19/2015.

JEGYZŐKÖNYV

Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 22-én
14.00 órakor megtartott ülésén.

Ülés helye: Mélykúti Polgármesteri Hivatal – Tanácskozó Terem

Jelen vannak:

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

Távolmaradt
képviselők:

100 %

---A napirendi pontok tárgyalásán jelen volt: Vargáné dr. Egyed
Ilona jegyző, dr.Vörös-Börcsök Tímea aljegyző, Görhöny Edit
pü.csop.vez., Burai Béla MRNÖ elnök, Bozóki Gáborné, Deákné
Traski Katalin igazgató, Sántáné Czékus Tímea igazgató.
1-7.napirendi pont tárgyalásán jelen volt: Börcsökné Kiss
Erzsébet
1-14.napirendi pont tárgyalásán jelen volt: Nemes Annamária.

Kovács Tamás polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a
képviselő-testület határozatképes, mivel a 9 fős képviselő-testületből az ülés
kezdetén 8 fő jelen van. A napirendi pontok elfogadása kéri a képviselő-testületet,
hogy válassza meg a jegyzőkönyv-hitelesítőket. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja
Kopcsek Tamás képviselőt és Novák László képviselőt.

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
jegyzőkönyv két hitelesítőjének Kopcsek Tamás
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képviselőt és Novák László képviselőt 6 igen
szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül
megválasztotta.

Kovács Tamás polgármester: Javaslatot tesz a napirendre.
- 17. napirendi pontként javasolja felvenni a „Művelődési Ház és Fenyő Miksa
Könyvtár átszervezésével kapcsolatos miniszteri állásfoglalás megtárgyalása”
című napirendi pontot. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Kiss István
alpolgármester úr napirend előtti felszólalási szándékát jelezte, ezzel
kapcsolatban az előterjesztés kiosztásra került. 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: Szavazásra bocsátja azt a javaslatot, mely szerint a
képviselő-testület a „Művelődési Ház és Fenyő Miksa Könyvtár átszervezésével
kapcsolatos miniszteri állásfoglalás megtárgyalása” című napirendi pontot
napirendjére tűzze.
Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
úgy döntött, hogy „Művelődési Ház és Fenyő Miksa
Könyvtár átszervezésével kapcsolatos miniszteri
állásfoglalás megtárgyalása” című napirendi pontot
napirendjére tűzi.

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

NAPIREND:
1.

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

2.

Tájékoztató a Gazdasági
döntéseiről.
Előadó: Torma Gábor elnök

3.

Tájékoztató a Humánpolitikai Bizottság átruházott hatáskörben hozott

Bizottság

átruházott

hatáskörben

hozott
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döntéseiről.
Előadó: Kopcsek Tamás elnök
4.

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Kovács Tamás polgármester

5.

Mélykút Város háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, területi védőnői és
iskola egészségügyi körzeteiről szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
Előadó: Kovács Tamás polgármester

6.

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

7.

Beszámoló az Önkormányzati Tájékoztató Szerkesztőbizottságának
2015.évi munkájáról.
Előadó: Börcsökné Kiss Erzsébet, a Szerkesztőbizottság Elnöke

8.

Pályázat kiírása Mélykút Város Önkormányzat GAMESZ intézményvezetői
(magasabb vezetői) álláshelyére.
Előadó: Kovács Tamás polgármester

9.

A képviselő-testület 2016. I. félévi munkatervének megállapítása.
Előadó: Kovács Tamás polgármester

10. Az önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
11. A Mélykút, Petőfi tér 9. szám alatti helyiség térítésmentes használatba
adása a Mélykút Város Önkormányzat Gazdasági,- Műszaki és Ellátó és
Szolgáltató Szervezete részére.
Előadó: Vargáné dr.Egyed Ilona jegyző
12.

A Mélykút, 345. és 346. hrsz. alatti ingatlanok értékesítésére kiírt
pályázatok elbírálása.
Előadó: Kovács Tamás polgármester és Torma Gábor elnök

13. Tájékoztató Mélykút Város Önkormányzat pályázatainak állásáról 2015.
december 22. állapot szerint
Előadó: Kovács Tamás polgármester
14. Gondozási Központ Konyha átfogó vizsgálatáról készült belső ellenőri
jelentés megtárgyalása.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
15. Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és Kulturális Non-profit
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Kft. és „SZALONTAI” Könyvvizsgáló Bt. közötti megbízási szerződés
jóváhagyása.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
16. Közérdekű bejelentés a Damjanich utcát a Magyar utcával összekötő köz
rossz állapotára vonatkozóan.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
17. A Művelődési Ház és Fenyő Miksa Könyvtár átszervezésével kapcsolatos
miniszteri állásfoglalás megtárgyalása.
Előadó: Kovács Tamás polgármester

NAPIREND ELŐTTI FELSZÓLALÁS:
Kiss István alpolgármester: Elmondja, hogy régóta érlelődött benne, amit leírt, több
vállalkozó is megkereste a választások után, hogy valamit kellene tenni az érdekük
védelmében a művelődési házban történő értékesítésekkel kapcsolatban. Nem
tudják, hogy milyen árakon dolgoznak, hivatalosan végzi-e a vállalkozó a
tevékenységet. Kérték, hogy szüntessék meg ezt az árusítást. Ezzel egyet is ért,
mert az épület nem erre lett létrehozva valamikor, nem is az a funkciója, hogy
minden héten valamilyen vásár legyen ott. Az üzletek erre vannak kialakítva. Az ilyen
jellegű vásárok a piactérre valók, ott történjen az árusítás. Csütörtök reggel tetőzött a
probléma, amikor a parkolóban, sátorban árulták az árut. Úgy gondolja, hogy erre
senki nem adhatott engedélyt. Ugyan ez van folyamatosan a Széchenyi utcai bolt
előtt is. Mivel ez magánterület az aljegyző elmondta, hogy erre nincs ráhatásuk. Úgy
gondolja, hogy akkor is minimum be kell jelenteni az önkormányzatnak az
értékesítési szándékot. Kéri, hogy a következő ülésre tűzzék napirendre az
előterjesztést, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság és a Gazdasági Bizottság tárgyalja.
Az anyag előkészítésében részt kíván venni.

Vargáné dr. Egyed Ilona jegyző: A hivatal dolga előkészíteni az előterjesztést, de
nyilvánvalóan az alpolgármester úrhoz fognak fordulni. A feladat, hogy a jelenlegi
helyzetet bemutassák, hova szeretnének eljutni, az a másik feladat, ennek
megfelelően milyen intézkedéseket kell tenni a képviselő-testületnek. Január 19-én
lesz a legközelebbi ülés, akkor napirendre kerülhet.

Mikó Lászlóné képviselő: Mint a művelődési ház dolgozója, szeretne egy-két
megjegyzést fűzni az előterjesztéshez. A művelődési háznak jelentős bevételei a
terembérletekből származnak. Régóta dolgozik ott, tanúsíthatja, hogy többször
felmerült már ez a téma, őt is annak idején megkeresték vállalkozók, hogy mit
lehetne tenni. Akkor tudomása szerint történt valamiféle szabályozás. A lényeg, hogy
akik ott árusítanak, engedéllyel árusítanak. Az, hogy miket árusítanak az változó, de
zömében használtruha árusítás történik. Elég szomorú, hogy a településen erre
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szükség, és igény van. A másik része vegyes apró árusítás, ezzel kapcsolatban azt
tudja mondani, hogy sajnos nincs már a településen olyan áruház, mint régen, és
minden apróságot meg lehetett vásárolni egy helyen. A 100 forintos bolton és a
gazdabolton kívül nincs semmi. Sok kis apróságot az emberek ilyen helyeken
találnak meg. Meg kell nézni visszamenőleg, hogy a bevételeik nagy része a
terembérletből, illetve a tánciskolai bevételekből származnak. Azt hogy a csütörtöki
árusítás milyen látványt nyújtott nem tudja, mert nem dolgozott. Nem tuja hogyan
történt, hogy egy napra két vásár volt beszervezve. A parkolóban árusító hölgy
engedéllyel rendelkezik és rendszeres jön. Ehhez a helyzethez talán az is
hozzájárult, hogy az előtér festés, takarítás alatt ált. Javasolja, mindenképpen nézzék
meg a költségvetési számokat, a bevétel kieséseket valamiből majd az intézménynek
pótolnia kell.

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: A felszólalásban foglaltaknak megfelelően a jegyző a
következő ülésre az előterjesztést elkészíti.

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

Napirendi pont tárgyalása a 100-272/2015. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz.
Dr.Sztantics Péter képviselő megérkezik a testületi ülésre.
Kovács Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. 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
beszámoló elfogadásával?

