1-10/2016.

JEGYZŐKÖNYV

Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 24-én
14.00 órakor megtartott ülésén.

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

–

Jelen vannak: Kovács Tamás polgármester, Földes István alpolgármester, Kiss
István alpolgármester, Jakity Attiláné és Torma Gábor képviselők 5 fő 56 %

Távolmaradt képviselők:
Kopcsek Tamás, Mikó Lászlóné, Novák László és
dr.Sztantics Péter képviselők 4 fő 44 %

A napirendi pontok tárgyalásán jelen volt: Vargáné dr. Egyed Ilona jegyző, dr. VörösBörcsök Tímea aljegyző, Görhöny Edit pénzügyi csoportvezető, Kósa Róbertné
lakosságszolgálati csoportvezető, Burai Béla MRNÖ elnök, Deákné Traski Katalin
igazgató, Sántáné Czékus Tímea igazgató, Hurton Zoltán ügyvezető, Béleczki
Krisztián.
1.napirendi pont tárgyalásán jelen volt: dr. Vaslóczki Ferenc r. alezredes mb.
kapitányságvezető és Kutyifa István r.alezredes, őrsparancsnok.
2.napirendi pont tárgyalásán jelen volt: Veverka Tamás területi vezető.
7.napirendi pont tárgyalásán jelen volt: Gelányi Georgina és Szkárosi Dalma
családgondozók.

Kovács Tamás polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a
képviselő-testület határozatképes, mivel a 9 fős képviselő-testületből az ülés
kezdetén 5 fő jelen van. Javaslatot tesz a napirendre.
- Javasolja, hogy a meghívóban 5. napirendi pontként feltüntetett „Beszámoló
Mélykút Város Közrend-közbiztonsági helyzetéről.” című napirendi pontot 1.
napirendi pontként tárgyalja a képviselő-testület.
- Javasolja, hogy a meghívóban 6. napirendi pontként feltüntetett „Tájékoztató a
Bácskomplex – S.R.L Kft. Mélykút várost érintő feladatainak ellátásáról.” című
napirendi pontot 2. napirendi pontként tárgyalja a képviselő-testület.
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-

15. napirendi pontnak javasolja felvenni az „Ingatlan megvásárlásával
kapcsolatos döntés meghozatala.” című napirendi pontot.
16. napirendi pontnak javasolja felvenni a „Döntés pályázatok benyújtásáról.”
című napirendi pontot.
17. napirendi pontnak javasolja felvenni a „Földcsere szerződések
jóváhagyása.” 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 módosító javaslattal
élni.

Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy öt módosító javaslat hangzott el a
napirendre vonatkozóan. Szavazásra bocsátja azt a javaslatot, mely szerint a
képviselő-testület a „Beszámoló Mélykút Város Közrend-közbiztonsági helyzetéről.”
című napirendi pontot 1. napirendi pontként tárgyalja.

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
úgy döntött, hogy „Beszámoló Mélykút Város
Közrend-közbiztonsági helyzetéről.” című napirendi
pontot 1. napirendi pontként tárgyalja.

Szavazásra bocsátja azt a javaslatot, mely szerint a képviselő-testület a „Tájékoztató
a Bácskomplex – S.R.L Kft. Mélykút várost érintő feladatainak ellátásáról” című
napirendi pontot 2. napirendi pontként tárgyalja.

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
úgy döntött, hogy „Tájékoztató a Bácskomplex –
S.R.L Kft. Mélykút várost érintő feladatainak
ellátásáról” című napirendi pontot 2.napirendi
pontként tárgyalja.

Szavazásra bocsátja azt a javaslatot, mely szerint a képviselő-testület a „Ingatlan
megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatala.” című napirendi pontot
napirendjére tűzze.

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
úgy döntött, hogy „Ingatlan megvásárlásával
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kapcsolatos döntés meghozatala.”című napirendi
pontot napirendjére tűzi.

Szavazásra bocsátja azt a javaslatot, mely szerint a képviselő-testület a „Döntés
pályázatok benyújtásáról” című napirendi pontot napirendjére tűzze.

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
úgy döntött, hogy „Döntés pályázatok benyújtásáról ”
című napirendi pontot napirendjére tűzi.

Szavazásra bocsátja azt a javaslatot, mely szerint a képviselő-testület a „Földcsere
szerződések jóváhagyása.” című napirendi pontot napirendjére tűzze.

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
úgy
döntött,
hogy
„Földcsere
szerződések
jóváhagyása.” című napirendi pontot napirendjére
tűzi.

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

NAPIREND:

1.

Beszámoló Mélykút Város Közrend-közbiztonsági helyzetéről.
Előadó: Kutyifa István r. alezredes, őrsparancsnok

2.

Tájékoztató a Bácskomplex – S.R.L Kft. Mélykút várost érintő feladatainak
ellátásáról.
Előadó: Kálmán Sándor ügyvezető

3.

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

4.

Ingatlanok és közterületek tisztántartásával kapcsolatos önkormányzati
rendelet megalkotása.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
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5.

A közösségi együttélés szabályairól és azok elmulasztásának
jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
Előadó: Kovács Tamás polgármester

6.

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: Kovács Tamás polgármester

7.

Átfogó értékelés
az önkormányzat
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról.
Előadó: Deákné Traski Katalin igazgató
Vargáné dr. Egyed Ilona jegyző

8.

Beszámoló a Gondozási Központ 2015. évi munkájáról.
Előadó: Deákné Traski Katalin igazgató

9.

Előterjesztés a Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és
Kulturális Nonprofit Kft 2015. évi mérlegbeszámolójának elfogadásáról.
Előadó: Hurton Zoltán ügyvezető

szóló

2015.évi

2/2016.(II.24.)

gyermekjóléti

és

10. Beszámoló a Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és
Kulturális Nonprofit Kft Felügyelő Bizottsága 2015. évi tevékenységéről.
Előadó: Nagy Torma Jenő FB elnök
11. Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központja Alapító Okiratának
módosítása.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
12. A Mélykút, Honvéd u. 26. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázat
elbírálása.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
13. Nagycsaládosok Mélykúti Egyesülete kérelme.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
14. A Mária Út Közhasznú Egyesület által benyújtandó, a 2016 évi GINOP és
VEKOP pályázati rendszerben a Mária Út Szolgáltatói hálózat szűk
keresztmetszeteinek fejlesztése – teljes körű felújítás tárgyú pályázathoz
szükséges ingatlan kijelölésről és Előzetes Haszonkölcsön Szerződésről.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
15. Ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatala.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
16. Döntés pályázatok benyújtásáról.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
17. Földcsere szerződések jóváhagyása.
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Előadó: Kovács Tamás polgármester

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1.Beszámoló Mélykút Város Közrend-közbiztonsági helyzetéről.
Előadó: Kutyifa István r. alezredes, őrsparancsnok
Napirendi pont tárgyalása a 25-100/2016. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Kovács Tamás polgármester: Köszönti dr. Vaslóczki Ferenc r. alezredes mb.
kapitányságvezetőt és Kutyifa István r.alezredes, őrsparancsnokot. Kéri tartsák meg
beszámolójukat.

dr. Vaslóczki Ferenc r. alezredes mb. kapitányságvezető: Köszönti a megjelenteket.
A Kiskunhalasi Rendőrkapitányság és a Jánoshalmi Rendőrőrs egy dolgos és
kihívásokkal teli évet tudhat maga mögött. Nem szeretné nagyon hangsúlyozni a
migrációt, túl sokat és túl sokszor beszélnek erről, de azt gondolja, hogy a migrációt
sikeresen kezelték, és ezzel együtt azt gondolja, hogy sikeresek voltak a lakosság
szubjektív biztonságérzetének garantálása kapcsán is. Nyilván ez nem jött volna
létre anélkül, ha a rendőrkapitányság nem kapta volna meg azt a pénzügyi
támogatást, melyet a kormányzat biztosított részükre a túlszolgálati órák útján. Azt
lehet tudni, hogy egységnyi rendőrrel gazdálkodnak és ez a létszám szükséges az
alaptevékenység ellátásához. Ha az egységnyi rendőrből vesznek el más feladatra,
ott valaki hiányt fog szenvedni. Azt kell mondania, hogy nem szenvedtek hiányt,
megvoltak a megfelelő források. Azt nyilván nem mondhatja teljes bizonyossággal,
hogy mindig, mindenkinek meg tudtak felelni, de nagy arányban eleget tudtak tenni a
települések biztonsági igényeinek. Mélykútra vonatkoztatva lehet azt mondani, hogy
a településen a bűncselekmények száma emelkedést mutat, azonban azt gondolja,
ez nem jár együtt a biztonsági bizalom megrendülésével. Sokkal inkább egy
eredményes szűrő-kutató munkának köszönhető, többek között annak is, hogy a
településen munkatársaik 22 ittas vezetővel jártak el. Kérdés, hogy kell-e ellenőrizni,
ha az a statisztikájukat rosszul befolyásolja? Azt mondja, hogy kell, mert az ittasság
terén sok problémájuk van. A biztonsági helyzet a településen rendben van, a
munkatársaik eredményes szűrő tevékenységének köszönhető, hogy sokkal több
ittas vezetővel tudtak fellépni. Az eredményességüket az is igazolja, hogy a 2014-es
évhez képest az elmúlt évben 57,5 %-os fejlődés eredményességet tudtak
prezentálni, ez tisztességes arány. Ezek mellett arra a figyelmet felhívná, hogy sokan
vádolják a rendőrséget azzal, hogy a vagyon elleni cselekményekre kevésbé
érzékeny és a bűncselekményekre koncentrálnak. Mélykútra és a kapitányság
egészére sem igaz ez. A Kiskunhalasi Rendőrkapitányság megyei kitekintésben élen
jár az ilyen bűncselekmények felderítésében. E tekintetben itt Mélykúton 83 %-os
eredményességgel jártak el, ami tisztességes. Közlekedésbiztonságról szót ejtve,
tudják, hogy a település életében az 55.sz.főút felújítása nagy kihívást jelentett.
Egyrészt meg kellett élni a felújítást, ami együtt járt a forgalom-bővüléssel, illetve
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sebesség növekedéssel. Polgármester úrral több esetben beszéltek erről az elmúlt
évben, sebességmérési helyszíneket mértek fel. A nélkül, hogy számokat mond
elképesztő volumenben szűrtek ki gyorshajtókat a forgalomból. Továbbra is tervezik,
hogy e tekintetben jelen lesznek a településen illetve az 55.főút átkelési szakaszán.
A közterületek rendje kapcsán egy dologra kérték a kollégáikat, hogy egy
megváltozott intézkedési kultúrával, egy polgárbarátsággal intézkedjenek, ha lehet,
akkor figyelmeztessenek, ha nem, akkor szankcionáljanak. Sosem tekintik
eredménynek a bírságot, a munkának velejárója, de sosem célja az intézkedésnek.
A Megyei Rendőrfőkapitányság a kapitányság egészét az elmúlt évben kiválónak
értékelte, bízik benne, hogy a település lakossága és vezetése is így értékeli a
Jánoshalmi Rendőrőrs tevékenységét. Bármi kérdés, észrevétel esetén áll
rendelkezésre. Köszöni a figyelmet.

