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1-4/2016. 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
 
Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 9-én 
14.00 órakor megtartott ülésén. 
 
 
Ülés helye:  Mélykúti Polgármesteri Hivatal – Tanácskozó Terem 
 
 

Jelen vannak: 
 
 
 
 
 
 
 
Távolmaradt 
képviselők:  
 
 
 
 

Kovács Tamás polgármester, Földes István alpolgármester, 
Jakity Attiláné, Kopcsek Tamás, Mikó Lászlóné, Novák László 
és dr. Sztantics Péter képviselők. 
 
 
7 fő        78 %   
     
 
Kiss István alpolgármester és Torma Gábor  képviselő. 
 
 
2 fő         22 % 
 
A napirendi pontok tárgyalásán jelen volt: Vargáné dr. Egyed 
Ilona jegyző, dr.Vörös-Börcsök Tímea aljegyző, Görhöny Edit 
pü.csop.vez., Kósa Róbertné lak.szolg.csop.vez., Burai Béla 
MRNÖ elnök, Bozóki Gáborné,  Deákné Traski Katalin igazgató, 
Sántáné Czékus Tímea igazgató.  
 
1-2.napirend tárgyalásán jelen volt: Sipos Gábor.  
 
 

Kovács Tamás polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 
képviselő-testület határozatképes, mivel a 9 fős képviselő-testületből az ülés 
kezdetén 6 fő jelen van. Kéri a képviselő-testületet, hogy válassza meg a 
jegyzőkönyv-hitelesítőket. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Mikó Lászlóné 
képviselőt és dr. Sztantics Péter képviselőt.  
 
 

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
jegyzőkönyv két hitelesítőjének Mikó Lászlóné 
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képviselőt és dr.Sztantics Péter képviselőt 4 igen 
szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül 
megválasztotta. 
  

 
Kovács Tamás polgármester: Javaslatot tesz a napirendre.  

- javasolja, hogy a meghívóban 10. napirendi pontként feltüntetett „Közérdekű 
bejelentés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásával kapcsolatban.” 
című napirendi pontot 2. napirendi pontként tárgyalja a képviselő-testület.  

- 13. napirendi pontként javasolja felvenni a „GAMESZ és a Gondozási Központ 
Alapító Okiratának módosítása.” című napirendi pontot.  

Kérdezi, hogy kíván-e valaki az ülés napirendjére vonatkozóan módosító javaslattal 
élni? 

 
 

A többi jelenlévő nem kívánt az ülés napirendjére vonatkozóan módosító javaslattal 
élni. 
 
 
Kovács Tamás polgármester: Szavazásra bocsátja azt a javaslatot, mely szerint a 
képviselő-testület a „Közérdekű bejelentés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
ellátásával kapcsolatban.” című napirendi pontot 2. napirendi pontként tárgyalja.   
 

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
úgy döntött, hogy „Közérdekű bejelentés a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásával 
kapcsolatban.” című napirendi pontot 2. napirendi 
pontként tárgyalja.  
 

 
Kovács Tamás polgármester: Szavazásra bocsátja azt a javaslatot, mely szerint a 
képviselő-testület a „GAMESZ és a Gondozási Központ Alapító Okiratának 
módosítása” című napirendi pontot napirendjére tűzze.  
 
 
 

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
úgy döntött, hogy „GAMESZ és a Gondozási 
Központ Alapító Okiratának módosítása” című 
napirendi pontot napirendjére tűzi. 
 

 
Ezt követően a képviselő-testület a napirendet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadta el: 



Jegyzőkönyv Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016.február 9-én tartott üléséről. 
3 
 

 

 
 
NAPIREND:  
 

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

2. Közérdekű bejelentés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásával 
kapcsolatban. 
Előadó: Kovács Tamás polgármester  
 

3. Beszámoló az önkormányzat által támogatásban részesített civil 
szervezetek, egyesületek 2015. évi működéséről, a pénzeszközök 
felhasználásáról. 
Előadó: Kovács Tamás polgármester 
 

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

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

6. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadása. 
Előadó: Kovács Tamás polgármester 
 

7. Döntés a házi gyermekorvosi feladatellátás 2016. április 30. napját követő 
ellátásáról. 
Előadó: Kovács Tamás polgármester 

 
8. A polgármester 2016. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása.  

Előadó: Kovács Tamás polgármester  
 

9. A 2016. évi lakossági fórum összehívása. 
Előadó: Kovács Tamás polgármester  
 

10. A háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátáshoz szükséges ügyeleti 
helyiségek térítésmentes használatba adása a Reálmed Kft. részére. 
Előadó: Kovács Tamás polgármester  
 

11. Közszolgáltatási Szerződést Kiegészítő Üzemeltetési Szerződés valamint a 
2014. június 26. napján megkötött hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási 
Szerződés I. számú módosításának jóváhagyása. 
Előadó: Kovács Tamás polgármester  
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12. Mélykút Damjanich utcát a Magyar utcával összekötő köz tehergépjármű 
forgalom korlátozása.  
Előadó: Vargáné dr. Egyed Ilona jegyző 
 

13. A GAMESZ és a Gondozási Központ Alapító Okiratának módosítása.  
Előadó: Sántáné Czékus Tímea igazgató 
 

  
Napirendi pontok tárgyalása:  
 
1. Beszámoló a két ülés közötti fontosabb események ről.  
 
Előadó: Kovács Tamás polgármester 
 
 
Napirendi pont tárgyalása a 25-35/2016. számú írásbeli előterjesztés alapján történt, 
mely csatolva a jegyzőkönyvhöz.  
 
 
Kovács Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az 
előterjesztés 2. határozati javaslata a kötelező betelepítési kvóta elutasításával 
kapcsolatos. Javasolja a határozati-javaslatok elfogadását. Kérdezi, hogy van-e 
valakinek kérdése, észrevétele, indítványa az előterjesztéssel kapcsolatban? 
 
 
Jelenlévők részéről kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el. 
 
 
Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás, 
kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. Megkérdezi ki ért egyet a 
beszámoló elfogadásával?  
 

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

 
 
 
22/2016. (II.9.) Kt. számú    HATÁROZAT 
Beszámoló a két ülés közötti fontosabb 
eseményekről.  
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Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
két ülés közötti fontosabb eseményekről szóló 
beszámolót elfogadja.  

 

 

Kovács Tamás polgármester: A 2. határozati javaslatot bocsátja szavazásra. 
Megkérdezi ki ért egyet a kötelező betelepítési kvóta elutasításának elfogadásával?  
 
 
 

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

 
 
 
23/2016. (II.9.) Kt. számú    HATÁROZAT 
Kötelező betelepítési kvóta elutasítása. 

 
 
 
 
1. Mélykút Város Képviselő-testülete elutasítja a 
kötelező betelepítési kvótát. A kötelező betelepítési 
kvóta jogtalan, értelmetlen. Növeli a bűnözés 
kockázatát és a terrorveszélyt. A kvóta veszélyezteti 
a kultúránkat és a mindennapjaink biztonságát, 
vállalhatatlan terheket jelentene a szociális, 
egészségügyi és oktatási rendszerünkre. 
 
2. Mélykút Város Képviselő-testülete kéri a 
kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel 
akadályozza meg az illegális migránsok beáramlását 
és a kötelező betelepítési kvótát, védje meg 
Magyarországot és a magyar embereket! 

 
Felelős: Kovács Tamás polgármester 
Határidő: 2016.február 25. (határozat 
megküldésére.) 
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2. Közérdek ű bejelentés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásával 
kapcsolatban.  
 
Előadó: Kovács Tamás polgármester  
 
Napirendi pont tárgyalása a 25-27/2016. számú írásbeli előterjesztés alapján történt, 
mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva.  
 
 
Jakity Attiláné képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozatát, 
mely szerint a bizottság javasolja a képviselő-testületnek a közérdekű bejelentés 
megtárgyalását és a bejelentő meghallgatását. 

 
 
Kovács Tamás polgármester: Elmondja, hogy közérdekű bejelentéssel kapcsolatban 
kereste meg a képviselő-testületet Sipos Gábor Mélykút, Kossuth u.5. szám alatti 
lakos. Valószínűleg többen látták a Petőfi Népében megjelent újságcikket. A 
bejelentő kérte, hogy a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel kötött 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést vizsgálja felül a képviselő-testület. 
Átadja a szót a bejelentőnek.  
 
 
Sipos Gábor: Előzetesen elmondja, hogy a jegyzőkönyvből szeretne egy másolatot 
kérni. Elmondja, hogy kb. 4 éve  kitett egy 120 l-es  kukát 2 fél zsák hamuval, amit 
nem vittek el, ráírták, hogy túlsúlyos. Nem tudja, hogy mérték, de ezek szerint lehet 
mérni. Betelefonált Vaskútra, elmondta a panaszát, és kérte, hogy részére a 
szolgáltatást vegyék semmisnek, nem óhajtja igénybe venni. Megjegyzi, hogy nem 
gázzal fűt, hanem fával, a hulladék papírt el tudja égetni. A fennmaradó flakonokat, 
konzerves dobozokat pedig a szelektív hulladékgyűjtőbe elviszi. Tavaly októberben 
érkezett egy 100.000.- Ft-os számla, melyet a NAV Vaskút kérésére le is vont a 
számlájáról. Ebben a városban nem ő az egyedüli, aki nem minden héten, nem 
minden hónapban tesz ki kukát, sőt olyat is tud, akinek nincs is kukája, családon 
belül is volt ilyen, és negyedévente megkapta a számlát, szigorúan behajtották tőle. 
Ő ezt gazdasági lopásnak tartja. Következő javaslatot tudja tenni a testület vagy 
Vaskút felé. Vaskút felé újságírón keresztül tudott üzenni. Az újságíró magnóra vette 
a beszélgetést, de csak a súly szerinti változtatást emelte ki, de ezek közé tudná 
még sorolni akár a vonalkód vagy a chip rendszert. Nem mindenki teszi ki minden 
héten a kukát, nem magával a szolgáltatással van problémája, de azért mert ott eljár 
az autó, ne kelljen fizetni. A vonat is megáll akkor is, ha két személy száll fel, és az a 
kettő vesz jegyet, nem az a tíz, aki kikíséri. Ebből a nyugdíjakból, fizetésekből az 
ilyen szolgáltatásokat nem tudják fizetni, részéről pedig nem is óhajtja fizetni, ha nem 
tudják tisztességessé tenni. Akkor abba kell hagyni. Azt pedig nem érti, hogy lehet 
nonprofit a Kft., ha minden lakóháztól - ha igénybe veszi, ha nem a szolgáltatást - a 
pénzt begyűjtik. Tudja, hogy Kisszálláson ugyanennyit kérnek, holott Mélykút 
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közelebb van Vaskúthoz, az üzemanyag árak 3-4 év alatt kb. 100 Ft- al csökkentek, 
itt pedig az árak felfelé mennek. Nem tudja, hogy lehet-e ez ellen tenni, az 
önkormányzat által kötött szerződésben ki lehet-e térni a díjazásra, milyen módon 
lehet elérni, hogy ne sarc legyen. Annyit még megjegyez, hogy ezt közzé szerette 
volna tenni az önkormányzati tájékoztatóban, nem kapott rá engedélyt, mert a 
főszerkesztő úgy ítélte meg, hogy ez nem közérdekű. Higgyék el, hogy ez közérdekű 
a panasz.  
 
