1-15/2016.

JEGYZŐKÖNYV

Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. augusztus 9-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, dr. Sztantics Péter és Torma Gábor képviselők
6 fő - 67 %

Távolmaradt képviselők: Földes István alpolgármester, Kopcsek Tamás, Mikó
Lászlóné képviselők 3 fő - 33 %

A napirendi pontok tárgyalásán jelen volt: Vargáné dr. Egyed Ilona jegyző, dr.VörösBörcsök Tímea aljegyző, Burai Béla MRNÖ elnök, Görhöny Edit pü. csoportvezető,
Hurton Zoltán ügyvezető, Kósa Róbertné lakosságszolgálati csoportvezető, Maczkó
Zoltánné óvodavezető, Sántáné Czékus Tímea igazgató.

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.
-

Zárt ülés előtti utolsó napirendi pontnak javasolja felvenni a „A Községi
Önvédelmi Alapítvány megszüntetésével kapcsolatos döntések meghozatala”
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 egy módosító javaslat hangzott el a
napirendre vonatkozóan. Szavazásra bocsátja azt a javaslatot, mely szerint a
képviselő-testület a „A Községi Önvédelmi Alapítvány megszüntetésével kapcsolatos
döntések meghozatala” című napirendi pontot napirendjére tűzi.
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Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
úgy döntött, hogy „ A Községi Önvédelmi Alapítvány
megszüntetésével
kapcsolatos
döntések
meghozatala” című napirendi pontot napirendjére
tűzi.

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

NAPIREND:

1. Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
3. A szociális rászorultságtól függő helyi pénzbeli és természetbeni
ellátásokról szóló 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
4. Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: Kovács Tamás polgármester

szóló

2/2016.(II.24.)

5. Beszámoló az Óvoda 2015/2016. nevelési évi munkájáról.
Előadó: Maczkó Zoltánné óvodavezető-helyettes
6. Mélykút Város Önkormányzat Óvodája 2016/2017. nevelési évre vonatkozó
munkatervének véleményezése.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
Maczkó Zoltánné óvodavezető-helyettes
7. Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és Kulturális Non-profit
Kft. részére a közművelődési feladatellátáshoz nyújtott támogatás
összegének felülvizsgálata.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
Hurton Zoltán ügyvezető
8. Tájékoztató a „Mélykúti Napok – 2016.” programjáról. (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Kovács Tamás polgármester
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9. Mélykúti Sportegyesület tájékoztatója a 2014-2015. évben támogatásként
kapott összeg felhasználásáról.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
10. Távfelügyeleti szolgáltatásra beérkezett ajánlatokról döntés.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
11. A Községi Önvédelmi Alapítvány megszüntetésével kapcsolatos döntések
meghozatala.
Előadó: Kovács Tamás polgármester

Jakity Attiláné képviselő megérkezik a testületi ülésre.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1. Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
Napirendi pont tárgyalása a 25-157/2016. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Kovács Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Két dolgot szeretne
kiemelni. Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Mélykúti Polgárőr Egyesület részére
közbiztonsági feladatok ellátására biztosított ingatlan visszaadására az egyesület
kérelmet nyújtott be, mivel az ingatlan fenntartása pénzügyi okok miatt nem
megoldható részükről. Javasolja, hogy a testület 2016. július 31. napjával járuljon
hozzá a megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez. Elmondja
továbbá, hogy pályázati lehetőség nyílik kültéri sportpark kialakítására. Az építtető a
kormány, az önkormányzatnak a területet kell biztosítani, beadási határideje 2016.
augusztus 15. A lakosság száma miatt 2 sportpark kialakítására lehet pályázni, 70
m2 minimális alapterülettel. A központi parkban szeretnék elhelyezni, Birkás Gábor
tervezővel egyeztetve, hogy hogyan illeszthető az elképzelésekhez. 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?
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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:

134/2016. (VIII.9.) Kt. számú
Beszámoló a két ülés közötti
fontosabb eseményekről.

HATÁROZAT

1.Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
két ülés közötti fontosabb eseményekről szóló
beszámolót elfogadja.
2. A Képviselő-testület a 193/2015.(XI.24.) Kt. számú
határozatával
elfogadott
Mélykúti
Polgárőr
Egyesülettel kötött megállapodás 2016. július 31.
napjával
közös
megegyezéssel
történő
megszűntetését jóváhagyja.
3. A képviselő-testület felhatalmazza Kovács Tamás
polgármestert a Nemzeti Szabadidős - Egészség
Sportpark Programban kültéri sportpark kialakítására
vonatkozó pályázat benyújtására.
Felelős: Kovács Tamás polgármester
Határidő:
2016.
augusztus
15.
benyújtására)

(pályázat

2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
Napirendi pont tárgyalása a 25-150/2016. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. A napirendi pontot a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva.
Jakity Attiláné képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozatát,
mely szerint a bizottság az alábbi módosításokkal javasolja a képviselő-testületnek a
határozati-javaslatot elfogadásra:
1.A Képviselő-testület ismételten keresse meg a Bajavíz Kft. ügyvezetőjét a
fejlesztési tervek részletes ismertetése tárgyában.
2.A Képviselő-testület ismételten keresse meg a Jánoshalmi Kistérségi Társulás
elnökét a le nem hívható EU-támogatásról való információkérés tárgyában.
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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, módosító javaslat nem hangzott el.
Megkérdezi ki ért egyet a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javaslatának
elfogadásával?

