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1-3/2020. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február 11-én 15.00 
órakor megtartott soron következő nyílt ülésén.  
 
 
Ülés helye: Mélykúti Polgármesteri Hivatal (6449 Mélykút, Petőfi tér 1.) – Tanácskozó 
Terem 
 
 
A képviselő-testület létszáma: 9 fő 
 
Jelen lévő képviselők: Kovács Tamás polgármester, Kiss István alpolgármester, Burai Béla, 
Mészáros Zénó, Szabó Ernő, Szőllősi Ferenc, Dr. Sztantics Péter és Weisz István képviselők    
8 fő  -  89 % 
    
Igazoltan távolmaradt képviselő: Kopcsek Tamás képviselő   1 fő -11 %  
 
A napirendi pontok tárgyalásán meghívottként jelen volt: Dr. Vörös-Börcsök Tímea jegyző, 
Görhöny Edit pénzügyi csoportvezető, Kósa Róbertné lakosságszolgálati csoportvezető, Dr. 
Szalai Judit fogalmazó, Aczélné Csorba Mariann könyvtáros, Czékus Tímea GAMESZ-
igazgató, Gyömbér Norbertné, a Gondozási Központ igazgatója, Mackó Zoltánné 
óvodavezető, Hurton Zoltán a Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és 
Kulturális Nonprofit Kft. ügyvezetője.   
 
Az 1.-10. napirendi pont tárgyalásán jelen volt: Szabó József főépítész 
 
A jegyzőkönyvet vezeti: Pitzné Ercsi Ágnes ügykezelő 
 

Kovács Tamás polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-
testület határozatképes, mivel a 9 fős képviselő-testületből az ülés kezdetén 7 fő jelen van. 
Kopcsek Tamás képviselő jelezte, hogy az ülésen nem tud részt venni, mivel a mai napon 
minősítésen vesz részt. Javaslatot tesz a napirendre. Indítványozza, hogy a meghívóban 
feltüntetett napirendi pontok mellé a képviselő-testület 12. napirendi pontként vegye fel a 
„Mélykút Tópart 57/7. helyrajzi szám alatti művelődési- és sportcentrum építéshez 
kapcsolódó tervezési feladatok ellátása tárgyú beszerzési eljárásban érkezett ajánlatok bontása 
és értékelése” című napirendi pontot, illetve 13. napirendi pontként javasolja felvenni „A 
204/2019.(XI.26.)Kt. számú határozat módosítása” című napirendi pontot.  Kérdezi, hogy 
kíván-e még valaki az ülés napirendjére vonatkozóan módosító javaslattal élni? 
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A többi jelenlévő nem kívánt az ülés napirendjére vonatkozóan módosító javaslattal élni. 
 
 
Ezt követően Kovács Tamás polgármester szavazásra bocsátja a napirendet az általa javasolt 
módosítások figyelembevételével. A képviselő-testület a napirendet 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadta el: 
 
 
NAPIREND:  
 

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

2. Beszámoló a könyvtári szolgáltató hely 2019. évi munkájáról. 
Előadó: Kovács Tamás polgármester 
 

3. A könyvtári szolgáltató hely 2020. évi munkatervének elfogadása. 
Előadó: Kovács Tamás polgármester 
 

4. Az óvoda 2020. évi nyári zárva tartási rendjének meghatározása.  
Előadó: Kovács Tamás polgármester  
 

5. A 2020. évi lakossági fórum összehívása. 
Előadó: Kovács Tamás polgármester  
 

6. Döntés a TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00007 azonosító számú pályázathoz 
kapcsolódó többletköltség igényről (109/2019. (VI.19.)Kt. számú határozat 
módosítása)   
Előadó: Kovács Tamás polgármester 
 

7. Településrendezési eszközök módosításának elindítása vállalkozásfejlesztés 
támogatása érdekében.  
Előadó: Kovács Tamás polgármester 
 

8. Mélykút Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek megállapítása. 
Előadó: Kovács Tamás polgármester 
 

9. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a 
fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet megalkotása. 
Előadó: Kovács Tamás polgármester 
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10. A településkép védelméről szóló 19/2017.(XII.1.) önkormányzati rendelet 
módosítása.  
Előadó: Kovács Tamás polgármester  
 

11. Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének elfogadása. 
Előadó: Kovács Tamás polgármester 

 
12. Mélykút Tópart 57/7. helyrajzi szám alatti művelődési- és sportcentrum építéshez 

kapcsolódó tervezési feladatok ellátása tárgyú beszerzési eljárásban érkezett 
ajánlatok bontása és döntés. 
Előadó: Kovács Tamás polgármester  
 

13. A 204/2019.(XI.26.) Kt. számú határozat módosítása. 
Előadó: Kovács Tamás polgármester  

 
Dr. Sztantics Péter képviselő megérkezik a képviselő-testületi ülésre.  
 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 
 
 
1. Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről. 
 

Előadó: Kovács Tamás polgármester 
 
 
A napirendi pont tárgyalása a 100-39/2020. számú írásbeli előterjesztés alapján történt, mely 
csatolva a jegyzőkönyvhöz.  
 
 
Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek hozzászólása, észrevétele, 
kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban? 
 
 
A jelenlévők részéről hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el a napirendi ponttal 
kapcsolatban. 
 
 
Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás, észrevétel, 
kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el a határozati-javaslattal kapcsolatban. 
Megkérdezi ki ért egyet a határozati-javaslat elfogadásával?  
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Kovács Tamás polgármester szavazás után megállapítja, 
hogy Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 

24/2020.(II.11.)Kt. számú                                      HATÁROZAT 
Beszámoló a két ülés közötti 
fontosabb eseményekről. 
 

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

 
 
2. Beszámoló a könyvtári szolgáltató hely 2019. évi munkájáról. 
 
    Előadó: Kovács Tamás polgármester 
          
 
A napirendi pont tárgyalása a 100-29/2020. számú írásbeli előterjesztés alapján történt, mely 
csatolva a jegyzőkönyvhöz. A napirendi pontot a Humánpolitikai és Ügyrendi  Bizottság 
tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva. 
 
 
Kovács Tamás polgármester: Kérdezi Aczélné Csorba Mariann könyvtárost, hogy kíván-e 
szóbeli kiegészítést tenni a napirendi ponttal kapcsolatban?  
 
Aczélné Csorba Mariann könyvtáros: Nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.  
 