 
Vargáné dr.Egyed Ilona jegyző: A hulladékgazdálkodási törvény úgy szabályozza le, 
hogy azzal, hogy a kukásautó eljár, - tehát felajánlja a cég a szolgáltatást, -  a 
díjfizetési kötelezettsége a lakosoknak fennáll. A jogszabály biztosan változni fog, 
mert a kormány tervezi az állami közszolgáltató létrehozását, várják meg, hogy akkor 
mi lesz. A jelenlegi jogi szabályozás szerint nem kell szerződést kötni az egyénnek a 
szolgáltatóval, hanem a szolgáltatás felajánlásával létrejön a közszolgáltatási 
szerződés. A hátralékot a NAV szedi be.   
 
 
Sipos Gábor: Kérdezi, hogy a törvény a díj befizetésére vagy pedig a szolgáltatás 
igénybevételére kötelezi? 
 
 
Vargáné dr.Egyed Ilona jegyző:  A díj befizetésére kötelezi. A cikkben Agatics úr jól 
mondja, nem kötelező a kukát kitenni, de a díjat akkor is be kell fizetni.  
 
 
Sipos Gábor: Kérdezi, hogy akkor ez milyen szolgáltatás? 
 
 
Vargáné dr.Egyed Ilona jegyző: Jogszabály által előírt szolgáltatás.  
 
 
Sipos Gábor: Jegyző nő! Ő előtte sok autó elmegy és senki nem kötelezi, hogy pl. a 
tejestől vegyen 50 l tejet.  
 
 
Kovács Tamás polgármester: Ebben az esetben viszont igen. Tájékoztatja a 
bejelentőt, hogy a törvény módosult, 2016.január 1-től bevezetésre került egy olyan 
szabályozás, aminek Vaskút most próbál eleget tenni. A törvény differenciálja a 
lehetőségeket. Egyedül élő esetében –melyet az önkormányzat fog igazolni- fel kell 
ajánlani a 60 literes edényt, magánszemély esetében, ahol többen laknak, pedig a 80 
literes edényt kell felajánlani. Ez által az árakban is lesznek eltérések, erről hivatalos 
értesítést a holnapi napon fognak kapni. A mai telefonos megkeresésre azt 
nyilatkozták, hogy 60 literes kuka esetében 158.- Ft nettó/alkalom, a 80 literes kuka 
esetében pedig 210.- Ft/alkalom a nettó ürítési díj. A hulladék edény megvásárlása 
az ingatlantulajdonos feladata. Két igazolást kell megküldeni a szolgáltató felé, az 
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egyik az edény megvásárlásáról szóló számla, a másik pedig az egyedül élők 
esetében az önkormányzati igazolás. Továbbra is igaz, ha nem rakja ki a kukát, 
akkor is meg kell fizetni a díjat.  Júliustól nagy valószínűséggel átveszi a szolgáltatást 
egy központi szolgáltató, de hogy az mit fog jelenteni, egyenlőre nem tudják.  
 
 
Sipos Gábor: Úgy tudja, hogy Kecskeméten elég a 60 literes hulladékedény, az 
alapján fizetik a díjat.  Náluk miért nem? 
 
 
Kovács Tamás polgármester: Most mondta, hogy itt is így lesz.  
 
 
Sipos Gábor: Ott már két éve így van.  
 
 
Kovács Tamás polgármester: Erről ő nem tud, nem beszélt senkivel, papírt nem látott 
ezzel kapcsolatban. Még egyszer mondja, hogy az említett lehetőség meg lesz, 
ahogy  hivatalosan megkapják az árakat értesítik a lakosságot.   
 
 
Sipos Gábor: Ismét kapott egy 100.000.- Ft-os tartozásértesítőt. Van-e lehetőség 
anyagi segítség kérésre. Az ő nyugdíja kevés, a családjáról kell gondoskodni, tőle 
„lenyúlták” a 100.000.- Ft-ot.  
 
 
Kovács Tamás polgármester: A behajtásra törvény adta lehetősége volt a NAV-nak, 
törvénytelenül nem hajtanak be pénzt.  Ha törvénytelennek érzi, a NAV-hoz forduljon.  
 
 
Sipos Gábor: Ő magát a szolgáltatást érzi törvénytelennek.  
 
 
Kovács Tamás polgármester: Az törvényes. A bejelentő gondját érti, de a törvényt 
nem az önkormányzatok alkották, hanem az állam.  
 
 
Sipos Gábor: Az önkormányzatok szavazata nélkül ez szent és sérthetetlen?  
 
 
Kovács Tamás polgármester: A törvényt a legmagasabb törvényhozó, az 
országgyűlés hozta 2012-ben.  
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Sipos Gábor: Megértette, annak ellenére a véleménye, hogy ez gyalázat. Kérdezi, 
hogyan mérték le a kukáját és írták rá, hogy túlsúlyos, ha nincs a kocsira felszerelve 
mérleg?  
 
 
Kovács Tamás polgármester: Erre nem tud válaszolni, Vaskúttól kell megkérdezni.  
 
 
Sipos Gábor: Ott nem tud az ügyvezetővel beszélni.  
 
 
Kovács Tamás polgármester: Javasolja a bejelentőnek, hogy kérje a 80 l-es edény 
megvásárlásának lehetőségét. Megszüntetni a szerződést azáltal, hogy nincs 
hulladék és nem teszi ki, nem tudja, ha van hulladéka, ha nincs, a törvény 
értelmében fizetni kell. Úgy gondolja, hogy sokan fogják igénybe venni a kisebb 
edények lehetőséget.  
 
 
Sipos Gábor:  Elmondja, hogy ez nem erről szól. A  60 l-es vagy a 80 l-es edény sem 
telik meg hetente.  
 
 
Kovács Tamás polgármester: Érti a gondját, de a választ nem itt kell keresni, ez 
törvény.  
 
 
Sipos Gábor: Megértette, és azért is kért jegyzőkönyvből másolatot, mert megvan az, 
hogy hova kell fordulnia.  
   
 
Dr.Sztantics Péter képviselő: A képviselő-testület megérti a lakosság felháborodását 
ez ügyben, volt már fórum is erről, évek óta mindenkit zavar. Azt is el kell fogadni, 
hogy ez törvényi rendelkezés, nem a képviselő-testület alkotja. Hozzá szeretné fűzni, 
hogy amellett, hogy kötelező fizetni a szemétdíjat, ha van szemét, ha nincs, az 
önkormányzat 20 millió forintot fizetett ki annak a szemétnek a szállításáért, amit a 
volt rekultivált hulladéklerakó mellé tettek ki az emberek. Ez az egész lakosság fél 
éves szemétdíja. Kihordták az emberek úgy, hogy ott a kuka és mégsem teszi bele a 
szemetet, vagy olyan sok szemét keletkezik. A lakásba, ha be van jelentkezve valaki,  
fizetni kell, ezt írja a törvény.  
 
 
Sipos Gábor: Vagy pedig olyan szemetet vittek oda ki a volt szeméttelepre, amit a 
hulladékgazdálkodás nem szállít el.  
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Dr.Sztantics Péter képviselő: Az egy szemét-hegy volt, ami tele volt mindenféle 
hulladékkal, volt benne építési törmelék is, de rengeteg kommunális hulladék is. Fel 
van háborodva ezen az összegen. Ez az összeg 6 év civil szervezetek támogatási 
összege. Képzelje el a bejelentő, ha súlyra fizetnék a hulladékszállítást, mennyi 
szemetet tennének ki az emberek. Mindenki szórná mindenfelé. Évtizedeken 
keresztül tartó felelős magatartás kellene ahhoz, hogy az emberek betartsák, amit 
nyugaton már megtesznek. Meg kell tanulni, a környezetre vigyázni kell, a mélykúti 
embereknek úgy látszik még nem ez a legfontosabb. Természetesen tudja, hogy 
vannak olyan háztartások, ahol nem keletkezik sok hulladék. Ezt törvényileg 
szabályozni nem lehet. 
 
 
Sipos Gábor: A mélykúti embernek a legfontosabb, hogy meg tudjon élni.  
 
 
Dr.Sztantics Péter képviselő:  A kettő nem zárja ki egymást, ezt a bejelentő is tudja.  
 
 
Kovács Tamás polgármester: Javasolja Sipos Gábornak, hogy a NAV-tól kérdezze 
meg, hogy az újbóli 100.000.- Ft miből ered és éljen a 80 l-es edény 
megvásárlásának lehetőségével.  
 
 
Dr.Sztantics Péter képviselő: Több, mint tíz éve a testület felhatalmazta a 
polgármestert egy levél írására, melyben ugyan ezt kifogásolták, mint amit Sipos úr 
mondott. A testület is igazságtalannak tartja, ezt érdemes leszögezni, de a törvénnyel 
szemben nem tehetnek semmit.  
 
 
Sipos Gábor elhagyja a termet.  
 
 
Mikó Lászlóné képviselő: Kérdezi, hogy meddig érvényes a jelenlegi szerződés 
Vaskúttal?  
 
 
Vargáné dr. Egyed Ilona jegyző: Közbeszerzéssel kerültek kiválasztásra 10 évre, 
2024-ig érvényes a szerződés.  
 
 
Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, 
indítványa az előterjesztéssel kapcsolatban? 
 
 
Jelenlévők részéről kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el. 
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Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás, 
kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. Javasolja, hogy a közszolgáltatási 
szerződést ne vizsgálják felül, éljenek a törvény adta lehetősséggel és amint lesznek 
hivatalos árak a kisebb hulladékedény elszállításáról tájékoztassák a  lakosságot. 
Megkérdezi ki ért egyet az „ A” változatú határozati-javaslat elfogadásával?  
 

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

 
 
24/2016. (II.9.) Kt. számú    HATÁROZAT 
Közérdekű bejelentés a hulladékgazdálkodási  
közszolgáltatás ellátásával kapcsolatban. 
 
 
 

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a hulladékgazdálkodási köz-
szolgáltatás ellátásával kapcsolatban érkezett 
közérdekű bejelentést és úgy döntött, hogy a  Felső-
Bácskai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel 
kötött közszolgáltatási szerződést nem kívánja 
felülvizsgálni. 
 
Felelős: Kovács Tamás polgármester 
Határidő: 2016. február 24. (határozat 
megküldésére)              

 
 
3. Beszámoló az önkormányzat által támogatásban rés zesített civil szervezetek, 
egyesületek 2015. évi m űködésér ől, a pénzeszközök felhasználásáról.  
 
Előadó:  Kovács Tamás polgármester 
 
Napirendi pont tárgyalása a 25-21/2016. számú írásbeli előterjesztés alapján történt, 
mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva.  
 