Kutyifa István r. alezredes, őrsparancsnok: Annyi tenne még hozzá kapitány úr
beszámolójához, hogy egy fővel tudták növelni a mélykúti körzeti megbízotti csoport
létszámát. Úgy látszik, hogy állandósul ez a helyzet, egyben teljesítették azt az
elvárást, amelyet polgármester úr is meghatározott. A bűncselekmények száma azért
is emelkedett, mert nem maradtak intézkedés nélkül a bejelentések, illetve
megpróbáltak minden egyes dolgot felderíteni, reagálni, amely természetesen
megemelte a bűncselekményi keletkezést és a látenciát tudták csökkenteni. Minden
egyes jelzésre a rendőri reagálás megtörtént és ez pozitív hatással is volt. Súlyos,
kiemelkedő élet elleni bűncselekmény 2015. évben nem történt, jobbára a vagyon
elleni bűncselekmények domináltak, és ezek nagy részét is felderítették.

Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy ki az új dolgozó, aki körzeti megbízotti
feladatot lát el? Kéri, hogy a képviselő-testület megismerhesse és akár a következő
testületi ülésen megtörténhetne a bemutatása.

Kutyifa István r. alezredes, őrsparancsnok: Tóth Gábornak hívják, kisszállási lakos.
Természetesen nincs akadálya, hogy bemutatkozzon.

Földes István alpolgármester: A polgárőrség újra megalakult a településen. Kérdezi,
hogy milyen a kapcsolatuk és mi a véleményük a polgárőrökről?

Kutyifa István r. alezredes, őrsparancsnok: A polgárőrség egy teljesen új szervezet.
Jelenleg is folyamatban van a tagság toborzása és a polgárőrség által meghatározott
feladatok teljesítése. A rendőrök számra is az a meghatározott feladat, hogy amikor
mód és lehetőség van, együttesen teljesítsenek szolgálatot. Itt is megvan egy olyan
csoport, aki szabadidejét tevékenyen feláldozza, és rendszeresen szolgálatot látnak
el, főleg éjszaka. Nem csak a polgárőrségre, hanem az egyéb társszervek
segítségére is számítanak, őket is bevonják a mindennapi feladatok végrehajtásába.
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dr. Vaslóczki Ferenc r. alezredes mb. kapitányságvezető: Alapvetően ők
szorgalmazzák a polgárőrség működését. Nyílván a rendőrség elvárni nem tudja, de
minden eszközzel amivel lehet támogatják őket és tisztelik azt az embert aki
szabadidejét áldozva közösségért dolgozik. Hiszik, hogy a közbiztonságot a
rendőrség teremti. A közbiztonság egy olyan termék, ami a rendőrség és a közösség
együttműködésének eredményeképpen jön létre, és azt gondolják, hogy ha civil
társadalom ebben részt vesz, akkor talán önmagát is nagyobb biztonságban érzi.
Valaki ebben közreműködik és van olyan, aki ennek szervezésében,
önszerveződésében közreműködik, nagyon szívesen veszik. Itt most alakulóban van
egy közösség, reméli minél nagyobb létszámmal és aktivitással tudnak együtt
dolgozni, készen állnak rá, hogy fogadják őket.

Kovács Tamás polgármester: Úgy tudja, hogy a megállapodás megszületett az
egyesület és a rendőrség között.

dr. Vaslóczki Ferenc r. alezredes mb. kapitányságvezető: Igen, megszületett.

Burai Béla MRNÖ elnök: Szeretné megköszönni Kutyifa István r. alezredes,
őrsparancsnok úrnak azt, hogy a cigánymajálisra biztosították a mobil kisautókat és
külön köszöni a járőr barátságos viselkedését, a gyerekek bizalommal fordultak
hozzá.

Kutyifa István r. alezredes, őrsparancsnok: Nagyon szívesen. A polgárőrséghez még
annyit, hogy tudomása szerint most június 3-án lesz egy regionális találkozó az
Országos Polgárőr Szövetség szervezésében Kiskunmajsán, ahol a tapasztalatokat
megosztják egymással, kölcsönösen segítik a szerveződését. Itt is jelen vannak ők
is, ellátják őket szakmai tanácsokkal.

Kovács Tamás polgármester: Ha minden igaz az idei évben egy pályázat keretében
eszközökre, gépjárműre pályázhatnak. A mélykúti egyesület egy Jánoshalmától
kapott öreg Lada Nívával rendelkezik. Szeretnének új autóra pályázni, mellyel még
hatékonyabban részt tudnának venni a szolgálati ellátásban.

Földes István alpolgármester: Sokat költöttek térfigyelő kamerákra. Kérdezi, hogy
mennyire segítik a kamerák a rendőrség munkáját?

dr. Vaslóczki Ferenc r. alezredes mb. kapitányságvezető: Ő nagyon nagy pártolója a
térfigyelő rendszereknek. Abban nem hisz, hogy ezeket mindig figyelnie kell
valakinek. Nagyon sok esetben bizonyítási eszközöket szolgáltatnak ezek a
felvételek. Több olyan ügy is volt ahol térfigyelő kamerák által rögzített felvételek
által voltak csak kizárólag képesek az elkövetőket elfogni. Az erőforrásaikat
sokszorozzák meg a kamerák létével. Lehet, hogy a közösség szempontjából ez egy
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erőn felüli vállalásnak számít, de sokszor súlyos bűncselekményeket tudnak vele
realizálni. Van egy olyan törekvése az országos főkapitányságnak, hogy a
településeken kiépített térfigyelő rendszereket, amennyiben azok online
hozzáféréssel rendelkeznek, ezeket a központokba bekötik azért, hogy ha rendkívüli
esemény történik a településen, akkor legyenek élő képeik arról a tevékenység
irányítóknak, hogy hol, mikor, merre kell rendőri erőket küldeni. Lehet, hogy az idei
évben meg fogják keresni a polgármester urat, hogy ez mi módon valósulhat meg.

Kovács Tamás polgármester: Igen erről már beszélgettek, szívesen is látnák. A
rendszerük alkalmas erre. A rendőrségre van a rendszer adaptálva ott is van egy
kliens gép. Megköszöni az alezredes uraknak a beszámolót. Kérdezi a jelenlévőket,
hogy van-e 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?

Kovács Tamás polgármester szavazás után
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat
Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

85/2016. (V.24.) Kt. számú
Beszámoló Mélykút Város
Közrend-közbiztonsági helyzetéről.

HATÁROZAT

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Kiskunhalasi
Rendőrkapitányság
Jánoshalma
Rendőrőrs 2015. évi Mélykút Város közrendközbiztonsági
helyzetéről
szóló
beszámolót
elfogadja.

2.Tájékoztató a Bácskomplex – S.R.L Kft. Mélykút várost érintő feladatainak
ellátásáról.
Előadó: Veverka Tamás területi vezető
Jegyzőkönyv Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016.május 24-én tartott üléséről.
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Napirendi pont tárgyalása a 25-101/2016. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Kovács Tamás polgármester: Köszönti Veverka Tamást, a Bácskomplex Kft területi
vezetőjét. Kéri tartsa meg beszámolóját.

