1.2.0/09-11-2011-0039. azonosító számú
„Mélykút
Város
Önkormányzat
szennyvízcsatornázási
és
szennyvíztisztítása”
című
pályázathoz kapcsolódó pótbekötések kivitelezése
tárgyú közbeszerzési eljáráshoz Közbeszerzési
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Bírálóbizottság tagjainak a következő személyeket
választja meg:
-

Radvánszki János a közbeszerzés tárgya
szerinti szakértő,
- Kósa Róbertné közbeszerzési szakértő
- Dr. Börcsök Tímea jogi szakértő
- Görhöny Edit pénzügyi szakértő.
A
bírálóbizottság
megbízatása
az
eljárás
megindításától annak lezárásáig tart.

15. Közbeszerzési eljárást lezáró döntés (KÖZOP-3.5.0-09-11)
Előadó: Bírálóbizottság elnöke
Napirendi pont tárgyalása a 100-158/2015. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Kósa Róbertné, a Bírálóbizottság elnöke: A kerékpárút kivitelezési munkákra
vonatkozik a közbeszerzési eljárás. Sor került a bontásra és az ajánlatok
értékelésére, mely alapján a döntést meghozhatja a képviselő-testület. A szerződés,
ami megköttetésre kerül az felfüggesztő feltételű szerződés, azaz csak akkor lép
hatályba, amikor a támogatási szerződés aláírásra kerül.

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
bírálóbizottság javaslatának elfogadásával? Tájékoztatja a képviselőket, hogy név
szerinti szavazás következik. Jegyző asszony abc rendben felolvassa a képviselők
nevét, akik igen, nem, tartózkodom nyilatkozattal szavazhatnak.
Földes István igen, Jakity Attiláné igen, Kiss István igen, Kopcsek Tamás igen,
Kovács Tamás igen, Mikó Lászlóné igen, Novák László igen, dr.Sztantics Péter igen.
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Kovács Tamás polgármester szavazás után
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat
épviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

HATÁROZAT
125/2015. (VI.30.) Kt. számú
Közbeszerzési eljárást lezáró döntés (KÖZOP-3.5.0-09-11. kivitelezés)
Mélykút Város Önkormányzat, mint ajánlatkérő által Vállalkozási szerződés a
KÖZOP-3.5.0-09-11. számú „Kerékpárút építése Mélykúton az 55. sz. főút mellett”
elnevezésű projekt kivitelezési feladatainak ellátására tárgyú közbeszerzési
eljárásban a Bíráló Bizottság szakvéleménye alapján Mélykút Város Önkormányzat
Képviselő-testülete meghozta a következő
HATÁROZATOT
1.

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 151/2012. (IX.11) Kt. számú
határozattal elfogadott Közbeszerzési Szabályzat 8.1. pontja alapján
Vállalkozási szerződés a KÖZÖP-3.5.0-09-11. számú „Kerékpárút építése
Mélykúton az 55. sz. főút mellett” elnevezésű projekt kivitelezési feladatainak
ellátására tárgyú közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.

I. Eljárási döntés
Ajánlatot tevők:
DÉLÚT Kft. (6750 Algyő, Kastélykert u. 171.)
DUNA ASZFALT Kft (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.)
ALISCA BAU Építőipari Zrt. (7140 Bátaszék, Bonyhádi u. 30.)
Ki nem zárt ajánlattevők:
DÉLÚT Kft. (6750 Algyő, Kastélykert u. 171.)
DUNA ASZFALT Kft (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.)
ALISCA BAU Építőipari Zrt. (7140 Bátaszék, Bonyhádi u. 30.)
Érvényes ajánlattevők:
DÉLÚT Kft. (6750 Algyő, Kastélykert u. 171.)
DUNA ASZFALT Kft (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.)
ALISCA BAU Építőipari Zrt. (7140 Bátaszék, Bonyhádi u. 30.)
Alkalmasnak talált ajánlattevők:
DÉLÚT Kft. (6750 Algyő, Kastélykert u. 171.)
DUNA ASZFALT Kft (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.)
ALISCA BAU Építőipari Zrt. (7140 Bátaszék, Bonyhádi u. 30.)
Érvénytelen ajánlattevők:
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Nem volt.
II. Érdemi döntés
1. Az ajánlattételi felhívás rendelkezései szerint a jelen közbeszerzési eljárásban
ajánlatkérő a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás elve szerint értékeli az
érvényes ajánlatokat.
2. Érvényes ajánlatot tevő ajánlattevők ajánlatának ismertetése:
1. számú ajánlat:
Ajánlattevő neve:
DÉLÚT Kft.
Ajánlattevő székhelye:
6750 Algyő, Kastélykert u. 171.
Ajánlati ár:

nettó 148.488.808,- Ft + ÁFA

2. számú ajánlat:
Ajánlattevő neve:
DUNA ASZFALT Kft.
Ajánlattevő székhelye:
6060 Tiszakécske, Béke u. 150.
Ajánlati ár:

nettó 139.846.034,- Ft + ÁFA

3. számú ajánlat:
Ajánlattevő neve:
ALISCA BAU Építőipari Zrt.
Ajánlattevő székhelye:
7140 Bátaszék, Bonyhádi u. 30.
Ajánlati ár:

nettó 149.100.559,- Ft + ÁFA

Legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlattevő:
DUNA ASZFALT Kft (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.)
Nyertes ajánlattevő:
DUNA ASZFALT Kft (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.)
Nyertes ajánlattevő kiválasztásának indoka:
A Kbt. 71. § (2) bekezdés a) pontja és az ajánlattételi felhívásban meghatározott
feltételek alapján a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tették.
Jogorvoslati kérelem a Kbt. Szabályait sértő esemény tudomásra jutásától számított
15 napon belül, a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértő döntés esetében pedig a
kérelmező tudomására jutásától számított 10 napon belül nyújtható be. A jogsértés
megtörténtétől számított 90 napon túl kérelmet előterjeszteni nem lehet.
A Közbeszerzési Döntőbizottság kérelemre indult eljárásáért a 288/2011. (XII.22)
Kormányrendeletben meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.
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16. Tájékoztató Mélykút Város
2015.június 30-ai állapot szerint.

Önkormányzat

pályázatainak

állásáról

Előadó: Kovács Tamás polgármester
Napirendi pont tárgyalása a 100-141/2015. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Kovács Tamás polgármester: Napelemes kiserőmű pályázattal kapcsolatban
elmondja, hogy a napelemek a speditőr cégnél vannak, most vámolják, napokon
belül megérkeznek. Az ivóvízminőség-javító projekttel kapcsolatban elmondja, hogy
múlt kedd óta a csapból a tisztított víz folyik.

Dr.Sztantics Péter képviselő: A Néptánc, ami összeköt pályázat utolsó kifizetésnél
2.968.693.-Ft helyett csak 879.943.- Ft-ot hagytak jóvá. Kérdezi, hogy a kétmillió Ft
különbséget az önkormányzat biztosítja?

Kósa Róbetné: Elutasításra került egy szakmai magvalósító számla, a tábor számla
és egy járulék fizetés. Nem a számlákkal volt probléma, azt mondták mivel a
pályázat június 30-án zárult, ezért júniusban az összes számlát ki kellett volna fizetni,
holott volt egy állásfoglalásuk az ESZÁ-tól, melyben leírták, hogy 30 nap még
rendelkezésükre áll. A döntést megkifogásolták, de sajnos elutasításra került. A
helyszíni ellenőrzés során az ellenőrök is azt mondták, hogy igazuk van, és meg
kellene kapniuk az összeget, de sajnos nem így történt.

Kopcsek Tamás képviselő: Fellebbezni nem lehet?

Kósa Róbertné: Nincs ilyen lehetőség. Csak a bíróság út marad.

Dr.Sztantics Péter képviselő: Két millió forintról van szó. Egy ügyvéddel
megnézethetnék. Ha van egy állásfoglalás, akkor azt miért nem fogadták el?

Vargáné dr.Egyed Ilona jegyző: A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság vizsgálja meg az
ügyet.

Jegyzőkönyv Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 30-án tartott üléséről.

41

Kovács Tamás polgármester: Javasolja, hogy kérjék fel a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottságot, hogy vizsgálja át az iratokat. 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
tájékoztató elfogadásával és azzal, hogy kérjék fel a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottságot, hogy tájékozódjon a lehetőségekről.

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

126/2015. (VI.30.) Kt. számú
Tájékoztató Mélykút Város Önkormányzat
pályázatainak állásáról 2015.június 30-ai
állapot szerint.