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

208/2015. (XII.22.) 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. Tájékoztató
döntéseiről.

a

Gazdasági

Bizottság

átruházott

hatáskörben

hozott

Előadó: Torma Gábor elnök

Napirendi pont tárgyalása a 100-259/2015. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz.

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

209/2015. (XII.22.) Kt. számú
Tájékoztató a Gazdasági Bizottság átruházott
hatáskörben hozott döntéseiről.

HATÁROZAT

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Gazdasági Bizottság átruházott hatáskörben hozott
döntéseiről szóló tájékoztatót elfogadja.

3. Tájékoztató a Humánpolitikai Bizottság átruházott hatáskörben hozott
döntéseiről.
Előadó: Kopcsek Tamás elnök

Napirendi pont tárgyalása a 100-267/2015. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz.

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
tájékoztató elfogadásával?

Kovács Tamás polgármester szavazás után
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat
képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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210/2015. (XII.22.) Kt. számú
Tájékoztató a Humánpolitikai Bizottság
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.

HATÁROZAT

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Humánpolitikai Bizottság átruházott hatáskörben
hozott döntéseiről szóló tájékoztatót elfogadja.

4.Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
Napirendi pont tárgyalása a 100-257/2015. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. A napirendi pontot a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva.

Dr.Sztantics Péter képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozatát,
mely szerint a bizottság javasolja a 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
beszámoló elfogadásával?

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

211/2015. (XII.22.) Kt. számú
Lejárt határidejű határozatok
végrehajtása.

HATÁROZAT
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Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a(z)
53/2015.(III.31.)Kt. számú határozat (A 6449 Mélykút, Dózsa Gy. u. 34.
alatti ingatlanra vonatkozó vételi ajánlat),
54/2015.(III.31.)Kt. számú határozat (A 6449 Mélykút, Új u. 148. szám alatti
ingatlanra vonatkozó vételi ajánlat),
55/2015.(III.31.)Kt. számú határozat (A 6449 Mélykút, Bem tér 5/A. alatti
ingatlanra vonatkozó vételi ajánlat),
56/2015.(III.31.)Kt. számú határozat (A 6449 Mélykút, Bem tér 5/B. alatti
ingatlanra vonatkozó vételi ajánlat),
64/2015.(III.31.)Kt. számú határozat (A települési önkormányzat rendkívüli
önkormányzati költségvetési támogatás igényléséről),
101/2015.(V.26.)Kt. számú határozat (Felső-Bácskai Regionális Szilárd
Hulladéklerakó Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása /III. módosítás/),
105/2015.(V.26.)Kt. számú határozat (Pályázat benyújtása a következő évi
testvér-települési találkozó megszervezésére),
107/2015.(V.26.)Kt. számú határozat (Mélykút Város Önkormányzat
Óvodája működésével kapcsolatos döntések meghozatala),
129/2015. (VI.30.) Kt. számú határozat (Tájékoztató a konyhánál
keletkezett bevételek és kiadások közötti különbségről, a hátralék
nagyságáról és összetételéről),
132/2015.(VI.30.)Kt.
számú
határozat
(„Bács-Kiskun
Megye
Közszolgálatáért Díj” kitüntetésre javaslat megtétele,
134/2015.(VIII.11.)Kt. számú határozat (Beszámoló a két ülés közötti
fontosabb eseményekről),
136/2015. (VIII.11.) Kt. számú határozat (Mélykút Város Önkormányzat
Gondozási Központja Alapító Okiratainak módosítása),
140/2015. (VIII.11.) Kt. számú határozat (Megállapodás kötése az 1.
számú házi gyermekorvosi körzet helyettesítésére 2015. 11.01 2016.04.30.-ig),
141/2015. (VIII.11.) Kt. számú határozat (Megállapodás kötése a Mélykút
2. számú háziorvosi körzet helyettesítésére 2015. 11.01. napjától
határozatlan ideig),
143/2015. (VIII.11.) Kt. számú határozat (Óvoda 2015/2016. nevelési évre
vonatkozó munkatervének véleményezése),
149/2015. (VIII.11.) Kt. számú határozat (Tájékoztató a konyha 2015. I.
félévi és 2014. II. félévi bevételeinek és kiadásainak alakulásáról),
150/2015. (VIII.11.) Kt. számú határozat (Római Katolikus Plébánia
pénzügyi tárgyú kérelme),
152/2015.(VIII.11.)Kt. számú határozat („Mélykút Városért Díj”
adományozása Bolvári János és Rasztik Tibor részére),
155/2015. (VIII.27.) Kt. számú határozat (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0039.
azonosító számú pályázatban hiányzó forrásának biztosítása),
157/2015. (IX.29.) Kt. számú határozat (Mélykút Közművelődéséért
Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása),
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-

-

-

-

-

159/2015. (IX.29.) Kt. számú határozat (Jánoshalmi Kistérségi Társulás
Társulási Megállapodásának módosítása),
160/2015. (IX.29.) Kt. számú határozat (Szociális célú kötött felhasználású
előirányzat felhasználással kapcsolatos állásfoglalás kérése),
161/2015.(IX.29.)Kt. számú határozat (Csatlakozás a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz),
165/2015. (IX.29.) Kt. számú határozat (Pályázat kiírása a Gondozási
Központ intézményvezetői álláshelyére),
167/2015. (IX.29.) Kt. számú határozat (Radvánszki József
ingatlanvásárlási kérelme),
168/2015. (IX.29.) Kt. számú határozat (Sztánkó Árpád támogatási
kérelme),
172/2015. (X.27.) Kt. számú határozat (A családsegítés, illetve a
gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátási módjának, szervezeti
kereteinek felülvizsgálata),
174/2015. (X.27.) Kt. számú határozat (Tájékoztató az ÉPTESZ Kft. 2014.
évi temető üzemeltetéséről),
175/2015. (X.27.) Kt. számú határozat (Tájékoztató az ÉPTESZ Kft. 2015.
évi Strandfürdő üzemeltetéséről),
177/2015. (X.27.) Kt. számú határozat (GAMESZ és a hozzá tartozó
önkormányzati intézmények közötti Munkamegosztási megállapodás
elfogadása),
178/2015. (X.27.) Kt. számú határozat (Munkamegosztási megállapodás
elfogadása a Mélykúti Polgármesteri Hivatal és Mélykút Város
Önkormányzat Óvodája között),
179/2015. (X.27.) Kt. számú határozat (A Képviselő-testület hatáskörébe
tartozó díjak, adó mértékek felülvizsgálata a 2016. évi költségvetés
tervezéséhez),
180/2015. (X.27.) Kt. számú határozat (Kamatmentes kölcsön és vissza
nem térítendő támogatás biztosítása),
181/2015. (X.27.) Kt. számú határozat (Mélykúti Polgárőr Egyesület
kérelme),
182/2015. (X.27.) Kt. számú határozat (A Művelődési Ház és Fenyő Miksa
Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása),
183/2015. (X.27.) Kt. számú határozat (A Mélykút, Széchenyi u. 110. szám
alatti ingatlan 2. számú helyiségének térítésmentes használatba adása),
184/2015. (X.27.) Kt. számú határozat (A Mélykút, belterület 345. és 346.
hrsz-ú ingatlanok értékesítésre történő kijelölése),
185/2015. (X.27.) Kt. számú határozat (Békássy-Dent Kft kérelme),
186/2015.(XI.10.)Kt. számú határozat (FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit
Kft. ajánlatának elfogadása),
187/2015.(XI.10.)Kt. számú határozat (NHS-300 forgalmi rendszámú
gépjármű üzembetartása adása),
188/2015.(XI.10.)Kt. számú határozat (KNH-730 forgalmi rendszámú
gépjármű üzembetartása adása),
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193/2015.(XI.24.)Kt. számú határozat A Mélykút, Rákóczi u. 6. szám alatti
helyiség térítésmentes használatba adása a Mélykúti Polgárőr Egyesület
részére):
195/2015. (XI.24.) Kt. számú határozat (Egyéb működési célú támogatás
biztosítása államháztartáson kívülre - ÉPTESZ Kft –gréder javítás),
200/2015. (XI.24.) Kt. számú határozat (MRNÖ pénzügyi tárgyú kérelme),
201/2015. (XI.24.) Kt. számú határozat (Felső-Bácskai Önkéntes
Mentőcsoport kölcsön iránti kérelme),
202/2015. (XI.24.) Kt. számú határozat (Gondozási Központ Alapító
Okiratának módosítása)
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
-

5. Mélykút Város háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, területi védőnői és
iskola egészségügyi körzeteiről szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
Napirendi pont tárgyalása a 100-252/2015. 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 új szabályozásként bevezették, hogy
nem csak az orvosokra vonatkozó körzeteket kell megjeleníteni a rendeletben,
hanem a védőnői, illetőleg az iskola egészségügyi körzetet is. Ennek megfelelően
elkészült az új önkormányzati rendelet, melyet elfogadásra javasol.

