1-6/2016.

JEGYZŐKÖNYV

Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 10-én
14.00 órakor megtartott rendkívüli nyílt ülésén.

Ülés helye: Mélykúti Polgármesteri Hivatal (6449 Mélykút, Petőfi tér 1.)
Tanácskozó Terem

–

Jelen vannak: Kovács Tamás polgármester, Kiss István alpolgármester, Kopcsek
Tamás, Jakity Attiláné, Mikó Lászlóné, Novák László és dr. Sztantics Péter
7 fő
78 %
képviselők -

Távolmaradt képviselők: Földes István alpolgármester és Torma Gábor képviselők 2 fő 22 %

A napirendi pontok tárgyalásán jelen volt: Vargáné dr. Egyed Ilona jegyző, dr. VörösBörcsök Tímea aljegyző, Görhöny Edit pénzügyi csoportvezető, Kósa Róbertné
lakosságszolgálati csoportvezető.

Kovács Tamás polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a
képviselő-testület határozatképes, mivel a 9 fős képviselő-testületből az ülés
kezdetén 7 fő jelen van. Javaslatot tesz a napirendre. Indítványozza, hogy a
képviselő-testület a meghívóban feltüntetett napirendi pontok mellé, a zárt ülést
követően második, összességében 3. napirendi pontként vegye fel a „Piac területén
történő árusításra vonatkozó helypénzek mértékének felülvizsgálata” című napirendi
pontot. Kérdezi, hogy kíván-e valaki az ülés napirendjére vonatkozóan további
módosító javaslattal élni?

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

Kovács Tamás polgármester: Szavazásra bocsátja azt a javaslatot, mely szerint a
képviselő-testület „Piac területén történő árusításra vonatkozó helypénzek
mértékének felülvizsgálata” című napirendi pontot napirendjére tűzi.

Jegyzőkönyv Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016.március 10-én tartott üléséről.

1

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
úgy döntött, hogy „Piac területén történő árusításra
vonatkozó helypénzek mértékének felülvizsgálata”
című napirendi pontot napirendjére tűzi.

Ezt követően a képviselő-testület a napirendet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadta el:

NAPIREND:
1.

Termőföld adás-vételi szerződés jóváhagyásának megtagadásával
kapcsolatos kifogás elbírálása. (Mélykút, 0200/126.hrsz.Dr.Szőke Sándor
vevő-Bizánc Lajos Frigyes eladó- Sári Sándor László elfogadó
jognyilatkozatot tevő elővásárlásra jogosult - között)
Előadó: Kovács Tamás polgármester

2.

Tájékoztató és döntés a 2016. évben benyújtható pályázatokról a Területi
Operatív Programokon, és egyéb pályázati konstrukción belül.
Előadó: Kovács Tamás polgármester

3.

Piac területén történő árusításra vonatkozó helypénzek mértékének
felülvizsgálata.
Előadó: Kovács Tamás polgármester

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:

Kovács Tamás polgármester: Bejelenti, hogy az 1. 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, AZ KÜLÖN
JEGYZŐKÖNYVBEN TALÁLHATÓ.

Kovács Tamás polgármester: Bejelenti, hogy az ülés nyílt ülésen folytatódik, majd ezt
követően ismerteti a zárt ülésen hozott határozatokat.
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2. Tájékoztató és döntés a 2016. évben benyújtható pályázatokról a Területi
Operatív Programokon, és egyéb pályázati konstrukción belül.
Előadó: Kovács Tamás polgármester

Napirendi pont tárgyalása a 25-48/2016. számú írásbeli előterjesztés alapján történt,
mely csatolva a jegyzőkönyvhöz.
Kovács Tamás polgármester: A napirendhez kapcsolódóan több soron küldtek ki
anyagot, kiküldésre kerültek az árajánlatok is. A mai ülésen addig szeretne eljutni,
hogy azokról a pályázatokról hozzanak döntést, amelyeknek a beadási határideje
közeleg.
2.1. TOP-1.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése
Kovács Tamás polgármester: A pályázat leírása előttük van, az önkormányzat a TOP
megyei lehatárolásában 133 millió forintra pályázhat. Ezt nagy valószínűséggel ki
fogják egészíteni egy 100 millió forintos plusz forrással, aminek a fedezete a
jánoshalmi úti kerékpárút rész lesz. Ugyanis az ipari övezet fejlesztéséhez plusz
források kellenek. Az ipari övezet fejlesztésében egy villamos energia fejlesztés
lenne, egy 750 m3/órás gáz fogadónak a kialakítása történne meg, illetve az 55-ös
főútról egy lehajtó sáv épülne. Nagy vállalkozás betelepülése esetén ez a három
fejlesztés szükséges. Erre a TOP programból a kapott 230 millió forint biztosan elég
lesz, pontos összeget még nem tud, egyenlőre csak becsült számaik vannak. Erről
szeretné ha határozatot hoznának.