Mészáros Zénó képviselő: Ismerteti a Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság határozatát, mely 
szerint a bizottság javasolja a képviselő-testületnek a határozati-javaslat elfogadását. 
 
Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek hozzászólása, észrevétele, 
kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban? 
 
 
A jelenlévők részéről hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el a napirendi ponttal 
kapcsolatban. 
 
 
Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás, észrevétel, 
kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el a határozati-javaslattal kapcsolatban. 
Megkérdezi ki ért egyet a határozati-javaslat elfogadásával?  
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Kovács Tamás polgármester szavazás után megállapítja, 
hogy Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 

25/2020.(II.11.)Kt. számú                                      HATÁROZAT 
Beszámoló a könyvtári szolgáltató hely 
2019. évi munkájáról. 
 

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
Mélykút Könyvtári Információs és Közösségi Hely 2019. 
évi munkájáról szóló beszámolóját elfogadja.  
 

 
3. A könyvtári szolgáltató hely 2020. évi munkatervének elfogadása. 

 
   Előadó: Kovács Tamás polgármester 
 
 
A napirendi pont tárgyalása a 100-30/2020. számú írásbeli előterjesztés alapján történt, mely 
csatolva a jegyzőkönyvhöz. A napirendi pontot a Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság 
tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva. 
 
 
Kovács Tamás polgármester: Kérdezi Aczélné Csorba Mariann könyvtárost, hogy kíván-e 
szóbeli kiegészítést tenni a napirendi ponttal kapcsolatban?  
 
Aczélné Csorba Mariann könyvtáros: Szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a könyvtárban 
törekednek fejlesztésekre, valamint igyekeznek  új programokat megvalósítani, természetesen 
úgy, hogy a régi jól bevált programokat folytatják.   
 
Mészáros Zénó képviselő: Ismerteti a Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság határozatát, mely 
szerint a bizottság javasolja a képviselő-testületnek a határozati-javaslat elfogadását. 
 
Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek további hozzászólása, 
észrevétele, kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban? 
 
 
A jelenlévők részéről további hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el a napirendi 
ponttal kapcsolatban. 
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Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez további hozzászólás, 
észrevétel, kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el a határozati-javaslattal 
kapcsolatban. Megkérdezi ki ért egyet a határozati-javaslat elfogadásával?  
 
 

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

26/2020.(II.11.)Kt. számú                                      HATÁROZAT 
A könyvtári szolgáltató hely 2020. évi  
munkatervének elfogadása. 
 

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Mélykút Könyvtári Információs és Közösségi Hely 2020. 
évi munkatervét elfogadja.  
 

 
4. Az óvoda 2020. évi nyári zárva tartási rendjének meghatározása.  
 
    Előadó: Kovács Tamás polgármester  
 
 
A napirendi pont tárgyalása a 100-27/2020. számú írásbeli előterjesztés alapján történt, mely 
csatolva a jegyzőkönyvhöz. A napirendi pontot a Humánpolitikai és Ügyrendi  Bizottság 
tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva. 
 
 
Kovács Tamás polgármester: Kérdezi Mackó Zoltánné óvodavezetőt, hogy kíván-e szóbeli 
kiegészítést tenni a napirendi ponttal kapcsolatban?  
 
Mackó Zoltánné óvodavezető: Mint az az előterjesztésből kitűnik, nyáron elsősorban az I. 
számú óvoda fog üzemelni, a II. számú óvodában a tervezett felújítások fognak megvalósulni.  
 
Mészáros Zénó képviselő: Ismerteti a Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság határozatát, mely 
szerint a bizottság javasolja a képviselő-testületnek a határozati-javaslat elfogadását. 
 
Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek további hozzászólása, 
észrevétele, kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban? 
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A jelenlévők részéről további hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el a napirendi 
ponttal kapcsolatban. 
 
 
Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez további hozzászólás, 
észrevétel, kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el a határozati-javaslattal 
kapcsolatban. Megkérdezi ki ért egyet a határozati-javaslat elfogadásával?  
 
 

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

27/2020.(II.11.)Kt. számú                                      HATÁROZAT 
Az óvoda 2020. évi nyári zárva 
tartási rendjének meghatározása. 

 
1. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat által fenntartott 
Mélykút Város Önkormányzat Óvodája 2020. évi nyári zárva tartásának rendjét az alábbi 
időpontokban határozza meg: 

- az I. számú Óvoda 2020. augusztus 10. – augusztus 19. napjáig tart zárva, 
- a II. számú Óvoda 2020. június 16.- augusztus 7. napjáig tart zárva. 

2020. augusztus 24. napjától mindkét óvoda üzemel. 
Az I. számú Óvoda zárva tartása alatt a II. számú Óvoda, a II. számú Óvoda zárva tartása alatt 
az I. számú Óvoda látja el a gyermekek felügyeletét.  
2. A Képviselő-testület felkéri az óvodavezetőt, hogy az Óvoda nyári zárva tartási rendjéről 
haladéktalanul tájékoztassa a szülőket. 
 
Felelős: Mackó Zoltánné óvodavezető 
Határidő: azonnal 
 

 

5. A 2020. évi lakossági fórum összehívása. 
 
Előadó: Kovács Tamás polgármester  

 
 
A napirendi pont tárgyalása a 100-35/2020. számú írásbeli előterjesztés alapján történt, mely 
csatolva a jegyzőkönyvhöz. A napirendi pontot a Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság 
tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva. 
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Kovács Tamás polgármester: Az előzetes egyeztetések alapján 2020. március 23. napján 
17.00 órára javasolja a lakossági fórum összehívását. Úgy tudja, hogy a Humánpolitikai és 
Ügyrendi Bizottság ülésén elhangzott, hogy minél szélesebb körben hirdessék meg a fórumot. 
Ez eddig is így történt, azonban sajnos a tapasztalat azt mutatja, hogy nehezen mozgósítható a 
lakosság ez ügyben.  
 
Mészáros Zénó képviselő: Ismerteti a Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság határozatát, mely 
szerint a bizottság javasolja a képviselő-testületnek a határozati-javaslat elfogadását. 
 
Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek további hozzászólása, 
észrevétele, kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban? 
 
 
A jelenlévők részéről további hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el a napirendi 
ponttal kapcsolatban. 
 
 
Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez további hozzászólás, 
észrevétel, kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el a határozati-javaslattal 
kapcsolatban. Megkérdezi ki ért egyet a határozati-javaslat elfogadásával?  
 