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

HATÁROZAT

135/2016. (VIII.9.) Kt. számú
Lejárt határidejű határozatok
végrehajtása.
Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a(z)

- 127/2015.(VI.30.)Kt.
számú
határozat
(Kistérségi
GYEP
program
befejezéséhez pénzösszeg biztosítása)
- 191/2015.(XI.24.)Kt. számú határozat (Beszámoló a Bajavíz Kft. 2014. évi
tevékenységéről),
- 16/2015.(II.10.)Kt. számú határozat (A Mélykúti Sportegyesület kérelme
sportfejlesztési program megvalósításához),
- 40/2016.(II.23.)Kt. számú határozat (Jelentés a konyha belső ellenőri
jelentésének felülvizsgálatáról),
- 43/2016. (III.10.) Kt. számú
határozat (Pályázat benyújtása a TOP-1.1.1.
pályázati konstrukción belül),
- 44/2016. (III.10.) Kt. számú határozat (Pályázat benyújtása a TOP-4.1.1.
pályázati konstrukción belül),
- 45/2016.(III.10) Kt. számú határozat (Pályázat benyújtása a TOP-2.1.2.
pályázati konstrukción belül),
- 47/2016.(III.10.)Kt.
számú
határozat
(Felkérés
beszerzési
eljárás
megindítására),
- 54/2016. (III.29.) Kt. számú határozat (A Mélykút, Madách I. u. 20. szám alatti
ingatlan 9/64-ed részére vonatkozó vételi ajánlat),
- 60/2016. (III.29.) Kt. számú határozat (A települési önkormányzat rendkívüli
önkormányzati
támogatása
a
települési
önkormányzatok
működőképességének megőrzésére vagy egyéb, a feladataik ellátását
veszélyeztető helyzet elhárítására),
- 61/2016. (III.29.) Kt. számú határozat (Gondozási Központban üres álláshely
betöltésének engedélyezése),
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- 62/2016. (III.29.) Kt. számú határozat (A település rossz állapotú utcáinak
felmérése és döntés a felújításukra vonatkozó rangsorról),
- 63/2016.(III.29.)Kt. számú határozat (Az államháztartáson kívüli források
átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott
támogatásokról 2016-ban),
- 64/2016. (III.29.) Kt. számú határozat (Egyéb támogatások),
- 68/2016. (IV.27.) Kt. számú határozat (A 2015. évi belső ellenőri éves
összefoglaló jelentés elfogadása),
- 69/2016. (IV.27.) Kt. számú határozat (A Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi
Kirendeltség, valamint a Kiskunhalas HTP 2015.évi beszámolójának
elfogadása),
- 70/2016. (IV.27.) Kt. számú
határozat (A Felső-Bácskai Regionális
Szilárd Hulladéklerakó Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában
valamint Tulajdonközösségében a 2015.évben végzett tevékenységről szóló
beszámoló elfogadása),
- 71/2016. (IV.27.) Kt. számú határozat (A GAMESZ 2015. évi munkájáról szóló
beszámoló elfogadása),
- 72/2016. (IV.27.) Kt. számú határozat (Mélykúti Sportegyesület kérelme),
- 73/2016. (IV.27.) Kt. számú
határozat (Csereszerződés jóváhagyása
Mélykút Város Önkormányzat és Bogdán Imre Madách Imre u. 24. szám alatti
lakos között),
- 74/2016. (IV.27.) Kt. számú határozat (Csere előszerződés előzetes
jóváhagyása Mélykút Város Önkormányzat és Sári Sándor László Szent
László u. 25. szám alatti lakos között),
- 75/2016. (IV.27.) Kt. számú határozat (Csere előszerződés előzetes
jóváhagyása Mélykút Város Önkormányzat és Kapás László Arany János u.
21. szám alatti lakos között),
- 76/2016. (IV.27.) Kt. számú határozat (Csere előszerződés előzetes
jóváhagyása Mélykút Város Önkormányzat és Bogdán József tulajdonos, id.
Bogdán József haszonélvezeti jogosult, mindketten Mélykút Új u. 86. sz.
alatti lakosok között),
- 77/2016. (IV.27.) Kt. számú határozat (A 0221/4 hrsz-ú ingatlan
telekfelosztása),
- 78/2016. (IV.27.) Kt. számú határozat (Gondozási Központ üres álláshely
betöltése iránti kérelme),
- 81/2016. (IV.27.) Kt. számú határozat (Dudás Éva kérelme),
- 82/2016. (IV.27.) Kt. számú
határozat
(Gondozási
Központ
intézményvezetői feladatainak ellátására megbízás adása),
- 83/2016.(IV.27.)Kt. számú határozat (Javaslat dr. Szobonya Zoltán Emléklap
átadására),
- 84/2016.(V.17.)Kt. számú határozat (Szvetnik Joachim Általános Iskola
átszervezésének véleményezése),
- 86/2016. (V.24.) Kt. számú határozat (Tájékoztató a Bácskomplex – S.R.L Kft.
Mélykút várost érintő feladatainak ellátásáról),
- 88/2016. (V.24.) Kt. számú