Novák László képviselő: Látja a határozati javaslatból, hogy a pályázat 100 %-ban
támogatott. Ez így nagyon jó, rendben van. Kérdezi, hogy pontosan villamos energia
csatlakozási lehetőségről van szó?

Kovács Tamás polgármester: Gyakorlatilag az ipari övezetet ellátják megfelelő
mennyiségű villamos és gázenergiával. Most a villamos energia hálózat a túloldalon
van, a gáz pedig a volt Alkotmány TSZ-nél van csatlakozási lehetőséggel.

Kovács Tamás polgármester: Kérdezi a jelenlévőket, hogy van-e további valakinek
hozzászólása, észrevétele, kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban?

A jelenlévők részéről további hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el.
Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez további
hozzászólás, észrevétel, kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el.
Megkérdezi ki ért egyet a határozati-javaslat elfogadásával?
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Kovács Tamás polgármester szavazás után
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat
képviselő-testülete 7 igen szavazattal, tartózkodás
és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

43/2016. (III.10.) Kt. számú
Pályázat benyújtása a
pályázati konstrukción belül.

HATÁROZAT
TOP-1.1.1.

1. Mélykút Város Önkormányzat Képviselőtestülete dönt arról, pályázatot kíván benyújtani a
TOP-1.1.1. „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése”
pályázati konstrukción belül.
2.
A benyújtani kívánt pályázat támogatásának
mértéke 100 %.
3.
A
Képviselő-testület
felhatalmazza
a
polgármestert a pályázat részletes kidolgozására
és a pályázat és egyéb nyilatkozatok aláírására.
Felelős: Kovács Tamás polgármester
Határidő: 2016. május 23.

2.2.TOP-4.1.1 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése.
Kovács Tamás polgármester: Az egészségügyi projekt beadása február 15-től május
4-ig lehetséges. Egy 20 millió forintos keretösszeggel számolnak. Az
egészségháznál a fűtéskorszerűsítést tervezik. A régi konvektoros fűtést újítanák fel
kondenzációs kazánnal működő központi fűtésre úgy, hogy külön-külön mérhető lesz
az energia felhasználás. Eszközfejlesztés is szerepel a pályázatban, az orvosokkal
fel fogják venni a kapcsolatot. Itt elmondja, hogy március 16-tól továbbra is működni
fog a vérvétel, ugyan úgy 3 nap egy héten. A vér szállításra kötöttek külön
szerződést, mert a Synlab Kft most már nem finanszírozza a szállítást. Kérdezi a
jelenlévőket, hogy van-e valakinek hozzászólása, észrevétele, kérdése a napirendi
ponttal kapcsolatban?

A jelenlévők részéről hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el.

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

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

44/2016. (III.10.) Kt. számú
Pályázat benyújtása a
pályázati konstrukción belül

1.

2.
3.

HATÁROZAT
TOP-4.1.1.

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete
dönt arról, pályázatot kíván benyújtani a TOP-4.1.1.
„Egészségügyi alapellátás infrastruktúra fejlesztése”
pályázati konstrukción belül.
A benyújtani kívánt pályázat támogatásának mértéke
100 %.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
pályázat részletes kidolgozására és a pályázat és
egyéb nyilatkozatok aláírására.
Felelős: Kovács Tamás polgármester
Határidő: 2016. május 04.