 

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

28/2020.(II.11.)Kt. számú                                      HATÁROZAT 
2020. évi lakossági fórum 
összehívása. 

1. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 20/2019.(XII.20.) önkormányzati 
rendelet 71. § (1) bekezdése értelmében 2020. március 23. 
napján (hétfőn) 17.00 órai kezdettel lakossági fórumot hív 
össze a Művelődési Házba. 
Napirend: 

1. Beszámoló az önkormányzat 2019. évi 
tevékenységéről. 
Előadó: Kovács Tamás polgármester 
 
2. Tájékoztató a 2020. évi tervekről. 
Előadó: Kovács Tamás polgármester 
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2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 
lakossági fórum időpontjáról és helyszínéről a lakosságot 
a lakossági fórumról szóló hirdetmény polgármesteri 
hivatal székhelyén lévő hivatalos hirdetőtábláján, valamint 
az önkormányzat honlapján történő közzétételével 
értesítse. 
 
Felelős: Kovács Tamás polgármester 
Határidő: 2020. február 20. (lakosság tájékoztatására)  

 
 
 
6. Döntés a TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00007 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó 
többletköltség igényről (109/2019. (VI.19.)Kt. számú határozat módosítása).  

 
Előadó: Kovács Tamás polgármester 

 
 
A napirendi pont tárgyalása a 100-36/2020. számú írásbeli előterjesztés alapján történt, mely 
csatolva a jegyzőkönyvhöz. A napirendi pontot a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta, 
melynek jegyzőkönyve külön csatolva. 
 
 
Kovács Tamás polgármester: A közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalakor a 
képviselő-testület 15 %-os,  21.000.000 Ft-os összegű többletigény benyújtásáról döntött. A 
vonatkozó jogszabályi rendelkezések értelmében, amennyiben a többletköltség igény eléri a 
projekt összköltségének a 15 %-át, abban az esetben magasabb szintű döntés szükséges az 
engedélyhez, ezáltal várhatóan a döntési folyamat még inkább elhúzódik. Minderre tekintettel 
javasolja az eredetileg tervezett 15 %-os kérelmet 14,9 %-ra, azaz 20.860.000 Ft-ra  
módosítani.  
 
Dr. Vörös-Börcsök Tímea jegyző: Az ülés kezdete előtt tájékoztató jelleggel  kiosztásra került 
a 100-40/2020. számú anyag, amely az irányító hatóság felé benyújtandó kérelem tervezete.  
 
Dr. Sztantics Péter  képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Gazdasági  Bizottság határozatát, mely 
szerint a bizottság javasolja a képviselő-testületnek a határozati-javaslat elfogadását.  
 
Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek további hozzászólása, 
észrevétele, kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban? 
 
 
A jelenlévők részéről további hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el a napirendi 
ponttal kapcsolatban. 
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Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez további hozzászólás, 
észrevétel, kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el a határozati-javaslattal 
kapcsolatban. Megkérdezi ki ért egyet a határozati-javaslat elfogadásával?  
 
 

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

29/2020.(II.11.)Kt. számú                                      HATÁROZAT 
Döntés a TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00007. 
azonosító számú pályázat többletköltség 
igényről (109/2019. (VI.19.) Kt. számú 
határozat módosítása). 
 

1. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
109/2019. (VI.19.) Kt. számú határozat 4. és 5. pontjait az 
alábbiak szerint módosítja: 

„4. A Képviselő-testület dönt arról, hogy a szerződés 
megkötéséhez szükséges bruttó 20.860.000 Ft összegű 
többletköltség igényre beadható összeget a 2019. évi 
költségvetésében az általános tartalék terhére 
biztosítja, a pályázat költségnövekmény igényéről 
szóló döntésig.” 
5. A Képviselő-testület dönt arról, hogy a szerződés 
megkötéséhez szükséges bruttó 27.064.213 Ft 
összeget a 2019. évi költségvetésben az általános 
tartalék terhére biztosítja.” 

2. A Képviselő-testület felkéri Kovács Tamás 
polgármestert, hogy az 1. pontban foglaltakra tekintettel a 
TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00007 azonosító számú 
pályázathoz kapcsolódóan 20.860.000 Ft összegű többlet-
támogatási kérelmet nyújtson be az irányító hatósághoz. 

 
Felelős: Kovács Tamás polgármester 
Határidő: 2020. március 15. 
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7. Településrendezési eszközök módosításának elindítása vállalkozásfejlesztés 
támogatása érdekében.  

 
    Előadó: Kovács Tamás polgármester 

 
 
A napirendi pont tárgyalása a 100-32/2020. számú írásbeli előterjesztés alapján történt, mely 
csatolva a jegyzőkönyvhöz. A napirendi pontot a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta, 
melynek jegyzőkönyve külön csatolva. 
 
 
Kovács Tamás polgármester: Doszpod László  vállalkozó kérelmet nyújtott be  az 
önkormányzathoz a településrendezési eszközök módosítása tárgyában vállalkozásfejlesztés 
céljából. A módosítás egy külterületi és egy belterületi helyszínt érint, a településrendezési  
eszközök módosításával járó költségeket vállalkozó átvállalja. A jelen képviselő-testületi 
ülésen ugyan nem szerepel napirendi pontként, de tájékoztató jelleggel előre mondja, hogy az 
iparterület bővítésével kapcsolatosan várható még egy módosítási kezdeményezés. Kérdezi 
Szabó József főépítészt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni a napirendi ponttal 
kapcsolatban?  
 
Szabó József főépítész: Nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.  
 
Dr. Sztantics Péter képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság határozatát, mely 
szerint a bizottság javasolja a képviselő-testületnek a határozati-javaslat elfogadását.  
 
Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek további hozzászólása, 
észrevétele, kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban? 
 
 
A jelenlévők részéről további hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el a napirendi 
ponttal kapcsolatban. 
 
 
Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez további hozzászólás, 
észrevétel, kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el a határozati-javaslattal 
kapcsolatban. Megkérdezi ki ért egyet a határozati-javaslat elfogadásával?  
 
 
 

Kovács Tamás polgármester szavazás után megállapítja, 
hogy Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
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30/2020.(II.11.)Kt. számú                                      HATÁROZAT 
Településrendezési eszközök módosításának  
elindítása vállalkozásfejlesztés támogatása érdekében. 
 
Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Településrendezési 
eszközök módosításának elindítása vállalkozásfejlesztés támogatása érdekében” című  
előterjesztésben foglaltakat és az alábbiak szerint döntött: 
1./ A Településrendezési eszközök módosítása elindítandó a Doszpod és Társa Kft. által 
kezdeményezett ügyekben. 
2./ A0238/40 és 0238/41 hrsz-ú telkeken kijelölt Sp jelű sportterület (motocross pálya) egy 
részének (kb. 3-4000 m2) Hull jelű Hulladékkezelő -lerakó területbe való átminősítéséhez és 
a2244/53 és 2244/54 hrsz-ú telkeknek a jelenlegi Gksz jelű gazdasági besorolásból Lk 
kisvárosias lakóterületbe való átsorolásához kapcsolódóan a telkek kiemelt fejlesztési 
területként kezelendők. 
3./ A Településrendezési eszközök módosítása környezeti hatásainak megítéléséhez az egyes 
tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 
szerinti környezeti vizsgálat lefolytatása nem szükséges. 
4./ A Településrendezési eszközök soron kívülimódosítási eljárása során a beérkező 
partnerségi vélemények elfogadásáról vagy el nem fogadásáról szóló döntést a Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság hozza meg. 
5./ A tervezés háromoldalú szerződés keretében történjen, a tervezési díj megfizetését 
költségviselő félként a Doszpod és Társa Kft. vállalja. 
 
Felelős: Kovács Tamás polgármester 
Határidő: 2020. március31. (eljárás megindítása a Partnerségi véleményezés meghirdetésével)  

 
 
8. Mélykút Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek megállapítása. 

 
Előadó: Kovács Tamás polgármester 

 
 
A napirendi pont tárgyalása a 100-33/2020. számú írásbeli előterjesztés, valamint a 100- 
38/2020. számú előterjesztés kiegészítés alapján történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. A 
napirendi pontot a Pénzügyi és Gazdasági  Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön 
csatolva. 
 
 
Kovács Tamás polgármester: Az írásbeli előterjesztéshez készült egy kiegészítő anyag is a 
TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00001 azonosító számú, „Inkubátorház létesítése Mélykúton” című 
pályázat megvalósításával kapcsolódóan, mert az írásbeli előterjesztés nem tartalmazta a 
pályázat megvalósításának többlet költségét, mely 12.551.696 Ft-tal meghaladja a 
rendelkezésre álló fedezetet. Javasolja, hogy az összeg is kerüljön beépítésre a határozatba.  
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Görhöny Edit pénzügyi csoportvezető: Javítja a Kovács Tamás polgármester által 
elmondottakat. A pályázat megvalósításához szükséges összeg jelenleg összesen 34 901 696 
Ft-tal haladja meg a rendelkezésre álló fedezetet. Javasolták, hogy a megvalósításhoz 
szükséges forrás hitelfedezet terhére kerüljön biztosításra.  A többletköltség fedezetére 
kérelem kerül benyújtásra az iránytó hatósághoz 22 350 000 Ft összegben, így várhatóan 
Mélykút Város Önkormányzatnak a pályázathoz összeségében 12 551 696 Ft önerőt kell 
biztosítania, ugyanakkor a hitelkérelemben – tekintettel a hatályban lévő támogatói okiratban 
foglaltakra - a teljes többletköltség összegét szerepeltetni kell. 
 
Dr. Sztantics Péter  képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság határozatát, mely 
szerint a bizottság javasolja a képviselő-testületnek a határozati javaslat elfogadását azzal, 
hogy abba kerüljön beépítésre az írásbeli kiegészítő anyagban szereplő TOP-1.1.2-16- BK1-
2017-00001 azonosító számú pályázat megvalósításához szükséges hitelfedezet. 

 
Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek további hozzászólása, 
észrevétele, kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban? 
 
 
A jelenlévők részéről további hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el a napirendi 
ponttal kapcsolatban. 
 
 
Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez további hozzászólás, 
észrevétel, kérdés nincs, a határozati-javaslattal kapcsolatban egy módosító javaslat hangzott 
el a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részéről. Megkérdezi ki ért egyet a határozati-javaslat 
azon módosítással történő elfogadásával, mely szerint abba beépítésre kerül a TOP-1.1.2-16- 
BK1-2017-00001 azonosító számú pályázat megvalósításához szükséges hitelfedezet összege 
is 34 901 696,- Ft összegben?  
 

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

31/2020.(II.11.)Kt. számú                                      HATÁROZAT 
Mélykút Város Önkormányzat saját bevételei és 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek megállapítása. 

 
Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a saját 
bevételeit, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből 
eredő fizetési kötelezettségeinek 2020-2023. évre várható 
összegét a határozat 1. és 2.  melléklete szerint állapítja 
meg.  
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Felelős: Kovács Tamás polgármester 
Határidő: 2020. március 16. (adatszolgáltatásra) 
 
 

Forint

2020. 2021. 2022. 2023.
A B C D E F G

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel, 01          235 000 000        235 000 000        235 000 000               235 000 000       940 000 000    
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot  megillető 
vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából 
származó bevétel, 02

             6 938 000            6 938 000            6 938 000                   6 938 000         27 752 000    

Osztalék,  koncessziós díj és hozambevétel, 03                     -      
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, 
részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból 
származó bevéte 04

                    -      

Bírság-, pótlék- és díjbevétel, 05              2 200 000            2 200 000            2 200 000                   2 200 000           8 800 000    
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés 06                     -      
Saját bevé te le k (01+… .+06) 07          244 138 000        244 138 000        244 138 000               244 138 000       976 552 000    
Saját bevé te le k  (07. sor)  50%-a 08          122 069 000        122 069 000        122 069 000               122 069 000       488 276 000    

Forint

2020. 2021. 2022. 2023.
A B C D E F G

Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás,
átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális 
tőketartozása

01 15 907 913 37 118 461 37 118 461 37 118 461 127 263 296

A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.)
szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a 
forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír 
esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára

02

Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás
napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, 
kamatot nem tartalmazó értéke

03

Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként
történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben 
kikötött tőkerész hátralévő összege

04

A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött
adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. 
szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, 
és a kikötött visszavásárlási ár

05

A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt
nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett 
ellenérték

06

hitelintézetek által, származékos műveletek 
különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a 
továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege

07

Fizetési  kötelez ettség (01+…+07) 08 15 907 913 37 118 461 37 118 461 37 118 461 127 263 296
Fizetési  kötelez ettségge l csökkentett saját bevé te l   09 228 230 087        207 019 539   207 019 539   207 019 539          849 288 704  

1. melléklet  a    31/2020.(II.11.) Kt. számú határozathoz

Mélykút Város  Ö nkormányz at saját be vételeiről  (2020-2023)

2. melléklet  a  31/2020.(II.11.) Kt. számú határozathoz 

Mé lykút Város  Ö nkormányz at adósságot keletkez tető ügyleteiből ere dő fiz etési  köteleze ttsé geiről (2020-2023)

MEGNEVEZÉS Sorszám Összesen
G=(C+D+E+F)

MEGNEVEZÉS Sorszám
 Adósságot keletke ztető ügyletből ere dő fiz etési  köteleze ttsé g összege i Összesen

G=(C+D+E+F)
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9. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a 
fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet megalkotása. 