határozat (Átfogó értékelés az önkormányzat
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról),
- 90/2016. (V.24.) Kt. számú határozat (A Mélykúti Önkormányzati
Közszolgáltatási, Művészeti és Kulturális Nonprofit Kft 2015. évi
mérlegbeszámolójának elfogadása),
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- 91/2016. (V.24.) Kt. számú határozat (A Mélykúti Önkormányzati
Közszolgáltatási, Művészeti és Kulturális Nonprofit Kft Felügyelő Bizottsága
2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása),
- 92/2016. (V.24.) Kt. számú határozat (Gondozási Központ Alapító Okiratának
módosítása),
- 93/2016. (V.24.) Kt. számú határozat (A Mélykút, Honvéd u. 26.sz.alatti
ingatlan értékesítésére kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánítása),
- 94/2016. (V.24.) Kt. számú határozat (Nagycsaládosok Mélykúti Egyesülete
kérelme),
- 95/2016. (V.24.) Kt. számú határozat (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),
- 96/2016. (V.24.) Kt. számú határozat (A 6449 Mélykút, Kistemplom u. 1. alatti
ingatlan megvásárlása),
- 98/2016. (V.24.) Kt. számú határozat (Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatás pályázat benyújtása),
- 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),
- 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),
- 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),
- 102/2016. (VI.7.) Kt. számú
határozat (Pályázat kiírása az óvodavezetői
feladatok ellátására),
- 103/2016. (VI.7.) Kt. számú
határozat (Az Önkormányzati Tájékoztató
kiadásával kapcsolatos döntések meghozatala),
- 104/2016. (VI.7.) Kt. számú határozat (Önkormányzati Tájékoztató
Szerkesztőbizottságának megválasztása és a Szerkesztőbizottság Szervezeti
és Működési Szabályzatának elfogadása),
- 107/2016. (VI.7.) Kt. számú határozat (Szvetnik Joachim Általános Iskola
kérelme a nyári gyermekfelügyelet biztosítása tárgyában),
- 109/2016. (VI.28.) Kt. számú határozat (A Mélykút 2. számú háziorvosi körzet
helyettesítése tárgyában kötött megállapodás módosítása),
- 111/2016. (VI.28.) Kt. számú határozat (A gyermekek 2016. évi nyári
felügyeletének biztosítása),
- 113/2016. (VI.28.) Kt. számú határozat (A hulladékgazdálkodási
Közszolgáltatási Szerződés II. módosításának jóváhagyásáról),
- 114/2016. (VI.28.) Kt. számú határozat (Használati jogot alapító szerződés
jóváhagyása),
- 115/2016. (VI.28.) Kt. számú határozat (Pénzügyi támogatásra vonatkozó
megállapodás jóváhagyása),
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- 118/2016. (VI.28.) Kt. számú határozat (Beszámoló a Homokhátsági
Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2015. évi
működéséről),
- 119/2016. (VI.28.) Kt. számú határozat (Bácskomplex S.R.L. Vagyonvédelmi
és Szolgáltató Kft., mint vagyonvédelmi figyelő, riasztó, őrző és kivonuló
szolgálatot teljesítő társasággal kapcsolatos döntések meghozatala),
- 121/2016. (VI.28.) Kt. számú határozat (GAMESZ Főzőkonyha beszámolója
az elmúlt 3 hónap működéséről),
- 122/2016. (VI.28.) Kt. számú határozat (GAMESZ Szervezeti és Működési
Szabályzatának jóváhagyása),
- 128/2016. (VI.28.) Kt. számú határozat (Döntés a TOP-2.1.2-15. számú
pályázati konstrukción belül pályázat benyújtásáról, tartalmáról),
- 131/2016.(VII.21.)Kt. számú határozat (A 0141/68, 0141/84, 0141/87 és a
0141/92-es hrsz-ú ingatlanok telekcsoport újraosztása),
- 132/2016.(VII.21.)Kt. számú határozat (Közművelődési érdekeltségnövelő
pályázat benyújtása)
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
2. A Képviselő-testület az 53/2016. (III.29.) Kt. számú határozat (Mélykút, Nagy u.
83. szám alatti ingatlanra vonatkozó vételi ajánlat) határidejét az alábbiak szerint
módosítja: „Határidő: a határozat kézbesítésétől számított 210 nap”.
3. A Képviselő-testület felkéri Kovács Tamás polgármestert, hogy ismételten kérjen
választ a Bajavíz Kft. ügyvezetőjétől a fejlesztési tervek részletes ismertetése
tárgyában és a Jánoshalmi Kistérségi Társulás elnökétől a le nem hívható EUtámogatásról való információkérés tárgyában.
Felelős: Kovács Tamás polgármester
Határidő: 2016. szeptember 30. (3. ponthoz)