HATÁROZAT

1. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a Mélykút Város Önkormányzat pályázatainak
állásáról szóló 2015.június 30-ai állapot szerinti
tájékoztatót elfogadja.
2. A képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottságot, hogy Néptánc, ami összeköt pályázat
iratait átnézve döntsön a további lehetőségek
igénybevételéről.
Felelős: Dr. Sztantics Péter, Biz. Elnök
Határidő: 2015. július 31.

17. Kistérségi GYEP program befejezéséhez pénzösszeg biztosítása.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
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Napirendi pont tárgyalása a 100-148/2015. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. A napirendi pontot a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva.

Kovács Tamás polgármester: A Kistérségi Társulás pályázata, a gyerekesély
program 2015. szeptember 30-val lezárásra kerül. Lehet az értelméről vitatkozni,
miként zajlott, mekkora pénzösszeg érkezett a gyerekekre és mekkora a projekt
felépítésére és fenntartására. A projekt 100 %-os támogatottságú. Az ilyen
pályázatoknál általában a végén jelentkezik a finanszírozási probléma. A
befejezéshez szükséges összegeket biztosítani kell. Tudni kell, hogy a Kistérségi
Társulásban valamikor született egy döntés, hogy a társulás hitelfelvétellel fogja
biztosítani a kb.70 millió forint összeget. A társulások most már nem preferált
szervezetek, projekteket kevesen visznek, az OTP, mint a számlavezetője, nem
biztosít hitel összeget. A jánoshalmi ülésen felmerült, hogy minden önkormányzat
álljon jót a saját projektjének megfelelő összegig. A rájuk eső összeg 17.400.587.- Ft.
Hitelfelvételben nem gondolkodik, mert veszélyeztetnék a nem konszolidált
önkormányzatoknak szóló pályázatot, amiben 180 milliónak a várományosai. Jövő
január-februárban legkésőbb a kölcsön összegét visszakapnák. Biztosítsanak egy
keretösszeget azzal a feltétellel, hogy nézzek meg, hogy az önkormányzat, mint
társulási tag finanszírozhatja-e a társulásnak a projektjét.

Vargáné dr.Egyed Ilona jegyző: Tájékoztatta a borotai jegyző, hogy állásfoglalást
fognak kérni a kormányhivataltól, hogy ez engedély nélküli pénzintézeti
tevékenységnek minősül-e? A jánoshalmi pénzügyi osztályvezető szerint
visszatérítendő átadott pénzeszköznek fogják minősíteni.

Kovács Tamás polgármester: Várják meg az állásfoglalást, azt követően biztosítsa
az önkormányzat a hiányzó pénzt, mivel a pályázatot be kell fejezni, és az összeg
meg fog térülni.

Dr.Sztantics Péter képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozatát,
mely szerint a bizottság javasolja a képviselő-testületnek a Jánoshalmi Kistérségi
Társulás részére visszatérítendő 17.400.587 Ft összegű pénzeszköz átadását.

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
kormányhivatal állásfoglalásának ismeretében- a 17.400.587.-Ft kamatmentes
kölcsön biztosításával?

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

127/2015. (VI.30.) Kt. számú
Kistérségi GYEP program befejezéséhez
pénzösszeg biztosítása.