 
Előadó: Kovács Tamás polgármester 

 
 
A napirendi pont tárgyalása a 100-37/2020. számú írásbeli előterjesztés alapján történt, mely 
csatolva a jegyzőkönyvhöz. A napirendi pontot a Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság és a 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta, melyek jegyzőkönyvei külön csatolva. 
 
 
Kovács Tamás polgármester: Kérdezi Gyömbér Norbertnét, a Gondozási Központ igazgatóját, 
valamint dr. Vörös-Börcsök Tímea jegyzőt, hogy kívánnak-e szóbeli kiegészítést tenni a 
napirendi ponttal kapcsolatban?  
 
Gyömbér Norbertné igazgató: Szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a díjtételeken csak 
annyiban változtattak, hogy a 2020. január 1. napjától hatályos jogszabályi rendelkezéseknek 
megfelelően az ápolást, gondozást nyújtó intézmény esetében csak napidíj került 
megállapításra, annak összege azonban nem változott. 
 
Dr. Vörös-Börcsök Tímea jegyző: Nem kíván szóbeli  kiegészítést tenni. 
 
Mészáros Zénó képviselő: Ismerteti a Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság határozatát, mely 
szerint a bizottság javasolja a képviselő-testületnek a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Dr. Sztantics Péter  képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság határozatát, mely 
szerint a bizottság javasolja a képviselő-testületnek a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek további hozzászólása, 
észrevétele, kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban? 
 
 
A jelenlévők részéről további hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el a napirendi 
ponttal kapcsolatban. 
 
 
Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez további hozzászólás, 
észrevétel, kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el a rendelet-tervezettel  
kapcsolatban. Megkérdezi ki ért egyet a rendelet-tervezet elfogadásával?  
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Kovács Tamás polgármester szavazás után megállapítja, 
hogy Mélykút Város Önkormányzat Képviselő- testülete 8 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkotta az személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a 
fizetendő térítési díjakról szóló 4/2020.(II.13) 
önkormányzati rendeletet, amely a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi.  
 
 

10. A településkép védelméről szóló 19/2017.(XII.1.) önkormányzati rendelet 
módosítása.  

 
    Előadó: Kovács Tamás polgármester  

 
 
A napirendi pont tárgyalása a 100-31/2020. számú írásbeli előterjesztés alapján történt, mely 
csatolva a jegyzőkönyvhöz. A napirendi pontot a Humánpolitikai és Ügyrendi  Bizottság 
tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva. 
 
 
Kovács Tamás polgármester: Kérdezi Szabó József főépítészt, hogy kíván-e szóbeli 
kiegészítést tenni a napirendi ponttal kapcsolatban? 
 
Szabó József főépítész: Annyi kiegészítést tenne hozzá, hogy az előlapon rosszul került 
feltüntetésre a döntés meghozatalához szükséges szavazati arány,  jelen testületi ülésen még 
nem szükséges a minősített többség a döntés meghozatalához, tekintettel arra, hogy most még 
csak határozat formájában dönt a képviselő-testület, maga a rendelet módosítása később fog 
megtörténni. Lesz az anyagnak egy rövid véleményezési eljárása, néhány hivatali szervvel 
egyeztetni kell, és úgy gondolja, hogy legkésőbb az áprilisi ülésen el is tudják majd fogadni a 
rendeletet.  
  
Mészáros Zénó képviselő: Ismerteti a Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság határozatát, mely 
szerint a bizottság javasolja a képviselő-testületnek a határozati-javaslat elfogadását. 
 
Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek további hozzászólása, 
észrevétele, kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban? 
 
 
A jelenlévők részéről további hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el a napirendi 
ponttal kapcsolatban. 
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Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez további hozzászólás, 
észrevétel, kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el a határozati-javaslattal 
kapcsolatban. Megkérdezi ki ért egyet a határozati-javaslat elfogadásával?  
 
 

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

32/2020.(II.11.)Kt. számú                                      HATÁROZAT 
A településkép védelméről szóló 19/2017.(XII.1.) 
önkormányzati rendelet módosítása. 

 
1. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
támogatja a településkép védelméről szóló 19/2017. (XII. 
1.) önkormányzati rendelet módosítását a belterületi 
közműelhelyezés  újraszabályozásának vonatkozásában. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012 (XI. 8.) Korm. rendelet  
szerinti módosítási eljárás lefolytatására.  
 
Felelős: Kovács Tamás polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

 
 
11. Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének elfogadása. 

 
 Előadó: Kovács Tamás polgármester 

 
 
A napirendi pont tárgyalása a 100-34/2020. számú írásbeli előterjesztés, valamint a 100- 
38/2020. számú írásbeli kiegészítő előterjesztés alapján történt, mely csatolva a 
jegyzőkönyvhöz. A napirendi pontot a Humánpolitikai és Ügyrendi  Bizottság és a Pénzügyi 
és Gazdasági Bizottság tárgyalta, melyek jegyzőkönyvei külön csatolva. 
 