3. A szociális rászorultságtól függő helyi pénzbeli és természetbeni
ellátásokról szóló 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: Kovács Tamás polgármester

Napirendi pont tárgyalása a 25-155/2016. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. A napirendi pontot a Humánpolitikai
Bizottság és a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyvei
külön csatolva.
Kovács Tamás polgármester: Felkéri az aljegyző asszonyt, hogy ismertesse a
módosításokat.

Dr.Vörös Börcsök Tímea aljegyző: Az idei évi költségvetésben 24 millió forint került
betervezésre szociális feladatok ellátásra. Az időarányos teljesítések ill. a következő
4 hónapra várható teljesítéseket figyelembe véve azt állapították meg, hogy kb. 12
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millió forint áll még rendelkezésre a feladatokra. Tudni kell, hogy a kapott támogatást
csak ezekre a feladatokra használható fel, amennyiben marad összeg, azt vissza kell
fizetni a központi költségvetés javára. Ezért, - figyelembe véve a tavalyi gyakorlatot -,
hogy az iskola kezdéskor nagyon sok szülő kér támogatást az önkormányzattól,
javasolnak egy új támogatási formát, a beiskolázási támogatást beemelni a
rendeletbe. Az új ellátás jogosulti körét alapvetően két nagy csoportra osztották, a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak, illetve a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosultak körére.
Első esetben a család jövedelme nem kerül vizsgálatra, tekintettel arra, hogy azt a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságnál megállapításánál
már vizsgálta a hatáskör gyakorlója. A második esetben a jogosultság
megállapításánál jövedelmi korlátot állapítottunk meg, amelynek összege az
öregségi nyugdíjminimum 250 %-a (jelenleg 71.250,- Ft). A támogatás kizárólag a
tanköteles kort már betöltő és általános iskolában tanulmányokat folytató
gyermekektől a huszadik életévet betöltő és középfokú iskolában nappali oktatás
munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermekekig járna.
A felsőoktatásban tanulók azért nem kerültek beemelésre, mert szeptemberoktóberben itt lesz a Bursa Hungarica pályázat és ők annak keretében tudnának
támogatást igényelni.
A támogatást Erzsébet utalványba nyújtanák. A rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben jogosultak esetén 4.000,- Ft /gyermek, rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben nem részesülők esetén 7.000,- Ft/gyermek. E különbségtételt az
indokolja, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő személyek
augusztus végén 5.800,- Ft összegben már részesülnek szociális támogatásban az
államtól. Ami még kiemelést igényel, hogy a tavalyi év őszén új ellátási formaként
állapította meg a képviselő-testület a természetbeni tűzifa támogatásra vonatkozó
szabályokat. Az ellátási forma nagy népszerűségnek örvendett a lakosság körében,
ezért, – tekintettel arra, hogy a fedezet biztosított rá – indokolt annak további
biztosítása. Javasolja, hogy egy hónappal korábban lehessen a kérelmet benyújtani,
elkerülvén ezzel egyrészt az év végi munkatorlódást, másrészt így a jogosultak
hamarabb hozzájuthatnának az ellátáshoz (ezzel párhuzamosan módosításra
kerülne a jogosultsági feltétel is, a tárgyév november 1. napja helyett a tárgyév
október 1. napja lenne az irányadó feltétel).

Jakity Attiláné képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozatát,
mely szerint a bizottság azzal a módosítással javasolja a képviselő-testületnek a
rendelet-tervezet elfogadását, hogy a bevezetni kívánt 37/G § (2) bekezdésében
szabályozott esetben a támogatás összege 7000,- Ft helyett 8000,- Ft összeggel
kerüljön elfogadásra.