 
Kovács Tamás polgármester: Elmondja, hogy a támogatottak elszámoltak a részükre 
nyújtott támogatási összegekkel.  
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Jakity Attiláné  képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozatát, 
mely szerint a bizottság javasolja a képviselő-testületnek a beszámoló elfogadását 
az önkormányzat által támogatásban részesített civil szervezetek, egyesületek 2015. 
évi működéséről, a pénzeszközök felhasználásáról. 
 
 
Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, 
indítványa az előterjesztéssel kapcsolatban? 
 
 
Jelenlévők részéről kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el. 
 
 
Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás, 
kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. Megkérdezi ki ért egyet a 
határozati-javaslat elfogadásával?  
 

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

 
 
 
25/2016. (II.9.) Kt. számú    HATÁROZAT 
Beszámoló a civil szervezetek, egyesületek 
2015.évi működéséről, a pénzeszközök 
felhasználásáról.  
 
 
 

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
civil szervezetek, egyesületek 2015.évi működéséről, 
a pénzeszközök felhasználásáról szóló beszámolót 
elfogadja.  
 

 
   
 
4. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésér ől szóló 3/2015.(III.2.) 
önkormányzati rendelet módosítása.  
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Előadó:  Kovács Tamás polgármester 
 
Napirendi pont tárgyalása a 25-29/2016. számú írásbeli előterjesztés alapján történt, 
mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva.  
 
 
Görhöny Edit pénzügyi csoportvezető: Pótlólagos állami támogatással kapcsolatos 
levelek érkeztek még a január folyamán, ami a 2015-ös évet érintette, illetve az év 
végi előirányzat rendezés került átvezetésre az intézményeknél és az 
önkormányzatnál.  
 
 
Jakity Attiláné  képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozatát, 
mely szerint a bizottság javasolja a képviselő-testület részére az önkormányzat 2015. 
évi költségvetéséről szóló 3/2015.(III.2.) önkormányzati rendelet módosítását. 
 
 
 
Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, 
indítványa az előterjesztéssel kapcsolatban? 
 
 
Jelenlévők részéről kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el. 
 
 
Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás, 
kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. Megkérdezi ki ért egyet a rendelet-
tervezet elfogadásával?  
 

 
 
Kovács Tamás polgármester a szavazás után 
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül megalkotta az önkormányzat 
költségvetésér ől szóló 3/2015.(III.2.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
1/2016.(II.24.) önkormányzati rendeletet,  amely a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
 
5. Mélykút Város Önkormányzat adósságot keletkeztet ő ügyleteib ől eredő 
fizetési kötelezettségeinek megállapítása.  
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Előadó: Kovács Tamás polgármester 
 
 
Napirendi pont tárgyalása a 25-28/2016. számú írásbeli előterjesztés alapján történt, 
mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva.  
 
 
Görhöny Edit pénzügyi csoportvezető: A képviselő-testületnek a saját bevételei 
összegét illetve az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit 
legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell, hogy megállapítsa. Az 1. és 2. 
táblázat került az előterjesztéshez csatolásra, ami tartalmazza a saját bevételeket 
illetve a megállapított adósságot keletkeztető ügylet összegét, ez az összeg 
megegyezik a felvenni tervezett hitel összegével, ami a korábban tárgyalt 
beruházások összegét tartalmazza. Fontos kritérium, hogy nem haladhatja meg a 
saját bevétel 50 %-át, ez a felső határ, ennek a kritériumnak eleget tudnak tenni.  
 
 
Jakity Attiláné képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozatát, 
mely szerint a bizottság javasolja a képviselő-testület részére a határozat-tervezet 
elfogadását. 
 
 
Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, 
indítványa az előterjesztéssel kapcsolatban? 
 
 
Jelenlévők részéről kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el. 
 
 
Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás, 
kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. Megkérdezi ki ért egyet a 
határozati-javaslat elfogadásával?  
 

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

 
 
26/2016. (II.9.) Kt. számú    HATÁROZAT 
Mélykút Város Önkormányzat saját bevételei és 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek megállapítására 
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Mélykút Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
saját bevételei, valamint az adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2017-
2019. évre várható összegét az 1. és 2. melléklet 
szerint állapítja meg.  

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
 

 
1. melléklet 

Mélykút Város  Önkormányzat saját bevételeiről (2017-2019) 
      

Saját bevételek alakulásasa 
MEGNEVEZÉS Sor-szám 

2017. 2018. 2019. 

Összesen 
F=(C+D+E) 

A B C D E F 

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel, 01 
 95 000 000    

 95 000 
000    

 95 000 
000    

 285 000 000    

Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető 
vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából 
származó bevétel, 02 

                        -      

Osztalék,  koncessziós díj és hozambevétel, 03 
   1 200 000    

   1 200 
000    

   1 200 
000    

     3 600 000    

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, 
részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból 
származó bevéte 04 

                        -      

Bírság-, pótlék- és díjbevétel, 05 
   1 000 000    

   1 000 
000    

   1 000 
000    

     3 000 000    

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos 
megtérülés 06 

                        -      

Saját bevételek (01+… .+07) 
08 

 97 200 000     97 200 
000    

 97 200 
000    

 291 600 000    

Saját bevételek  (08. sor)  50%-a  
09 

 48 600 000     48 600 
000    

 48 600 
000    

 145 800 000    

 
 
 

2. melléklet  

Mélykút Város  Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről 
(2017-2019) 

MEGNEVEZÉS Sor-szám  adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési Összesen 
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kötelezettség összegei 

2017. 2018. 2019. 

F=(C+D+E) 

A B C D E F 

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi 
fizetési kötelezettség (11+…..+17) 

10 
 12 864 231       6 432 116       6 432 115       25 728 462    

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 
11 

 12 864 231       6 432 116       6 432 115       25 728 462    

Felvett, átvállalt kölcsön és annak 
tőketartozása 12 

                        -      

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 13                         -      

Adott váltó 14                         -      

Pénzügyi lízing 15                         -      

Halasztott fizetés 16                         -      

Kezességvállalásból eredő fizetési 
kötelezettség 17 

                        -      

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, 
tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség 
(19+…..+25) 18 

                -                      -                      -                        -      

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 
19 

                        -      

Felvett, átvállalt kölcsön és annak 
tőketartozása 20 

                        -      

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 21                         -      

Adott váltó 22                         -      

Pénzügyi lízing 23                         -      

Halasztott fizetés 24                         -      

Kezességvállalásból eredő fizetési 
kötelezettség 25 

                        -      

Fizetési kötelezettség összesen (10+18) 
26 

 12 864 231       6 432 116       6 432 115       25 728 462    

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját 
bevétel (09-26) 27 

 35 735 769     42 167 884     42 167 885     120 071 538    

 
 
6.Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfoga dása.  
 
Előadó: Kovács Tamás polgármester 
 
 
Napirendi pont tárgyalása a 25-30/2016. számú írásbeli előterjesztés alapján történt, 
mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot a Humánpolitikai Bizottság, 
Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta, melynek 
jegyzőkönyve külön csatolva.  
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Görhöny Edit pénzügyi csoportvezető: A 2016. évi költségvetés fő számai az 
alábbiak szerint alakulnak: az intézményvezetőkkel történő egyeztetés után az 
önkormányzat összesített költségvetési bevétele 653 162 E Ft, tervezett 
költségvetési kiadása 914 710 E Ft. A működési célú kiadás és bevétel egyensúlya 
belső finanszírozással 53 792 E Ft, az előző évben képződött szabad költségvetési 
maradványával biztosított. A felhalmozási célú hiány összege 195 519 E Ft, mely 
összeget részben belső, részben külső forrásból biztosítunk. A felhalmozási célú 
költségvetési maradvány 182 655 E Ft, a tervezett hosszúlejáratú hitel előirányzata 
12 864 E Ft. A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan figyeljük annak 
érdekében, hogy az önkormányzat költségvetését pályázati forrásokkal 
tehermentesítsük. 2016. évben az általános működési támogatások címen kapott 
összeg 127 182  E Ft. A köznevelési feladat ellátására 68 031 E Ft támogatást 
biztosítottak önkormányzatunk részére, az intézmény költségvetésének tervezett 
kiadási összege 89 050 E Ft. Mélykút város önkormányzat 2013. január1-től 
vállalta az iskola működtetését, a 3000 fő feletti településeknek a jogszabályban 
meghatározott időpontban dönteni kellett, hogy vállalja-e a működtetést vagy 
átadja a KLIKK-nek. A Köznevelési feladatok egyéb támogatása jogcímen kapott 
összeg 2 165 E Ft. A települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és 
gyermekétkezetési feladatainak támogatására kapott összeg 60 604 E Ft. 
Továbbra is önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, a feladat-ellátásra 
összesen 45 848 E Ft összeget biztosítottak önkormányzatunk részére. A 
települési önkormányzat által biztosított egyes szociális szakosított ellátások 
szakmai dolgozóinak bértámogatása 20 848 E Ft, az intézményüzemeltetés 
támogatása 84 E Ft. Az önkormányzatok kulturális feladatainak, ezen belül a 
nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok ellátásához a központi 
költségvetés a 2016. évben is önálló előirányzaton biztosított támogatást. Mivel a 
lakosságszám az előző évihez képest csökkent (ez a jogcím lakosságszámhoz 
kötött), ezért a rendelkezésre álló forrás alacsonyabb az előző évinél, összege 5 
952 E Ft. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 
tervezett előirányzata 32 891 E Ft. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 
kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről előirányzata 2 833 E Ft. A 
közhatalmi bevételek összege 144 319 E Ft-ban került megtervezésre. A  termőföld 
bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó illeti meg az 
önkormányzatokat, tervezett bevétele 36 E Ft. A magánszemélyek kommunális 
adójának mértéke építmények és lakásbérlet, belterületi földrészlet után 
adótárgyanként 8.000 Ft/év, külterületi építmények után 4.000 Ft.  Az előirányzott 
bevétel az előző évek tapasztalati száma alapján 20.000 E Ft. A helyi iparűzési adó 
esetében az elvárható bevétel ebből az adónemből 110.000 E Ft. A gépjárműadó 
tervezett bevétele 27 500 E Ft, azonban a megosztás eredményeként a beszedett 
összeg 40%-a képezi az önkormányzatok bevételét, így 11 000 E Ft bevétellel 
számolhatunk a költségvetésben. Az egyéb közhatalmi bevételek 
önkormányzatunk esetében a pótlék bevételek, a közterület használat miatt 
kiszámlázott bevételek és a mezei őrszolgálat díjbevétele alkotja. A pótlék bevételt 
1000 E Ft-ban, egyéb közhatalmi bevétel 6 E Ft-ban, a közterület használatból 
befolyó bevételt 373 E Ft-ban  a mezei őrszolgálat  díjbevételét  1 904 E Ft-ban 
határoztuk meg. A működési bevételek előirányzatát 45 964 E Ft összegben 
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határoztuk meg. Ebből a tényleges működéshez köthető bevétel 38 347 E Ft, a 
különbözetként jelentkező 7 617 E Ft a beruházások áfa összegének 
visszatérülése. A felhalmozási bevételek az ingatlanok értékesítésének 
előirányzata 3 048 E Ft-ban került megtervezésre. A működési célú átvett 
pénzeszközök jogcímen várható bevétel 14 713 E Ft. A felhalmozási célú átvett 
pénzeszközök jogcímen várható bevétel 342 E Ft, mely a Felső-Bácskai Önkéntes 
Mentőcsoport részére nyújtott kölcsön összege. Az önkormányzat 
költségvetésének egyensúlyát biztosító bevételek tervezett összege 261 548 E Ft. 
Ebből az előző években képződött pénzmaradvány igénybevett összege 248 684 E 
Ft, a beruházási hitel tervezett összege 12 864 E Ft. A munkaadókat terhelő 
járulékok és szociális hozzájárulási adó az adóköteles jövedelmek járulékainak 
összegét tartalmazza.  Dologi kiadások éves előirányzata 104 272 E Ft. Az 
ellátottak pénzbeli juttatásának előirányzata 24 300 E Ft. Az Egyéb működési célú 
kiadások előirányzata 52 128 E Ft. Céltartalék a vízmű bérleti díját tartalmazza 
6 847 E Ft összegben, a strand felújítás költségét 1 173 E Ft összegben, és az 
ingatlan vásárlás tervezett 3 000 E Ft-ért és az általános iskolában ablak cseréjét 
2 500 E Ft összegben melyek az önkormányzat pályázati és pénzügyi lehetőségei 
ismeretében megvalósítható kiadások. Felhalmozási kiadások között szerepelnek a 
megvalósítani tervezett beruházások, a megvalósítani tervezett felújítások. Egyéb 
felhalmozási kiadások előirányzata 17 500 E Ft, mely a Mélykúti Víziközmű 
Társulás részére visszatérítendő támogatás összege. Finanszírozási kiadások 
előirányzata 396 733 E Ft. 
 