HATÁROZAT

1.Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a Jánoshalmi Kistérségi Társulás TÁMOP 5.2.3-A11/1-2011-0004
azonosító
számú
„
Együtt
egymásért”komplex
program
a
gyermekszegénység
ellen”
tárgyú
projekt
befejezéséhez
17.400.587.Ft
kamatmentes
kölcsönt biztosít a kormányhivatal állásfoglalása
ismeretében.
2.A kölcsön visszafizetésének határideje a projekt
zárását követően beérkezett pénzösszegek után
azonnal.
Felelős: Kovács Tamás polgármester
Határidő: Szerződésben meghatározott feltételek
alapján.
18. Tervezési szerződések megkötése.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
Napirendi pont tárgyalása a 100-155/2015. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. A napirendi pontot a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság és a Gazdasági Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyvei külön csatolva.
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Kovács Tamás polgármester: A 2014 – 2020 fejlesztési ciklusban pályázni kívánnak
többek között a fedett piac, a Nagy utcai buszmegálló pár, valamint a hozzájuk
kapcsolódó parkoló és piaci út megépítésére. A piacon lenne egy kb. 498 m2-es zárt
épület 9 m magas gerincmagassággal, melynek az oldalait nyáron, és tavasszal ki
lehet nyitni, télen pedig zárttá lehet tenni. Közepén közlekedési lehetőség lenne, az
árusító asztalok oldal irányúak. Megtervezésre kerül egy irodai egység, mosdó, plusz
az épület mellett a tető lefutásban pecsenyesütő, pékség, vagy egyéb kereskedelmiegység kialakításának lehetősége lesz. A platánfák nem kerülnek kivágásra. A fa és
a téglaborítás dominál az épületen. Ahhoz, hogy pályázni tudjanak, tervek és
költségbecslés szükséges. Jelen előterjesztés a tervezésre érkezett ajánlatokat
tartalmazza. A parkolást úgy szeretnék kialakítani, hogy ahol most a nem használt
gomba faházak vannak, ott lenne egy lejárat, és a parkolás halszálka szerűen lenne
a mostani piacnak a szélén, plusz a leghátsó rész üresen maradna parkolási
lehetőségnek. A másik tervezésnél a buszmegálló leforduló ívének a tervezése is
benne van az anyagban. Itt nem abban gondolkodnak, hogy a buszok forduljanak,
hanem a menetirány szerinti beállás lenne a megoldás. A mostani füves területre
kerülne a buszmegálló épülete. Amikor a tervek elkészülnek, megnézik és
véleményezik. A több busz várakozására az a terv, hogy a vasútállomásnál
alakítanak ki egy buszmegállót, buszfordulóval, ezzel a helyi közlekedést is segítik
abból az irányból.

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

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
épviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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128/2015. (VI.30.) Kt. számú
Tervezési szerződések megkötése

1.

2.

-

-

3.

HATÁROZAT

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a Beszerzési Szabályzat alapján
tervezési szerződések megkötéshez kapcsolódó
beszerzési eljárás hatásköreit nem adja át a
Gazdasági Bizottság részére.
Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megállapítja,
hogy
legalacsonyabb
összegű
ellenszolgáltatás bírálati szempontra tekintettel a
Beszerzési Szabályzat III. rész 9. pont a) pontja
alapján:
fedett piac épületének tervezésével a Valkai és Fia
Mérnöki Iroda Kft (6728 Szeged, Alma u. 38.) szám
alatti vállalkozótól 490.000 Ft + ÁFA, bruttó 622.300
Ft összegben,
57/5. hrsz-ú ingatlan piaci útjának, valamint a
Mélykút Kossuth utca 705 hrsz-ú ingatlanára
buszmegálló pár és a Nagy utcai parkolók
tervezéséve Útterv ’83 Mérnöki Iroda Bt. (6726
Szeged, Vöcsök u. 11.) szám alatti vállalkozótól
495.000 Ft + ÁFA bruttó 628.650 Ft összegben
kerüljenek megbízásra.
Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert a megbízási
szerződések aláírására.
Felelős: Kovács Tamás polgármester
Határidő: 2015. július 31.

19.Tájékoztató a konyhánál keletkezett bevételek és
különbségről, a hátralék nagyságáról és összetételéről.

kiadások

közötti

Előadó: Deákné Traski Katalin igazgató

Napirendi pont tárgyalása a 100-151/2015. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. A napirendi pontot a Gazdasági Bizottság
tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva.
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Dr.Sztantics Péter képviselő: Ismerteti a Gazdasági Bizottság határozatát, mely
szerint a bizottság felkéri Deákné Traski Katalin igazgatót, hogy a képviselő-testületi
ülésig készítsen kimutatást a bevételi és kiadási oldalról, valamint azt, hogy mennyi
plusz finanszírozást kell az önkormányzatnak biztosítani a működéshez. A Bizottság
kéri kimutatni azt is, hogy a Startmunkában megtermelt termények hogyan kerülnek
elszámolásra a költségek között.