Novák László képviselő: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság nem volt
határozatképes a bizottság megjelent 2 tagja 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?
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A jelenlévők részéről hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el.

Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez további
hozzászólás, észrevétel, kérdés nincs, módosító javaslat a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság részéről hangzott el. Megkérdezi ki ért egyet a rendelet-tervezet
módosításával történő elfogadásával?

Kovács Tamás polgármester szavazás után
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat
Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás
és ellenszavazat nélkül megalkotta a szociális
rászorultságtól
függő
helyi
pénzbeli
és
természetbeni ellátásokról szóló 4/2015.(II.27.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló
16/2016.(VIII.26.)
számú
önkormányzati
rendeletét, amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

4. Az önkormányzat 2016. évi
önkormányzati rendelet módosítása.

költségvetéséről

szóló

2/2016.(II.24.)

Előadó: Kovács Tamás polgármester
Napirendi pont tárgyalása a 25-149/2016. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. A napirendi pontot a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva.
Görhöny Edit pénzügyi csoportvezető: Ismerteti az előterjesztést. Kiegészítésként
elmondja, hogy a rendkívüli önkormányzati támogatás bevételének összege a B16on került megtervezésre, helyesen ez a B115-ön kell könyvelni.

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

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, módosító javaslat nem hangzott el.
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Megkérdezi ki ért egyet a rendelet-tervezetnek
kiegészítésekkel történő elfogadásával?

az

elhangzott

szóbeli

Kovács Tamás polgármester szavazás után
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat
Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás
és
ellenszavazat
nélkül
megalkotta
az
önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
2/2016.(II.24.)
önkormányzati
rendelet
módosításáról szóló 17/2016.(VIII.26.) számú
önkormányzati rendeletét, amely a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.

5. Beszámoló az Óvoda 2015/2016. nevelési évi munkájáról.
Előadó: Maczkó Zoltánné óvodavezető-helyettes

Napirendi pont tárgyalása a 25-141/2016. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. A napirendi pontot a Humánpolitikai
Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva.
Novák László képviselő: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság nem volt
határozatképes a bizottság megjelent 2 tagja 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 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 6 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
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136/2016. (VIII.9.) Kt. számú
HATÁROZAT
Beszámoló az Óvoda 2015/2016. nevelési évi munkájáról.

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
az Óvoda 2015/2016. nevelési évi munkájáról szóló
beszámolót elfogadja.

6. Mélykút Város Önkormányzat Óvodája 2016/2017. nevelési évre vonatkozó
munkatervének véleményezése.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
Maczkó Zoltánné mb. óvodavezető

Napirendi pont tárgyalása a 25-144/2016. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. A napirendi pontot a Humánpolitikai
Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva.
Maczkó Zoltánné mb.óvodavezető: Kiegészíteni kívánja annyival, hogy - a számokat
nem látja és azért nem írta bele az előterjesztésbe, - 2017. évben - 2 felmentett
dolgozója lesz, ami a következő költségvetési évet terheli. Jelenleg kapott az óvoda
egy közfoglalkoztatott dolgozót, illetve szeptembertől még egy főt kapnak. Nagy
segítség, nagyon örülnek nekik.

Burai Béla MRNÖ elnök: Korábban már beszéltek arról, hogy szeptembertől
Kolompár Ildikó is menni fog segítőként az az óvodába, és a szülő-gyerek-óvónők
közötti kapcsolattartásban fog segíteni. Keresni fogja az óvodavezetőt ez ügyben.
Maczkó Zoltánné mb.óvodavezető: Rendben, neki is nagyon örülnek. Minden
segítséget köszönnek.
Novák László képviselő: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság nem volt
határozatképes a bizottság megjelent 2 tagja javasolja a képviselő-testületnek a
munkaterv elfogadását.

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.
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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 6 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

137/2016. (VIII.9.) Kt. számú
Óvoda 2016/2017. nevelési évre
vonatkozó munkatervének véleményezése.

HATÁROZAT

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (1)
bekezdésében
meghatározott
véleményezési
jogkörében eljárva Mélykút Város Önkormányzat
Óvodája 2016/2017. nevelési évre vonatkozó
munkatervét megismerte és az abban foglaltakkal
egyetért.
Felelős: Kovács Tamás polgármester
Határidő:
2016.
augusztus
26.
megküldésére)

(határozat

7. Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és Kulturális Non-profit
Kft. részére a közművelődési feladatellátáshoz nyújtott támogatás összegének
felülvizsgálata.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
Hurton Zoltán ügyvezető