Veverka Tamás területi vezető: Köszöni a szót, köszönt mindenkit. A várost érintő
feladatok ellátásáról mondana pár szót és pár példával alátámasztaná. Az
önkormányzat kezdeményezésére jött létre egy megállapodás a közrend és a
közbiztonság, valamint a bűnmegelőzés érdekében. Ennek alapján cégük
megszervezte a járőr szolgálatát Mélykút városában. Járőreik a nap 24 órájában
aktívan részt vesznek a város életében, illetve a városhoz tartozó településrészen is
járőröznek. Szorosan együttműködnek a rendőrséggel, a körzeti megbízottakkal
nagyon jó a kapcsolatuk, legtöbbször éjszaka együtt is járőröznek. A városban
történő rendezvényeken aktívan részt vesznek pl. Mélykúti Napok, március 15-ei
iskolai megemlékezés, ahol a gyerekek közbiztonságára is figyelnek. Továbbra is
működik az idősek védelmét szolgáló segélyhívó készülék. Amennyiben a segélyhívó
gombot megnyomják a járőr 5 percen belül érkezik, és ha szükséges, akkor orvosi
beavatkozást kér. Három járőrrel vannak jelen. Legtöbb esetben lakossági bejelentés
történik. Például az 55.sz.főút végén egy ember feküdt, járőr kiment, értesítették az
orvosi ügyeletet. Körzeti megbízottnak sokszor segítenek előállítások során.
Gyermekvédelemmel szorosan együttműködnek, többször kérik, hogy kísérjék el
őket a családokhoz. Történt már kiutasítás is, főként házaló kereskedőket utasítanak
ki. Magellán étteremben történt verekedés, azt is külföldi állampolgárok követték el,
ők is kiutasításra kerültek. November környékén a temetőket ellenőrzik. Piaci
napokon mindig jelen vannak, helypénzszedő folyamatosan kéri a segítséget,
különböző árusokkal szemben intézkedni szükséges. Átlagosan elmondható, hogy
egy hónapban 1400-1500 km-t vonulnak járőreik és ebből 600-700 km, amit
kimondottan járőrözésre fordítanak.

Kovács Tamás polgármester: Jelezte már a bajai központ felé, de itt is elmondja,
hogy június 16-től 19-ig fogathajtó versenyt rendeznek a lovas pályán, és június 18án szombaton a program este 8 órától koncerttel zárul. Várhatóan sokan lesznek.
Komolyabb szerepet szánnának a szolgálatnak. Ha jól tudja, rendelkeznek olyan
ráccsal, amivel lehet egy védelmi zónát kialakítani.

Veverka Tamás területi vezető: Elmondja, hogy két fajta ráccsal rendelkeznek. Az
egyik egy taposórács, ami „L” alakú, ha valaki rá áll az első sorban azt nem tudja
feldönteni és van sima rács is.

Kovács Tamás polgármester: Taposórácsra gondolt és 5-6 fő létszámra a polgárőrök
mellé. Ezt írásban is meg fogja erősíteni. A vállalkozási szerződést és az ingyenes
helyiséghasználatot is felül kell vizsgálni, mert időközben megváltoztak a
Jegyzőkönyv Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016.május 24-én tartott üléséről.
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jogszabályok, eddig térítésmentesen kapja a kft, de semmit nem költött a felújításra
vagy berendezésre. Át fogják vizsgálni a járőrözést is, azt is meg kell nézni, hogy a
polgárőrök és a kft emberei lehetőleg egyszerre ne menjenek, de mindig járőrözzön
valaki. Nagyobb kommunikációval lehetne ezt összehozni.

Földes István alpolgármester: Elmondja, hogy a napelem parkból eltűnt a kamera.
Kivágták a kerítést, kifűzték a drótot és levették a kamerát. Riasztó a kerítésben is
benne van. Hogyan történhetett?

Veverka Tamás területi vezető: Többször jelezték, hogy a rendszer az rossz. Ők a
lépéseket megtették, jelezték, hogy melyik zónák riasztanak, melyik az az infra
sorompó, amin állítani kellene, rosszabb esetben cserélni. Ennek javítása
huzamosabb időn belül nem történt meg.

Földes István alpolgármester: A kamera is eltűnt. Közel három hónap múlva lett
észrevéve.

Veverka Tamás területi vezető: Még egyszer mondja, többször jelezték, hogy nem
működik jól a rendszer, volt olyan hogy 5 percenként riasztott.

Földes István alpolgármester: Nem volt annyi riasztása, éjfél körül kapott néha
értesítést. A járőr kiment és körbejárta, de 3 hónapig nem vette észre, hogy hiányzik
a kamera. Ezt nem érti. A másik, hogy nem is a járőr vette észre, hogy hiányzik,
hanem a polgármester úr. Kifűzték a drótot, levették a kamerát, visszafűzték a drótot.
A kamera az út mellet volt, látható helyen. Jelzés nélkül is látszott, hogy hiányzik. Ezt
azért észre kellett volna venni.

Veverka Tamás területi vezető: Ez nem jutott el hozzá, azt tudja, hogy a rendszerrel
voltak problémák.

Kovács Tamás polgármester: A kollégáknak jelezték, megmutatták a helyet, és
nagyobb odafigyelést kértek. Elmondja, hogy a bérleti szerződés módosítással
kapcsolatban keresni fogják a céget. Kérdezi a jelenlévőket, hogy van-e 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.
Jegyzőkönyv Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016.május 24-én tartott üléséről.
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Megkérdezi ki ért egyet a tájékoztató elfogadásával és azzal, hogy a bérleti
szerződést felülvizsgálják?

Kovács Tamás polgármester szavazás után
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat
Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

86/2016. (V.24.) Kt. számú
Tájékoztató a Bácskomplex – S.R.L Kft.
Mélykút várost érintő feladatainak ellátásáról.

HATÁROZAT

1. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a Bácskomplex – S.R.L. Kft. Mélykút várost érintő
feladatainak ellátásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a
Bácskomplex S.R.L. Kft.-vel kötött vállalkozási és
helyiséghasználati szerződés felülvizsgálatának
előkészítésére.
Felelős: Kovács Tamás polgármester
Határidő: 2016. június 15.(határozat megküldésére)
2016. júniusi testületi ülésre(2.ponthoz)
3. Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
Napirendi pont tárgyalása a 25-113/2016. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Kovács Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Kérdezi a jelenlévőket, hogy
van-e 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?
Jegyzőkönyv Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016.május 24-én tartott üléséről.
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Kovács Tamás polgármester szavazás után
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat
Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

87/2016. (V.24.) Kt. számú
Beszámoló a két ülés közötti
fontosabb eseményekről.

HATÁROZAT

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

4. Ingatlanok és közterületek tisztántartásával kapcsolatos önkormányzati
rendelet megalkotása.
Előadó: Kovács Tamás polgármester

Napirendi pont tárgyalása a 25-96/2016. számú írásbeli előterjesztés alapján történt,
mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot a Gazdasági Bizottság és a
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyvei külön csatolva.

Vargáné dr.Egyed Ilona jegyző: Az előző ülésen már tárgyalta a testület, akkor azt a
feladatot kapták, hogy a szankcionálási lehetőségeket is dolgozzák ki. Akkor is
említette azt, hogy külön rendeletben kell ezt megtenni. Igazából ez a rendelet nem
változott csak annyiban, hogy feljelentést köteles tenni az ellenőrzést végző személy,
hogyha szabálysértést vagy pedig közösségi együttélés szabályaiba ütköző
magatartást észlel. Egyébként változatlan a rendelet és a szankcionálási rész lesz
majd a következő rendelet.

Torma Gábor képviselő: Ismerteti a Gazdasági Bizottság határozatát, mely szerint a
bizottság javasolja a Képviselő-testület részére a rendelet tervezet változatlan
tartalommal történő elfogadását. A Gazdasági Bizottság felkéri a polgármesteri
hivatalt, hogy készüljön előterjesztés a közterület felügyelő feladat ellátásával
kapcsolatban, elsősorban felmerülő költségek, másodsorban jogosultsági
lehetőségek tekintetében.

Jegyzőkönyv Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016.május 24-én tartott üléséről.
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Kovács Tamás polgármester: Az előterjesztés melléklete egy tájékoztató a közterület
felügyeletről. A kamerarendszer folyamatos figyelése is a beemelhető a feladati
közé.

Torma Gábor képviselő: Pontosan meg kellene nézni, mert azért, hogy egy státusz
legyen, azt nem biztos, hogy támogatná.

Jakity Attiláné képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozatát,
mely szerint a bizottság javasolja a képviselő-testületnek a rendelet-tervezet
elfogadását, továbbá, javasolja, hogy a soron következő képviselő-testületi ülésre
készüljön előterjesztés a közterület felügyelet feladat-ellátásával kapcsolatban,
elsősorban a felmerülő költségek, másodsorban a jogosultsági lehetőségek
tekintetében.

Földes István alpolgármester: Örül, hogy végre van ilyen rendeletük, nagyon
hiányzott. Végre tisztázódik, hogy melyik a lakos területe és melyik az
önkormányzaté, ez a rendelet fogja szabályozni. Számára a leglényegesebb, hogy
az építési törmelékkel kapcsolatban egyértelműen leírja, hogy a közszolgáltatónak a
kötelessége megjelölni, hogy hova vihető a törmelék. Ezt hirdetni is kell a következő
újságokba.

Kovács Tamás polgármester: Kéri a kolléganőket, hogy a rendelet jelenjen meg az
újságban, majd folyamatosan egy kivonatos részt, ami a rendelet pontos
megfogalmazását tartalmazza, két havonta jelentessék meg az újságban. Sok
dologgal kapcsolatban eloszlatja a tévképzeteket, pl. hogy a ház előtt kinek kell a
havat ellapátolni. Kérdezi a jelenlévőket, hogy van-e 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 rendelet-tervezet elfogadásával?

Kovács Tamás polgármester szavazás után
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat
Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás
és ellenszavazat nélkül megalkotta az ingatlanok
és közterületek tisztántartásával kapcsolatos
10/2016.(VI.9.) számú önkormányzati rendeletét,
amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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5. A közösségi együttélés szabályairól és azok elmulasztásának
jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
Előadó: Kovács Tamás polgármester

Napirendi pont tárgyalása a 25-97/2016. számú írásbeli előterjesztés alapján történt,
mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot a Gazdasági Bizottság és a
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyvei külön csatolva.