Deákné Traski Katalin igazgató: Az előterjesztést kiegészítené azzal, amit a
Gazdasági Bizottság kért. A START program 2014.évi bevétele a megtermelt
zöldségfélékből 3.900 E forint, amit a konyha önköltségi áron kapott. Ezt az összeget
a GAMESZ visszaforgatta a START programba anyagbeszerzés címén. Leírta, hogy
májusban 22 gyerek után fizette meg a szülő a tartozását, május hónapban a
hátralék összege 296.985.- Ft-tal csökkent. Júniusban 10 gyerek után fizette meg a
szülő a tartozást, - ebből egy gyerek esetében nem a teljes összeget - 73.091.- Ft
összegben. Az összes 760.635- Ft tartozásból 370.076.- Ft-ot sikerült beszedni. A
tegnapi nap folyamán kapott egy friss listát a tartozókról, ezt a Gyerekjóléti Szolgálat
felé is továbbította, ők is próbálnak minden eszközt bevetni, hogy a szülők
befizessék a tartozást. Elmondja, hogy 2013-ban a konyha kiadásainak felosztása
költség alapján történt, 2014-ben pedig az Államkincstár ellenőrzése után, az ő
javaslatukra, adagszám alapján történik a felosztás. A konyha nem csak a
gyerekeknek főz, hanem a szociális étkeztetést is ellátja, illetve az Idősek Otthona
étkezetését is ők látják el. 2013-ban, amikor költség alapján történt a kiadás
felosztása ez 64 %-ot jelentett, 2014-ben pedig 77 %-ot. A kettő közötti különbség
szintén megemelte a bevételek és kiadások közötti különbséget. Kifelezetten a
szociális étkeztetésnél tudják kimutatni, ha megnézik, hogy 2014-ben a szociális
étkezés kiadása, bevétele szinte teljesen fedte egymást, míg 2013-ban pedig eltérés
mutatkozott. Reálisabb a mostani felosztás. Ami még probléma és leírta a
tájékoztatóban, az ingyenes étkeztetésben részesülő gyermekek esetében, hogy a
szülő nem jelenti le a gyermek esetleges hiányzását. Az adagot lefőzik, támogatást
viszont nem kérhetnek rá. Ezek összessége adja a hiányt.

Kopcsek Tamás képviselő: Százalékokat említett az igazgató, kérdezi az minek a %a?

Deákné Traski Katalin igazgató: A konyha összes kiadásának a 64%-a a
gyermekétkezetés.

Sántáné Czékus Tímea igazgató: Úgy kerül felosztásra a költség, hogy van a
szociális étkeztetés és az otthon. Ezek erre a szakfeladatokra kerülnek. A költségek
36 %-a nem mutatható ki a konkrét konyhai szakfeladaton, az óvoda, iskola és a
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külsős étkezők. Az otthonon belül is étkeznek idősek, ezért kell oda is tenni a
konyhai összes költségekből. A szociális étkezésnél előtte 16 %-ot tett a költségekre,
az adag szám alapján pedig csak 11 % kerül oda. Ez azt eredményezte, hogy 2013ban hozzá kellett tenni 4 millió forintot, 2014-ben a költségfelosztás alapján már nem
kellett hozzátenni az önkormányzati bevételből.

Kiss István alpolgármester: Igazából ő arra lenne kíváncsi, hogy mennyibe kerül egy
adag étel?

Dr.Sztantics Péter képviselő: Kérdezi, hogy a START programból bekerült zöldség
értéke az nem csökkenti a különbséget?

Sántáné Czékus Tímea igazgató: Az már szerepel benne, költségként el van
számolva.

Dr.Sztantics Péter képviselő: A bizottság a bevétel és a kiadás különbözetét szerette
volna tudni, hogy miből alakul ki? Abból alakul ki, hogy helyi vállalkozók drágábban
szolgáltatnak, jobb minőséget? Valami kimutatást szeretnének látni, hogy mitől van a
14 milliós hiány? Ezen tudnak-e valamit változtatni, vagy el kell fogadniuk és
tudomásul venni.

Kiss István alpolgármester: A legegyszerűbb tudomásul venni. Neki az a baja, hogy
össze van minden mosva. Nem látja, hogy mennyi egy adag étel költsége és vele
szemben mi folyik be egy adag étel után. Ezt kellene látniuk.

Kovács Tamás polgármester: Alapanyagból jobbak a helyi beszállítók ez biztos. Ezt
azonban meg is kell főzni. Sok szülő panaszkodik a minőségre, hallja tőlük, hogy
nem mindig a „pipifasírt” kellene. Lehet, hogy a technológia is felújítást kíván. Sokkal
változatosabban, jobb minőségben is lehetne főzni, és a szülők a drágább árat így el
is tudnák fogadni. A főzésre is oda kellene figyelni. A mai napig várja a megkeresést
a konyhai alkalmazottaktól, hogy milyen eszközre lenne szükségük. Még nem
érkezett semmi. Mindig csak panaszkodnak.