Napirendi pont tárgyalása a 25-154/2016. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. A napirendi pontot a Humánpolitikai
Bizottság és a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyvei
külön csatolva.
Kovács Tamás polgármester: Felkéri Hurton Zoltán ügyvezetőt, hogy ismertesse az
előterjesztést.
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Hurton Zoltán ügyvezető: A leírtakhoz annyit szeretne hozzáfűzni, hogy az intézmény
átvételekor szembesült az elhanyagolt állapottal, először ezt próbálta a mai kornak
megfelelő állapotba hozni. Fényképeket mellékelt a felújításokról. Ezek egyszeri
jelentős kiadások, azonban később nem fognak jelentkezni. A rezsi vizsgálatakor
látta, hogy túl nagy a vízfogyasztás, ami a focipálya locsolásából fakadt.
Megoldására kutat fúrattak, így lényegesen olcsóbb lesz a víz. Igyekezett plusz
forrást szerezni a működéshez. Munkaügyi Központhoz pályázatot nyújtottak be, így
sikerült 1 fő takarító bérének támogatásához jutni. Amit szeretne még felújítani az a
művelődési ház nagytermének a bejárati ajtói és a sportcsarnokban a tanári szoba.
A könyvvizsgálónak a megállapított havi 60.000.- forint juttatását még nem
tartalmazza a kimutatás, mivel ez még nem történt leszámlázásra, illetve a
gázfogyasztás a nyári fogyasztás, ez emelkedni fog, valamint az áramdíj is később
kerül leszámlázásra az átírások miatt.

Dr.Sztantics Péter képviselő: Kérdezi, hogy mekkora létszámmal dolgoznak jelenleg?

Hurton Zoltán ügyvezető: Állományban van 1 fő takarító, 2 fő 4 órás
művelődésszervező és saját maga a közművelődési feladaton.

Dr.Sztantics Péter képviselő: Van már valamekkora tapasztalata, mit gondol
elegendő ez a létszám a feladatok ellátásához?

Hurton Zoltán ügyvezető: A szezonális rendezvényekre eseti megbízással alkalmaz
hangtechnikust. A művelődésszervezők munkaidejének nagy részét az intézmények
nyitása-zárása bőven kiteszi, a szakmai program jövőre fog kiteljesedni. Egyenlőre
úgy látja, hogy elegen vannak, tudják működtetni.

Jakity Attiláné képviselő: Ismereti a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozatát,
mely szerint a bizottság javasolja a képviselő-testületnek a támogatás összegének
felülvizsgálatáról szóló anyag elfogadását.
Novák László képviselő: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság nem volt
határozatképes, a bizottság megjelent 2 tagja javasolja a képviselő-testületnek a
támogatás összegének felülvizsgálatáról szóló anyag elfogadását.

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.
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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 6 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

HATÁROZAT
138/2016. (VIII.9.) Kt. számú
Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és Kulturális Non-profit Kft.
részére a közművelődési feladatellátáshoz nyújtott támogatás összegének
felülvizsgálata.

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti
és Kulturális Non-profit Kft. részére a közművelődési
feladatellátáshoz nyújtott támogatás összegének
felhasználásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős: Kovács Tamás polgármester
Határidő:
2016.
augusztus
31.
megküldésére)

(kivonat

8. Tájékoztató a „Mélykúti Napok – 2016.” programjáról. (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Kovács Tamás polgármester

Napirendi pont tárgyalása szóbeli előterjesztés alapján történt.
Kovács Tamás polgármester: Mindenkinek kiosztásra került az elkészült meghívó.
Ismerteti a programokat. Augusztus 13-án a Tűzoltók napja kerül megrendezésre.
Augusztus 19-én lesz a hagyományőrző rendezvény, felvonulással, bállal a
lovaspályán, 20-án a városi ünnepség a központi parkban. Délután 14 órakor
kezdődnek a központi parkban a szórakoztató programok és látogatható a civilsziget,
és a kiállítások. Ünnepi szentmise 18.00 órakor, majd utcabál 20 órától. Vasárnap
300 fúvós zenész ünnepel velük és este Hooligans koncert. Vasárnap egész nap a
szokásos helyen búcsú. A rendezvényre Bácskossuthfalva, Paptamási és Kamionka
Wielka testvértelepülések képviselőit várják, kéri a képviselők segítségét a vendégek
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kisérésében.
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: Mivel a napirend döntést nem igényel, ezért javasolja,
hogy térjenek rá a következő napirend tárgyalására.

9. Mélykúti Sportegyesület tájékoztatója a 2014-2015. évben támogatásként
kapott összeg felhasználásáról.
Előadó: Kovács Tamás polgármester

Napirendi pont tárgyalása a 25-139/2016. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. A napirendi pontot a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva.
Jakity Attiláné képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozatát,
mely szerint a bizottság javasolja a képviselő-testületnek a tájékoztató elfogadását.