2.3. TOP-2.1.2 Zöld város kialakítása.
Kovács Tamás polgármester: A település egy részének a fejlesztését takarja. A piac
fejlesztés kerül bele és belekerül a központi részen parkolók kialakítása,
zöldterületek fejlesztése. A piacnál felmerült, hogy érdemes lenne a piac végében
kivitelezni a fejlesztést. Keresztben állna az épület és így a jelenlegi út mellé kerülne.
A parkolók közelebb kerülnének az úthoz, nem lenne olyan baleset veszélyes, a
játszótér hátrébb kerülne, ezáltal a művelődési ház felé. A kerékpárút melletti
területet pedig vissza „zöldítenék”. Erre a tervek még nem készültek el. A meglévő
piactérre tervezett beruházásra a terv rendelkezésre áll. Ha elkészülnek az új rajzok
gyorsan el kell majd dönteni, hogy melyik terv szerint valósuljon meg. A pályázatnak
július 22-ig bent kell lennie. Tartalmazza a pályázat a központi részen parkolók
kialakítását is.

Kopcsek Tamás képviselő: A parkolókkal kapcsolatban kérdezi, hogy az iskola
postával szembeni részére tervez-e halszálkás parkoló kialakítást a polgármester úr?

Kovács Tamás polgármester: Valamilyen biztosan lesz, mert kevés a hely, most is
alig lehet megállni.
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Kopcsek Tamás képviselő: Javasolja továbbtolni a park irányába. Akik az iskolában
dolgoznak, azok jól tudják, hogy az 55-ös főút melletti termekben a zaj és a
szennyezett levegő gondot okoz. Elmegy egy kamion és nyomja be a nyitott ablakon
a mérgező gázokat. Legalább a posta felöli oldalon lenne egy csendesebb része az
iskolának, főleg ha a buszállomás is kikerül onnan. Ha parkoló lesz, zajos lesz az a
rész is, az emberek kiabálnak, ajtót csapkodnak, nem tudnak kitolatni a forgalom
miatt stb.

Kovács Tamás polgármester: Nem lesz nagy forgalom, éppen azért mert a
buszállomás kikerül onnan. El tudja képzelni, hogy egyirányúvá teszik, és az
rengeteg forgalmat levenne az útról. Erről nem is most kell dönteni.

Kopcsek Tamás képviselő: Jelezni szeretné, hogy az iskola tantermek előtti, posta
felöli oldalára nem javasolja parkolók kialakítását, inkább a park irányába legyen.
Elmondja, hogy 10 éven keresztül dolgozott az 55-ös főút melletti termekben, nem
kívánja. A többi kolléga is így van vele ebben biztos.

Kovács Tamás polgármester: Javasolja, hogy tartsák meg a koncepciós tervnél
ezeket a gondolatokat és meglátják, mit rajzolnak le a tervezők, a kész rajzok alapján
majd újra beszélnek róla.

Novák László képviselő: Lehet, hogy igaza van a képviselő úrnak, de teljesen
kivédeni nem tudja a parkolási lehetőséget, részben a szülő is elvárja. Az OTP a
példa, képesek autóval az ajtó elé beállni. Az 55-ös főútnak más a forgalma, mint
ennek az útszakasznak. Az vitathatatlan, hogy a főút mellett nagyon nehéz órát
tartani, a zaj és nyáron a meleg levegő miatt. Gondolkodjanak az óvoda felöli
oldalban is, oda is kerüljön egy kis parkoló, és majd meglátják a gyakorlatban hogyan
fog alakulni.

Kiss István alpolgármester: A tervezőnek volt olyan ötlete is, hogy a művelődési
háztól sétáló utcát kellene kialakítani egészen a Polgármesteri Hivatalig.

Kopcsek Tamás képviselő: Ezt maximálisan tudná támogatni.

Kovács Tamás polgármester: Ebben az esetben a parkolást nem tudja, hogyan
oldanák meg. Lesznek koncepcionális javaslatok, melyekből tudnak majd válogatni.
Nincs sok idő és ha nem jönnek más ötletek meg fogják valósítani a meglévő tervek
alapján. Kérdezi a jelenlévőket, hogy van-e további valakinek hozzászólása,
észrevétele, kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban?

A jelenlévők részéről további hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el.
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Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez további
hozzászólás, észrevétel, 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 7 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

45/2016.(III.10) Kt. számú
Pályázat benyújtása a
pályázati konstrukción belül.

HATÁROZAT
TOP-2.1.2.

1. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete
dönt arról, pályázatot kíván benyújtani a TOP2.1.2. „Zöld város kialakítása” pályázati
konstrukción belül.
2. A benyújtani kívánt pályázat támogatásának
mértéke 100 %.
3. A Képviselő-testület a pályázat tartalmáról a
későbbiekben kíván dönteni. A Képviselő-testület
felkéri a polgármestert, hogy a pályázati
dokumentációt terjessze a Képviselő-testület
júniusi ülésére.
Felelős: Kovács Tamás polgármester
Határidő: 2016. júniusi testületi ülés

2.4.TOP-2.1.3 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések.

Kovács Tamás polgármester: Csapadékvíz elvezetésben is gondolkodtak. A
pályázati összeg a település 1/3-1/4-ed részére elégendő a csapadékvíz elvezetési
koncepció alapján. Készül egy komplex csapadékvíz elvezetési terv a szennyvízben
felmért geodéziák alapján. Amennyiben ezt a pályázatot engedélyezni fogják a
csapadékvíz elvezetésnél szintén 100 % támogatással 100 millió forintot, vagy
valamekkora összeget el tudnak költeni a tervek alapján egy adott településrésznek
a vízelvezetésére. Azért kell komplexen tervezni, mert akkor tudnak belenyúlni a
csapadékvíz elvezetésbe a település bármely részén, ha az egész tervet komplexen
látják. Hiába szeretné egy adott helyen megvalósítani az elvezetést, ha az nem
illeszkedik egy későbbi továbbgondolt projekthez. Sajnos csak egy részt fognak tudni
megvalósítani, nem az egész települést, ahhoz 4-500 millió forintra lett volna
Jegyzőkönyv Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016.március 10-én tartott üléséről.

7

szükség. Azt, hogy melyik terület legyen, arra szakember segítségét fogja kérni. Erről
egyenlőre nem szükséges szavazni.

2.5. Az 1956-os Emlékbizottság megbízásából a Közép- és Kelet-európai
Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt KKETTKK-56P02 jelű „Büszkeségpontok” pályázat.
Kovács Tamás polgármester: Az 1956-os forradalom és szabadságharc
60.évfordulójához érkeztek, melynek kapcsán pályázatok kerülnek kiírásra. Emlékmű
állításra lehet pályázatot benyújtani. Szeretné, ha a központi parkban egy Szobonya
Zoltán szobrot tudnának emeltetni. Amennyiben a pályázat sikeres akkor a szobor
október 23-ra elkészül. Kéri a testület támogatását.
Kopcsek Tamás képviselő elhagyja a termet.

Jakity Attiláné képviselő: Ezzel kapcsolatban az jutott eszébe, hogy nem lenne
érdemes egy emlékszobát kialakítani a könyvtár melletti meglévő lakásból? A
pályázati összeg elég lenne az egyik lakás felújítására.

Kovács Tamás polgármester: Másra nem lehet használni akkor azt a lakást. Inkább
az emlékmű állításban gondolkodjanak. Ilyen pályázati lehetőségük még nem volt,
használják ki. Talapzaton álló bronz szobor készülne, mely jól illeszkedne a parkban
lévő emlékművek mellé.

Novák László képviselő: Egyetért vele, sőt lehetőség szerint minél több emlékmű
legyen a parkban, ott a helye.
Többször készült interpellációval is azzal
kapcsolatban, hogy a parkból tiltsák ki a kerékpárosokat. A park arra való, hogy az
emberek ott leüljenek, sétáljanak, a nyugalom szigetének kellene, hogy legyen.

Kovács Tamás polgármester: Kérdezi a jelenlévőket, hogy van-e további valakinek
hozzászólása, észrevétele, kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban?

A jelenlévők részéről további hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el.

Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez további
hozzászólás, észrevétel, kérdés nincs. A határozati javaslatot szükséges
kiegészíteni a pályázat elnevezésével: „Dr. Szobonya Zoltán emlékhely létesítése
Mélykúton” és a pályázat megvalósításának helyével: Mélykút Petőfi tér park.
Megkérdezi ki ért egyet a kiegészített határozati-javaslat elfogadásával?
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Kovács Tamás polgármester szavazás után
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat
képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

46/2016.(III.10) Kt. számú
Pályázat benyújtása a KKETTKK-56P-02
jelű
„Büszkeségpontok”
pályázati
konstrukción belül

HATÁROZAT

1. Mélykút Város Önkormányzat Képviselőtestülete dönt arról, pályázatot kíván benyújtani a
KKETTKK-56P-02
jelű
„Büszkeségpontok”
pályázati konstrukción belül.
2. A pályázat elnevezése: „Dr. Szobonya Zoltán
emlékhely létesítése Mélykúton”. A pályázat
megvalósításának helye: Mélykút Petőfi tér park.
3. A benyújtani kívánt pályázat támogatásának
mértéke 100 %.

Kopcsek Tamás képviselő visszaérkezik a terembe.

2.6. VP-6-7.4.1.1-16 pályázat
Kovács Tamás polgármester: A VP -6-7.4.1.1-16 számú pályázattal kapcsolatban
mondja, hogy ez a pályázat változni fog, egészen mások lesznek a feltételek. Azért
került az előterjesztésbe, hogy lássa a képviselő-testület, hogy ilyen fejlesztésben is
lehet gondolkodni. A VP pályázatok folyamatosan fognak megjelenni, várható
dűlőutak karbantartására és eszközbeszerzésre vonatkozó pályázat is. Útfejlesztésre
is jelennek meg pályázatok, de ezeket még nem látják.
2.7. Az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok
fejlesztéseinek támogatása.
Kovács Tamás polgármester: Az előterjesztés írásos része nem tartalmazta az
adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok fejlesztési támogatása
keretében megvalósításra kerülő pályázati célokat. Erről a testület már két
alkalommal döntött, legutóbb a 153/2016.(VIII.27.) Kt. számú határozattal döntött a
pályázati elemekről. Az 1. pályázati cél keretében döntött a BGY-95 betonelemgyártó
gép és gyártósablon beszerzéséről, a 4. pályázati cél keretében a Polgármesteri
Hivatal nyílászáró cseréjéről, az 5. pályázati cél keretébe a településrendezési terv
elkészítéséről. Emlékezteti a testület tagjait arra, hogy a 181 millió Ft-os támogatási
összegből mintegy 110 millió Ft-ot fordítanának útfelújításokra. Szeretné a
betonelemgyártó gép beszerzését megindítani. Sok helyen szükség lenne a térkőre,
a hatékony gyártáshoz a gép beszerzését meg kellene indítani. A másik pedig a
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Településrendezési eszközök elkészítésére a beszerzés megindítása. Ebben az
évben újra kell alkotni és azt mondták, hogy ebből a pénzből finanszírozzák.
Harmadikként a hivatal ablakcseréire vonatkozó beszerzést is szeretné elindítani.

Kopcsek Tamás képviselő: Akkor így már közel 30 millió forintot elköltenek a
pályázati összegből.

Novák László képviselő: Kérdezi, hogy a hivatal ablakai milyen idősek? Annyira
rosszak?

Kósa Róbertné: Van olyan ablak, amit már nem tudnak kinyitni.

Novák László képviselő: Az iskolában meg úgy esik ki az ablak. Nem szavazza meg.

Kovács Tamás polgármester: Rendben. Indítsák meg a betonelemgyártó gép és a
Településrendezési eszközök elkészítésének a beszerzési eljárását. De valamit
haladjanak.

Kopcsek Tamás képviselő: Ezzel a kettővel ő is egyetért. A hivatal ablakaival
várjanak.

Jakity Attiláné képviselő: Az ablakcsere is benne szerepelt a pályázatban, azt is meg
kell valósítani.

Novák László képviselő: Mikor véglegesítik a pályázatot? Azt látja, hogy szépen
araszolnak előre a pénz elköltéssel. Már ezelőtt 2 hónappal is azt mondta, hogy az
utakat kellene legelőször rendbe tenni. Olyan szépen koptatják a pénzüket. Ha
összeadják a Víziközműtől kapott pénzzel, sok pénz van, de majd meglátja hány út
lesz még sáros út itt Mélykúton december 31-én. Polgármester úr, ő azt kérte, hogy
ezt tegyék rendbe.