 
Kovács Tamás polgármester: Elmondja, hogy az egyik legnehezebb költségvetési év előtt 
állnak a tervezett hitelfelvételek miatt. Az írásbeli előterjesztésben részletesen ismertették a 
mutatószámokat és keretszámokat, a bizottsági üléseken Görhöny Edit pénzügyi 
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csoportvezető szóban részletesen ismertette azokat. Az írásbeli előterjesztéshez készült egy 
kiegészítő anyag, ez a 8. napirendi pont keretében már ismertetésre került. A költségvetési 
rendelet-tervezet erre vonatkozóan nem tartalmaz rendelkezést. Javasolja, hogy a korábban 
már említett 34 901 696,- Ft-os összeg kerüljön beépítésre a 2020. évi költségvetésbe a 
hitelfedezet terhére. Tervezi a piactérnél kamerarendszer kiépítését, ennek költsége 150.000.- 
Ft-ra tehető. Két okból is szeretné, ha kiépülne a kamerarendszer, egyrészt mert a csavarokat 
már az épület átadása előtt elkezdték kiszedni a faszerkezetből, másrészt a piac későbbi 
üzemeltetése során is hasznos lenne az.  Ennek fedezetét sem tartalmazza a rendelet-tervezet, 
ezért javasolja, hogy a 150.000.- Ft összeg a dologi kiadások terhére kerüljön módosításra a 
rendelet-tervezetben. Kiosztásra kerültek továbbá a napirendi ponthoz kapcsolódóan a 2-
42/2020., 2-43/2020., 2-44/2020. és 2-45/2020. iktatószámú emlékeztetők is. 
 
Mészáros Zénó képviselő: Ismerteti a Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság határozatát, mely 
szerint a bizottság javasolja a képviselő-testületnek a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Dr. Sztantics Péter  képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság határozatát, mely 
szerint a bizottság javasolja a képviselő-testületnek a rendelet-tervezet elfogadását azzal, hogy 
abba kerüljön beépítésre az írásbeli kiegészítő anyagban szereplő TOP-1.1.2-16- BK1-2017-
00001 azonosító számú pályázat megvalósításához szükséges hitelfedezet. A bizottság 
javasolja továbbá, hogy Hurton Zoltán ügyvezető Non-profit Kft. támogatási összegének 
emelése tárgyában benyújtott kérelme a költségvetési rendelet módosításakor kerüljön 
megtárgyalásra. 
 
Kovács Tamás polgármester: Kérdezi az intézményvezetőket, valamint  a Non-profit Kft. 
ügyvezetőjét, hogy kívánnak-e szóbeli kiegészítést tenni az írásbeli előterjesztéshez? 
 
Czékus Tímea GAMESZ-igazgató: Nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. 
 
Gyömbér Norbertné Gondozási Központ igazgató: Nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. 
 
Mackó Zoltánné óvodavezető: Nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. 
 
Hurton Zoltán ügyvezető: Az írásbeli kérelméhez kapcsolódva elmondja, hogy a Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság ülésén is elmondta, hogy a minimálbér emelése miatt 200.000.- Ft/hó 
többlet finanszírozásra lenne szüksége.  
 
Burai Béla képviselő: Kérdezi Hurton Zoltán ügyvezetőt, hogy pontosan mit takar a kért 
200.000.- Ft összeg?  
 
Hurton Zoltán ügyvezető: Gyakorlatilag a minimálbéren dolgozó emberek kötelező 
béremelését és járulékait, valamint az adatvédelmi törvény előírásaihoz kapcsolódóan 
kötelezően alkalmazandó adatvédelmi felelős megbízási díját tartalmazza, továbbá 
számítógép programokat kell cserélni, valamint a székek felújítási munkáit tervezik.   
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Dr. Sztantics Péter képviselő: Elmondja, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egy kicsit 
részletesebben foglakozott a szociális ügyekhez kapcsolódó pénzügyi kérdésekkel. Úgy látják, 
hogy többe kerül az önkormányzatnak a szociális intézményeket és a szociális rendelet 
szerinti támogatásokat biztosítani a lakosság felé, a kapott támogatás pedig nem nőtt. Pár 
évvel ezelőtt még azon tanakodtak, hogy mire költsék el a rendelkezésre álló előirányzatot, 
most pedig meg kellett hogy állapítsák, hogy kevés a támogatási összeg. Abban maradtak, 
hogy ami nem kötelező feladat, annak biztosítását felülvizsgálják, és  év közben  meg fogják 
nézni a Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottsággal együtt. Amit még fontosnak tart 
megemlíteni, hogy a civil szervezetek támogatására elkülönített forrás 1 millió forinttal 
kevesebb, mint tavaly volt.  
 
Kovács Tamás polgármester: Egyetért a dr. Sztantics Péter képviselő által  elmondottakkal. 
Kérdezi, hogy van-e valakinek további hozzászólása, észrevétele, kérdése a napirendi ponttal 
kapcsolatban? 
 
 
A jelenlévők részéről további hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el a napirendi 
ponttal kapcsolatban. 
 
 
Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez további hozzászólás, 
észrevétel, kérdés nincs. Úgy látja, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint az 
általa tett javaslatok tekintetében nincs más javaslat, ugyanakkor a Non-profit Kft. írásbeli 
kérelmével kapcsolatosan igen, hiszen a bizottság azt javasolta, hogy a Kft. támogatási összeg 
emelése tárgyában benyújtott kérelme a költségvetési rendelet módosításakor kerüljön 
megtárgyalásra. Először ezen kérelmet teszi fel szavazásra, hiszen a kérelem elfogadása 
esetén szükségessé válik a rendelet-tervezet módosítása is. Megkérdezi, hogy ki ért egyet 
azon javaslat elfogadásával, mely szerint a Képviselő-testület a 2020. év január 1. napjától a 
Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és Kulturális Nonprofit Kft. számára 
200.000 Ft-os többlettámogatást biztosít?   
 

 
Kovács Tamás polgármester szavazás után megállapítja, 
hogy Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1 
igen szavazattal, 7 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:   
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33/2020.(II.11.)Kt. számú                                      HATÁROZAT 
Non-profit Kft. többlettámogatási  
kérelmének elutasítása. 

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és 
Kulturális Nonprofit Kft. többlettámogatási iránti kérelmét 
nem támogatja. 
 

 
Kovács Tamás polgármester: Megkérdezi, hogy ki  ért egyet azon javaslat elfogadásával, 
mely szerint a Képviselő-testület a Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és 
Kulturális Nonprofit Kft. többlettámogatási iránti kérelme tárgyában jelen ülésen döntést nem 
hoz, annak megtárgyalására a 2020. évi költségvetési rendelet módosításakor tér vissza?  
 
 
 

Kovács Tamás polgármester szavazás után megállapítja, 
hogy Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 
igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

34/2020.(II.11.)Kt. számú                                      HATÁROZAT 
Non-profit Kft. többlettámogatási  
kérelmének elnapollása. 
 

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és 
Kulturális Nonprofit Kft. többlettámogatási iránti kérelme 
tárgyában jelen ülésen döntést nem hoz, annak 
megtárgyalására a 2020. évi költségvetési rendelet 
módosításakor tér vissza. 
 