 
Mikó Lászlóné képviselő: Ismerteti a Humánpolitikai Bizottság határozatát, mely 
szerint a bizottság javasolja a képviselő-testületnek az önkormányzat 2016. évi 
költségvetésének elfogadását előterjesztés szerint. 
 
 
Novák László  képviselő: Ismerteti a Gazdasági Bizottság határozatát, mely szerint a 
bizottság javasolja a képviselő-testület részére az önkormányzat 2016. évi 
költségvetésének elfogadását. 
 
 
Jakity Attiláné  képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozatát, 
mely szerint a bizottság javasolja a képviselő-testületnek az önkormányzat 2016. évi  
költségvetésének elfogadását előterjesztés szerint. 
 
 
Kovács Tamás polgármester: Elmondja, hogy a Mélykúti Napokra magasabb összeg 
került tervezésre a 300 éves rendezvény sorozat megrendezése miatt, amelyben 
több civilszervezet szeretne nagyobb programot rendezni, és az általános támogatás 
mellett itt is kapnak majd forrást, melyet a programokra fordíthatnak. Több 
egyesületnek évfordulója lesz. A program-egyeztetések elkezdődtek. Rauzs doktor 
úrnak elkészült egy könyve, amit jó lenne kiadni. Egy tájékoztató kiadványt a 
rendezvénysorozatról márciusban terveznek megjelentetni Mélykút múltjával, 
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jelenével együtt. A megbeszélésekre meghívtak minden olyan gyűjtőt, akinek állandó 
kiállítása van. Próbálnak minden olyan nevezetességet megkeresni a településen, 
ami beépíthető a rendezvény sorozatba. A rendezvények több időpontban kerülnek 
megrendezésre. Amikor a tervezett anyag összeáll, költségekkel a testület elé fog 
kerülni. Újra benyújtották a testvér települési pályázatot, kedvező elbírálás esetén 
még az idei évben meg tudnák valósítani, augusztus környékére hívnák a testvér 
településeket.  
 
 
Novák László képviselő: Kérdezi, hogy a van-e olyan nagyobb összegű kintlévőség, 
ami kockáztatná az ez évi hitel nélküli működésüket?  
 
 
Görhöny Edit pénzügyi csoportvezető: Az állami támogatások havonta érkeznek, ami 
kockázat lehet az az ÉPTESZ Kft részére adott kölcsönök összegének a 
megtérülése. Ezek az összegek év végével fognak lejárni.  
 
 
Dr. Sztantics Péter képviselő: Kéri, hogy a civilszervezetek részére nyújtott 
támogatásra a pályázatot minél hamarabb írják ki, mivel vannak folyamatosan 
működő civilszervezetek. Ilyen a Sportegyesület és a Budai Géza Diáksport 
Egyesület. A Budai Géza Diáksport Egyesület elnöke, Velez Attila jelezte, hogy le 
szeretne mondani. Ő az elnök helyettes, de ő is szívesen átadná valakinek a 
tisztséget. Jó lenne, ha az iskola kereteiből kerülne ki az új vezetőség.  
 
 
Novák László képviselő: Beszélgettek már erről. Klem Józsefet kérték meg, mint 
sporthoz közelállót, hogy vállalná-e?  Annyit mondott, hogy nem igazán látja át a 
feladatokat. 
 
 
Dr.Sztantics Péter képviselő: Keresse őket és közösen átbeszélik a feladatokat.  
 
 
Jakity Attiláné képviselő:  A Művelődési Ház és Fenyő Miksa Könyvtár keretein belül 
került támogatásra az aerobik csoport és az asszonykórus. Kérdezi, hogy az 
intézmény megszűnése miatt ők hogyan pályázhatnak a továbbiakban, mivel ők nem 
önálló civil szervezetek?  
 
 
Kovács Tamás polgármester: Az önkormányzat keretein belül tudják ezeket a 
szervezeteket támogatni. Javasolja, hogy márciusban írják ki a pályázatot és a 
március végi ülésen dönteni is tudnak a támogatási összegekről.  
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Mikó Lászlóné képviselő: A művelődési ház dolgozóinak bérére a céltartalékok között 
szerepel egy összeg. Kérdezi a pénzügyi csoportvezetőt, hogy hány főnek a bérét, 
felmentési idejét tartalmazza az összeg? 
 
 
Görhöny Edit pénzügyi csoportvezető:  Tartalmazza a dolgozók   felmentési idejére 
és a  végkielégítésére járó bérét, illetve egy fő nyugdíj előtt álló dolgozónak a plusz 
juttatást. Az mellett, hogy az összeg a költségvetésbe beállításra került, pályázni 
fognak a törvényben meghatározott feltételek szerint, mivel ezzel az intézkedéssel 
racionalizálás került végrehajtásra.  
 
 
Mikó Lászlóné képviselő: Kérdezi, hogy a pályázatnak milyen feltételei vannak?  
 
 
Görhöny Edit pénzügyi csoportvezető: Áprilisban fogják kiírni, költségvetést, 
rendeletet kell mellékelni, indokolni kell. Az álláshelyek 5 évig nem tölthetők be, 
kivéve, ha törvény írja elő.   
 
  
Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, 
indítványa az előterjesztéssel kapcsolatban? 
 
 
Jelenlévők részéről kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el. 
 
 
Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás, 
kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. Megkérdezi ki ért egyet a rendezet-
tervezet elfogadásával?  
 

 
Kovács Tamás polgármester a szavazás után 
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül megalkotta a Mélykút Város  
Önkormányzatának 2016. évi költségvetésér ől 
szóló 2/2016.(II.24.) önkormányzati rendeletet,  
amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
 
7. Döntés a házi gyermekorvosi feladatellátás 2016.  április 30. napját követ ő 
ellátásáról.  
 
Előadó:  Kovács Tamás polgármester 



Jegyzőkönyv Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016.február 9-én tartott üléséről. 
21 

 

 

 
 
Napirendi pont tárgyalása a 25-31/2016. számú írásbeli előterjesztés alapján történt, 
mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot a Humánpolitikai Bizottság és a 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva.  
 
Kovács Tamás polgármester: Elmondja, hogy a házi gyermekorvosi praxis ellátása 
helyettesítéssel történik, dr.Gazdag Andrea 2016. április 30. napjáig vállalta a 
gyermek háziorvosi körzet gyermek háziorvosi feladatainak ellátását. A doktornő 
gyermeket vár, fél évre tervezi a távollétét, erre az időszakra dr.Rauzs Józsefné 
dr.Fülöp Katalin látná el a helyettesítési feladatokat. Az egy éven túl helyettesítéssel 
ellátott praxis a 43/1999.(III.3.) Korm. Rendelet 14. § (2)–(4) bekezdése szerinti fix 
összegű díj 60 százalékára jogosult. A jelenlegi szolgáltató a feladatellátás további 
módjával kapcsolatban akként nyilatkozott, hogy abban az esetben vállalja fenti 
időponttól továbbra is a helyettesítést, ha az önkormányzat vállalja, hogy a 
jogszabályban meghatározott 60%-os mértékű fix díjat 100%-ra kiegészíti. Összesen 
havi 126.000.- Ft összeget kell biztosítani az önkormányzatnak, amennyiben 
elfogadja a megállapodást. A szerződést határozatlan időre kötnék. Habár jelen 
megállapodás határozatlan időtartalomra szólna, a helyettesítéssel járó feladatellátás 
nem jelenthet végleges megoldást a gyermek háziorvosi feladatellátás 
megvalósítására. A gyermek háziorvosi praxisra vonatkozó pályázati felhívást több 
fórumon is közzétették jelentkező azonban sajnos nem akadt, továbbra is 
szükségesnek látja további pályázati felhívások közzétételét. 
 
 
Mikó Lászlóné képviselő: Ismerteti a Humánpolitikai Bizottság határozatát, mely 
szerint a bizottság javasolja a képviselő-testületnek a határozati javaslat elfogadását. 
 
 
Jakity Attiláné   képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozatát, 
mely szerint a bizottság javasolja a képviselő-testületnek a határozati javaslat 
elfogadását.  
 
 
Dr.Sztantics Péter képviselő: Javasolja, hogy a határozati-javaslatba kerüljön 
feltüntetésre az, hogy az önkormányzat vállalja a jogszabályban meghatározott 60 
%-os mértékű díj kiegészítését 100 %-ra.  
 
 
Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, 
indítványa az előterjesztéssel kapcsolatban? 
 
 
Jelenlévők részéről kérdés, észrevétel, további  indítvány nem hangzott el. 
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Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás, 
kérdés nincs, egy módosító javaslat hangzott el, miszerint egészüljön ki  a határozati-
javaslat azzal, hogy az önkormányzat vállalja a jogszabályban meghatározott 60 %-
os mértékű díj kiegészítését 100 %-ra. Megkérdezi ki ért egyet a kiegészített 
határozati-javaslat elfogadásával?  
 