Kovács Tamás polgármester: Az árajánlatokat folyamatosan kérik be a felújításra,
ahogy összeáll ugyanígy testületi ülésen fognak dönteni arról, hogy melyik utakat,
hogyan, milyen módon fogják felújítani. Ettől függetlenül a 181 millió nem csak erről
szól. Döntöttek arról, hogy az előbb említett tételekre is költenek, akkor induljanak
meg legalább a többivel, hogy haladjanak. A betonelemgyártó gép is legalább olyan
fontos, azzal a járdákat újítják fel. Valahol még járda sincs.
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Novák László képviselő: A kresz szabályok szerint akkor lehet úttesten közlekedni,
ha nincs járható járda. Akkor megint csak azt mondja, hogy készüljön normális
úttest, ahol a teher és a gyalog forgalom is mehet. Van egy jó példa. Ott van a
Bercsényi utca vége. Zúzott kővel való ellátása 5 millió forintba kerül. Ez 250 méter.
A térképen megnézte, kb. 9-10 km-t kellene úgymond zúzott kővel felújítani, ez 200
millió forint. Nagyvonalú számítgatások. Akkor hol van a pénzük és az elején még
csak zúzottkővel dolgoztak, hol van az összes többi? Amikor a szennyvízcsatornázásról beszéltek azt ígérte a polgármester úr, hogy rendbe teszik a sáros
utakat. Nem lesz belőle semmi, az lesz a vége. Az rendben, hogy a Világos utcát és
a Széchenyi utca végét nem csinálják meg, de egyébként is meg kell mondani az
embereknek, hogy húzzuk össze már magunkat, sok értelme nincs, hogy az egyik itt
épít, a másik amott, télen a hó túrás miatt óbégat, közvilágítás,víz-gáz nincs stb..

Kovács Tamás polgármester: Javasolja, hogy a két beszerzést indítsák el. Az eljárás
hosszadalmas, ahhoz, hogy az idén megvalósulhasson, el kell indítani a beszerzést,
nem tudnak várni tovább. Ettől függetlenül a 181 millió forintból nem költöttek, az
elején elmondta, hogy mire szeretné költeni. Az útra 110 millió forintot állítottak be.
Nagyon körbe kell járni, mert óriási különbségek vannak a cégek árai között, még
akkor is, ha csak zúzottkőről van szó. A meglévő gépeket szeretné bevonni a
beruházásba, szakembert kell finanszírozni. Ahogy az anyag összeáll, azonnal jön a
testület elé. Kérdezi a jelenlévőket, hogy van-e további valakinek hozzászólása,
észrevétele, kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban?

A jelenlévők részéről további hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el.

Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez további
hozzászólás, észrevétel, kérdés nincs. Megkérdezi ki ért egyet azzal a javaslattal,
hogy felkérjék a Gazdasági Bizottságot a betonelemgyártó gép és a
Településrendezési eszközök elkészítésére vonatkozó beszerzési eljárás
megindítására?

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

47/2016.(III.10) Kt. számú
Felkérés beszerzési eljárás megindítására.

HATÁROZAT

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete
felkéri a Gazdasági Bizottságot a betonelemgyártó
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gép és a Településrendezési eszközök elkészítésére
vonatkozó a beszerzési eljárás lefolytatására.
Felelős: Torma Gábor elnök
Határidő: azonnal
3. Piac területén történő árusításra vonatkozó helypénzek mértékének
felülvizsgálata.
Előadó: Kovács Tamás polgármester

Napirendi pont tárgyalása a 25-48/2016. számú írásbeli előterjesztés alapján történt,
mely csatolva a jegyzőkönyvhöz.
Kovács Tamás polgármester: A januári ülésen döntött a testület a piac területén
történő árusításra vonatkozó szabályok módosításáról. Érkezett egy levél a piacon
árusítóktól a díjtételekkel kapcsolatban. Jelzi, hogy nagyon sok a téves információ,
sokan azt hitték, hogy egységesen megemelték a díjakat. A ruházat (új és használt),
textil, cipő, műszaki cikk és minden egyéb olyan termékekre vonatkozó termékek
árusítására vonatkozó díjat emelték, ami nem fér bele a zöldség, gyümölcs,
élelmiszer, virág kategóriába. Ő úgy érzi való igaz, hogy a megállapított díjak
magasak. Javasolja, hogy a 16/2016.(I.19.) Kt.számú határozat 1. számú
mellékletének 2. és 3. pontjában megállapított díjtételeket 500.- Ft/m2/nap
összegben határozzák meg.