Kiss István alpolgármester: Úgy gondolja, hogy a gépek arra vannak, hogy az emberi
létszámot lehessen csökkenteni.

Kopcsek Tamás képviselő: A sütő meg arra van, hogy minőségit lehessen sütni. A
fakanállal betámasztott sütővel nem lehet sütni.
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Kiss István alpolgármester: Ha valami rossz, a karbantartó javítsa meg. Ha gépesít,
akkor el kell küldeni a létszám felét.

Kopcsek Tamás képviselő: Így is kevesen vannak.

Kiss István alpolgármester: Szerinte meg nagyon sokan vannak.

Kovács Tamás polgármester: A hiányban biztosan benne van, hogy a helyi
beszállítók drágábbak. A mirelit zöldség és a fagyasztott hús biztosan olcsóbb.

Kiss István alpolgármester: Ezzel nem ért egyet. Jelen pillanatban a mirelit zöldség
drágább, mint a nagybani piacon a friss zöldség.

Jakity Attiláné képviselő: Amikor a Gondozási Központ igazgatója kalkulálta az ebéd
árát, abba belekalkulálta a drágább alapanyagot is, benne van a munkabér stb. Ők
egy számot szeretnének látni, hogy mennyi a munkabér, energia, alapanyag.

Sántáné Czékus Tímea igazgató: Felteszi azt a kérdést, hogy milyen időszakról
szeretne a testület számot látni? A bizottság a 2014.évet kérte, de az élelmezési
normát 2015.év elején emelték meg. Az emelés előtti időszakot nem látják reálisan.
Az emelés óta látja, hogy nem lépik túl a normát. Negyedéves szintet látta, akkor
még megtakarítás is volt. Fél év után tud a testületnek olyan számokat mutatni, hogy
hogyan alakultak addig a költségek.

Kovács Tamás polgármester: Véleménye, ha emelnek árat, emeljenek minőséget is.
Minőségi változást kell elérni, az alapanyagok rendelkezésre állnak, változatosabban
kellene főzni. Az élelmezési vezetőnek kellene jelezni, ha valamit nem tudnak
megfőzni. Kiss István alpolgármester szerint nem a technológiával van probléma.

Kiss István alpolgármester: A Magellánban átlagosan 160 személyre főznek.
Hétvégén 40-50 főre csökken, 120 fő hétfőn-pénteken, hétközben, 180-190 fő. Két
fő van bent délelőtt, 2 á la cart-os van délután és ennek a két főnek még elő kell
készíteni az alapanyagot a reggeli műszaknak. Semmi különleges felszerelés nem áll
rendelkezésre és két féle menüt főznek. Nagyon nehezen talál embereket az
étterembe, mert ott tényleg dolgozni kell, és dolgoznak is. Szerinte azon múlik, hogy
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valaki akar-e dolgozni, vagy sem. Azt kell mondania, hogy a konyhán megszokták a
dolgozók, hogy közalkalmazottak, ráérnek, jönnek a közmunkások is segíteni. Még
hozzáteszi, hogy a dolgozói semmit nem visznek haza, szemben a Gondozási
Központ konyhai alkalmazottakkal. Higgyék el, hogy ez is zavarja a lakosságot. Ezért
javasolta korábban a kamera felszerelését is. Nem tudja ebben történt-e valami?

Kopcsek Tamás képviselő: Javasolja, hogy a GAMESZ igazgatója készítsen
kimutatást a 2015.év I. fél éves bevételek és kiadások alakulásáról. Szerepeljen
benne a bekerülési költség, bér költség, alapanyag költség stb., minden költség, ami
az ebéd előállításához szükséges.

Vargáné dr.Egyed Ilona jegyző: Kéri, hogy a 2014.évi II. félévről is készüljön
kimutatás, mert így tudnák a két számot viszonyítani egymáshoz.