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

 
 
 
27/2016. (II.9.) Kt. számú    HATÁROZAT 
Megállapodás kötése az 1. számú házi  
gyermekorvosi  körzet helyettesítésére 
2016. 05.01. napjától határozatlan ideig. 
 
 

1. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
úgy döntött, hogy az 1. számú házi gyermekorvosi 
körzet helyettesítésére Gazdag Andrea és Társa Bt.-
vel (6430 Bácsalmás, Gróf Teleki u. 12., képviseli: 
Dr. Gazdag Andrea Eszter ügyvezető) kötendő 
megállapodást az előterjesztéshez képest 
változatlan tartalommal elfogadja. 
2. Mélykút város egészségügyi ellátásának 
biztosítása érdekében Mélykút Város Önkormányzat 
vállalja, hogy a Megyei Egészségbiztosítási 
Pénztártól kapott házi gyermekorvosi alapellátás 
finanszírozására biztosított Korm. rendelet 14. § (2)-
(4) bekezdés szerinti fix összegű díj 60 %-át 
kiegészíti a fix összegű díj 40%-ával. 
3. A Képviselő-testület az 1. számú gyermek 
háziorvosi praxis tartós betöltése érdekében felkéri a 
jegyzőt, hogy a gyermek háziorvosi praxisra 
vonatkozó pályázati felhívást különböző fórumokon 
jelentesse meg.  
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a megállapodás aláírására. 

 
Felelős: Vargáné dr. Egyed Ilona jegyző (2. ponthoz) 

 Kovács Tamás polgármester (3. ponthoz) 
Határidő: 2016. február 20. (3. ponthoz) 
     2016. március 15. (2. ponthoz)  
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Kopcsek Tamás képviselő megérkezik a testületi ülésre.  
 
8. A polgármester 2016. évi szabadságolási ütemterv ének jóváhagyása.  
 
Előadó:  Kovács Tamás polgármester  
 
 
Napirendi pont tárgyalása a 25-26/2016. számú írásbeli előterjesztés alapján történt, 
mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva.  
 
 
Jakity Attiláné  képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozatát, 
mely szerint a bizottság javasolja a képviselő-testületnek a határozati javaslat 
elfogadását. 
 
 
Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, 
indítványa az előterjesztéssel kapcsolatban? 
 
 
Jelenlévők részéről kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el. 
 
 
Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás, 
kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. Megkérdezi ki ért egyet a 
határozati-javaslat elfogadásával?  
 

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

 
 
 
28/2016. (II.9.) Kt. számú    HATÁROZAT 
Polgármester 2016. évi szabadságolási 
ütemtervének jóváhagyása. 
 
 

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testület a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény 225/C. §-ának (2) bekezdésében biztosított 
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hatáskörében eljárva Kovács Tamás polgármester 
2016. évi szabadságolási ütemtervét a határozat 1. 
számú melléklete szerint jóváhagyja. 
 
Felelős: Kovács Tamás polgármester 
Határidő: 2016. december 31. 
 

 
1. számú melléklet a 28/2016.(II.09.)Kt. számú határozathoz 

  

 2016. évi szabadságolási ütemterv 

 

 

Kezdete Vége Munkanapok száma 

2016. 03. 21. 2016. 03. 25. 5 

2016. 05. 02. 2016. 05. 06. 5 

2016. 06. 20. 2016. 06. 24. 5 

2016. 07. 11. 2016. 07 .15. 5 

2016. 09. 12. 2016. 09. 16. 5 

2016. 11. 24. 2016. 11. 28. 5 

2016. 12. 19. 2016. 12. 30. 9 

 
 
9.A 2016. évi lakossági fórum összehívása.  
 
Előadó:  Kovács Tamás polgármester  
 
 
Napirendi pont tárgyalása a 25-24/2016. számú írásbeli előterjesztés alapján történt, 
mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva.  
 
 
Kovács Tamás polgármester: Elmondja, hogy az SZMSZ értelmében a képviselő-
testület minden év március hónapjában lakossági fórumot tart. Javasolja, hogy a 
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2016. évi lakossági fórumot 2016. március 22. (kedd) napjára 17 órai kezdettel hívja 
össze a képviselő-testület. Kérdezi, hogy van-e valakinek más javaslata?  
 
 
Jakity Attiláné  képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozatát, 
mely szerint a bizottság javasolja a képviselő-testületnek a határozati javaslat 
elfogadását. A bizottság javasolja, hogy kerüljön meghirdetésre a fórum, újságban, 
plakátokon.  

 
 
Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, 
indítványa az előterjesztéssel kapcsolatban? 
 
 
Jelenlévők részéről kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el. 
 
 
Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás, 
kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. Megkérdezi ki ért egyet a 
határozati-javaslat elfogadásával?  
 

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

 
 
29/2016. (II.9.) Kt. számú    HATÁROZAT 
Lakossági fórum összehívása. 

 

1. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
az önkormányzat Szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 5/2013.(IV.15.) önkormányzati 
számú rendelet 24. §-a értelmében 2016. március 
22.  napján (kedd) 17 órai kezdettel lakossági 
fórumot hív össze a Művelődési Házba. 
Napirend: 

1. Beszámoló az önkormányzat 2015. évi 
tevékenységéről. 
Előadó: Kovács Tamás polgármester 
 
2. Tájékoztató a 2016. 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 helyben szokásos módon értesítse. 
 
Felelős: Kovács Tamás polgármester 
Határidő: 2016. február 29. (lakosság 
tájékoztatására)  

 
10. A háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ell átáshoz szükséges ügyeleti 
helyiségek térítésmentes használatba adása a Reálme d Kft. részére.  
 
Előadó:  Kovács Tamás polgármester  
 
Napirendi pont tárgyalása a 25-25/2016. számú írásbeli előterjesztés alapján történt, 
mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva.  
 
 
Kovács Tamás polgármester: Elmondja, hogy a háziorvosi és házi gyermekorvosi 
ügyeletet a Reálmed Kft  februárban közreműködőként, március 1-től egy éves 
időtartamban pedig mint a közbeszerzési eljárás nyertese látja el. Az előző évekhez 
hasonlóan történik az ellátáshoz szükséges helyiségek térítésmentes használatba 
adása. A közüzemi költségeket a GAMESZ továbbszámlázása alapján fogja a 
Reálmed Kft megtéríteni.  
 
 
Jakity Attiláné  képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozatát, 
mely szerint a bizottság javasolja a képviselő-testületnek a határozati javaslat 
elfogadását. 
 
 
Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, 
indítványa az előterjesztéssel kapcsolatban? 
 
 
Jelenlévők részéről kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el. 
 
 
Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás, 
kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. Megkérdezi ki ért egyet a 
határozati-javaslat elfogadásával?  

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

 
 
30/2016. (II.9.) Kt. számú    HATÁROZAT 
A háziorvosi és házi gyermekorvosi 
ügyeleti ellátáshoz szükséges ügyeleti  
helyiségek térítésmentes használatba adása 
a Reálmed Kft. részére. 
  

1. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy a 6449 Mélykút, Nagy u. 4. szám 
alatti II. számú rendelőt és annak raktárát (összesen 
30,7 m2), valamint a társalgó, pihenő (1), pihenő (2), 
pihenő (3), zuhanyzó (1), zuhanyzó (2) és előtér 
helyiségeket (összesen 41 m2) önkormányzati 
helyiségeket térítésmentes használatba adja a 
Reálmed Kft.-nek  2016. március 1. napjától  2017. 
február 28. napjáig háziorvosi és házi gyermekorvosi 
ügyelet  működtetése céljából. 
 
2. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy a háziorvosi és házi gyermekorvosi 
ügyeletet ellátás során keletkezett közüzemi 
költségeket a Reálmed Kft. fizeti meg a GAMESZ 
továbbszámlázása alapján. 
 
Felelős: Kovács Tamás polgármester 
Határidő: 2016. február 29. (megállapodás 
aláírására) 
 

 
30/2016.(II. 9.) Kt. számú határozat melléklete 

 
Megállapodás 

 
 
mely  létrejött egyrészről Mélykút Város Önkormányzat  (székhely: 6449 Mélykút, 
Petőfi tér 1., KSH szám: 15724935-8411-321-03, adószám: 15724935-2-03, 
képviselő: Kovács Tamás polgármester), mint Használatba adó, 
 
másrészről …… (székhely: ………………., KSH-szám: ………………………….., 
adószám: ……………………, képviselő:…………………………..) mint Használatba 
vevő között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett: 
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1. Használatba adó kijelenti, hogy kizárólagos tulajdonát képezi a 6449 Mélykút, 
Nagy u. 4. II. számú rendelő és annak raktára (ezek összesen 30,7 m2), valamint a 
társalgó, pihenő (1), pihenő (2), pihenő (3), zuhanyzó (1), zuhanyzó (2) és előtér 
helyiségek (ezek összesen 41 m2 ). 
 
2. Használatba adó az 1. pontban megjelölt ingatlant Mélykút Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 30/2016.(II.09.) Kt. számú határozata alapján 2016. március 1.  
napjától 2017. február 28. határozott időre használatba adja. Használatba adó 
használatba adja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontja szerint a település egészségügyi 
alapellátásának biztosítása érdekében. 
 
3. Használatba vevő az 1. pontban megjelölt ingatlant kizárólag a 2. pontban 
meghatározott célra térítésmentesen használhatja. 
 
4. Használatba vevő kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés a.) pontja alapján átlátható 
szervezetnek minősül és az Nvtv. 3. § (2) bekezdés szerinti, mellékletként csatolt 
nyilatkozata jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi. 
 
5. Használatba vevő az ingatlan használatát a Használatba adó előzetes 
hozzájárulása nélkül sem ingyenesen, sem ellenérték fejében – még ideiglenes 
jelleggel sem – nem ruházhatja át. 
 
6. Használatba vevő az Nvtv. 11. § (11) bekezdés a)-c) pontjai alapján 
kötelezettséget vállal, hogy 
- a szerződésben előírt adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíti, 
- az ingatlant a szerződési előírásoknak, tulajdonosi rendelkezésekben, valamint a 
meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja, 
- a nemzeti vagyon hasznosításában közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban 
álló harmadik félként kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek 
vehetnek részt. 
 
7. Felek megállapodnak abban, hogy a Használatba adó bármikor – előzetes 
értesítés nélkül is – jogosult jelen szerződés rendelkezéseinek betartását és 
rendeltetésszerű használatot ellenőrizni. 
 
8. Az ingatlan karbantartása és állagmegóvása továbbra is a Használatba adó 
feladata, melynek költségét saját költségvetéséből biztosítja. Használatba vevő az 
ingatlanon belül és kívül csak Használatba adó előzetes írásbeli hozzájárulása 
alapján végezhet átalakításokat saját költségén. A közüzemi költségeket a Reálmed 
Kft. viseli a GAMESZ továbbszámlázása alapján.  
 