Kovács Tamás polgármester: 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 tájékoztató elfogadásával?

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

139/2016. (VIII.9.) Kt. számú
HATÁROZAT
Mélykúti Sportegyesület tájékoztatója a 2014-2015. évben támogatásként kapott
összeg felhasználásáról.
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Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Mélykúti
Sportegyesület
2014-2015.
évben
támogatásként kapott összeg felhasználásáról szóló
tájékoztatót elfogadja.

10. Távfelügyeleti szolgáltatásra beérkezett ajánlatokról döntés.
Előadó: Kovács Tamás polgármester

Napirendi pont tárgyalása a 25-146/2016. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. A napirendi pontot a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva.
Kovács Tamás polgármester: Elmondja, hogy a júniusi ülésen döntött a képviselőtestület a Bácskomplex S.R.L Vagyonvédelmi és Szolgáltató Kft -vel kapcsolatos
döntések meghozataláról. Ismerteti, hogy a jelenleg érvényben lévő megbízási
szerződés szerint mely ingatlanokban látják el riasztórendszer működtetését. A
szerződés alapján járőrszolgálatot tartanak Mélykút közigazgatási területén,
amelynek célja az önkormányzati és magánvagyon védelme érdekében őrző-védő és
figyelőszolgálat ellátása. A szerződés határozatlan időtartamra jött létre, 190 500 Ft
megbízási díjat fizet az önkormányzat a fentiekben ismertetett épületek
távfelügyeletéért, mert gyakorlatilag járőrszolgálat az őrző-védő és figyelőszolgálat
ellátása érdekében történik, illetve az önkormányzattól kapott helyiséget ingyenesen
használta. Az ingyenes helyiség használat a képviselő-testület döntése értelmében
2016. szeptember 01-től megszűnik. Szintén a képviselő-testület döntése alapján (a
Gazdasági Bizottság javaslata szerint) a település környezetében működő
távfelügyeletet ellátó alábbi cégektől árajánlatokat kértek a távfelügyeleti szolgáltatás
ellátására. Elmondja, hogy két ajánlat érkezett. A Halas Pajzs Vagyonvédelmi Kft és
a Bácskomplex S.R.L Kft nyújtotta be ajánlatát. Kéri a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság határozatának ismertetését.
Jakity Attiláné képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozatát,
mely szerint a bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy többféle szempontot
mérlegelve hozza meg az ajánlatokról a döntését.

Kovács Tamás polgármester: A Halas Pajzs Vagyonvédelmi Kft. a távfelügyeleti
szolgáltatásra 2800 Ft + Áfa/hó/objektum, ez a 14 db ingatlan esetében 39.200 Ft +
Áfa/hó összegre adott ajánlatot. Az árajánlat elfogadása esetén 3 hónap
térítésmentes szolgáltatást nyújt. A kivonulási időt Jánoshalmáról átlagosan 8
percben határozta meg. A Bácskomplex Kft a távfelügyeleti szolgáltatást 0-ért
vállalja, a kivonulási időt 5-10 percben határozta meg.
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Torma Gábor képviselő: Ebben az esetben azt is mérlegelniük kell, hogy a
Bácskomplex Kft helyi telephellyel rendelkezik, és lényegesen kedvezőbb idő alatt ér
a helyszínre.

Kiss István alpolgármester: Ha az ügyeletet egyenlőre ki tudják fizetni, hogy helyben
legyen, akkor – bár nem lehet egy rangra emelni - de ez is fontos, hogy helyben
legyen, és minél gyorsabban ki tudjanak vonulni. Jánoshalmáról a kivonulás
minimum 15 perc. Ha az ingatlant szeretnék továbbra is adni a részükre akkor kérjék
meg a bérleti díját, a szolgáltatásért amit elvégeznek azért pedig fizessenek. A
Bácskomplex Kft-vel javasolja a szerződéskötést. Le kell ülni az ügyvezetővel a
részleteket megbeszélni.

Maczkó Zoltánné mb.óvodavezető:
riasztórendszert felszereltetni?

Kérdezi,

hogy

az

2

óvodába

lehetne

Sántáné Czékus Tímea igazgató: Jelzi, hogy a konyhára is szeretne riasztórendszert
telepíttetni.

Jakity Attiláné képviselő: Meg kell kérdezni, hogy esetleg a meglévő kört lehet-e
bővíteni ugyanazért a díjért.

Vargáné dr.Egyed Ilona jegyző: Javasolja, hogy a meglévő szerződést
mindenképpen mondja fel a testület és új feltételekkel, új megállapodást kössön.

Torma Gábor képviselő: Nekik nem csak az önkormányzat részét kell nézni, hanem
az egész települést. Ha az önkormányzat mással köt szerződést akkor várható, hogy
a településen is sokan fognak szolgáltatót váltani.