Kovács Tamás polgármester: Az intézmény költségvetésében a kamera összege
szerepel, felkéri az intézmény igazgatóját a beszerzés megkezdésére. A beszámoló
pedig az augusztus 11-ei ülésre kerüljön a testület elé. 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
tájékoztató elfogadásával, azzal a kiegészítéssel, hogy felkérik a Gondozási Központ
igazgatóját, hogy kezdje meg a kamerarendszer beszerzését a konyhára, illetve
felkérik a GAMESZ igazgatóját, hogy a 2014.év II .félévéről és a 2015.év I. félévről
készítsen kimutatást a bevételek és kiadások alakulásáról?

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

129/2015. (VI.30.) Kt. számú
Tájékoztató a konyhánál keletkezett bevételek
és kiadások közötti különbségről, a hátralék
nagyságáról és összetételéről.

HATÁROZAT
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1. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a Gondozási Központ konyhájánál keletkezett
bevételek és kiadások közötti különbségről, a
hátralék nagyságáról és összetételéről szóló
tájékoztatót nem fogadja el.
2. Az ügy további vizsgálata érdekében a képviselőtestület felkéri a GAMESZ igazgatóját, hogy hogy a
2014. év II félévi és a 2015.év I. félévi bevételek és
kiadások alakulásáról készítsen kimutatást, továbbá
felkéri a Gondozási Központ igazgatóját a konyhánál
a kamerarendszer haladéktalan kiépíttetésére.
Felelős: Sántáné Czékus Tímea ig. (2.ponthoz)
Deákné Traski Katalin ig. (kamera)
Határidő: 2015. augusztus 11.(2.ponthoz)
azonnal (kamera)

20. Doszpod László Rákóczi u.2. sz. alatti lakos kérelme.
Előadó: Kovács Tamás polgármester

Napirendi pont tárgyalása a 100-144/2015. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. A napirendi pontot a Gazdasági Bizottság
tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva.

Kovács Tamás polgármester: Elmondja, hogy Doszpod László vállalkozó fordult
kérelemmel a képviselő-testülethez. A főút felújítása kapcsán megváltozott parkolási
lehetőségek miatt szeretné az iskola jelenleg nem hasznosított medencéjét kibérelni.

Dr.Sztantics Péter képviselő: Ismerteti a Gazdasági Bizottság határozatát, mely
szerint a bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Szvetnik Joachim
Általános Iskola igazgatójának véleményét kérjék ki, és annak figyelembe vételével
döntsön a medence bérbeadásáról.

Kiss István alpolgármester: Ha megnézik várost, a vállalkozások a traktorokat,
teherautókat telephelyen parkoltatják. A kérelmező vállalkozásánál a cukrászda előtt
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közterületre állnak folyamatosan, bár az igaz, hogy a vállalkozó készíttette a
parkolót, de akkor sem tartja helyénvalónak.

Novák László képviselő: Doszpod Lászlóval kb. 2 – 3 éve már beszélt erről. Akkor is
azt mondta, hogy nem tartja egészségesnek azt, hogy egy iskolaudvaron mozogjon
járművekkel. Arra pedig hogy „jelenleg nem használt medencét” írt, azt mondja,
hogy nem medenceként használják, de a gyerekek ott mozogni szoktak. Egy iskolaudvart nem szűkíteni, hanem bővíteni kell, mozgásteret adni a gyereknek.
Hangsúlyozza, azt esetleg el tudná fogadni, hogy adják át neki, de nem garantált a
ki-be járás olyankor, amikor a gyerekek ott vannak. Nyári szünetre talán
engedélyezné a használatot. De szeptemberben, amikor beindul az iskola már nem.
A gyerekekre nagyon kell vigyázni. A traktort sem engedi be szünetben. Az álló
traktornak képes nekimenni a gyerek. Nem jó, ha mozognak járművek az iskolában.
Az a véleménye, ha lehet, hagyják meg az iskolaudvart iskolaudvarnak, és ne
parkolónak használják. Ha úgy gondolja a vállalkozó, hogy őt segíti a július,
augusztus hónap, akkor erre a két hónapra legyen. Azt megjegyzi, hogy elég
érdekes ott a parkoló kialakítás. Amikor a parkoló legvégébe áll a cukrászda autója,
ütközésig a parkoló eleméig, akkor az autó hátulja belóg az iskola nagykapujába úgy,
hogy ők nem férnek ki a kapun.

Kiss István alpolgármester: Hát igen. Ezért nem jó ott a parkoló. Elől meg a lámpát
nem fogják látni. Balesetveszélyes.