9. Használatba vevő a használat teljes időtartama alatt köteles a mindenkori 
tűzrendészeti, érintésvédelmi, munkavédelmi, hatósági- és jogszabályi előírásokat 
megtartani és az ingatlant rendeltetésszerűen használni. 
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10. Használatba vevő felel minden olyan kárért, amelyet a 1. pontban meghatározott 
ingatlan rendeltetésellenes használatával a Használatba adónak, illetve harmadik 
személynek okoz, ideértve a hatósági és jogszabályi előírások be nem tartásával 
okozott károkat is. 
 
11. Az Nvtv. 11. § (12) bekezdése alapján a Használatba adó kártalanítás nélkül 
azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha Használatba vevő, vagy a nemzeti 
vagyonhasznosításában részt vevő bármely szervezet a szerződés megkötését 
követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek. 
 
12.  Használatba adó a megállapodást írásban azonnali hatállyal felmondhatja abban 
az esetben is, ha a Használatba vevő: 
- az ingatlant akár ideiglenesen is harmadik személy használatába adja, 
- az ingatlant a szerződésben meghatározott tevékenységtől eltérő módon használja, 
- az ingatlant nem szerződésszerűen használja, 
- egyéb súlyos szerződésszegést követ el. 
 
13. Abban az esetben, ha a 3. pontban részletezett tevékenység folytatásával 
használatba vevő az 1. pontban meghatározott ingatlanban felhagy, jelen 
megállapodás azonnali hatállyal megszűnik. 
 
14.  Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a lakások és helyiségek bérletére, 
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. 
törvény és az Nvtv. vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 
 
15. Amennyiben felek jelen szerződésből eredő vitás kérdéseket békés úton nem 
tudják rendezni, úgy hatáskörtől függően kikötik a Kiskunhalasi Járásbíróság, illetve a 
Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékességét. 
 
Jelen megállapodást a felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal és 
szerződéses érdekeikkel mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírják. 
 
Mélykút, 2016. ………………….. 
 
 
   ……........................................                                .............................................. 
            Kovács Tamás                                                           ……………. 
         polgármester                                                             
  Mélykút Város Önkormányzat                                                                                      
   Használatba adó képviseletében                      Használatba vevő   képviseletében 
 
 

NYILATKOZAT 
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Alulírott ………………, ………………..  (székhely: ……………….) képviseletében 
nyilatkozom, hogy a …………………….a  nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés a.) pontja alapján átlátható 
szervezetnek minősül. Tudomásul veszem, hogy az Nvtv 3. § (2) bekezdése alapján 
a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis. 
 
Mélykút, 2016. ……………………..                 
                                                                        .................................................   

                                                          ……………………. 
 
 
 
11.Közszolgáltatási Szerz ődést Kiegészít ő Üzemeltetési Szerz ődés valamint a 
2014. június 26. napján megkötött hulladékgazdálkod ási Közszolgáltatási 
Szerződés I. számú módosításának jóváhagyása.  
 
Előadó: Kovács Tamás polgármester  
 
Napirendi pont tárgyalása a 25-22/2016. számú írásbeli előterjesztés alapján történt, 
mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva.  
 
 
Vargáné dr. Egyed Ilona jegyző: Elmondja, hogy a Homokhátsági Regionális 
Hulladéklerakó Önkormányzati Társulás megkereste az önkormányzatokat a 
módosításokkal kapcsolatban, mely szerint 2 határozati javaslatot kell a képviselő-
testületnek elfogadnia ahhoz, hogy a szerződések életbe tudjanak lépni.  
 
 
Jakity Attiláné  képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozatát, 
mely szerint a bizottság javasolja a képviselő-testületnek Közszolgáltatási Szerződés 
I. számú módosításának jóváhagyását. 
 
 
Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, 
indítványa az előterjesztéssel kapcsolatban? 
 
 
Jelenlévők részéről kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el. 
 
 
Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás, 
kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. Megkérdezi ki ért egyet a 
Közszolgáltatási Szerződést Kiegészítő Üzemeltetési Szerződés módosításának 
elfogadásával?  
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Kovács Tamás polgármester szavazás után 
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat 
képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
 
31/2016. (II.9.) Kt. számú    HATÁROZAT 
Közszolgáltatási Szerződést Kiegészítő Üzemeltetési Szerződés módosításának 
elfogadása.  
 
 
 
Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Homokhátsági Regionális 
Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség Vaskúti hulladéklerakó 
körzetéhez (ideértve Kalocsát és körzetét is) tartozó tagjaként úgy dönt, hogy a 

 
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, mint 
Ajánlatkérő által „A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás által elnyert KEOP 1.1.1/2F/09-11-2011-0004 számú „Települési Szilárd 
Hulladék mechanikai-biológiai stabilizálására szolgáló rendszer kialakítása a 
Homokhátsági Települési Hulladékgazdálkodási Rendszerben” elnevezésű projekt 
eszközeinek, létesítményeinek közszolgáltató általi igénybevételének bérleti 
jogviszony keretében történő biztosítása mellett, az ezen létesítményekkel, 
eszközökkel ellátandó települési szilárdhulladék-kezelési közszolgáltatási feladatok 
ellátása - Vaskúti hulladéklerakó körzete (ideértve Kalocsát és körzetét is)” tárgyban 
a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény előírásainak megfelelően 
lefolytatott a Kbt. 94 § (3) bekezdés b) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli 
tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményeként a HOMOKHÁTSÁGI 
KONZORCIUM VASKÚT 2014.-t [(FBH-NP Nonprofit Közszolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság – konzorciumvezető, közös ajánlattevő (székhely: 6521 
Vaskút, 0551/2 hrsz.); Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság- konzorciumi tag, közös ajánlattevő (székhely 6300 Kalocsa, 
Érsekkert utca 4-1.)] képező gazdasági szereplőkkel az előterjesztés 1. számú 
mellékletben foglaltaknak megfelelően – az előterjesztéshez képest változatlan 
tartalommal – a Közszolgáltatási Szerződést Kiegészítő Üzemeltetési Szerződés 
megkötését  jóváhagyja. 
 

Felelős: Kovács Tamás polgármester 
Határidő: 2016. február 24. (határozat megküldésére) 
 

 
Kovács Tamás polgármester: Megkérdezi ki ért egyet a hulladékgazdálkodási 
Közszolgáltatási Szerződés I. számú módosításának elfogadásával?  
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Kovács Tamás polgármester szavazás után 
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat 
képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
 
32/2016. (II.9.) Kt. számú    HATÁROZAT 
A 2014. június 26. napján megkötött hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási 
Szerződés I. számú módosításának jóváhagyása. 
 
 
 
A Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium 
Tulajdonközösségben részes egyes önkormányzatok által 2014. június 26. napján a 
Vaskúti hulladéklerakó körzetéhez (ideértve Kalocsát és körzetét is) tartozó 
önkormányzatok számára ellátandó hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok 
teljesítésére megkötött hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés I. számú 
módosítását az előterjesztés 2. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően - az 
előterjesztéshez képest változatlan tartalommal - elfogadja és megköti, továbbá 
felhatalmazza annak Mélykút Város Önkormányzat nevében történő aláírására 
Kovács Tamás polgármestert.  
 
 
Felelős:  Kovács Tamás polgármester 
Határidő: 2016. február 24. 
 
 
12. Mélykút Damjanich utcát a Magyar utcával összek ötő köz tehergépjárm ű 
forgalom korlátozása.  
 
Előadó: Vargáné dr. Egyed Ilona jegyz ő 
 
Napirendi pont tárgyalása a 25-23/2016. számú írásbeli előterjesztés alapján történt, 
mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot a Gazdasági Bizottság tárgyalta, 
melynek jegyzőkönyve külön csatolva.  
 
 
Vargáné dr.Egyed Ilona jegyző: Elmondja, hogy közérdekű bejelentés érkezett azzal 
kapcsolatban, hogy az önkormányzat térítsen meg bizonyos károkat a panaszosnak 
az utca rossz állapotával kapcsolatosan. A Gazdasági Bizottság javaslata az 
előterjesztés melléklete, melyben felkérte a jegyzőt a kimutatás elkészítésére a 
szilárd burkolat nélküli illetve a burkolattal rendelkező, de felújításra szoruló utcákról.  
A kimutatás alapján a képviselő-testület rangsorolja a javításra váró utcákat, illetve 
felkérték a jegyzőt, hogy vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy lehetséges-e  a 
tehergépjármű forgalom megtiltása az adott útszakaszon. A jogszabály azt mondja, 
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hogy mivel önkormányzati út, ezért az önkormányzat a tulajdonos, bármilyen tiltó 
táblát elhelyezhet. Végül is a lehetőség meglenne, a testületnek kell eldönteni. 
Tájékoztatja továbbá a testületet, hogy Bozóki Gáborné a Víziközmű Társulat elnöke  
a napirendi pont  keretében beszámol az utak javítására fordítható pénzösszegről.  
 
 
Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy mi a képviselők véleménye? 
Helyezzenek ki súlykorlátozó táblát? 
 
 
Kopcsek Tamás képviselő: Javasolja, hogy addig, amíg nem kap szórt követ az 
útszakasz,  addig helyezzenek ki táblát.  
 
 
Novák László  képviselő: Ismerteti a Gazdasági Bizottság határozatát, mely szerint a 
bizottság nem javasolja az érintett szakaszra vonatkozó korlátozó tábla elhelyezését. 
A település útfelújítási munkáinak végén javasolja felmérni a település útszakaszait, 
és a korlátozások mértékét. 
 
 
Kovács Tamás polgármester: Egyetért a bizottság javaslatával, bár nem tartja 
szükségesnek megvárni az útfelújítások végét, addig is elhelyezhetők 
forgalomkorlátozási táblák. Javasolja, hogy a polgármesteri hivatal munkatársai 
mérjék fel a település útszakaszait, a Gazdasági Bizottság pedig döntse el a március 
végi ülésig, hogy hová kerüljön tábla. Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, 
észrevétele, indítványa az előterjesztéssel kapcsolatban? 
 
 
Jelenlévők részéről kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el. 
 
 
Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás, 
kérdés nincs, az a javaslat hangzott el, hogy a Polgármesteri Hivatal dolgozói mérjék 
fel a település útjainak állapotát és ennek eredményéről tájékoztassák a testületet. 
Megkérdezi ki ért egyet a javaslat elfogadásával?  
 

 
 
Kovács Tamás polgármester szavazás után 
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat 
képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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33/2016. (II.9.) Kt. számú    HATÁROZAT 
Korlátozó táblák elhelyezése a településen.  
 
 
 
 

1. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Damjanich utcát a Magyar utcával összekötő köz 
tehergépjármű forgalom korlátozásáról szóló 
elterjesztést megtárgyalta és megállapította, hogy a 
településen több olyan útszakasz is található, ahová 
korlátozó tábla kihelyezése szükséges.  

2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy méresse 
fel a település útjainak állapotát. 

3. A Képviselő-testület felkéri a Gazdasági Bizottságot, 
hogy a felmérés ismeretében tegyen javaslatot, hogy 
hova kerüljön korlátozó tábla kihelyezésre.  
 