Dr.Sztantics Péter képviselő: Abban maximálisan igaza van alpolgármester úrnak,
hogy egy kivonuló szolgálat, ha nem helyben van, az eleve hátrányban van. Azért
jutottak el idáig, mert nem voltak elégedettek a szolgáltatással. Ez is két oldalú.
Nekik a cégnél nem a kivonuló szolgálattal volt gondjuk, - bár nem fedezték fel a
bűncselekményt- hanem a diszpécserrel voltak elégedetlenek. Nem jó helyre küldte
a járőrt. Nyilvánvalóan azért küldött 0 forintos ajánlatot, mert nem szeretné, ha az
önkormányzat elmenne. Ő is úgy gondolja, sokan követnék. Ő is Bácskomplex Kftvel javasolja a szerződéskötést.

Kovács Tamás polgármester: Akkor az elhangzottak értelmében a Bácskomplex Kftvel kívánják a továbbiakban is a szolgáltatást elvégeztetni, az érvényben lévő
szerződés módosításra kerül, lehetőség szerint riasztórendszer működtetésére
beépítik a meglévő szerződésbe a 2 óvoda és a konyha ingatlanokat. A részletekkel
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kapcsolatban egyeztet az ügyvezetővel. 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 az elhangzottakkal?

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

HATÁROZAT
140/2016. (VIII.9.) Kt. számú
Távfelügyeleti szolgáltatásra beérkezett ajánlatokról döntés.

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a távfelügyeleti szolgáltatásra
beérkezett ajánlatokkal kapcsolatban az alábbiakról döntött:
1. A Képviselő-testület a Bácskomplex S.R.L. Vagyonvédelmi,
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2334 Taksony, Szigetnyaraló 11.
központi iroda: 6500 Baja, Dózsa Gy.u.25-27. sz.) ajánlatát fogadja el
és a továbbiakban is a szolgáltatóval kívánja a feladatot elláttatni az
önkormányzati ingatlanok távfelügyeletét.
2. A Képviselő-testület a 2013. február 26-án kelt szerződést 2016.
szeptember 1-jei hatállyal úgy kívánja módosítani, hogy a távfelügyelet
szolgáltatási díja 0 Ft Áfa/hó/csomag, a szolgálat által használt
helyiséget ingyenesen nem biztosítja tovább, valamint az I. és II. számú
óvodára és a Konyha épületére szeretné kiterjeszteni a szolgáltatást.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2. pontban
foglalt feltételekkel elkészített szerződés aláírására.
Felelős: Kovács Tamás polgármester
Határidő: 2016. szeptember 15. (szerződés aláírására)

11. A Községi Önvédelmi Alapítvány megszüntetésével kapcsolatos döntések
meghozatala.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
Jegyzőkönyv Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016.augusztus 9-én tartott üléséről.

19

Napirendi pont tárgyalása a 25-156/2016. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz.
Vargáné dr.Egyed Ilona jegyző: Kiss Csepregi Ákos kereste meg őket azzal, hogy az
ügyészség beidézte a Községi Önvédelmi Alapítvánnyal kapcsolatban, ugyan is
ahogy leírták, 2007. óta nem működik az alapítvány. Az ügyészségi
megszüntetéshez kéri az ügyésznő ezeket a nyilatkozatokat, hogy nem kívánja
működővé tenni a képviselő-testület, mint alapító ezt az alapítványt. Amennyiben
ezek megküldésre kerülnek, akkor az ügyészség hivatalból megindítja a
megszüntetési eljárást. Javasolja a testületnek, hogy tegye meg a szükséges
nyilatkozatokat.

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

141/2016. (VIII.9.) Kt. számú
A Községi Önvédelmi Alapítvány
meghozatala.

HATÁROZAT
megszüntetésével kapcsolatos

döntések

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint
alapító, a Mélykút Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testület által 1991. december 17. napján
alapított Községi Önvédelmi Alapítvány (nyilvántartási
száma: 03-01-0000188) vonatkozásában az alábbi
alapítói nyilatkozatot teszi:
1. A Képviselő-testület, mint alapító a Községi
Önvédelmi Alapítvány továbbműködése érdekében
az alapítvány Alapító Okiratát nem kívánja
módosítani.
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2. A Képviselő-testület, mint alapító nem kívánja
további
vagyon
rendelkezésre
bocsátásával
támogatni az alapítványt.
3. A Képviselő-testület, mint alapító nem kezdeményezi
az alapítvány megszüntetését a törvényszéken.
Felelős: Kovács Tamás polgármester
Határidő: azonnal

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

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

K.m.f.

Kovács Tamás
polgármester

Vargáné dr. Egyed Ilona
jegyző
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