Kopcsek Tamás képviselő: Elmondja, hogy több ember megállította és mindannyian
azt mondták, jó lenne, ha ezek a mélykútra járó árusok nem lennének kiszorítva a
kereskedelemből, mert így mondták „nekik nincs pénzük, hogy bemenjenek ebbe,
vagy abba a boltba”. Ha ezt így mondják az embernek, sok mindent nem tud
mondani, csak bólogatni, hogy hát igen. Biztos, hogy igaza van.

Novák László képviselő: Kérdezi, hogy egy árus 5 m2 területet elfoglal?

Vargáné dr.Egyed Ilona jegyző: Egy ruha árus igen, sokszor még többet is.

Kiss István alpolgármester: Úgy gondolja, ha a művelődési házban is felszámolták
volna azt a díjat tisztességesen, amit ott eltöltöttek az árusok akkor nem 10 ezer
forintot, hanem 12 ezer forintot kellett volna fizetni, de csak napi 2 órát számoltak el.

Mikó Lászlóné képviselő: Kérdezi, ha piac van, akkor hány órát számolnak el?
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Kiss István alpolgármester: Ott nem órát számolnak, hanem m2-t. Az ő javaslata volt
az 1000 Ft/m2/nap ár, akkor nem vitatták a képviselők. Rendszám szerint jegyezte
melyik árusok voltak a művelődési házban, reggel 6-kor érkeztek és délben távoztak.
Általában 2 órát számláztak, megnézette. A tarifa szerint 12 ezer forintot kellett volna
fizetni, ő ehhez viszonyította az árat. Megérti az embereket, nincs is ezzel a gondja.
A lehetőség máshol továbbra is adott, most is ott álltak 30-an, reggel 8-kor
bebocsájtásra vártak és bírtak turkálni. Azt még hozzá tenné, hogy a tisztelt
képviselő társai –és akinek nem inge ne vegye magára- gerinctelenek. Hazudnak az
embereknek. Szó szerint hazudnak. Itt megszavazzák és kint egészen mást
mondanak.

Jakity Attiláné képviselő: Miért mit mondanak?

Kiss István alpolgármester: Mit mondanak? Nagyon jól tudja, hogy mi megy a
faluban, de fel veheti magnóra és lejátssza neki. Ez a véleménye. Egy gerinctelen
bandában ül sajnos.

Kovács Tamás polgármester: Az emberek is sokat hozzá tudnak tenni a hírhez.

Novák László képviselő: Szerinte alpolgármester úr túl lőtt a célon.

Mikó Lászlóné képviselő: Szerinte is.

Kiss István alpolgármester: Ő így gondolja és úgy kezdte, hogy akinek nem inge ne
vegye magára.

Novák László képviselő: Érti, de most már bandát mondott, gerinctelen bandát.

Kiss István alpolgármester: A bandát visszavonja. De elege van az olyan hírekből,
hogy ő megveszi a kultúrházat, már megvette a sportcsarnokot. Nagyon elege van.
Mikó Lászlónénak mondja, hogy ezt ők mondják.

Mikó Lászlóné képviselő: Ezt visszautasítja.

Kiss István alpolgármester: Tudja, hogy az ott dolgozókat fájdalmasan érinti a testület
döntése, az elmúlt 10 évben nem csináltak semmit, a kollégával egymást marták, jól
elvoltak. Ezt meg kellett lépni, ha tetszik, ha nem tetszik.
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Mikó Lászlóné képviselő: Ezt szeretné kikérni magának, 30 éves közalkalmazotti
jogviszony után ezt a sértést ne haragudjon, de nem tűri el. Olyan gyakran nem járt
az alpolgármester úr a művelődési házban.