Felelős: Vargáné dr. Egyed Ilona jegyző (2. pont) 
              Torma Gábor biz. Elnök (3. pont) 
Határidő: Vargáné dr. Egyed Ilona jegyző (2016. 
március 15.) 
               Torma Gábor elnök (2016.március 29.) 
 
 

Kovács Tamás polgármester: Köszönti Bozóki Gábornét a Víziközmű Társulat 
elnökét. Kérdezi, hogy mekkora az az összeg, amelyből majd utat tudnak javítani?  
 
 
Bozóki Gáborné:  Köszönti a megjelenteket. A Mélykúti Víziközmű Társulat 4. évében 
vannak, sok minden történt, de most a számokkal bizonyítják, hogy nem is rossz 
irányba haladtak. Jelen állapotban az OTP Mélykúti fiókjánál 49.959.179.- Ft van 
lekötve, a Takarékban 75.379.490.- Ft, az önkormányzatnak kölcsönadott összeg 
pedig 74.434.639.- Ft. Ez a jelenlegi pénzeszköz, ami szabad. Be nem fizetett 
számla nincs, mindent kifizetett. Az Alisca Bau részére kifizettek 35.270.918.- Ft-ot a 
csövekért, amelynek fele még a raktárban van, ez biztosítja a következő 
bekötéseket. A nem támogatott bekötésekre költöttek 19.693.504.- Ft, ehhez 
műszaki terv ellenőrzés készült, térképpel, ami nála megtalálható, melyért 
3.810.000.- Ft-ot fizettek. A 2014-es mérlegből összehasonlításképpen az adatokat: 
a 2014.évi mérleg költsége, amit elhasználtak, 4.767.176.- Ft, amibe már 1 főállású 
munkatárs bére benne van. A 2015. februárban 1 főállású raktáros került 
minimálbérrel foglakoztatásra, így a költség egy kicsit növekszik. Raktárbérletet is 
fizettek 20.000.- Ft/hó összegben, összesen 208.000.- Ft-ot,  az idei évre 240.000- 
Ft-ba fog kerülni december 31-ig. A csőszállítás, amit az ÉPTESZ Kft-nek kifizettek 
december 31-ig, 1.689.100 Ft. A kamerázásra 5,5 millió forint volt tervezve,  
2.480.152.-Ft, ami ki lett fizetve, kb. a fele ami kész van. Nagyon takarékosan 
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gazdálkodtak, annak ellenére, hogy mindent maguknak biztosítanak. Számítógépet 
egy esetben vásároltak, 2004 óta üzemel. Használt nyomtatót vásároltak 39.000.- Ft 
értékben, melyet sajnos le kellet cserélni egy újra, ami 53.000.- Ft-ba került. 
Vásároltak még egy szekrényt is. Összefoglalva 125 millió Ft a lekötött összeg és 74 
millió Ft van az önkormányzatnál kölcsönként, de az idei évi várható költségekre egy 
összeget tartalékolni kell, 175 millió Ft-al számolhatnak az önkormányzatnál.  
 
Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy arra van lehetőség, hogy a Víziközmű  
Társulat ezt a pénzt utakra fordítsa?    
 
 
Bozóki Gáborné: Az alapszabályban benne van, hogy a helyreállítási munkálatokra, 
de csak arra lehet fordítani.  
 
 
Kovács Tamás polgármester: A jogalapja megvan, egy küldöttgyűlési határozat kell 
arról, hogy mire fordítható. A BM-től is azért kapták meg a teljes összeget. Azért 
szerette volna, ha ez elhangzik, mert sok helyen lakosság támadja ezt  döntést pl. 
Nagykőrösön. 
 
 
Bozóki Gáborné: Nem tudja, hogy ott mi történt, de valószínű, hogy a pénzt átadták 
az önkormányzatnak és elmentek mögüle az emberek. Ő már kihúzott egy csomó 
utcát, ami a Mélykúti Víziközmű Társulat által nem javítható. Ugyanis, ahol nem volt 
hozzájárulás fizetve, pl. Világos utca, Pesti utca, Öregmajor stb. ott nincs 
rehabilitáció. Mert ők azt mondták ki, hogy a csatornázás utáni helyreállítás és 
helyreállíttatás költségére mehet csak az összeg.  Jogalap megvan, jogszerű 
felhasználás esetén nem lehet probléma. 
 
 
Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy mikor tudnak számolni az összeggel? 
 
 
Bozóki Gáborné: Gyakorlatilag bármikor, itt vannak helyi bankintézetekbe lekötve az 
összegek. A tervek, ha elkészülnek, a társulás kifizeti a rehabilitáció költségét. A 
mérlegzáró küldöttgyűlésen a határozatot meg tudják hozni.  
 
 
Kovács Tamás polgármester: A nem konszolidált önkormányzatok támogatásából és 
a Víziközmű Társulatnál lévő összegből jut útfelújításra pénz, ezt kell majd okosan az 
útjaikra felhasználni.  
 
 
Novák László képviselő: Köszöni a társulat elnökének a pontos tájékoztatást. Ő  
kérte, és ő mondta, hogy Mélykúton a XXI. Században, ha lehet, egyetlen sáros utca 
se maradjon. Minimálisan zúzottkővel fedjék le, az biztosítja csak, hogy mentő, 
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tűzoltó be tudjon járni rossz idő esetén is. Annak nagyon örül, ha azt mondja az 
elnök, hogy 175 millió Ft –al tudja segíteni a települést, mert ez a kiinduló pont, innen 
tudják kalkulálni, hogy hogyan osszák be a meglévő pénzt. Azt nem tudja elfogni, 
hogy pénzt csak megtervezett útra adják. Még egyszer elmondja, hogy zúzottkővel 
ellátott legyen minden utca és utána kalkuláljanak azzal, hogy hova vigyenek jobb 
minőségű utakat, hol erősítsék meg. Hangsúlyozza az ő kérése az volt, hogy sáros 
utca ne maradjon Mélykúton.  
 
 
Kovács Tamás polgármester: Ezt majd el kell dönteni, mert gondolkodhatnak 
ilyenekben mint Attila utca, Dózsa Gy. utca, Bercsényi utca, ami saras. A település 
egy része átkötő utcákkal szabdalt, pl. Május 1 utca, Kandó Kálmán utca, Tavasz 
utcára gondol. Ezekkel mi legyen, jut-e mindenhová pénz? Mennyiből lehet 
megcsinálni? Akár több cégtől is kérjenek ajánlatot. Meggyőződése, hogy év elején 
sok cégnek nincs munkája, lehet, hogy az árak is alacsonyabbak. Azzal egyetért, 
hogy minél több utcára jusson zúzottkő.  
 
 
Bozóki Gáborné: Kérdezi, hogy az előkészítését társadalmi munkával nem lehetne 
elvégezni?  
 
 
Kovács Tamás polgármester: Jó szakmai vezető kell, aki tudja dolgát, a fizikai 
munkán már tudnak spórolni, lehet a helyi emberekkel dolgozni.  
 
 
Bozóki Gáborné: Előfordultak már dugulások. Kérdezi, hogy hová küldheti az 
ügyfeleket? 
 
 
Kovács Tamás polgármester: Ide a hivatalba, a Kósa Róbertnét keressék.  
 
 
13. A GAMESZ és a Gondozási Központ Alapító Okiratá nak módosítása.  
 
Előadó: Sántáné Czékus Tímea igazgató 
 
 
Napirendi pont tárgyalása a 25-34/2016. számú írásbeli előterjesztés alapján történt, 
mely csatolva a jegyzőkönyvhöz.  
 
 
Kovács Tamás polgármester: A januári ülésen a konyha átvételéről döntés született, 
mely értelmében a konyha a Gondozási Központtól átkerül a GAMESZ-hez. Ahogy 
haladtak a munkálatokkal egyértelműen látszott, hogy nem szerencsés a hónap 
közepén átvenni  konyha működtetését. Technikai és eljárási okok miatt március 1-től 
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adná át  konyhát a Gondozási Központ a GAMESZ-nek.  Ezáltal a két alapító okiratot 
is szükséges módosítani.  Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, 
indítványa az előterjesztéssel kapcsolatban? 
 
 
Jelenlévők részéről kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el. 
 
 
Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás, 
kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. Megkérdezi ki ért egyet a GAMESZ 
Alapító Okirat módosításának elfogadásával?  
 

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

 
 
 
34/2016. (II.9.) Kt. számú    HATÁROZAT 
Mélykút Város Önkormányzat Gazdasági- Műszaki 
Ellátó és Szolgáltató Szervezet Alapító Okiratának  
módosítása. 
 

1. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő- testülete által elfogadott 11/2016. 
(I.19.) Kt. számú határozatot a Képviselő- testület visszavonja. 

2. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő- testülete elfogadja a jelen 
határozat 1.sz. melléklete szerinti Mélykút Város Önkormányzat 
Gazdasági- Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet Alapító Okiratát 
módosító okiratot, valamint a 2. sz. melléklet szerinti módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot. 

3. A Képviselő- testület felhatalmazza a Kovács Tamás polgármestert az 
Alapító Okiratot módosító okirat, valamint az egységes szerkezetbe foglalt 
Alapító Okirat aláírására. 

4. A Képviselő- testület felkéri Kovács Tamás polgármestert, hogy jelen 
határozatot és a mellékleteit képező módosító okiratot, valamint a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot küldje meg a 
Magyar Államkincstár Bács- Kiskun Megyei Igazgatósága részére. 

 
Felelős: Kovács Tamás polgármester 
Határidő: 2016. február 16. 
 

1. számú melléklet a 34/2016.(II.9.)Kt. számú határozathoz 
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Okirat száma: 86-20/2016. 

Módosító okirat 

Mélykút Város Önkormányzat Gazdasági- Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete, 
Mélykút Város Önkormányzat Képviselő- testülete által 2014. február 25. napján 
kiadott, 35/2014. (II.25.) Kt. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján - a 34/2016.(II.9.) Kt. számú határozatra 
figyelemmel - a következők szerint módosítom: 
 
 
1. Az alapító okirat preambulumának helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
„Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Mélykút Város 
Önkormányzat Gazdasági- Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete alapító okiratát a 
következők szerint adom ki:” 

 
2. Az alapító okirat a következő 1.2.2 ponttal egészül ki 

 
„ telephelyei:  
 
 telephely megnevezése telephely címe 
1 Orvosi Rendelő 6449 Mélykút, Nagy u. 4. 