Kovács Tamás polgármester: Feltette ezt a kérdést a Duna-Aszfalt kft-nek is. Ha
megnézik a parkoló kialakítását, egészen a lámpáig van parkolási lehetőség, holott a
kresz egyértelműen kimondja, hogy a gyalogátkelőhely előtt 5 méterrel nem lehet
megállni. Erre a Kft azt mondta, hogy valami fizikai akadályt kell kihelyezni és azzal
lezárni a parkoló ezen részét. Azt mondja, hogy a nyári két hónapra adják oda a
lehetőséget az iskola udvarban, nézzék meg, hogy a gyakorlatban hogy működik.

Kiss István alpolgármester: Ő pedig azt mondja, hogy ha nem tudják odaadni, akkor
most mondják ki. Próbálja megoldani máshol a parkolást. Más lehetőségei is vannak,
használja ki azokat.

Kopcsek Tamás képviselő: Ő sok évvel ezelőtt amikor a vállalkozó beparkolta oda a
járműveit akkor is azt mondta, hogy nem jó, és most is azt mondja. A gyerekek az
iskolatejjel ott mozognak, nem figyelnek, kiléphetnek az autó elé. Ha a gyerek letör
pl. egy visszapillantót, vagy kárt okoz a járműben, az kinek a felelőssége? Az iskola
kifizeti? A gyerekek között pedig kezdjenek el nyomozni? A másik, hogy nyári
napközi is működik. Nem nagy létszámmal, de akkor is van bent gyerek délután 4
óráig.
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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 kérelem
teljesítésének elfogadásával?

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

130/2015. (VI.30.) Kt. számú
Doszpod László Rákóczi u.2. sz.
alatti lakos kérelme.

HATÁROZAT

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Doszpod László Rákóczi u.2. sz. alatti lakos kérelmét
megtárgyalta és úgy döntött, hogy a kérelem
teljesítését
nem támogatja, mivel az nem
egyeztethető össze az iskola tevékenységével.
Felelős: Kovács Tamás polgármester
Határidő: 2015. július 17. (a határozat megküldésére)

21. Jánoshalma-Mélykút Ivóvízminőség-javító
kamatmentes kölcsön iránti kérelme.

Önkormányzati

Társulás

Előadó: Kovács Tamás polgármester
Napirendi pont tárgyalása a 100-154/2015. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz.
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Kovács Tamás polgármester: Az ivóvízminőség-javító beruházás átmeneti
finanszírozási problémájának megoldására kér kölcsönt a társulás. A projekt kapcsán
a közeljövőben még felmerülő, egyenes adózás alá eső beruházási költség számlák
várható részarányos ÁFA tartalma 1 874 115 Ft, mely az összes számla
kiegyenlítését követően, várhatóan a 3. negyedévi ÁFA bevallásban kerülne
bevallásra és ezt követően visszatérítésre. Mivel a társulás nem rendelkezik a
szükséges fedezettel, ezért az önkormányzathoz fordulunk kamatmentes kölcsönért.

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
épviselő-testülete 8 nem szavazattal, igen szavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

131/2015. (VI.30.) Kt. számú
HATÁROZAT
Kamatmentes kölcsön biztosítása a Jánoshalma – Mélykút Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás részére.

1.Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1 874 115 Ft kamatmentes kölcsönt biztosít a
Jánoshalma
–
Mélykút
Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati
Társulás részére az
ivóvízminőség-javító
beruházás
átmeneti
finanszírozási problémájának megoldásához.
2.A kölcsön visszafizetési határideje az áfa összeg
visszatérülését követően azonnal.
Felelős: Kovács Tamás polgármester
Határidő:
azonnal
(kölcsön
átutalására
megállapodás alapján)
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–

Kovács Tamás polgármester: Bejelenti, hogy a következő napirendi pontok
tárgyalására zárt ülés keretében kerül sor, ezért kéri, hogy az ülésteremben csak a
képviselők, a jegyző, az aljegyző, és a jegyzőkönyvvezető tartózkodjanak.

A JEGYZŐKÖNYV A ZÁRT ÜLÉS ANYAGÁT NEM TARTALMAZZA, KÜLÖN
JEGYZŐKÖNYVBEN TALÁLHATÓ.

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

Jakity Attiláné
jegyzőkönyv-hitelesítő

Mikó Lászlóné
jegyzőkönyv-hitelesítő
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