 

Kovács Tamás polgármester: Fenti döntéseket is figyelembe véve, a benyújtott rendelet-
tervezettel kapcsolatban az alábbi módosítási javaslatok hangzottak el: 1. A Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság részéről elhangzott,  hogy a rendeletbe kerüljön beépítésre az írásbeli 
kiegészítő anyagban szereplő TOP-1.1.2-16- BK1-2017-00001 azonosító számú pályázat 
megvalósításához szükséges 34 901 696,- Ft-os összegű hitelfedezet.  2. Javaslatként 
elhangzott még, hogy a kamerarendszer kiépítésére 150.000.- Ft, a dologi kiadások terhére 
kerüljön módosításra a rendelet-tervezetben. Megkérdezi ki ért egyet a rendelet-tervezet ezen 
két módosítással történő elfogadásával?  
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Kovács Tamás polgármester szavazás után megállapítja, 
hogy Mélykút Város Önkormányzat Képviselő- testülete 8 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkotta a Mélykút Város Önkormányzat 2020. évi 
költségvetéséről szóló 5/2020.(II.21.) önkormányzati 
rendeletet, amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 

 
12. A Mélykút Tópart 57/7. helyrajzi szám alatti művelődési- és sportcentrum építéshez 
kapcsolódó tervezési feladatok ellátása tárgyú beszerzési eljárásban érkezett ajánlatok 
bontása és értékelése. 

 
 Előadó: Kovács Tamás polgármester  

 
 
A napirendi pont tárgyalásakor ismertetésre kerültek a 368-3/2020, 368-4/2020, 368-5/2020 
iktatószámú ajánlatok, a napirendi pont tárgyalása ezen ajánlatokat figyelembe véve történt. 
 
Kovács Tamás polgármester: Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint 
ajánlatkérő 2020. január 30. napján – tekintettel arra, hogy tárgyi beszerzést a Beszerzési 
Szabályzat alapján korábban egyedi beszerzésnek nyilvánította - beszerzési eljárást indított. 
Az ajánlatok a beérkezés időpontjának megfelelően sorszámot kaptak, az ajánlatok felbontása 
– ennek megfelelően – beérkezésük sorrendjében történik meg majd a napirendi pont 
keretében. Megállapítja továbbá, hogy az ajánlattevők a bontási eljáráson nem jelentek meg. 
Az ajánlatok bontásakor a Beszerzési Szabályzat IV. fejezet 3.2. pontjának megfelelően 
ismertetésre kerül az ajánlatkérés. Az ajánlatok tartalmi, formai megfelelőségének részletes 
ellenőrzésére az ajánlatok bontása után az értékelési szakaszában kerül sor.  
 
Ezt követően Kovács Tamás polgármester a benyújtott ajánlatokat ismerteti a beérkezésük 
sorrendjének megfelelően az alábbiak szerint: 

1. Az Ajánlattevő neve: Masszi Építész Iroda Kft. 
Az Ajánlattevő székhelye: 7625 Pécs, Aradi Vértanúk útja 8  
Cg. sz.: 02-09-076533, adószáma: 23023851-2-02  
Egyösszegű ajánlati ár: 67.250.000 Ft + 18.157.500 Ft Áfa, Bruttó 85.407.500 Ft 
Ajánlattevő ajánlatát 1 eredeti példányban postai úton nyújtotta be.  

 
2. Az Ajánlattevő neve: Arch Art Hungary Kft. 
Az Ajánlattevő székhelye: 6449 Mélykút, Templom u. 16. 
Cg. sz.: 03-09-127874, adószám: 24824961-2-03 
Egyösszegű ajánlat: 57.400.000 Ft +15.498.000 Ft Áfa bruttó 72.898.000 Ft 
Az Ajánlattevő az ajánlatát 1 eredeti példányban postai úton nyújtotta be. 
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3. Az Ajánlattevő neve: Draft Studio Kft. 
Az Ajánlattevő székhelye: 1156 Budapest, Nyírpalota út 28. 2.em. 14. 
Cg.sz.: 01-09-289154, adószáma: 25788587-2-42 
Egyösszegű ajánlati ár: 64.000.000  Ft +17.617.500 Ft Áfa, bruttó 81.280.000 Ft  
Az Ajánlattevő az ajánlatát 1 eredeti példányban postai úton nyújtotta be. 

Megállapítja, hogy mindhárom ajánlat határidőn belül érkezett és érvényes.  
 
 
Ezt követően került  sor az ajánlatok értékelésére. 
 
 
Kovács Tamás polgármester: Elmondja, hogy az ajánlatok értékelése során megállapításra 
kerültek az alábbi számítási hibák: A 368-3/2020. iktatószámú Masszi Építész Iroda Kft. 
ajánlatában a Sportcentrum tervezése soron a bruttó ajánlati ár hibásan került feltüntetésre, a 
helytelen adatok: 57.250.000 Ft + 15.457.500 Ft Áfa, bruttó 71.562.500 Ft, a helyes adatok: 
57.250.000 Ft + 15.457.500 Ft Áfa, bruttó 72.707.500 Ft. A számítási hiba nem érinti az 
ajánlat összesen sorát. A 368-5/2020. iktatószámú DRAFT Studio Kft ajánlatában az összesen 
soron hibásan került feltüntetésre az Áfa összesen sora, a helytelen adatok: 64.000.000 Ft + 
17.617.500 Ft Áfa, bruttó 81.280.000 Ft, a helyes adatok: 64.000.000 Ft + 17.280.000 Ft Áfa, 
bruttó 81.280.000 Ft.  A két számítási hibáról az ajánlattevők értesítést kapnak majd. A 
beérkezett ajánlatok alapján megállapítható, hogy a legkedvezőbb ajánlatot az Arch Art 
Hungary Kft, 6449 Mélykút Templom u. 16. alatti ajánlattevő adta az árajánlatban 
meghatározott 57.400.000Ft + 15.498.000 Ft Áfa bruttó 72.898.000 Ft összegben. Javasolja 
az ajánlattevő ajánlatának elfogadását. Kérdezi, hogy van-e valakinek hozzászólása, 
észrevétele, kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban? 
 
 
A jelenlévők részéről hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el a napirendi ponttal 
kapcsolatban. 
 