Vargáné dr.Egyed Ilona jegyző: Igazából ebben a rendeletben csak azokat a jogsértő
magatartásokat lehet szabályozni, ami nem szabálysértés vagy nem bűncselekmény.
Erre kell alkotni egy helyi rendeletet, a rendelet elején vannak az eljárási szabályok,
pl. figyelmeztetést lehet alkalmazni, be kell tartani a fokozatosság elvét a
felelősségre vonás esetén, és a bírságolásnál hogy hogyan kell befizetni a bírságot,
mikor évül el egy cselekmény. Mindkét rendeletnél augusztus 1-jét javasol
hatálybalépési határidőnek, ugyan is, ha elfogadja a testület a két rendeletet, akkor a
július havi újságban megjelenik. Mindenképpen legyen az állampolgárnak ideje az
önkéntes jogkövetés alapján teljesíteni bizonyos feladatait. Úgy gondolja, a
bejelentések meg fognak szaporodni, de még is lesz egy felkészülési idő a rendelet
betartására. Három rendeletben szabályozott magatartásokat bírságol a rendelet, a
közterület használatról szóló, a köztisztasági szabálysértés, és a házszámtábla
elhelyezésével kapcsolatos kötelezettség. A jogszabály lehetővé tette volna sokkal
magasabb összegű bírság kiszabását, de igyekeztek kisebb összegű bírságokat
meghatározni, mert úgy gondolja, hogy a betartásnak az a lényege, hogy nem a
bírsággal fenyegeti, hanem egyáltalán tudja, hogy milyen szabályok vonatkoznak rá.

Torma Gábor képviselő: Ismerteti a Gazdasági Bizottság határozatát, mely szerint a
bizottság javasolja a képviselő-testület részére a rendelet tervezet változatlan
formában történő elfogadását.

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

Kovács Tamás polgármester: Kérdezi a jelenlévőket, hogy van-e 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 rendelet-tervezet elfogadásával?

Kovács Tamás polgármester szavazás után
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat
Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás
és ellenszavazat nélkül megalkotta a közösségi
együttélés szabályairól és azok elmulasztásának
jogkövetkezményeiről szóló 11/2016.(VI.9.) számú
önkormányzati rendeletét, amely a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.

6. Az önkormányzat 2016. évi
önkormányzati rendelet módosítása.

költségvetéséről

szóló

2/2016.(II.24.)

Előadó: Kovács Tamás polgármester
Napirendi pont tárgyalása a 25-107/2016. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyvei külön csatolva.

Görhöny Edit pénzügyi csoportvezető: A művelődési ház megszűnésével
kapcsolatosan, az intézmény megszűnése után érkezett számlákra, ami még a
működés időszakát érinti, kötelezettséget kell vállalni. Ennek az összege 376.127.Ft, mely beemelésre kerül a költségvetés módosításába.

Jakity Attiláné képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozatát,
mely szerint a bizottság javasolja a képviselő-testületnek a rendelet-tervezet
elfogadását az elhangzott szóbeli kiegészítéssel együtt.

Kovács Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Kérdezi a jelenlévőket, hogy
van-e 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 rendelet-tervezet elfogadásával?
Jegyzőkönyv Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016.május 24-én tartott üléséről.
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Kovács Tamás polgármester szavazás után
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat
Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül megalkotta az önkormányzat
2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.24.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló
12/2016.(VI.9.) számú önkormányzati rendeletét,
amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

7. Átfogó értékelés
az önkormányzat
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról.

2015.

évi

gyermekjóléti

és

Előadó: Deákné Traski Katalin igazgató
Vargáné dr. Egyed Ilona jegyző
Napirendi pont tárgyalása a 25-99/2016. számú írásbeli előterjesztés alapján történt,
mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot a Humánpolitikai Bizottság
tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva.

Vargáné dr. Egyed Ilona jegyző: A képviselő-testületnek minden év május 31-ig
tárgyalnia kell a napirendet. Ebben kell beszámolni a gyerekjóléttel kapcsolatos
intézménynek, illetve a jegyzőnek, az ezzel kapcsolatos feladatok megtételéről. A
kormányhivatal része meg kell küldeni és a hivatal, ha úgy látja, hogy nem tettek
eleget a feladatnak jelzéssel él az önkormányzat felé.

Deákné Traski Katalin igazgató: Kiegészíteni annyiban szeretné, hogy jelenleg 108
családot gondoznak a kollégák, azzal a feladat nem csökkent, hogy Jánoshalma is
bevonódott az ellátásba, sőt azt gondolja, hogy a feladat inkább csak nőtt. A
létszámra vonatkozó törvényi feltételeknek nem felelnek meg, 4 családsegítőre lenne
szükség.

Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy a törvény hogyan szabályozza?

Deákné Traski Katalin igazgató: 25 családonként egy családsegítőt kell alkalmazni.

Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy Jánoshalma milyen feladatot vitt el?

Szkárosi Dalma családgondozó: Gyakorlatilag semmit. Itt családsegítők vannak, a
jánoshalmi kollégák esetmenedzserek. Közösen kell ellátni a családsegítést és a
gyámhivatal mindkettőjük véleményét bekéri. Ugyan úgy maradtak a feladatok itt is,
sőt sokszor még a jánoshalmiak alá is kell dolgozniuk. Mélykútra 2 fő jár át
Jegyzőkönyv Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016.május 24-én tartott üléséről.
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Jánoshalmáról. Jelenleg nem csak a védelembe vett családokat kell hetente
látogatni, hanem van az alapfeladat, és a családba fogadás egy hónapban
háromszor, de ez kivitelezhetetlen.

Kovács Tamás polgármester: Gyakorlatilag a feladat nőtt, az ember meg kevés. A
törvény előírja, hogy 4 főre lenne szükség, finanszírozást pedig 2 főre kapnak.

Jakity Attiláné képviselő: Az intézményvezető azt mondta korábban, hogy
végzettséghez fogják kötni hogy egyáltalán ki dolgozhat ott.

Deákné Traski Katalin igazgató: A kormányhivataltól azt az információt kapták, hogy
azért kapták meg a működési engedélyt így, ahogy most megkapták, mert
esélytelen, hogy országos szinten mindenhol szakképzett ember legyen. Ezzel
kapcsolatban valamit fognak intézkedni, mert nincs annyi szociális végzettségű
szakember, mint amennyi munkahely lenne.

Torma Gábor képviselő: Kérdezi, hogy amíg ez a szervet nem létezett ki végezte ezt
a munkát?

Vargáné dr.Egyed Ilona jegyző: A jegyzőknek voltak gyermekjóléti és gyámhivatali
feladatuk, azután a járási hivatalok létrejöttek, és akkor létrejött egy járási
gyámhivatal is. Ott zömében elvitték a feladatot, de maradtak itt is.

Torma Gábor képviselő: Érti, de gyakorlatilag a gyámhivatal járt ki a családokhoz?

Vargáné dr. Egyed Ilona jegyző: Igen kijárt, vagy pedig beidézte az ügyfeleket.

Kovács Tamás polgármester: Kérdezi a jelenlévőket, hogy van-e 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 az átfogó értékelés elfogadásával?

Kovács Tamás polgármester szavazás után
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat
Jegyzőkönyv Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016.május 24-én tartott üléséről.
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képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

88/2016. (V.24.) Kt. számú
Átfogó értékelés az önkormányzat
gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról.

HATÁROZAT

1. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 96.§ (6) bekezdésében
foglalt feladatkörében eljárva - megtárgyalta az
önkormányzat
2015.
évi
gyermekjóléti
és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó
értékelést és azt elfogadja.
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt az átfogó
értékelésnek a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztálya részére történő megküldésre.
Felelős: Vargáné dr. Egyed Ilona jegyző
Határidő: 2016. május 31.

8. Beszámoló a Gondozási Központ 2015. évi munkájáról.
Előadó: Deákné Traski Katalin igazgató
Napirendi pont tárgyalása a 25-102/2016. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot a Humánpolitikai Bizottság
tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva.

Deákné Traski Katalin igazgató: A Gondozási Központban is létszám hiány
problémája van, nem felelnek meg a jogszabályi előírásoknak az Idősek Otthonában.
Jelenleg 6 fő dolgozik műszakban, jogszabály szerint ez 7,44 fő lenne. Tavalyi évben
a legnagyobb probléma a rengeteg táppénz volt, nagyon örültek a
közfoglalkoztatásban segítőknek, mert nem tudták volna kiadni a szabadságokat.

Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy a táppénzes dolgok megoldódtak?
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Deákné Traski Katalin igazgató: Igen, jelenleg nincs táppénzen senki. Ami még
probléma, hogy 1 fő gondozó viszi az éjszakákat. Decemberben volt egy olyan
esetük, hogy a legfiatalabb gondozónőjük összeesett műszakban. Ez nagy probléma.
Ha véletlen nem tér magához és közben történik valami valamelyik időssel, az
veszélyes lett volna. Jelenleg nem tudják máshogy megoldani a műszak beosztást.
Ehhez hozzátesz úgymond az épület „tökéletlensége” hogy 2 külön rész van,
hatalmas területet kell a kollégáknak bejárni.

Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy mennyien állnak sorba?

Deákné Traski Katalin igazgató: Jelenleg 32 fő szerepel a listán. Amikor 2010-ben
odakerült max.5-6 fő volt a várakozási listán.

Kovács Tamás polgármester: Azt gondolja, hogy bővítésre talán lesz pályázat. Nekik
10 fővel bővíteni kellene a központot. Viszonylag kevés ember hozzáadásával
nagyobb bevételt lehetne realizálni. Bővítés után a nappali ellátást is oda tudnák
helyezni, és így az ottani gondozók be tudnának segíteni. Ezt az épület melletti
ingatlan megvásárlásával tudnák megvalósítani. Ezzel tudnának normális állapotot
kialakítani.

Torma Gábor képviselő: Inkább új épületet kellene építeni, ami jobb elhelyezésű.