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

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

Jelenlévők részéről kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el.

Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás,
kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. Megkérdezi ki ért egyet rendelettervezet elfogadásával?
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Kovács Tamás polgármester a szavazás után
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat
Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül megalkotta a Mélykút Város
háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi,
területi
védőnői
és
iskola-egészségügyi
körzeteiről szóló 21/2015.(XII.30.) önkormányzati
rendeletet, amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

6. Az önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2015.(III.2.) önkormányzati
rendelet módosítása.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
Napirendi pont tárgyalása a 100-268/2015. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. A napirendi pontot a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva.

Görhöny Edit pénzügyi csoportvezető: Adósságkonszolidációban részt nem vett
települési önkormányzatok fejlesztési támogatására nyert összeg 181.000.000.- Ft.
Bevételi oldalon nő a felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzata
181 000 E Ft-tal és kiadási oldalon nő az ingatlanok beszerzése, létesítése
előirányzata 142 520 E Ft-tal, nő a beruházási célú előzetesen felszámított általános
forgalmi adó előirányzata 38 480 E Ft-tal. Az Általános Iskola előtetőjének
végösszege 180 E Ft, ezért kiadási oldalon csökken a dologi kiadások előirányzata
18 E Ft-tal és csökken az általános tartalék 30 E Ft-tal, nő az ingatlanok beszerzése,
létesítése előirányzata 24 E Ft-tal, és nő az beruházási célú előzetesen felszámított
általános forgalmi adó előirányzata 24 E Ft-tal. Az óvodánál tárgyi eszközök
beszerzése miatti átcsoportosítást kell végrehajtani. Csökken a dologi kiadások
előirányzata 339 E Ft-al és nő az egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése
előirányzata 408 E Ft-tal, csökken az informatikai eszközök beszerzése, létesítése
25 E Ft-tal és a beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
előirányzata 44 E Ft-tal. Mélykút Város Önkormányzata Jánoshalma- Mélykút
Ivóvízminőség javító program keretében mint gesztor önkormányzat a
beruházásához az európai uniós fejlesztési pályázat saját forrás kiegészítésére
támogatás jogcímén 4 878 747 Ft pót előirányzatban részesült. Ezzel az összeggel
nő a Felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzata és nő kiadási
oldalon az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
előirányzata.
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Dr.Sztantics Péter képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozatát,
mely szerint a bizottság javasolja a rendelet-tervezetnek az elhangzott szóbeli
kiegészítésekkel történő 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 rendelet
elhangzott szóbeli kiegészítésekkel történő elfogadásával?

Kovács Tamás polgármester a szavazás után
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat
Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül megalkotta az önkormányzat
költségvetéséről
szóló
3/2015.(III.2.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló
22/2015.(XII.30.) önkormányzati rendeletet, amely
a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

7. Beszámoló az Önkormányzati Tájékoztató Szerkesztőbizottságának 2015.évi
munkájáról.
Előadó: Börcsökné Kiss Erzsébet, a Szerkesztőbizottság Elnöke
Napirendi pont tárgyalása a 100-265/2015. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz.
Kovács Tamás polgármester: Kérdezi Börcsökné Kiss Erzsébetet, hogy kíván-e
kiegészítést tenni a napirenddel kapcsolatban?

Börcsökné Kiss Erzsébet: Kiegészíteni nem szeretné. Ugyan azt mondja, mint
minden évben, hogy a tisztességes munka alapja az lenne, ha a határidőket be
tudnák tartani. Fél napi késés is eredményezhet egy heti kését a terjesztésben.
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Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele,
indítványa az előterjesztéssel kapcsolatban?

Mikó Lászlóné képviselő: Beszéltek már korábban arról, hogy hiányzik az
önkormányzati tájékoztatóból a testületi határozatokat „érthető nyelven” bemutató
oldal. Ez a mai napig is hiányzik. Kérdezi, hogy mi az oka, be lehetne-e vezetni?

Vargáné dr. Egyed Ilona jegyző: Úgy gondolja nincs akadálya a megjelentetésnek.

Kovács Tamás polgármester: Egyetért vele. Kéri, hogy jelenjenek meg az újságban a
testületi határozatok a „lakosság által érthető nyelven.” Kérdezi, hogy van-e valakinek
további kérdése, észrevétele, indítványa az előterjesztéssel kapcsolatban?

Jelenlévők részéről kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el.

Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez 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
képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

212/2015. (XII.22.) Kt. számú
Beszámoló az Önkormányzati Tájékoztató
Szerkesztőbizottságának 2015.évi munkájáról.

HATÁROZAT

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete az
Önkormányzati Tájékoztató Szerkesztőbizottságának
2015.évi munkájáról szóló tájékoztatót elfogadja.
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8. Pályázat kiírása Mélykút Város Önkormányzat GAMESZ intézményvezetői
(magasabb vezetői) álláshelyére.
Előadó: Kovács Tamás polgármester

Napirendi pont tárgyalása a 100-266/2015. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. A napirendi pontot a Gazdasági Bizottság
és a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyvei külön
csatolva.

Vargáné dr.Egyed Ilona jegyző: Elmondja, hogy a GAMESZ vezető megbízási ideje
le fog járni, ezért szükséges a pályázat kiírása. A végrehajtási rendelet nem ír elő
speciális végzettséget, csak a Kjt. szerinti felsőfokú végzettséget. Ezért a pályázati
kiírás nem tartalmazza csak azt, hogy főiskolai vagy egyetemi végzettség megléte
szükséges, természetesen a képviselő-testület előírhatja a speciális végzettséget. A
határozati-javaslat címében tévesen Gondozási Központ szerepel, ezt kéri javítani,
mert természetesen a GAMESZ intézményvezetői álláshelyéről szól a javaslat. A
közigállás honlapja lehet, hogy nem lesz elérhető a két ünnep között, csak január 4től lehet feltölteni az adatokat, ezért az írásos anyag helyett javasolja a pályázat
megjelenési határidejének a január 8-ei időpontot és a beadási határidőnek február
9-ei időpontot.

Torma Gábor képviselő: Ismerteti a Gazdasági Bizottság határozatát, mely szerint a
bizottság javasolja a képviselő-testület részére a határozati javaslat elfogadását az
alábbi kiegészítéssel: a határozati javaslat 2. pontjába a véleményező bizottság
tagjainak a 3 bizottsági elnököt: dr. Sztantics Pétert, Torma Gábort és Kopcsek
Tamást javasolja.

Dr.Sztantics Péter képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozatát,
mely szerint a bizottság azzal a kiegészítéssel javasolja a képviselő-testületnek a
határozati-javaslat elfogadását, hogy a pályázatok véleményezésére létrehozott
bizottságot a három önkormányzati bizottság elnöke alkossa.

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 azzal a kiegészítéssel, hogy a pályázatok
véleményezésére létrehozott bizottságot a három önkormányzati bizottság elnöke
alkossa?

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

HATÁROZAT

213/2015. (XII.22.) Kt. számú
Pályázat kiírása a GAMESZ
intézményvezetői álláshelyére.

1. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot ír ki Mélykút Város
Önkormányzat Gazdasági- Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete (GAMESZ)
intézményvezetői (magasabb vezetői) álláshelyére a határozat mellékletét képező
tartalommal.
2. A Képviselő-testület a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 20/A. (6) bekezdése alapján a GAMESZ igazgatói (magasabb vezetői)
álláshelyére kiírt pályázattal kapcsolatban a beérkező pályázatok véleményezésére
három tagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező
bizottságot hoz létre, melynek tagjai:
- dr.Sztantics Péter bizottsági elnök,
- Kopcsek Tamás bizottsági elnök,
- Torma Gábor bizottsági elnök.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, gondoskodjon a pályázati felhívásnak
a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán,
valamint az önkormányzat hirdetőtábláján történő közzétételéről.
4. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a pályázati eljárással összefüggő
előkészítő feladatokat lássa el.
Felelős: Kovács Tamás polgármester (3. ponthoz)
Vargáné dr. Egyed Ilona jegyző (4. ponthoz)
Határidő: 2016. január 4. (3. ponthoz)
értelemszerűen (4. ponthoz)