Kovács Tamás polgármester: Véleménye szerint nem kell személyeskedni. Tudja,
saját magából kiindulva is, hogy az emberek nagyon sokat hozzá tudnak tenni, a hír
mire a település egyik feléből átjut a másikba, nagyon meg tud változni. Aki ilyen
munkát vállal annak ezzel szembesülnie kell, neki is nehéz volt megszokni.
Visszatérve a díjakra az 500 Ft/m2/nap lenne a reális ár, a 10-12 ezer forint, -ha
kisebb helyen árul, akkor a 6 ezer forint körüli összeg- be fog folyni a kasszába.
Gyakorlatilag az az összeg, ami a művelődési házban befolyt, az 500 Ft- al is be fog
folyni. Való igaz, több árus is jelezte, ha marad az emelt összeg, akkor nem fog jönni.
A piac kihasználtságát jó lenne növelni. Más, és jobb lesz a helyzete ezeknek az
árusoknak, ha sikerül a pályázat, mert akkor fedett részen tud árulni, jobb
körülményeket tudnak teremteni.

Novák László képviselő: Kérdezi, hogy az 500 Ft/m2/nap összeget el tudják fogadni
az árusok?

Jakity Attiláné képviselő: Beszélt több árussal és annyit mondtak, hogy inkább el
tudnák fogadni az 500 Ft/m2 összeget, mert egy nagyobb vásárnál pl. Kiskunhalason
600.- Ft a díj, ahol eleve több a vásárló. Reálisabbak látják, mint az 1.000.- forintot.
Nem beszélve arról, hogy egy ruhásnak több méter is kell.

Kovács Tamás polgármester: Még egyszer elmondja, hogy az emberek között
félreértés történt, úgy terjedt, hogy mindenkinek emelik a díjat.

Novák László képviselő: Részben alpolgármester úr mellett áll, mert ő az mondta,
hogy a helyi iparosok, vállalkozók érdekeit is védik azzal, ha megemelik az árat.
Lehet, hogy egy kicsit túl lőttek a célon, maradjanak ennyiben, mert most meg fogják
magukat árusok és elmennek. Versenyhelyzetet kell kialakítani ezzel egyetért, de
nyilván ne zavarják el őket. Egyébként a verseny mindig a vevőnek a haszna, mert
nyomják le az árakat. Nem jár piacra, de 10 ezer forint helypénzt kifizetni, ahhoz
árulni is kell.
Kovács Tamás polgármester: Kérdezi a jelenlévőket, hogy van-e valakinek
hozzászólása, észrevétele, kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban?

A jelenlévők részéről hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el.

Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez további
hozzászólás, észrevétel, kérdés nincs. Javasolja, hogy a 16/2016.(I.19.) Kt. számú
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határozati javaslat 1. számú mellékletének 2. és 3. pontjának díjait 500.- Ft/m2/nap
összegben határozzák meg? Megkérdezi ki ért egyet a javaslatának elfogadásával?

Kovács Tamás polgármester szavazás után
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat
képviselő-testülete
6
igen
szavazattal,
1
tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:

48/2016. (III.10.) Kt. számú
A 16/2016.(I.19.) Kt.számú határozat
módosítása.

HATÁROZAT

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 16/2016.(I.19.) Kt.számú
határozat 2.pontját az alábbiak szerint módosítja:

2. A Szabályzat 1. számú melléklete helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. számú melléklet
A piaci helypénzek mértéke
1.
Zöldség, gyümölcs, élelmiszer, 200 Ft/m2/nap, 500
virág
Ft/m2/hó
2.
3.
4.
5.

6.

Ruházat (új és használt), textil, 500 Ft/m2/nap
cipő, műszaki cikk
Minden egyéb 1. és 2. pontba 500 Ft/m2/nap
nem sorolható cikk
Járműről történt árusítás esetén
500 Ft/db
Szopós csikó és borjú, hízott 200 Ft/db
sertés,
anyakoca
és
6
hónaposnál idősebb süldő
6 hónaposnál fiatalabb sertés, 100 Ft/db.”
malac, juh, kecske, bárány, gida

3.A képviselő-testület felkéri a jegyzőt az egységes szabályzat elkészítésére.
4.A piac működése rendjére vonatkozó módosítások hatályba lépésének időpontja
2016. március 11.
Határidő: 2016. március 11.
Felelős: Vargáné dr.Egyed Ilona jegyző
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Több napirend, bejelentés nem volt. Kovács Tamás polgármester megköszöni a
megjelenést és az ülést berekeszti.

K.m.f.

Kovács Tamás
polgármester

Vargáné dr. Egyed Ilona
jegyző
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