Deákné Traski Katalin igazgató: Azt is tudni kell, hogy az a törekvés, hogy az elfekvő
részt a korházakból ki szeretnék szervezni, és ezt idősek otthonába gondolják tenni.
Ezért is vár egy olyan pályázati lehetőségre, amivel bővíteni lehetne.

Kovács Tamás polgármester: Torma Gábor képviselőnek mondja, hogy sajnos arra
nem lesz pénz, hogy új épületet építsenek. Pályázattól fog függni, de esélyt nem lát
csak a bővítésre. Kérdezi a jelenlévőket, hogy van-e 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 beszámoló elfogadásával?

Kovács Tamás polgármester szavazás után
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat
Jegyzőkönyv Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016.május 24-én tartott üléséről.
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képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

89/2016. (V.24.) Kt. számú
Gondozási Központ 2015.évi
beszámolójának elfogadása.

HATÁROZAT

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Gondozási Központ 2015.évi munkájáról szóló
tájékoztatót elfogadja.

9. Előterjesztés a Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és
Kulturális Nonprofit Kft 2015. évi mérlegbeszámolójának elfogadásáról.
Előadó: Hurton Zoltán ügyvezető

Napirendi pont tárgyalása a 25-105/2016. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva.

Jakity Attiláné képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozatát,
mely szerint a bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 2015. évi
mérlegbeszámoló elfogadását.

Kovács Tamás polgármester: Kérdezi a jelenlévőket, hogy van-e 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. Javasolja,
hogy a Kft adózott eredménye ne kerüljön elvonásra. Megkérdezi ki ért egyet a
határozati-javaslat elfogadásával?

Kovács Tamás polgármester szavazás után
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat
képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
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90/2016. (V.24.) Kt. számú
HATÁROZAT
A Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és Kulturális Nonprofit Kft
2015. évi mérlegbeszámolójának elfogadása.

1.Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti
és
Kulturális
Nonprofit
Kft
2015.
évi
mérlegbeszámolóját elfogadja.
2. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Mélykúti
Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és
Kulturális Nonprofit Kft. 2015. évi adózott 6.267.000.Ft eredményét nem kívánja elvonni.
Felelős: Kovács Tamás polgármester
Határidő: azonnal

10. Beszámoló a Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és
Kulturális Nonprofit Kft Felügyelő Bizottsága 2015. évi tevékenységéről.
Előadó: Nagy Torma Jenő FB elnök
Napirendi pont tárgyalása a 25-109/2016. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva.

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

Kovács Tamás polgármester:
Kérdezi a jelenlévőket, hogy van-e 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?
Jegyzőkönyv Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016.május 24-én tartott üléséről.
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Kovács Tamás polgármester szavazás után
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat
képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

91/2016. (V.24.) Kt. számú
HATÁROZAT
A Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és Kulturális Nonprofit Kft
Felügyelő Bizottsága 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása.

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti
és Kulturális Nonprofit Kft Felügyelő Bizottsága
2015.évi tevékenységéről szóló beszámolóját
elfogadja.
Felelős: Kovács Tamás polgármester
Határidő: azonnal
11. Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központja Alapító Okiratának
módosítása.
Előadó: Kovács Tamás polgármester

Napirendi pont tárgyalása a 25-98/2016. számú írásbeli előterjesztés alapján történt,
mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva.

Vargáné dr. Egyed Ilona jegyző: A képviselő-testület az április 27-ei testületi ülésén
Deákné Traski Katalin intézményvezetőt 1 éves határozott időre bízta meg az
intézmény vezetési feladatok ellátásával. Ennek átvezetése történik az Alapító
Okiratban. Elmondja, hogy a kiküldött anyag 1.számú mellékletének 1.
bekezdésében a „2015.augusztus 11.napján kiadott, 21-16/2015. számú” szövegrész
javításra kerül, helyesen a „2016. február 9. napján kiadott, 86-23/2016. számú”
szövegrész lép helyére.

Jakity Attiláné képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozatát,
mely szerint a bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a határozati-javaslat
elfogadását.
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Kovács Tamás polgármester: Kérdezi a jelenlévőket, hogy van-e 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?

Kovács Tamás polgármester szavazás után
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat
képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

92/2016. (V.24.) Kt. számú
Gondozási Központ Alapító Okiratának
módosítása.

HATÁROZAT

1. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a jelen határozat 1.
számú melléklete szerinti Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központja Alapító
Okiratát módosító okiratot, valamint a 2. számú melléklet szerinti módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Kovács Tamás polgármestert az Alapító
Okiratot módosító okirat aláírására.
3. A Képviselő-testület felkéri Kovács Tamás polgármestert, hogy jelen határozatot
és a mellékleteit képező módosító okiratot, valamint a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot küldje meg a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun
Megyei Igazgatósága részére.
Felelős: Kovács Tamás polgármester
Határidő: 2016. május 31.

1. számú melléklet a 92/2016.(V.24.)Kt. számú határozathoz
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Okirat száma: 86-51/2016.
Módosító okirat

Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központja, a Mélykút Város Önkormányzat
Képviselő-testülete által 2016. február 9. napján kiadott, 86-23/2016. számú alapító okiratát
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a 92/2016. (V.24.) Kt.
számú határozatra figyelemmel –a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét Mélykút Város
Önkormányzat Képviselő-testülete nyilvános pályázati eljárás útján a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet
alapján 1 évre nevezi ki.”

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni.

Kelt: Mélykút, 2016. május 24.

P.H.

Kovács Tamás
polgármester

2. számú melléklet a 92/2016.(V.24.)Kt. számú határozathoz
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Okirat száma:86-52/2016.

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a(z) Mélykút Város
Önkormányzat Gondozási Központja alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. .................................................................................................................. A
költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1. ......................................................................................................................................A
költségvetési szerv
1.1.1. ................................................................................................................................ m
egnevezése: Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központja

1.1.2. ......................................................................................................................r
övidített neve: Gondozási Központ
1.2............................................................................................................................................. A

költségvetési szerv
1.2.1. ......................................................................................................................s
zékhelye: 6449 Mélykút, Hunyadi u. 31.
1.2.2. ......................................................................................................................t
elephelye(i):
telephely megnevezése

telephely címe

Étkeztetés
1

Házi segítségnyújtás

6449 Mélykút, Hunyadi u. 31.

Idősek Otthona
Tanyagondnoki szolgáltatás

2

Idősek Klubja

6449 Mélykút, Damjanich u. 6.

3

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

6449 Mélykút, Templom u. 12.

4

Biztos Kezdet Gyerekház

6449 Mélykút, Széchenyi u. 110.
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2. .................................................................................................................. A
költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1............................................................................................................................................. A
költségvetési szerv alapításának dátuma: 1994.08.01.
2.2............................................................................................................................................. A
költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1. ................................................................................................................................ m
egnevezése: Mélykút Város Önkormányzat
2.2.2. ................................................................................................................................ s
zékhelye: 6449 Mélykút, Petőfi tér 1.

3. .................................................................................................................. A
költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1............................................................................................................................................. A
költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. ................................................................................................................................ m
egnevezése: Mélykút Város Önkormányzat Képviselő- testülete
3.1.2. ................................................................................................................................ s
zékhelye: 6449 Mélykút, Petőfi tér 1.

4. .................................................................................................................. A
költségvetési szerv tevékenysége
4.1............................................................................................................................................. A
költségvetési szerv közfeladata: szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások
4.2............................................................................................................................................. A
költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

1

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

873000

Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása

4.3............................................................................................................................................. A
költségvetési szerv alaptevékenysége:
4.3.1. .............................................................................................................................
Szociális alapellátások: Étkeztetés, házi segítségnyújtás, falugondnoki, tanyagondnoki
szolgáltatás, nappali ellátás, családsegítés
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4.3.1.1. Étkeztetés
Feladata: a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetés
biztosítása, amennyiben önmaguknak, illetve önmaguk és eltartottjaik részére
tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek azt biztosítani.
4.3.1.2. Házi segítségnyújtás
Feladata: a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell
biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.
4.3.1.3. Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
Feladata: az aprófalvak és a kerületi vagy egyéb belterületi, valamint a tanyasi
lakott helyek intézményhiányából eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető
szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint
egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni,
közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése.
4.3.1.4. Nappali ellátás- Idősek Klubja
Feladata: a hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő,
tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt
szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes
személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas
kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére.
4.3.1.5. Családsegítés
Feladata: a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet
miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető
okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési
képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.
4.3.2. .............................................................................................................................
Ápolást, gondozást nyújtó intézmény

4.3.2.1.Idősek ápoló- gondozó otthoni ellátás
Feladata: az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes
személyek napi legalább háromszori étkezetését, szükség szerint ruházattal,
illetve textíliával való ellátását, mentális gondozását, a külön jogszabályban
meghatározott egészségügyi ellátását, valamint lakhatását biztosító szolgáltatás.
4.3.3. ............................................................................................................................. G
yermekvédelmi alapellátások

4.3.3.1. Gyermekjóléti szolgáltatás
Feladata: A szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával
szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő
nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a
kialakult veszéyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek
visszahelyezését.
4.3.3.2. Biztos Kezdet Gyerekház
Feladata: a szocio- kulurálus hátrányokkal küzdő, elsősorban a hátrányos
helyzetű, vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek egészséges
fejlődésének biztosítását támogató, fejlődési lemaradását kompenzáló, a szülői
kompetenciákat erősítő, a szülő és különösen az óvodáskort még el nem ért
gyermek számára együttesen biztosított társadalmi felzárkózást segítő
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prevenciós szolgáltatás biztosítás célja a szocio – kulurális hátrányokkal küzdő,
elsősorban a hátrányos helyzetű, vagy halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek egészséges fejlődésének biztosítását támogató, fejlődési lemaradást
kompenzáló, a szülői kompetenciákat erősítő, a szülő és különösen az óvodáskort
még el nem ért gyermek számára együttesen biztosított társadalmi felzárkózást
segítő prevenciós szolgáltatás biztosítása.
4.4............................................................................................................................................. A
költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

102023

Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

2

102031

Idősek nappali ellátása

3

107051

Szociális étkeztetés

4

107052

Házi segítségnyújtás

5

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

6

104042

Család és gyermekjóléti szolgáltatások

7

104044

Biztos Kezdet Gyerekház

4.5............................................................................................................................................. A
költségvetési szerv illetékessége, működési területe:
Idősek Otthona bentlakásos intézmény vonatkozásában a Magyarország területe

Tanyagondnoki szolgáltatás vonatkozásában
I.
terület: Öregmajor egyéb belterületi rész
II.
terület: Széchenyi utca 162-202., 173-181. és Jókai utca 73-105., 128136.
Egyéb ellátások vonatkozásában Mélykút város közigazgatási területe
4.6............................................................................................................................................. A
költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: a költségvetési szerv vállalkozási
tevékenységet nem folytat.