Melléklet a 213/2015.(XII.22.)Kt. számú határozathoz
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Mélykút Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet Mélykút Város Önkormányzat Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató
Szervezete (GAMESZ)
intézményvezetői
(magasabb vezetői) álláshely
betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony. Újonnan létesített közalkalmazotti jogviszony esetén – a Kjt. 21/A. § (4)(5) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kerül kiköltésre.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A magasabb vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre,
2016. április 1. napjától 2021. március 31. napjáig szól.
A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6449 Mélykút, Petőfi tér 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény tevékenységi köre: Az önkormányzat településüzemeltetési és
közfoglalkoztatás-szervezési és lebonyolítási, önkormányzati földterületek művelése
továbbá intézményeinek könyvelési, gazdasági, műszaki, gondnoki feladatait ellátó
szervezet vezetése.
Az intézmény alapító okiratában, alapdokumentumaiban és a működést
meghatározó jogszabályokban meghatározott feladatok szakszerű, jogszerű és
gazdaságos ellátása, az intézmény irányítása, vezetése, ellátása. Az intézmény
működtetéséhez kapcsolódó pályázatokban való részvétel. Gondoskodik a
szakemberek megfelelő létszámú alkalmazásáról, munkáltatói jogkör gyakorlói
feladatok teljes körű ellátásáról.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt., valamint a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok
által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél
szóló 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) rendelkezései
az irányadóak.
Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság; vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt, vagy letelepedett státusz,
• büntetlen előélet;
• cselekvőképesség;
• főiskolai vagy egyetemi végzettség
• vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
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•
•

végzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló okiratok másolata;
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja, hogy büntetlen
előéletű, továbbá, hogy nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti
büntetőeljárás hatálya alatt,
• A pályázónak a munkáltató vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programját,
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességében részleges
korlátozott, vagy teljes korlátozott gondnokság alatt,
• pályázó nyilatkozata arról, hogy - pályázatával kapcsolatban- testületi ülés
keretében kívánja-e zárt ülés megtartását;
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázati anyagát a pályázati eljárásban
részt vevők megismerhessék, kezelhessék;
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy kinevezése, megbízása esetén a
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2016. április
1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 9.
A pályázatok benyújtásának módja: A pályázatokat zárt borítékban, „Pályázat a
GAMESZ intézményvezetői álláshelyére” jeligével ellátva, egy példányban kérjük
benyújtani, személyesen (hétfőtől péntekig 8.00 – 12.00 óra között a Polgármesteri
Hivatal 4. számú irodájában) vagy postai úton. A pályázat címzése: Kovács Tamás
polgármester 6449 Mélykút, Petőfi tér 1.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokat a Képviselő-testület a
pályáztató által felkért, a Kjt. szerint előírt, szakmai-szakértői bizottság írásbeli
véleményezését követő ülésén bírálja el. A pályázat kiírója kizárja a pályázat
elbírálásából, tehát azon pályázó pályázata érvénytelen, aki a pályázat részeként
benyújtandó dokumentumokat nem csatolja pályázatához hiánytalanul, vagy aki
határidőn túl nyújtja be, vagy aki nem a kiírásban meghatározott módon nyújtja be
pályázatát.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. márciusi testületi ülés.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
• a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes
oldala: kozigallas.gov.hu
• önkormányzat székhelyén lévő hirdetőtábla
A kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellát szerv internetes oldalán
történő publikálás időpontja: 2016. január 8.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ személyesen vagy telefonon
Kovács Tamás polgármesternél kapható (6449 Mélykút, Petőfi tér 1, Tel: 06-77/560001).
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9. A képviselő-testület 2016. I. félévi munkatervének megállapítása.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
Napirendi pont tárgyalása a 100-258/2015. 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 rendes ülések tervszerű megtartása érdekében a
képviselő-testület munkatervet határoz meg. Az ülések a hónap utolsó keddjén 14
órakor kezdődnek. Kérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek javaslata?

Kopcsek Tamás képviselő: A januári ülésen napirend az óvoda óvodavezetői
álláshelyére a pályázat kiírása. Kérdezi, hogy ez azért került bele, mert kötelező
kiírni? Feltételezés csak, de ha bármelyik egyházi intézményt megnézi, óvoda-iskola
működtetés esetében egy vezető van. Megválasztanak valakit és félév múlva
megköszönik a munkáját?

Kovács Tamás polgármester: Elmondja, hogy ez az egyház döntése lesz. Amennyire
tudja, már megbeszélések is folytak valamilyen szinten a vezetéssel kapcsolatban.
Nekik a döntéseiket meg kell hozni a jogszabály szerinti működéshez.

Vargáné dr.Egyed Ilona jegyző: Úgy tudja, hogy június 15-vel szűnik meg az óvoda
vezetői álláshely betöltése. Május 31-ig hozza meg a testület azt a döntést, ha hoz
ilyen döntést, hogy szeptember 1-től átadja az óvodát. Június 16-a és augusztus 31e között nem lesz vezetője az intézménynek. Mindenképpen ki kell írni a pályázatot.
Polgármester úr mondta, hogy vegyék napirendre a pályázati kiírást.

Kopcsek Tamás képviselő: Akkor meg kell fogalmazni, hogy meddig tart ez a
megbízás.

Dr.Sztantics Péter képviselő: Ez megint egy érdekes szituáció. Nem érti, miért nem
lehet előkészíteni úgy az átadást, hogy mindenki tudjon mindent. Kérte, hogy hívják
meg az atyát és mondja el a testületnek a részleteket, azoknak az embereknek, akik
fel vannak hatalmazva azzal, hogy döntsék el, hogy átadják vagy sem az óvodát
egyházi üzemeltetésbe.

Kovács Tamás polgármester: Az iskolának a döntése a minisztériumban van, nem
kaptak még választ. Januári ülésre javasolja, hogy hívják meg Bolvári János atyát.
Jegyzőkönyv Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. december 22-én tartott üléséről.

19

Dr.Sztantics Péter képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozatát,
mely szerint a bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a határozati-javaslat
elfogadását azzal a kiegészítéssel, hogy az élelmezési norma megállapítására
készüljön előterjesztés és a napirend kerüljön felvételre a képviselő-testület 2016. I.
félévi munkatervébe.

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

Jelenlévők részéről kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el.

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

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

214/2015. (XII.22.) Kt. számú
2016. I. félévi munkaterv
elfogadása.

HATÁROZAT

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Képviselő-testület 2016. I. félévi munkatervét az
alábbiak szerint állapítja meg:

MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2016. I. FÉLÉVI
MUNKATERVE
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I.
ÜLÉSTERV

1. ÜLÉS
Időpontja:
2016. január 19.
A testületi anyag kiküldésének időpontja: 2016. január 11.

1. A Mélykúti Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési
megállapodás felülvizsgálata.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
2. Közbeszerzési Szabályzat felülvizsgálata.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
Véleményezi: Gazdasági Bizottság
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
3. Pályázat kiírása Mélykút Város Önkormányzat Óvodája óvodavezetői
álláshelyére.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
Véleményezi: Humánpolitikai Bizottság
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
4. Beszámoló a Humánpolitikai Bizottság 2015. évi munkájáról.
Előadó: Kopcsek Tamás bizottsági elnök
5. Beszámoló a Gazdasági Bizottság 2015. évi munkájáról.
Előadó: Torma Gábor bizottsági elnök
6. Beszámoló a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 2015. évi munkájáról.
Előadó: Dr. Sztantics Péter bizottsági elnök
2. ÜLÉS
Időpontja: 2016. február 9.
A testületi anyag kiküldésének időpontja: 2016. február 1.
Napirend:
1. Beszámoló az önkormányzat által támogatásban részesített civil szervezetek,
egyesületek 2015. évi működéséről, a pénzeszközök felhasználásáról.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
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2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(III.2.)
önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
3. Mélykút Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek megállapítása.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
4. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadása.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
Véleményezi: valamennyi önkormányzati bizottság
5. Döntés a házi gyermekorvosi feladatellátás 2016. április 30. napját követő
ellátásáról.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
Véleményezi: Humánpolitikai Bizottság
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
6. A polgármester 2016. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
7. A 2016. évi lakossági fórum összehívása.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

3. ÜLÉS
Időpontja:
2016. március 29.
A testületi anyag kiküldésének időpontja: 2015. március 21.

1. A Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség valamint a Kiskunhalas HTP
2015. évi beszámoló jelentése.
Előadó: Babud Jenő tű.alezr., tűzoltósági főtanácsos, kirendeltség-vezető
2. Beszámoló a GAMESZ 2015. évi munkájáról.
Előadó: Sántáné Czékus Tímea GAMESZ-vezető
Véleményezi: Gazdasági Bizottság
3. Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata.
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Előadó: Vargáné dr. Egyed Ilona jegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
4. Mélykút Város Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének elfogadása.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
Véleményezi: Gazdasági Bizottság
5. A GAMESZ igazgatói álláshelyre beérkezett pályázatok elbírálása.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
Véleményezi: Gazdasági Bizottság
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
6. Óvodába történő jelentkezés időpontjának, valamint az óvoda 2016. évi nyári
zárva tartási rendjének meghatározása.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
Véleményezi: Humánpolitikai Bizottság
7. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről,
valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2006.(II.15.) önkormányzati
rendelet módosítása.
Előadó: intézményvezető
Véleményezi: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
8. Az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatási kérelmek
elbírálása.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
9. Pályázatokkal kapcsolatos tájékoztató.
Előadó: Kovács Tamás polgármester

4. ÜLÉS

2016. április 26.
Időpontja:
A testületi anyag kiküldésének időpontja: 2016. április 18.
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
2. Beszámoló az önkormányzat 2015. évi költségvetésnek végrehajtásáról
(zárszámadás).
Előadó: Kovács Tamás polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
Jegyzőkönyv Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. december 22-én tartott üléséről.