 

Kovács Tamás polgármester szavazás után megállapítja, 
hogy Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
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35/2020. (II.11.). számú      HATÁROZAT 
” Mélykút Tópart 57/7. helyrajzi szám alatti 
művelődési- és sportcentrum építéséhez 
kapcsolódó tervezési feladatok ellátása” 
tárgyú beszerzési eljárásban érkezett 
ajánlatok bontása és értékelése. 
 
1. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Beszerzési Szabályzat I.2. pontjában 
biztosított hatáskörében eljárva megállapítja, hogy a „Mélykút Tópart 57/7. helyrajzi szám 
alatti művelődési- és sportcentrum építéséhez kapcsolódó tervezési feladatok ellátása” tárgyú 
beszerzési eljárásban az alábbi ajánlattételre felkért vállalkozók nyújtottak be érvényes 
ajánlatot: 
 

1. Az Ajánlattevő neve: Masszi Építész Iroda Kft 
Az Ajánlattevő székhelye: 7625 Pécs, Aradi Vértanúk útja 8.  
Egyösszegű ajánlati ár: 67.250.000.-Ft +18.157.500.-Ft Áfa, Bruttó 85.407.500.-Ft 

 
2. Az Ajánlattevő neve: Arch Art Hungary Kft 
Az Ajánlattevő székhelye: 6449 Mélykút, Templom u. 16. 
Egyösszegű ajánlat: 57.400.000Ft +15.498.000.-Ft Áfa bruttó 72.898.000.-Ft 

 
3. Az Ajánlattevő neve: Draft Studio Kft.  
Az Ajánlattevő székhelye: 1156 Budapest, Nyírpalota út 28. 
Egyösszegű ajánlati ár: 64.000.000.-Ft +17.617.500.-Ft Áfa, bruttó 81.280.000.-Ft  

 
2. A Képviselő-testület – az ajánlattételi felhívásban meghatározott bírálati szempontra 
tekintettel - az Arch Art Hungary Kft., 6449 Mélykút Templom u. 16. sz. alatti 
ajánlattevő 57.400.000Ft +15.498.000.-Ft Áfa bruttó 72.898.000.-Ft ajánlatát nyilvánítja 
nyertesnek.  
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Kovács Tamás polgármestert az eljárás alapján kötendő 
tervezési szerződés aláírására. 
 

Felelős: Kovács Tamás polgármester 
Határidő: 2020. február 29. 
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13. A 204/2019.(XI.26.) Kt. számú határozat módosítása. 
 
Előadó: Kovács Tamás polgármester  

 
 
A napirendi pont tárgyalása szóbeli előterjesztés alapján történt.  
 
 
Kovács Tamás polgármester: A VP6-7.2.1.4-17 kódszámú, Tanyák háztartási léptékű 
villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései című pályázati 
felhívásra benyújtott 1948055433 projekt azonosítóval kapcsolatos pályázat benyújtásáról és 
forrásösszetételéről első alkalommal a 113/2018. (IX.25) Kt számú határozatával döntött a 
Képviselő-testület. A forrásösszetétel miatti módosítások okán szükségessé vált a határozat 3. 
pontjának módosítása, melyet a 124/2018. (X.30) Kt. számú határozat tartalmazott. Ezt 
követően a támogatói okiratban jóváhagyott forrásösszetétel eltért a benyújtott pályázattól, 
ezért az előleg igénylési kérelemhez szintén a korábbi határozatok módosítása vált 
szükségessé, melyről a Képviselő-testület a 204/2019. (XI.26) Kt. számú határozatával 
döntött. A 2020. február 04-én megküldött előleg igénylés hiánypótlása szerint a 204/2019. 
(XI.26) Kt számú határozat csak általánosságban említi a pályázatot, nem tartalmaz az adott 
projektre vonatkozó semmi féle azonosítót, ezért szükséges a határozat kiegészítése az 
azonosító adatokra vonatkozóan, amely így az előbbi határozat alábbi szövegrésszel történő 
módosítását igényli: 
„3. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a VP6-7.2.1.4-17 
kódszámú, Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint 
szennyvízkezelési fejlesztései című pályázati felhívásra benyújtott 1948055433 projekt 
azonosító számú pályázat forrása az alábbiak szerint tevődik össze: 
- bruttó bekerülési költség:        26.579.075 Ft 
- igényelt támogatás 95 %:          25.190.221 Ft 
- szükséges önerő 5 %:                   1.388.854 Ft 
Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szükséges önerő mértékét a beruházás 
évének költségvetésében biztosítja.” 
Kérdezi, hogy van-e valakinek hozzászólása, észrevétele, kérdése a napirendi ponttal 
kapcsolatban? 
 
 
A jelenlévők részéről hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el a napirendi ponttal 
kapcsolatban. 
 
 
Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás, észrevétel, 
kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el az elhangzottakkal kapcsolatban. Megkérdezi 
ki ért egyet azon javaslat elfogadásával, mely szerint a  Képviselő-testület a 204/2019. (XI.26) 
Kt. számú határozat 1. pontját az alábbiak szerint módosítja: „3. Mélykút Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a VP6-7.2.1.4-17 kódszámú, Tanyák 
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háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései című 
pályázati felhívásra benyújtott 1948055433 projekt azonosító számú pályázat forrása az 
alábbiak szerint tevődik össze: 
- bruttó bekerülési költség:     26.579.075 Ft 
- igényelt támogatás 95 %:     25.190.221 Ft 
- szükséges önerő 5 %:             1.388.854 Ft 
Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szükséges önerő mértékét a beruházás 
évének költségvetésében biztosítja.” A határozat 2. pontja változatlan tartalommal hatályban 
marad. 
 
 

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

36/2020. (II.11) Kt. számú                                                         HATÁROZAT 
204/2019.(XI.26.)Kt. számú határozat 
módosítása. 
 
1.Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 204/2019. (XI.26) Kt. számú határozat 
1. pontját az alábbiak szerint módosítja: 
„3. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a VP6-7.2.1.4-17 
kódszámú, Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint 
szennyvízkezelési fejlesztései című pályázati felhívásra benyújtott 1948055433 projekt 
azonosító számú pályázat forrása az alábbiak szerint tevődik össze: 
- bruttó bekerülési költség:     26.579.075 Ft 
- igényelt támogatás 95 %:     25.190.221 Ft 
- szükséges önerő 5 %:             1.388.854 Ft 
Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szükséges önerő mértékét a beruházás 
évének költségvetésében biztosítja.” 
2. A határozat 2. pontja változatlan tartalommal hatályban marad.  
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