5. .................................................................................................................. A
költségvetési szerv szervezete és működése
5.1............................................................................................................................................. A

költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét Mélykút
Város Önkormányzat Képviselő- testülete- nyilvános pályázati eljárás útján a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.
(XII.26.) Korm. rendelet alapján 1 évre nevezi ki.
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5.2............................................................................................................................................. A

költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

közalkalmazotti jogviszony

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény

2

munkaviszony

a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

3

megbízási jogviszony

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

1

6. .................................................................................................................. Z
áró rendelkezés
Jelen alapító okiratot 2015. október 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a
költségvetési szerv 2012. szeptember 25. napján kelt alapító okiratot visszavonom.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Mélykút
Város Önkormányzat Gondozási Központja 2016. május 24. napján kelt,
…………………………………………………………… napjától alkalmazandó 86-51/2016. okiratszámú
módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: ………………………………………….

P.H.

Magyar Államkincstár

12. A Mélykút, Honvéd u. 26. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázat
elbírálása.
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Előadó: Kovács Tamás polgármester

Napirendi pont tárgyalása a 25-106/2016. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva.

Vargáné dr. Egyed Ilona jegyző: Telekvásárlásra írt ki pályázatot a képviselő-testület.
Egy pályázat érkezett. A Gazdasági Bizottság bontotta.

Torma Gábor képviselő: A pályázat formailag nem felelt meg a pályázati felhívásban
foglalt feltételeknek, érvénytelen. A pályázati kiírás hiánypótlásra nem adott
lehetőséget ezért nem kerül újra kiírásra.

Jakity Attiláné képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozatát,
mely szerint a bizottság a határozati javaslat „B” változatának elfogadását javasolja a
képviselő-testületnek, mivel a pályázat sem a személyes adatokra, sem a kért
nyilatkozatokra vonatkozóan nem felel meg a pályázati kiírásban meghatározott
feltételeknek.

Kovács Tamás polgármester: Kérdezi a jelenlévőket, hogy van-e 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?

Kovács Tamás polgármester szavazás után
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat
képviselő-testülete
4
igen
szavazattal,
1
tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:

93/2016. (V.24.) Kt. számú
A Mélykút, Honvéd u. 26.sz.alatti
ingatlan értékesítésére kiírt pályázat
eredménytelenné nyilvánítása.

HATÁROZAT
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Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Mélykút, Honvéd u. 26. sz. alatti, 1109 m2 területű
ingatlan értékesítésére kiírt nyilvános pályázatot
eredménytelennek nyilvánítja, tekintettel arra, hogy a
benyújtott pályázat nem felel meg a pályázati
felhívásban
foglalt
tartalmi
és
formai
követelményeknek.
Felelős: Kovács Tamás polgármester
Határidő: 2016. június 10. (határozat megküldésére)

13. Nagycsaládosok Mélykúti Egyesülete kérelme.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
Napirendi pont tárgyalása a 25-95/2016. számú írásbeli előterjesztés alapján történt,
mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva.

Kovács Tamás polgármester: Ismerteti a kérelmet. A Nagycsaládosok Mélykúti
Egyesülete pályázatot nyújtott be, mely pályázatot megnyert. E pályázat keretében
kerül megrendezésre a Regionális Családi Nap és a városi gyereknap. A pályázat
utólagos finanszírozású, ezért kérik a támogatás összegét megelőlegezni.

Jakity Attiláné képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozatát,
mely szerint a bizottság javasolja a képviselő-testületnek 1.220.000,- Ft
kölcsönösszeg nyújtását a Nagycsaládosok Mélykúti Egyesülete számára.

Kovács Tamás polgármester: Kérdezi a jelenlévőket, hogy van-e 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 kérelem elfogadásával?

Kovács Tamás polgármester szavazás után
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat
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képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

94/2016. (V.24.) Kt. számú
Nagycsaládosok Mélykúti Egyesülete kérelme.

HATÁROZAT

1. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a Nagycsaládosok Mélykúti Egyesülete által
rendezendő
Regionális
Családi
nap
megrendezéséhez (a Nemzeti Együttműködési Alap
Társadalmi
felelősségvállalás
Kollégiumának
utófinanszírozású pályázatához) 1.220.000-Ft, azaz
Egymillió-kettőszázhúszezer forint visszatérítendő
támogatást biztosít a Nagycsaládosok Mélykúti
Egyesülete számára.
2. Az Átvevő a fenti összeget kizárólag a fenti
pályázati programban foglaltak teljesítése céljából
használhatja fel.
Visszafizetési határidő: a pályázat elszámolását
követően a támogatás összegének beérkezésétől
számított 3 munkanapon belül, de legkésőbb 2016.
december 30-ig.
3. A képviselő-testület felkéri a pénzügyi
csoportvezetőt, hogy a fenti összeget a jelen ülésen
elfogadott
2016.
évi
költségvetési
rendelet
módosításába építse be.
Felelős: Kovács Tamás polgármester
Határidő: 2016.június 6. (összeg átutalására)
14. A Mária Út Közhasznú Egyesület által benyújtandó, a 2016 évi GINOP és
VEKOP pályázati rendszerben a Mária Út Szolgáltatói hálózat szűk
keresztmetszeteinek fejlesztése – teljes körű felújítás tárgyú pályázathoz
szükséges ingatlan kijelölésről és Előzetes Haszonkölcsön Szerződésről.
Előadó: Kovács Tamás polgármester

Napirendi pont tárgyalása a 25-108/2016. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot a Gazdasági Bizottság
tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva.
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Földes István alpolgármester: Elmondja, hogy a gondolat az Erzsébet Út kapcsán
merült fel. Az Erzsébet út Szeged és Öttömös között jött létre. A Mária út északi
része már jól működik, a déli szakasz fejlesztéséről van szó. Az egyesület hosszú
távú céljai között szerepel a zarándokszállás hálózat kialakítása, ez a gyakorlatban
20 -25 km-ént szálláshely kialakítást jelent, mely szállás gépjárművel, kerékpárral és
gyalog megközelíthető. A települések között Mélykút település is szerepel. Egy 52
férőhelyes szálláshely kialakításában gondolkodnak, a felmerülő kérdéseikre a
válaszokat megkapták.

Torma Gábor képviselő: Igen, mert a bizottsági ülésen nem értették, hogy miért kell
haszonkölcsön szerződést kötni előre? Az ingatlan az egyesületé lesz vagy az
önkormányzaté? Ettől sokkal több információt kellene tudniuk, a működést sem értik.

Kósa Róberné lak.szolg.csop.vezető: Az önkormányzat kijelöl egy ingatlant, ahol ez
a zarándokszállás kialakításra kerül. A pályázatból az épület teljes felújítása, és
teljes berendezése pályázati forrásból valósul meg. Az előzetes haszonszerződésből
számukra nem derült ki, hogy ki fogja a működtetést végezni. Telefonon azt a
tájékoztatást kapta, de írásban is meg fogják erősíteni, hogy az önkormányzat
rendelkezik felette. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzat feladata a fenntartás és a
működtetés. A szállás bérbeadásából származó bevétel is az önkormányzaté. Mivel
ez az egész egységes arculatú rendszer nem tudja, hogy lesz-e egy kiajánlott
bérbeadási ár, vagy pedig az önkormányzat fogja meghatározni. Ha üres a szállás az
önkormányzat hasznosíthatja.

Kovács Tamás polgármester: Azért amiért kialakítják a szálláshelyet, kötelesek
lesznek fogadni a Mária utas zarándokokat. Volt ebből már anomália, amikor az
önkormányzat annyira kisajátította a szálláshelyet, hogy a zarándokoknak nem volt
helye, azt kizárták a programból, és a kialakítás költségeit is kifizettették. Az
ingatlan, amivel csatlakoznának a programhoz a Kistemplom u.1.sz. alatti ingatlan,
külön napirendi pont tárgyát képezi, megvásárlásáról a következő napirendi pontban
döntenek.

Torma Gábor képviselő: Ha nem tudják a teljes részleteket, miért mondják, hogy
csatlakoznak? Ez volt a bizottsági ülésen is a problémája. Kellő információk
hiányában nem tettek javaslatot a képviselő-testület részére.

Kovács Tamás polgármester: Még nincs kiírva a pályázat, nincsenek meg a pályázati
feltételek. A településnek biztosan jót fog tenni, ha megvalósul a pályázati cél.