23

3. Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés 2015. évről.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
4. Mélykút Város Önkormányzat Óvodája igazgatói álláshelyére beérkezett
pályázatok elbírálása.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
Véleményezi: Humánpolitikai Bizottság
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
5. ÜLÉS

Időpontja:
2016. május 31.
A testületi anyag kiküldésének időpontja: 2016. május 23.
1. Beszámoló a Gondozási Központ 2015. évi munkájáról.
Előadó: intézményvezető
Véleményezi: Humánpolitikai Bizottság
2. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról.
Előadó: intézményvezető
Vargáné dr. Egyed Ilona jegyző
Véleményezi: Humánpolitikai Bizottság
3. Beszámoló a Jánoshalmi Rendőrőrs és a Mélykúti Kmb. Iroda 2015. évi
tevékenységéről.
Előadó: Kutyifa István r. alezredes, őrsparancsnok
Nagyváradi Zsolt r. főhadnagy, Kmb. csoportvezető
4. Tájékoztató a Bácskomplex – S.R. Kft. Mélykút várost érintő feladatainak
ellátásáról.
Előadó: Zavilla István területi igazgató

6. ÜLÉS

Időpontja:
2016. június 28.
A testületi anyag kiküldésének időpontja: 2016. június 20.

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

2. Óvodai csoportok létszámának meghatározása a 2016/2017. nevelési évre.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
Véleményezi: Humánpolitikai Bizottság
3. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2015. évi munkájáról.
Előadó: Vargáné dr. Egyed Ilona jegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
4. Tájékoztató a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. 2015. évi szolgáltatási
tapasztalatairól, a működés feltételeiről.
Előadó: Agatics Roland ügyvezető
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
7. Pályázatokkal kapcsolatos tájékoztató.
Előadó: Kovács Tamás polgármester

II.
EGYEBEK

1. Ha a képviselő-testület másként nem dönt, az ülések helye a Polgármesteri
Hivatal Tanácskozó Terme.
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. Az önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
Napirendi pont tárgyalása a 100-254/2015. 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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Vargáné dr.Egyed Ilona jegyző: Ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy két
ellenőrzésre tesz javaslatot 2016. évben. A Mélykúti Roma Nemzetiségi
Önkormányzat működése, gazdálkodása kerül ellenőrzésre, illetve az ÁFA
bevallások kerülnek ellenőrzésre a GAMESZ-nál és a hivatalban.

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

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

Jelenlévők részéről kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el.

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

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

215/2015. (XII.22.) Kt. számú
HATÁROZAT
Az önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervének
elfogadása.

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő – testülete
a
lefolytatott
kockázatelemzés
alapján
az
előterjesztés mellékletét képező Mélykút Város
Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervét
elfogadja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Vargáné dr. Egyed Ilona jegyző
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11. A Mélykút, Petőfi tér 9. szám alatti helyiség térítésmentes használatba
adása a Mélykút Város Önkormányzat Gazdasági,- Műszaki és Ellátó és
Szolgáltató Szervezete részére.
Előadó: Vargáné dr. Egyed Ilona jegyző
Napirendi pont tárgyalása a 100-263/2015. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. A napirendi pontot a Gazdasági Bizottság
tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva.

Vargáné dr. Egyed Ilona jegyző: Az előző testületi ülésen volt a GAMESZ részéről
egy kérés, hogy a Petőfi tér 9. szám alatti ingatlant térítésmentesen használatba
vehessék. Ennek megfelelően elkészült az előterjesztés. Az időtartamot üresen
hagyták, a bizottság erre javaslatot fog tenni. A közüzemi költségek a bérlőt fogják
terhelni.

Torma Gábor képviselő: Ismerteti a Gazdasági Bizottság határozatát, mely szerint a
bizottság javasolja a képviselő-testület részére a határozati javaslat elfogadását az
alábbi kiegészítéssel: a térítésmentes használatot határozatlan időben javasolja
meghatározni.

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, egy módosító javaslat hangzott el a határozatlan időtartamra
vonatkozóan. Megkérdezi ki ért egyet a határozati-javaslat elfogadásával, a
határozatlan időtartamú kiegészítéssel?

Kovács Tamás polgármester szavazás után
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat
képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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216/2015. (XII.22.) Kt. számú
Mélykút, Petőfi tér 9. szám
alatti helyiség térítésmentes
használatba adása a Mélykút Város
Önkormányzat Gazdasági- Műszaki Ellátó és
Szolgáltató Szervezete részére.

HATÁROZAT

1. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a 6449 Mélykút, Petőfi tér 9. szám
térítésmentes használatba adja Mélykút Város
Önkormányzat Gazdasági - Műszaki Ellátó és
Szolgáltató Szervezete részére 2016. január 1.
napjától határozatlan ideig, a településfejlesztési,
településrendezési feladatok biztosítására.
2.
A
Képviselő-testület
polgármestert a határozat
megállapodás aláírására.

felhatalmazza
a
mellékletét képező

Felelős: Kovács Tamás polgármester
Határidő: azonnal (megállapodás aláírására)

Melléklet a 216/2015.(XII. 22.)Kt. számú határozathoz
Megállapodás

mely létrejött egyrészről Mélykút Város Önkormányzat (székhely: 6449 Mélykút,
Petőfi tér 1., KSH szám: 15724935-8411-321-03, adószám: 15724935-2-03,
képviselő: Kovács Tamás polgármester), mint Használatba adó,
másrészről Mélykút Város Önkormányzat Gazdasági - Műszaki Ellátó és Szolgáltató
Szervezete (székhely: 6449 Mélykút, Petőfi tér 1., KSH-szám:……, adószám:……….,
képviselő: Sántáné Czékus Tímea igazgató) mint Használatba vevő között alulírott
helyen és napon az alábbi feltételek mellett:
1. Használatba adó kijelenti, hogy kizárólagos tulajdonát képezi a mélykúti, 988.
hrsz-ú ingatlan, mely természetben a 6449 Mélykút, Petőfi tér 9. szám alatt található.
Az ingatlan részét képezik az alábbi helyiségek: 8 helyiségből áll, összesen 139,61
m2 alapterülettel.
2. Használatba adó az 1. pontban megjelölt ingatlant Mélykút Város Önkormányzat
Képviselő-testülete 216/2015.(XII.22.) Kt. számú határozata alapján 2016. január 1.
napjától határozatlan időre
használatba adja a Magyarország helyi
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önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontja
szerint településfejlesztés, településrendezés feladatok ellátása céljából.
3. Használatba vevő az 1. pontban megjelölt ingatlant kizárólag a 2. pontban
meghatározott célra térítésmentesen használhatja.
4. Használatba vevő kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés a.) pontja alapján átlátható
szervezetnek minősül és az Nvtv. 3. § (2) bekezdés szerinti, mellékletként csatolt
nyilatkozata jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi.
5. Használatba vevő az ingatlan használatát a Használatba adó előzetes
hozzájárulása nélkül sem ingyenesen, sem ellenérték fejében – még ideiglenes
jelleggel sem – nem ruházhatja át.
6. Használatba vevő az Nvtv. 11. § (11) bekezdés a)-c) pontjai alapján
kötelezettséget vállal, hogy
- a szerződésben előírt adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíti,
- az ingatlant a szerződési előírásoknak, tulajdonosi rendelkezésekben,
valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja,
- a nemzeti vagyon hasznosításában közvetlen vagy közvetett módon
jogviszonyban álló harmadik félként kizárólag természetes személyek
vagy átlátható szervezetek vehetnek részt.
7. Felek megállapodnak abban, hogy a Használatba adó bármikor – előzetes
értesítés nélkül is – jogosult jelen szerződés rendelkezéseinek betartását és
rendeltetésszerű használatot ellenőrizni.
8. Az ingatlan karbantartása és állagmegóvása továbbra is a Használatba adó
feladata, melynek költségét saját költségvetéséből biztosítja. Használatba vevő az
ingatlanon belül és kívül csak Használatba adó előzetes írásbeli hozzájárulása
alapján végezhet átalakításokat saját költségén. A közüzemi költségeket a GAMESZ
viseli.
9. Használatba vevő a használat teljes időtartama alatt köteles a mindenkori
tűzrendészeti, érintésvédelmi, munkavédelmi, hatósági- és jogszabályi előírásokat
megtartani és az ingatlant rendeltetésszerűen használni.
10. Használatba vevő felel minden olyan kárért, amelyet a 1. pontban meghatározott
ingatlan rendeltetésellenes használatával a Használatba adónak, illetve harmadik
személynek okoz, ideértve a hatósági és jogszabályi előírások be nem tartásával
okozott károkat is.
11. Az Nvtv. 11. § (12) bekezdése alapján a Használatba adó kártalanítás nélkül
azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha Használatba vevő, vagy a nemzeti
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vagyonhasznosításában részt vevő bármely szervezet a szerződés megkötését
követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek.
12. Használatba adó a megállapodást írásban azonnali hatállyal felmondhatja abban
az esetben is, ha a Használatba vevő:
- az ingatlant akár ideiglenesen is harmadik személy használatába adja,
- az ingatlant a szerződésben meghatározott tevékenységtől eltérő
módon használja,
- az ingatlant nem szerződésszerűen használja,
- egyéb súlyos szerződésszegést követ el.
13. Abban az esetben, ha a 3. pontban részletezett tevékenység folytatásával
használatba vevő az 1. pontban meghatározott ingatlanban felhagy, jelen
megállapodás azonnali hatállyal megszűnik.
14.
Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a lakások és helyiségek bérletére,
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII.
törvény és az Nvtv. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
15. Amennyiben felek jelen szerződésből eredő vitás kérdéseket békés úton nem
tudják rendezni, úgy hatáskörtől függően kikötik a Kiskunhalasi Járásbíróság, illetve a
Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékességét.
Jelen megállapodást a felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal és
szerződéses érdekeikkel mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírják.
Mélykút, 2015. december ..

……........................................
Kovács Tamás
polgármester
Mélykút Város Önkormányzat
Használatba adó képviseletében

..............................................
Sántáné Czékus Tímea
igazgató
Mélykút Város Önkormányzat GAMESZ
Használatba vevő képviseletében

NYILATKOZAT

Alulírott Sántáné Czékus Tímea, Mélykút Város Önkormányzat GazdaságiMűszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete (székhely: 6449 Mélykút, Petőfi tér 1.)
képviseletében nyilatkozom, hogy Mélykút Város Önkormányzat GazdaságiMűszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés a.) pontja alapján átlátható
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szervezetnek minősül. Tudomásul veszem, hogy az Nvtv 3. § (2) bekezdése alapján
a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis.
Mélykút, 2015. december ..

.............................................
Sántáné Czékus Tímea
igazgató

12. A Mélykút, 345. és 346. hrsz. alatti ingatlanok értékesítésére kiírt pályázatok
elbírálása.
Előadó: Kovács Tamás polgármester és Torma Gábor elnök
Napirendi pont tárgyalása a 100-262/2015. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. A napirendi pontot a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva.

Torma Gábor képviselő: Elmondja, hogy 6 ajánlat érkezett. A legalacsonyabb ajánlat
1.202.000.- Ft összegű, a legmagasabb pedig 3.048.000.- Ft összegű. Javasolja a
legjobb, azaz a 3.048.000.- Ft összegű ajánlat elfogadását, javasolja továbbá, hogy
esetleges visszalépés esetén újra kerüljön kiírásra a pályázat.

Dr.Sztantics Péter képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozatát,
mely szerint a bizottság a legmagasabb összegű vételi árat tevő érvényes ajánlatot
benyújtó ajánlattevő pályázatának elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.

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 azzal, hogy
csak az első, a legjobb ajánlatot - a CES Kft ajánlatát - tekintsék nyertesnek,
egyösszegű vételár kifizetéssel. Abban az esetben, ha nem ez az ár érvényesül,
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akkor a testület fenntartja a jogát, hogy újra kiírja a pályázatot. Minden költség a
vevőt terheli.

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

217/2015. (XII.22.) Kt. számú
A Mélykút, 345. és 346. hrsz. alatti
ingatlanok értékesítése.

HATÁROZAT

1. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a Mélykút belterület 345 hrsz. alatt „kivett lakóház,
udvar és egyéb épület” megjelölésű, 1124 m2
területű, a Mélykút, belterület 346. hrsz. alatti „kivett
beépítetlen terület” megjelölésű 800 m2 területű
ingatlanokra kiírt nyilvános pályázat nyertesének – a
Gazdasági Bizottság javaslatát figyelembe véve –
CES Hungary Kft-t (1052 Budapest, Petőfi Sándor
u.5. 5.em.27., képviseli: Berkó Roland ügyvezető)
nyilvánítja.
2. A Képviselő-testület az 345.hrsz-ú ingatlant bruttó
1.778.000.-Ft vételárért (mentes az adó alól), a 346.
hrsz-ú ingatlant nettó 1.270.000.- Ft vételárért
értékesíti a CES Hungary Kft részére. A vételárat
egyösszegben, a szerződés aláírásakor kell átutalni,
az erről szóló igazolás a szerződés aláírásának
feltétele.
3. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy kizárólag a
legjobb ajánlatot tévő CES Hungary Kft.-t tekinti
nyertesnek. A szerződés meghiúsulása esetén a
képviselő-testület fenntartja a jogát, hogy újra kiírja a
pályázatot az ingatlan értékesítésére.
4. A vevőt terheli a vételáron felül az ingatlan
megvásárlásával kapcsolatos minden költség.
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5.
A
Képviselő-testület
felhatalmazza
a
polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására.
Felelős: Kovács Tamás polgármester
Határidő: 2016. január 31. (3. ponthoz)

13. Tájékoztató Mélykút Város Önkormányzat pályázatainak állásáról 2015.
december 22. állapot szerint
Előadó: Kovács Tamás polgármester

Napirendi pont tárgyalása a 100-262/2015. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Kovács Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Úgy látja a pályázataik jól
állnak, elszámolással problémák nincsenek.

Kósa Róbertné: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a tanyabusz pályázatuk
finanszírozása megtörtént, a pénzt megkapták.

Kovács Tamás polgármester: A napirendhez kapcsolódóan elkészült a Víziközmű
Társulat beszámolója is. Kérdezi az elnök asszonyt, hogy kíván-e kiegészítést tenni?

Bozóki Gáborné Viziközmű Társulat Elnöke: Csak annyi kiegészítést tenne, hogy
most már pontosan tudja, hogy 15.748 méter a lekamerázott házi bekötés. Ez házak
számát tekintve kb.1100 db lehet. Jelenleg 1288 helyre lett kiszállítva a cső, de a
szállítás és a kamerázás, az időjárás miatt leállt.

Kovács Tamás polgármester: Látja, hogy durván 220 millió Ft az az összeg, ami
rendelkezésre áll.

Bozóki Gáborné: Igen. Elmondja, hogy a társulat finanszírozza a kamerázást, az
ÉPTESZ Kft csőszállítását, a béreket, a saját eltartásukat. A nem támogatott
bekötések még nincsenek benne, ami kb.18 millió forint, januárban fog a költség
felmerülni. Vannak még hibák, amik még feltárásra, javításra várnak.
Jegyzőkönyv Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. december 22-én tartott üléséről.

33

Földes István alpolgármester: Ügyfelek kérdezik, hogy a szennyvizet mikortól kell
fizetni, illetve aki nem köt rá, annak pedig a környezetterhelést mikortól kell fizetni?
Meddig van próbaüzem?

Vargáné dr.Egyed Ilona jegyző: Elmondja, hogy rendeletet kell majd alkotniuk az
üzembe helyezést követő 1 éven belül.

Kovács Tamás polgármester: Az átadás októberben volt, tehát aki előtt elmegy a
gerinchálózat és nem köt rá 2016. októberétől kell fizetnie ezt a díjat. A
próbaüzemnek már vége. A Bajavíz Kft. üzemeltet, de hogy a szolgáltatást
ténylegesen mikor fogja számlázni, ezt még nem tudja, nem jelezte a Bajavíz Kft.
Véleménye szerint az energiahivatal ármegállapítására várnak. Úgy gondolja
januártól már várható.

Bozóki Gáborné: Kéri, hogy amennyiben a díjak megállapításra kerülnek, az
önkormányzati tájékoztatóban közölje az önkormányzat a lakossággal.

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
tájékoztató elfogadásával?

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

218/2015. (XII.22.) Kt. számú
Tájékoztató Mélykút Város Önkormányzat
pályázatainak állásáról 2015. december 22.-ei
állapot szerint.

HATÁROZAT
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Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Mélykút Város Önkormányzat pályázatainak 2015.
december 22-ei állásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

14. Gondozási Központ Konyha átfogó vizsgálatáról készült belső ellenőri
jelentés megtárgyalása.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
Napirendi pont tárgyalása a 100-264/2015. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. A napirendi pontot a Gazdasági Bizottság
tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva.