Földes István alpolgármester: 284 m2 területet kell biztosítani az 52 fő elhelyezésére.
Az udvaron képzelték el faházakban mely szintén a pályázatból épül fel. Meg tudnak
hagyni egy szobát, amiből emlékszobát tudnak kialakítani. Az első megbeszélés után
összeállítottak egy programot amiben leírták, hogy a zarándok mit ér el a
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településen. Ha már meg áll, megnézi a nevezetességeket, itt eszik, iszik, vásárol,
viszi Mélykút hírnevét. A szálláshely igénylője eldöntheti, hogy itt szál meg a
településen vagy tovább megy más településre. Ebből nem szabadna kimaradni.

Kovács Tamás polgármester: Kérdezi a jelenlévőket, hogy van-e 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?

Kovács Tamás polgármester szavazás után
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat
képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

95/2016. (V.24.) Kt. számú
A Mária Út Közhasznú Egyesület által
benyújtandó, a 2016 évi GINOP és
VEKOP pályázati rendszerben a
Mária Út Szolgáltatói hálózat szűk
keresztmetszeteinek fejlesztése –
teljes körű felújítás tárgyú pályázathoz
szükséges ingatlan kijelölésről és
Előzetes
Haszonkölcsön
Szerződésről.

HATÁROZAT

1. Mélykút Város Önkormányzat Képviselőtestülete nyilatkozik, hogy az 1/1 hányadban
megvásárolni kívánt Bácsalmás Körzeti
Földhivatala által Mélykút belterület 978.
helyrajzi
szám
alatt
nyilvántartott,
természetben a Mélykút Kistemplom u. 1.
szám alatti ingatlant nem kereskedelmi célú
szálláshely kialakítása céljára kijelöli. Az
ingatlan teljes felújítását a Mária Út Közhasznú
Egyesület által benyújtandó, a 2016. évi
GINOP és VEKOP pályázati rendszerben a
Mária
Út
Szolgáltatói
Hálózat
szűk
keresztmetszeteinek fejlesztése – teljes körű
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felújítás
tárgyú
pályázattal
kívánja
megvalósítani.
2. Felhatalmazza a polgármestert a mellékelt
Előzetes
Haszonkölcsön
Szerződés
aláírására, mely a megnevezett pályázatban,
mint beruházási helyszín használatát igazoló
dokumentum kerül benyújtásra, és annak
mellékleteit képező nyilatkozatok aláírására.
3. Megbízza a polgármestert a kijelölt ingatlan
teljes felújításához szükséges tervek és
műszaki dokumentáció elkészíttetésével.
Határidő: 2016. május 25.
Felelős: Kovács Tamás polgármester

15. Ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatala.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
Napirendi pont tárgyalása a 25-110/2016. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva.

Kovács Tamás polgármester: Az előző napirendi pontban már említette, hogy az
ingatlan megvásárlása esetén nem kereskedelmi célú szálláshelyként kerülne
hasznosításra. Az ingatlan régi tulajdonosa elhunyt. Az örökös értékesíteni szeretné,
jelenlegi tulajdonos Gémes Ernő Józsefné. Az ingatlant 3.300.000.- Ft-re értékelte az
értékbecslő. Nyolc szobás ingatlan, hatalmas az udvar, a tetőszerkezet új, az épület
falai jó állapotúak. Két részletben történne a fizetés, első részletben 500.000.- Ft,
szeptember 30-ig pedig 2.800.000.- Ft fizetése történne meg.

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

Kovács Tamás polgármester: Kérdezi a jelenlévőket, hogy van-e 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 5 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

96/2016. (V.24.) Kt. számú
A 6449 Mélykút, Kistemplom u. 1.
alatti ingatlan megvásárlása.

HATÁROZAT

1. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy Gémes Ernő Józsefné 6726
Szeged, Lövölde út 102. szám alatti lakos tulajdonát
képező „kivett lakóház, udvar és egyéb épület”
megjelölésű, 1506 m2 területű 6449 Mélykút,
Kistemplom u. 1. (978. hrsz.) szám alatti ingatlanra
adás-vétel útján tulajdonjogot kíván szerezni.
2. A Képviselő-testület a 6449 Mélykút, Kistemplom
u. 1. szám alatti ingatlan vonatkozásában
3.300.000.- Ft vételi ajánlatot tesz. A vételár két
összegben az alábbiak szerint esedékes:
1.összeg: 500.000.- Ft szerződés aláírásakor.
2.összeg: 2.800.000.- Ft 2016.szeptember 30-ig.
A Képviselő-testület az ajánlatát a határozat
kézhezvételétől számított 60 napig tartja fenn.
3. Amennyiben Gémes Ernő Józsefné az 1. pontban
meghatározott vételi ajánlatot a 2. pontban
meghatározott ajánlati kötöttség tartamán belül
elfogadja, a Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert
az
adás-vételi
szerződés
megkötésére.
4. A Képviselő-testület az ingatlant – tulajdonjogának
megszerzése
esetén
–
a
forgalomképes
vagyontárgyak közé sorolja be.
5. A Képviselő-testület az ingatlant – tulajdonjogának
megszerzése esetén nem kereskedelmi célú
szálláshelyként kívánja hasznosítani.
6. A képviselő-testület felkéri a pénzügyi
csoportvezetőt, hogy a fenti összeget a jelen ülésen
elfogadott
2016.
évi
költségvetési
rendelet
módosításába építse be.
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Felelős: Kovács Tamás polgármester
Határidő: határozat kézbesítésétől számított 60. nap
(szerződés aláírására)

16. Döntés pályázatok benyújtásáról.
Előadó: Kovács Tamás polgármester

Napirendi pont tárgyalása a 25-112/2016. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Kovács Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Pályázatot nyújthatnak be
„Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós
közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése” címmel.
Felsorolásra kerültek az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok és azok
állapota. A táblázat azt is tartalmazza, hogy benyújtható-e az épület valamely
célterületre. Ismerteti a felsorolt épületeket, 50 millió forint áll rendelkezésre. Azért
érdemes a VP pályázatokkal foglalkozni, mert nagyon kevés azon települések köre,
akik 95 %-os támogatási intenzitással indulhatnak ebben a pályázatban. Általában 75
%, 85 % és 90 %-os támogatási intenzitással indulhatnak, ami Mélykút esetében 95
% intenzitású. Azt kell elgondolni, hogy melyik ingatlanban gondolkozzanak.
Homlokzat felújítás, szigetelés és homlokzati nyílászáró csere lehetséges. Gondol a
rendőrség épületére ami elég rosszul fest, vagy a Rákóczi u. 13.sz.alatti
Gazdajegyző Iroda homlokzatára is tudnának belőle fordítani. Az Alkotóház
homlokzatára is tudnának pályázni. A nem konszolidált önkormányzatok
pályázatában is szerepel az Alkotóház, onnan ki tudnák venni, több pénz maradna
az utakra. A Szvetnik Joachim emlékház is szóba jöhet amennyiben marad forrás.
Kéri, hogy a sorrendet határozzák meg.

Földes István alpolgármester: Javasolja, hogy a Rendőrség épülete legyen az első, a
második az Alkotóház, harmadik a Rákóczi u.13. sz. alatti Gazdajegyző Iroda, és a 4.
a Szvetnik Joachim emlékház.

Kovács Tamás polgármester: Kérdezi a jelenlévőket, hogy van-e 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, úgy hogy a pályázat
tartalma a 2. célterületre, ezen belül az alábbi épületekre vonatkozik: 1. Rendőrség
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épülete,2. Alkotóház, 3. Rákóczi u.13. sz. alatti Gazdajegyző Iroda, és a 4. a
Szvetnik Joachim emlékház.

Kovács Tamás polgármester szavazás után
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat
képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

97/2016. (V.24.) Kt. számú
Pályázat benyújtása és pályázati cél
meghatározása
a
VP-6-7-4.1.1-16
„Településképet meghatározó épületek
külső
rekonstrukciója,
többfunkciós
közösségi tér létrehozása, fejlesztése,
energetikai
korszerűsítése”
című
pályázati konstrukcióban.

HATÁROZAT

1. Mélykút Város Önkormányzat Képviselőtestülete dönt arról, pályázatot kíván benyújtani a
VP-6-7-4.1.1-16 „Településképet meghatározó
épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós
közösségi
tér
létrehozása,
fejlesztése,
energetikai
korszerűsítése”
pályázati
konstrukción belül.
2. A pályázat tartalma a 2. célterületre, ezen
belül az alábbi épületekre vonatkozik:
- Rákóczi u. 8. Rendőrség épülete,
- Hunyadi u.18. Alkotóház épülete,
- Rákóczi u.13. Gazdajegyző Iroda épülete,
- Honvéd u.41. Szvetnik Joachim emlékház.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Kovács
Tamás polgármestert a pályázati anyag
aláírására és a pályázathoz kapcsolódó
nyilatkozatok megtételére.

Kovács Tamás polgármester: Az előterjesztés második része az önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása. Pályázatot nyújtottak be az orvosi
rendelő épületében fűtéskorszerűsítésre, valamint eszközbeszerzésre is. A pályázat
– a rendelkezésre álló keret nagysága, valamint a pályázat által elvárt egyéb
feltételek teljesítése miatt – csak födémszigetelési munkák költségét tartalmazza.
Amennyiben a TOP pályázati forrást elnyerik, az épület egy korszerű kondenzációs
kazánnal ellátott fűtési rendszer miatt a jelenlegi energia költségek csökkenthetők. A
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költségek további csökkentésére adna lehetőséget, amennyiben az épület északi
oldalának szigetelését is meg tudnánk oldani, erre lenne alkalmas ez a megnyílt
pályázati lehetőség. Az épület szigetelési munkáira vonatkozó költségkalkuláció
szerint 2.312.065 Ft lenne, amelyből 5 % mértékű 115.603,- Ft összegű önerő
biztosítása szükséges. Kérdezi a jelenlévőket, hogy van-e 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?