Torma Gábor képviselő: Ismerteti a Gazdasági Bizottság határozatát, mely szerint a
bizottság javasolja a képviselő-testület részére a belső ellenőri jelentés elfogadását
az alábbi kiegészítésekkel:
1. a Belső ellenőrzési jelentést részletesen a Gazdasági Bizottság az érintettek
bevonásával kívánja megvizsgálni. Határidő: 2016. január 31.
2. az ellenőri jelentéssel összhangban javasolja a képviselő-testület részére, hogy
döntsön a konyha működésének áthelyezéséről a GAMESZ intézményhez.
3. javasolja a képviselő-testület részére, hogy az élelmezési normára készüljön
előterjesztés és a napirend kerüljön felvételre a Képviselő-testület 2016. I. félévi
munkatervébe.

Kovács Tamás polgármester: Januárban arról is tárgyalniuk kell, hogy a
beszerzéseket hogyan kívánják lefolytatni a továbbiakban a konyhán. A jelentés kitér
a dolgozói létszámra is, de több olyan rész van, amiről véleménye szerint beszélniük
kell, és költségvetési tételt is jelent. A költségvetést február 15–ig el kell fogadniuk.
Kérdezi, hogyan gondolták a vizsgálatot?

Dr.Sztantics Péter képviselő: Először megnézik az adatokat. A belső ellenőri jelentés
a törvényesség, jogszabályok betartására, anomáliák feltárása irányult. Az
iránymutatás alapján meg szeretnék nézni, hogy valóban lehet-e csökkenteni a
norma mennyiségén, érdemes-e, úgy, hogy ne a minőség kárára menjen, sőt még
jobb minőségben lehessen az étkeztetést biztosítani.

Kovács Tamás polgármester: Arról is szó volt a bizottsági ülésen, hogy a konyha
hova tartozzon.
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Torma Gábor képviselő: Igen ez volt a második része a javaslatuknak.
Mindenképpen javasolják, hogy a GAMESZ-hez kerüljön át. A harmadik részben
pedig azt javasolták, hogy az élelmezési normára készüljön előterjesztés és a
napirend kerüljön felvételre a képviselő-testület 2016. I. félévi munkatervébe.

Mikó Lászlóné képviselő: Kérdezi, hogy intézkedési
intézményvezető? Mert nem látja az anyagban.

tervet

készített-e

az

Vargáné dr.Egyed Ilona jegyző: Ő sem tud róla.

Deákné Traski Katalin: Igen. Az anyagban azért nem látható, mert most kellett
elküldenie.

Mikó Lászlóné képviselő: Az ellenőrzési jelentés kézhezvételétől számított 8 napon
belül kell elkészíteni.

Deákné Traski Katalin: Nem. Az észrevételek megküldésére volt a 8 nap, azt
megküldte. A megérkezett választól számítva van ismét 8 nap arra, hogy az
intézkedési terv elkészüljön.

Mikó Lászlóné képviselő: Kérdezi, hogy erre reagált már a belső ellenőr?
Deákné Traski Katalin: Nem, az intézkedési tervre nem szoktak reagálni.

Mikó Lászlóné képviselő: Ő úgy tudja, hogy reagálnak rá.

Vargáné dr.Egyed Ilona jegyző: Őt nem tájékoztatta az intézményvezető, hogy
elkészítette az intézkedési tervet. Ezt úgy gondolja, hogy neki meg kellett volna
küldeni és ő továbbítja a belső ellenőrnek. Ő nem kapott anyagot, nem iktattak
semmit.

Deákné Traski Katalin: Ezt ő elküldte a belső ellenőrnek.

Vargáné dr.Egyed Ilona jegyző: Mindenképpen az ügyiratba iktatni kellett volna,
nyilvántartásba venni. Utána pedig majd jelenteni kell a tervben szereplő határidők
Jegyzőkönyv Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. december 22-én tartott üléséről.

36

alapján, hogy teljesültek-e feladatok. Kérdezi, hogy az élelmezési normához például
milyen határidőt írt az igazgató?

Deákné Traski Katalin: Mivel a költségvetést februárban kell elfogadni, - a bizottsági
ülésen is beszéltek róla, hogy januárban megvizsgálják - február 29-et írt a tervben.

Kiss István alpolgármester: Javasolja, hogy a norma megállapításhoz vegyenek
igénybe külső szakembereket és állítsák össze ők a normát, még úgy is, hogy
fizetnek érte.

Kovács Tamás polgármester: Javasolja, hogy a Gazdasági Bizottság a januári
vizsgálatnál vegye figyelembe ezt a javaslatot.

Torma Gábor képviselő: Részéről elfogadja a javaslatot. Ismer is olyan illetékest, aki
el tudná végezni a feladatot.

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

Jelenlévők részéről kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el.

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

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

219/2015. (XII.22.) Kt. számú
Gondozási Központ Konyha átfogó
vizsgálatáról készült belső ellenőri jelentés
megtárgyalása.

HATÁROZAT
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Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Gondozási Központ Konyha átfogó vizsgálatáról
készült belső ellenőrzési jelentést megtárgyalta és
alábbi döntést hozta:
1. A képviselő-testület felkéri a Gazdasági
Bizottságot a belső ellenőri jelentés - az érintettek
bevonásával történő – megvizsgálására.
2. A képviselő-testület úgy dönt, hogy a konyha
működését áthelyezi a GAMESZ intézményhez. A
képviselő-testület
felkéri
a
GAMESZ
intézményvezetőjét az új Alapító Okirat következő
testületi ülésre történő elkészítésére.
3. A képviselő-testület az élelmezési normára
elkészítése vonatkozó napirendet a 2016. I. félévi
munkatervébe felveszi.

Felelős: Gazdasági Bizottság 1. ponthoz
Sántáné Czékus Tímea 2. ponthoz
Határidő: 2015.január 31. 1. ponthoz
2015.január 19. 2. ponthoz

15. Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és Kulturális Nonprofit Kft. és „SZALONTAI” Könyvvizsgáló Bt. közötti megbízási szerződés
jóváhagyása.
Előadó: Kovács Tamás polgármester

Napirendi pont tárgyalása a 100-255/2015. 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-testületet a Mélykúti
Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és Kulturális Non-profit Kft alapító
okiratának elfogadásakor elfogadta azt, hogy a Szalontai Könyvvizsgáló Bt-vel köt
szerződést. A neve már akkor azért került akkor bele, mert más nem vállalta a
nonprofit kft könyvvizsgálói feladatait, pedig több könyvvizsgálót is megkeresett. Az
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ügyvédnő javasolta Szalontai Máriát, ő csak nonprofit kft-nek lát el könyvvizsgálói
feladatokat. A hölgy bekérte az ÉPTESZ Kft mérlegjelentését, illetőleg információt
kért a tevékenységre, és a könyvelői apparátusra vonatkozóan. Elmondta neki, hogy
erre vonatkozóan semmilyen gyakorlatuk nincs. Azt a választ kapta, hogy egy évre
az ár 50 E Ft+ÁFA, a következő évtől alkudni lehetne. Ígéretet tett, hogy
személyesen fog eljönni az ÉPTESZ Kft-hez, januárban megbeszélik a feladatokat.

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

Kovács Tamás polgármester: Javasolja, hogy most ezt fogadják el, a későbbiekben
bármikor módosítható, ha találnak kedvezőbb ajánlatot. Kérdezi, hogy van-e
valakinek kérdése, észrevétele, indítványa az előterjesztéssel kapcsolatban?

Jelenlévők részéről kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el.

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

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

220/2015. (XII.22.) Kt. számú
HATÁROZAT
Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és Kulturális Non-profit Kft. és
„SZALONTAI” Könyvvizsgáló Bt. közötti megbízási szerződés jóváhagyása.

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a Mélykúti Önkormányzati
Közszolgáltatási, Művészeti és Kulturális Non-profit
Kft. és „SZALONTAI” Könyvvizsgáló Bt. közötti
megbízási szerződést az előterjesztéshez képest
változatlan tartalommal elfogadja.
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Felelős: Kovács Tamás polgármester
Határidő:
2016.
január
15.
(a
megküldésére)

határozat

16. Közérdekű bejelentés a Damjanich utcát a Magyar utcával összekötő köz
rossz állapotára vonatkozóan.
Előadó: Kovács Tamás polgármester

Napirendi pont tárgyalása a 3163/2015. 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 lakossági bejelentés érkezett a
Damjanich utcát a Magyar utcával összekötő köz rossz állapotára vonatkozóan.
Azért került a képviselő-testület elé, mert írásban érkezett, és így közérdekű
bejelentésnek kellett nyilvánítani, és tárgyalnia kell. Egy kis szakaszról van szó.
Ígéretet tett a bejelentőnek arra, hogy ezt a kb.100 méteres közt tavasszal le fogják
kövezni, de azt is elmondta neki, hogy a Damjanich utca benne van a nem
konszolidált önkormányzatok pályázatában szereplő felújításra kerülő utcák
listájában.