Kovács Tamás polgármester szavazás után
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat
képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

98/2016. (V.24.) Kt. számú
Önkormányzati
feladatellátást
szolgáló
fejlesztések támogatás pályázat benyújtása.

HATÁROZAT

1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy pályázatot
kíván benyújtani a Magyarország 2016. évi központi
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3.
melléklet II. 3. pont a), b) és c) pontok szerinti
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatásra az előterjesztés szerinti tartalommal.
2. A Képviselő-testület dönt arról, hogy a pályázati
forrás az alábbiakból tevődik össze:
Kiviteli költség
Saját forrás Igényelt támogatás
Bruttó (27 % Áfával)
5%
95 %-a
2.312.065,- Ft
115.603,- Ft
2.196.462,- Ft.
A Képviselő-testület a saját forrás összegét az adott
évis költségvetésben általános tartalék terhére
biztosítja.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Kovács Tamás
polgármestert a pályázati anyag aláírására és a
pályázathoz kapcsolódó nyilatkozatok megtételére.
Felelős: Kovács Tamás polgármester
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Határidő: 2016. június 02. a pályázat benyújtására

17. Földcsere szerződések jóváhagyása.
Előadó: Kovács Tamás polgármester

Napirendi pont tárgyalása a 25-115/2016. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Kovács Tamás polgármester: Az április 27-ei testületi ülésen napirendre került 4
földcsere szerződés, ebből három terület esetén csere előszerződésről hoztak
döntést. Június elejével a földcsere előszerződéseket véglegesíteni tudnák. A
szerződések még nem készültek el, június elején kerülnének aláírásra, ugyanazzal a
tartalommal, amellyel az elő csereszerződéseket elfogadták. Kéri hatalmazza fel a
képviselő-testület a földcsere szerződések megkötésére. Azért fontos, hogy minél
hamarabb tudják a területet összevonni és a fejlesztést meg tudják indítani az adott
területen, az ipari övezetben. Annyi információ még, hogy beadásra került az ipari
övezet fejlesztésére a 250 millió forint összegű pályázat, ha minden igaz augusztus,
szeptemberben várható a döntés, reméli a kedvező elbírálást. Kérdezi a jelenlévőket,
hogy van-e 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 Sári Sándor Lászlóval, Kapás Lászlóval és Bogdán József
tulajdonos, id. Bogdán József
haszonélvezeti jogosulttal kötendő földcsere
szerződések jóváhagyásával úgy, hogy a szerződések aláírására a szerződési
feltételek megteremtését követően várhatóan június hónapban kerülne sor.

Kovács Tamás polgármester szavazás után
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat
képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

99/2016. (V.24.) Kt. számú
HATÁROZAT
Földcsere szerződés jóváhagyása Mélykút Város Önkormányzat és Sári Sándor
László Szent László u. 25. szám alatti lakos között.
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1. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a 25-124/2016.
iktatószámú előterjesztést és úgy dönt, hogy jóváhagyja a Mélykút Város
Önkormányzat és Sári Sándor László 6449. Mélykút, Szent László utca 25.
szám alatti lakos között létrejövő csereszerződést, amely az önkormányzat
tulajdonát képező Mélykút, 0221/6. helyrajzi számon nyilvántartott földrészlet
1/1-ed tulajdonjogára vonatkozik, melynek alapterülete 2.4000 m2, 59.17 AK
értékű és Sári Sándor László tulajdonát képező Mélykút, 0141/84. helyrajzi
számon nyilvántartott földrészlet 1/1-ed tulajdonjogára vonatkozik, amelynek
alapterülete 1.4329 m2, 26.31 AK értékű.
2. A szerződő felek a csereértéket 1.335.000.- Ft-ban állapítják meg.
3. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a Sri
Sándor László 1/1-ed tulajdonát képező Mélykút, 0141/84. helyrajzi számon
nyilvántartott földrészlet tulajdonjogát, mely 1.4329 m2 alapterületű, 26.31 AK
értékű, településfejlesztés céljára kívánja megszerezni.
4. A Képviselő-testület megbízza Piegelné dr. Csényi Magdolna ügyvédet a
szerződés elkészítésével és a földhivatali eljárás lefolytatásával és
felhatalmazza a polgármestert a csereszerződés aláírására.

Felelős: Kovács Tamás polgármester
Határidő: 2016. június 15. (szerződés aláírására)

100/2016. (V.24.) Kt. számú
HATÁROZAT
Földcsere szerződés jóváhagyása Mélykút Város Önkormányzat és Kapás László
Mélykút, Arany J. u. 21. szám alatti lakos között.
1. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a 25124/2016. iktatószámú előterjesztést és úgy dönt, hogy jóváhagyja a
Mélykút Város Önkormányzat és Kapás László 6449. Mélykút, Arany J.
utca 21. szám alatti lakos között létrejövő csereszerződést, amely az
önkormányzat tulajdonát képező Mélykút, 0221/5. helyrajzi számon
nyilvántartott földrészlet 1/1-ed tulajdonjogára vonatkozik, melynek
alapterülete 2.5000 m2, 55.55 AK értékű és Kapás László tulajdonát
képező Mélykút, 0141/87. helyrajzi számon nyilvántartott földrészlet 1/1-ed
tulajdonjogára vonatkozik, amelynek alapterülete 1.5262 m2, 25.69 AK
értékű.
2. A szerződő felek a csereértéket 1.300.000.- Ft-ban állapítják meg.
3. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a
Kapás László 1/1-ed tulajdonát képező Mélykút, 0141/87. helyrajzi számon
nyilvántartott földrészlet tulajdonjogát, mely 1.55262 m2 alapterületű, 25.69
AK értékű, településfejlesztés céljára kívánja megszerezni.
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4. A Képviselő-testület megbízza Piegelné dr. Csényi Magdolna ügyvédet a
szerződés elkészítésével és a földhivatali eljárás lefolytatásával és
felhatalmazza a polgármestert a csereszerződés aláírására.

Felelős: Kovács Tamás polgármester
Határidő: 2016. június 15. (szerződés aláírására)

101/2016. (V.24.) Kt. számú
HATÁROZAT
Csere szerződés jóváhagyása Mélykút Város Önkormányzat és Bogdán József
tulajdonos, id. Bogdán József haszonélvezeti jogosult, mindketten Mélykút Új u.86.
sz. alatti lakosok között.

1. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testület megismerte a 25124/2016. iktatószámú előterjesztést és úgy dönt, hogy jóváhagyja a
Mélykút Város Önkormányzat és Bogdán József tulajdonos, id. Bogdán
József haszonélvezeti jogosult, mindketten Mélykút Új u.86. sz. alatti
lakosok között létrejövő csereszerződést, amely az önkormányzat
tulajdonát képező Mélykút, 0332/10. helyrajzi számon nyilvántartott
földrészlet 1/1-ed tulajdonjogára vonatkozik, melynek alapterülete 3.8051
m2 és 100.96 AK értékű és Bogdán József tulajdonát képező Mélykút,
0141/92. helyrajzi számon nyilvántartott földrészlet 1/1-ed tulajdonjogára
vonatkozik, melynek alapterülete 2.8839 m2 és 51.24 AK értékű.
2. A szerződő felek a csereértéket 2.600.000.- Ft-ban állapítják meg.
3. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a
Mélykút, 0141/92. helyrajzi számon nyilvántartott földrészlet tulajdonjogát,
mely 2.8839 m2 alapterületű, 51.24 AK értékű, településfejlesztés céljára
kívánja megszerezni.
4. A Képviselő-testület megbízza Piegelné dr. Csényi Magdolna ügyvédet a
szerződés elkészítésével és a földhivatali eljárás lefolytatásával és
felhatalmazza a polgármestert a csereszerződés aláírására.

Felelős: Kovács Tamás polgármester
Határidő: 2016. június 15. (szerződés aláírására)

Egyebek:
Kovács Tamás polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy pénteken
megkereste dr. Murcsek Edit, aki tájékoztatta, hogy 2017. január 1-től főállásban
vállalkozás formában ellátja a 2.számú orvosi praxist és addig a plusz
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finanszírozásról, amit az önkormányzat az OEP finanszírozáshoz hozzátesz 96.000.- Ft/hó összeget- lemond. Lehet, hogy a döntéshez az is hozzásegítette, hogy
bejelentkezett egy másik doktornő a praxisra. A doktornő jól bedolgozta magát a
praxisba, a betegek kedvelik. Pető doktornő maximálisan őt támogatja, két orvos
között jó a kapcsolat. Katymáron fog lakni, nem költözik át. Megbeszélték, hogy a
júniusi testületi ülésre eljön.

Torma Gábor képviselő: Neki kevés az információja ezzel kapcsolatban, hogy ebben
döntsön, nem ismeri egyik orvost sem.

Kiss István alpolgármester: Neki a Surányi doktornő szimpatikus volt, sok olyan
magánrendelést is végez, ami a lakosságnak tetszett volna.

Kovács Tamás polgármester: Most nem is kell róla dönteni. Mint képviselőkhöz
biztosan eljutottak volna a hírek, ha valami probléma van a munkájával. Több
napirend, bejelentés nem volt. Megköszöni a megjelenést és az ülést berekeszti.

K.m.f.

Kovács Tamás
polgármester

Vargáné dr. Egyed Ilona
jegyző
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