Torma Gábor képviselő: Ismerteti a Gazdasági Bizottság határozatát, mely szerint a
bizottság javasolja a képviselő-testület részére a közérdekű bejelentéssel
kapcsolatban az alábbiakat:
1. készüljön felmérés a település burkolattal nem ellátott utcáinak állapotáról
2. a felmérés alapján kerüljön felállításra egy rangsor, valamint egy ütemezés
3. az érintett útszakasznál vizsgálja meg annak a lehetőségét, hogy a teherforgalmat
hogyan lehetne kizárni.

Kovács Tamás polgármester: Igen egyet ért, sajnos nagyon sok a rossz utca, és a
teherforgalommal kapcsolatban pedig egyértelmű, hogy ezek az utak nem a 120
tonnás tengelyterhelésre épültek. Vannak olyan utcák, amelyek bírják ezt a terhelést,
-pl. Nagy u., Templom u. – azoknak meg a felülete rossz. A nem konszolidált
önkormányzatok támogatására kapott összeg legnagyobb részét útjavításra fogják
fordítani, a víziközműnél is marad majd útjavításra valamekkora összeg, amit erre
fordíthatnak, mert a pályázathoz szorosan kapcsolódik.

Novák László képviselő: Elmondja, hogy tarthatatlan az, hogy a XXI. században ilyen
problémákkal jönnek ide emberek, jó ezt most be tudja annak, hogy itt volt a
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közműépítés. A pályázat 181 millió forint összegéből addig ne költsenek, míg az
utcák felmérése meg nem született, nem látják, hogy az utcákra mekkora összeg
kell.

Kovács Tamás polgármester: Arról, hogy mire fordítják már háromszor tárgyaltak,
meg kellett határozni, hogy pontosan mire mekkora összeget kívánnak fordítani, nem
lehetett volna másképp az összeghez jutni.

Novák László képviselő: Arról beszélt, hogy ismetelten nézzék meg, hogy a
közutakat hogy tudják feljavítani. Addig ne költsenek, még nem látják, hogy hogyan
tudják felújítani az utakat. Egyetért a felméréssel és utána kezdjenek a pénz
elköltésének.

Kovács Tamás polgármester: A pályázatban meghatározott tételekre kell az összeget
fordítani. A víziközműnél megmaradt összegből tudnak még erre pluszforrást
biztosítani.

Jakity Attiláné képviselő: A bejelentést tévő úr kért kártérítést. Kérdezi, hogy azzal mi
lesz?

Kovács Tamás polgármester: Ahhoz, hogy a biztosító fizessen a kárról szakértői
vélemény, rendőrség, fotók kellenek. Nem tartja valószínűnek, hogy ezek
rendelkezésére állnak. Javasolja, hogy január elején történjen meg a felmérés a
Polgármesteri Hivatal részéről és a januári ülésre kerüljön a testület elé a lista.
Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, indítványa az előterjesztéssel
kapcsolatban?

Jelenlévők részéről kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el.

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

Kovács Tamás polgármester szavazás után
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat
képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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221/2015. (XII.22.) Kt. számú
Közérdekű bejelentés a Damjanich utcát
a Magyar utcával összekötő köz rossz
állapotára vonatkozóan.

HATÁROZAT

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Damjanich utcát a Magyar utcával összekötő köz
rossz állapotára vonatkozó közérdekű bejelentést
megtárgyalta és megállapította, hogy a településen
több út minősége nem megfelelő, nem csak a
közérdekű bejelentésben megfogalmazott útszakasz.
A szükséges döntések meghozatala érdekében
alábbiakról döntött:
1.

2.
3.

Felkéri a jegyzőt kimutatás készítésére a szilárd
burkolat nélküli és a szilárd burkolattal rendelkező,
de felújításra szoruló utcákról.
A kimutatás alapján a Képviselő-testület rangsorolja
a javítás ütemezését.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a
közérdekű
bejelentésben
meghatározott
útszakaszon vizsgáltassa meg annak lehetőségét,
hogy a tehergépjármű forgalom megtiltása megoldást
jelente-e.

Felelős: Vargáné dr. Egyed Ilona jegyző
Határidő: 2016. január 19. (1.- 2. napirendi ponthoz)
2016. március 31. (3. ponthoz)
2016. január 15. (válasz megküldésére)

17. A Művelődési Ház és Fenyő Miksa Könyvtár átszervezésével kapcsolatos
miniszteri állásfoglalás megtárgyalása.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
Napirendi pont tárgyalása a 2932-7/2015. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Kovács Tamás polgármester: Elmondja, hogy megérkezett a minisztérium
állásfoglalása a közművelődési és könyvtári feladatellátás átszervezésére
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vonatkozóan. A közművelődési feladatellátás átszervezése ellen nem emelnek
kifogást, viszont a könyvtár nonprofit szervezetben való működtetése – a levél szerint
– nem jogszerű. Ebben az esetben az a lehetőségük van, hogy a könyvtárt
valamelyik intézményhez csatolják. Ezzel kapcsolatban akár döntést is hozhatnak,
hogy melyik intézményhez csatolják szakfeladatként, úgy hogy a januári ülésen
tudják elfogadni.

Kopcsek Tamás képviselő: Kérdezi, hogy abban az esetben, ha az önkormányzathoz
kerül a könyvtár szakfeladattal, akkor külön intézményvezetőre lesz szükség?

Vargáné dr.Egyed Ilona jegyző: Nem, nincs szükség vezetőre. A polgármester a
munkáltató.

Mikó Lászlóné képviselő: Kérdezi, hogy Jánoshalmán az ott működő nonprofit kft-be
hogy fér bele a könyvtár működése? Ott lehet?

Kovács Tamás polgármester: Hát ez az, annak a mintájára szerették volna itt is.
Véleménye szerint azért lehet, mert már régebben döntöttek erről. Nem tudja miért
ez a válasz jött.

Torma Gábor képviselő: Javasolja, hogy kérdezzék meg azt, hogy itt miért nem
lehet?

Jakity Mónika képviselő: Letöltötte az ide vonatkozó jogszabályt, melyből felolvassa
következő részt: „a települési könyvtári ellátás
biztosítása a települési
önkormányzatok kötelező feladata, és az 1. bekezdésben meghatározott feladatot a
községi és a városi önkormányzat a) nyilvános könyvtár fenntartásával”. Tehát az
önkormányzatnak kell fenntartani és nem adhatja át, szemben a művelődési házzal,
vagy közművelődéssel.

Mikó Lászlóné képviselő: Észrevétele lenne, mégpedig az, hogy Mélykút nem község
hanem város. Kérdezi továbbá, hogy január 1-től a munkáltatói jogokat az intézmény
fölött ki gyakorolja?

Vargáné dr.Egyed Ilona jegyző: A polgármester úrhoz fog tartozni, egy levél fog
kimenni év elején egy tájékoztatóval.
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Kovács Tamás polgármester: Javasolja, hogy írjanak egy levelet, melyben
tájékoztatják az államtitkár asszonyt arról, hogy a képviselő-testület egy szomszéd
településen látott példa alapján gondolkodott. Jánoshalmának engedélyezték,
kérjenek tájékoztatást arról, hogy most miért nem, és van-e bármilyen lehetőség
ennek az elképzelésnek a véghezviteléhez? 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
javaslatának elfogadásával?

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

222/2015. (XII.22.) Kt. számú
A Művelődési Ház és Fenyő Miksa Könyvtár
átszervezésével kapcsolatos miniszteri
állásfoglalás megtárgyalása.

HATÁROZAT

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Művelődési Ház és Fenyő Miksa Könyvtár
átszervezésével kapcsolatos miniszteri állásfoglalást
megismerte és úgy dönt, hogy továbbra is szeretné a
könyvtári feladat nonprofit Kft keretében történő
ellátását. A képviselő-testület felkéri a polgármestert,
hogy ismételten keresse meg az EMMI Kultúráért
Felelős Helyettes Államtitkárt.
A levélben erősítse meg, hogy a testület továbbra is
szeretné a könyvtárat a nonprofit kft. keretében
működtetni.
Felelős: Kovács Tamás polgármester
Határidő: azonnal
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Kovács Tamás polgármester: Bejelenti, hogy a következő napirendi pont
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, békés, boldog karácsonyt és boldog új esztendőt kívánva a nyílt ülést
berekeszti.

K.m.f.

Kovács Tamás
polgármester

Vargáné dr.Egyed Ilona
jegyző

Kopcsek Tamás
jegyzőkönyv-hitelesítő

Novák László
jegyzőkönyv-hitelesítő
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