2 
Közfoglalkoztatás 6449 Mélykút, Rákóczi u. 11. 

6449 Mélykút, Petőfi tér 9. 
3 Konyha 6449 Mélykút, Szent László u. 19. 
„ 
 
3. Az alapító okirat 5. pontja helyébe - mely a módosított okiratban 4.1. pont alatt 

szerepel- a következő rendelkezés lép: 
 

„Az intézmény ellátandó tevékenysége a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX, törvény 13.§ (1) bekezdése értelmében a településrendezés és az 
egészségügyi alapellátásról való gondoskodás, költségvetési szervek gazdálkodási 
feladatainak ellátása, önkormányzati intézmények feladatellátásának segítése, 
közfoglalkoztatás szervezése és lebonyolítása” 
 
4. Az alapító okirat a következő 4.3 ponttal egészül ki: 
 
„ A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
Gazdasági, pénzügyi, számviteli tevékenységet végez Mélykút Város Önkormányzat 
Gondozási Központja, Mélykút Város Önkormányzat Művelődési Háza és Fenyő Miksa 
Könyvtára részére külön munkamegosztási megállapodás alapján.  
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Önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő, üzemeltetési szolgáltatás. Közfoglalkoztatás 
feladatainak ellátása.” 
 
5. Az alapító okirat 6. pontja helyébe - mely a módosított okiratban 4.4. pont alatt 

szerepel- a következő rendelkezés lép: 
 
„A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, 

egyéb szolgáltatások 
2 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
3 041232 Start- munka program- Téli közfoglalkoztatás 
4 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
5 041236 Országos közfoglalkoztatási program 
6 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 
7 045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás 
8 045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása 
9 066010 Zöldterület- kezelés 
10 066020 Város, -községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
11 072111 Háziorvosi alapellátás 
12 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 
13 072311 Fogorvosi alapellátás 
14 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 
15 074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás 
16 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
17 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 
18 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 
19 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 
20 107051 Szociális étkeztetés 
„ 
 
6. Az alapító okirat a következő 4.6 ponttal egészül ki: 
 
„ A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: A költségvetési szerv  
vállalkozási tevékenységet nem folytat.” 
 
7. Az alapító okirat 10. pontja helyébe - mely a módosított okiratban 5.1. pont alatt 

szerepel - a következő rendelkezés lép: 
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„Az intézmény vezetőjének Mélykút Város Önkormányzat Képviselő- testülete nyilvános 
pályázati eljárás útján a jogszabályban megállapított képesítési feltételeknek megfelelő 
vezetőt nevez ki legfeljebb 5 évre. A munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.” 
 
8. Az alapító okirat 11. pontja helyébe - mely a módosított okiratban 5.2. pont alatt 

szerepel- a következő rendelkezés lép: 
„ 
 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkalmazotti jogviszony közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 
2 munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
3 megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

4 
közfoglalkoztatott 
jogviszony 

a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 
kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CVI. törvény 

„ 
 
Az alapító okiratból a 4., 9., 12., 13. pontok elhagyásra kerülnek. 
 
Jelen módosító okiratot 2016. március 01. napjától kell alkalmazni. 
 
 
Kelt: Mélykút, 2016. február 09. 
 
                                                     
                                                         P.H. 
 
        
                                                                                   Kovács Tamás  
                                                                                       polgármester  
 

 
 
 

2. számú melléklet a 34/2016.(II.9.)Kt. számú határozathoz 
 
 
Okirat száma: 86-212016. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 
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Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Mélykút Város 
Önkormányzat Gazdasági- Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete alapító okiratát a 
következők szerint adom ki: 

1................................................................................................................ A
 költségvetési szerv 

megnevezése, székhelye, telephelye 
1.1. ...........................................................................................................................................A

 költségvetési szerv 
1.1.1.................................................................................................................................m

egnevezése: Mélykút Város Önkormányzat Gazdasági- Műszaki Ellátó és Szolgáltató 
Szervezete 

1.1.2.................................................................................................................................r
övidített neve: Mélykút Város önkormányzat GAMESZ 

1.2. ...........................................................................................................................................A
 költségvetési szerv 
1.2.1.................................................................................................................................s

zékhelye: 6449 Mélykút, Petőfi tér 1. 
1.2.2.................................................................................................................................t

elephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Orvosi Rendelő 6449 Mélykút, Nagy u. 4. 

2 
Közfoglalkoztatás 6449 Mélykút, Rákóczi u. 11. 

6449 Mélykút, Petőfi tér 9. 

3 Konyha 6449 Mélykút, Szent László u. 19. 

2................................................................................................................ A
 költségvetési szerv 

alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 
2.1. ...........................................................................................................................................A

 költségvetési szerv alapításának dátuma: 1979.08.15. 
2.2. ...........................................................................................................................................A

 költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 
2.2.1.................................................................................................................................m

egnevezése: Mélykút Város Önkormányzat 
2.2.2.................................................................................................................................s

zékhelye: 6449 Mélykút, Petőfi tér 1. 

3................................................................................................................ A
 költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. ...........................................................................................................................................A
 költségvetési szerv irányító szervének 
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3.1.1.................................................................................................................................m
egnevezése: Mélykút Város Önkormányzat Képviselő- testülete 

3.1.2.................................................................................................................................s
zékhelye: 6449 Mélykút, Petőfi tér 1. 

4................................................................................................................ A
 költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. ...........................................................................................................................................A 
költségvetési szerv közfeladata: Az intézmény ellátandó tevékenysége a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdése értelmében a 
településrendezés és az egészségügyi ellátásról való gondoskodás, költségvetési szervek 
gazdálkodási feladatainak ellátása, önkormányzati intézmények feladatellátásának segítése, 
közfoglalkoztatás szervezése és lebonyolítása 

4.2. ...........................................................................................................................................A
 költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 841117 Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő 
szolgálatai 

4.3. ...........................................................................................................................................A
 költségvetési szerv alaptevékenysége:  

Gazdasági, pénzügyi, számviteli tevékenységet végez Mélykút Város Önkormányzat 
Gondozási Központja, Mélykút Város Önkormányzat Művelődési Háza és Fenyő Miksa 
Könyvtára részére külön munkamegosztási megállapodás alapján.  

Önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő, üzemeltetési szolgáltatás. Közfoglalkoztatás 
feladatainak ellátása. 

4.4. ...........................................................................................................................................A
 költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-, gazdálkodási, üzemeltetési, 
egyéb szolgáltatások 

2 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

3 041232 Start- munka program- Téli Közfoglalkoztatás 

4 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

5 041236 Országos közfoglalkoztatási program 

6 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 

7 045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás 

8 045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása 

9 066010 Zöldterület- kezelés 

10 066020 Város, -községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
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11 072111 Háziorvosi alapellátás 

12 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

13 072311 Fogorvosi alapellátás 

14 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 

15 074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás 

16 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

17 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

18 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 

19 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

20 107051 Szociális étkeztetés 

4.5. ...........................................................................................................................................A
 költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Mélykút Város közigazgatási területe 

4.6. ...........................................................................................................................................A
 költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: A költségvetési szerv 
vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

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

5.1. ...........................................................................................................................................A
 költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjének Mélykút 
Város Önkormányzat Képviselő- testülete nyilvános pályázati eljárás útján a jogszabályban 
megállapított képesítési feltételeknek megfelelő vezetőt nevez ki, legfeljebb 5 évre. A 
munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 

5.2. ...........................................................................................................................................A
 költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 

2 munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

3 megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

4 
közfoglalkoztatott jogviszony a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 

kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CVI. törvény 

6................................................................................................................ Z
áró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot 2016. március 01. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a 
költségvetési szerv 2014. február 25. napján kelt, 35/2014.(II.25.) okiratszámú alapító okiratot 
visszavonom. 
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Kelt: Mélykút, 2016. február 09. 

P.H. 

Kovács Tamás  
polgármester 

 
 
 
 
 
Kovács Tamás polgármester: Megkérdezi ki ért egyet a Gondozási Központ Alapító 
Okirat módosításának elfogadásával?  
 

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

 
 
 
35/2016. (II.9.) Kt. számú    HATÁROZAT 
Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központ  Alapító Okiratának  
módosítása. 
 
 

1. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő- testülete által elfogadott 12/2016. 
(I.19.) Kt. számú határozatot a Képviselő- testület visszavonja. 

2. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő- testülete elfogadja a jelen 
határozat 1.sz. melléklete szerinti Mélykút Város Önkormányzat Gondozási 
Központjának  Alapító Okiratát módosító okiratot, valamint a 2. sz. 
melléklet szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító 
Okiratot. 

3. A Képviselő- testület felhatalmazza a Kovács Tamás polgármestert az 
Alapító Okiratot módosító okirat, valamint az egységes szerkezetbe foglalt 
Alapító Okirat aláírására. 

4. A Képviselő- testület felkéri Kovács Tamás polgármestert, hogy jelen 
határozatot és a mellékleteit képező módosító okiratot, valamint a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot küldje meg a 
Magyar Államkincstár Bács- Kiskun Megyei Igazgatósága részére. 

 
Felelős: Kovács Tamás polgármester 
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Határidő: 2016. február 16. 
 

2. számú melléklet a 35/2016.(II.9.)Kt. számú határozathoz 
 
Okirat száma: 86-22/2016 

Módosító okirat 

Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központja, a Mélykút Város 
Önkormányzat Képviselő- testülete által 2015. november 24. napján kiadott, 21-
26/2015. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 8/A. §-a alapján - a 35/2016.(II.9.) Kt. számú határozatra figyelemmel - a 
következők szerint módosítom: 
 
1. Az alapító okirat 1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„Telephelyei: 
 telephely megnevezése telephely címe 

1 

Étkeztetés 
Házi segítségnyújtás 
Idősek Otthona 
Tanyagondnoki szolgáltatás 

 
6449 Mélykút, Hunyadi u. 31. 

2 Idősek Klubja 6449 Mélykút, Damjanich u. 6. 
3 Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 6449 Mélykút, Templom u. 12. 
4 Biztos Kezdet Gyermekház 6449 Mélykút, Széchenyi u. 110. 
„ 

2.  Az alapító okirat 3.1. pontjában az „A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti 
szervének” szövegrész helyébe az „A költségvetési szerv irányító szervének” szövegrész lép. 

 
3. Az alapító okirat 4.3.4. pontja elhagyásra kerül. 
 
4. Az alapító okirat 4.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 
1 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása  
2 102031 Idősek nappali ellátása 
3 107051 Szociális étkeztetés 
4 107052 Házi segítségnyújtás 
5 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 
6 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások  
7 104044 Biztos Kezdet Gyerekház 
 
Az alapító okiratból az 5.3. pont elhagyásra kerül. 
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Jelen módosító okiratot 2016. március 01. napjától kell alkalmazni. 
 
 
Kelt: Mélykút, 2016. február 09. 
                                                    
                                                         P.H. 
        
                                                                                   Kovács Tamás  
                                                                                       polgármester  
 
 

2. számú melléklet a 35/2016.(II.9.)Kt. számú határozathoz 
 
Okirat száma: 86-23/2016. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Mélykút Város 
Önkormányzat Gondozási Központja alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. .......................................................................................................... A
 költségvetési szerv 

megnevezése, székhelye, telephelye 
1.1.......................................................................................................................................A

 költségvetési szerv 
1.1.1. ...................................................................................................................................m

egnevezése: Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központja 
1.1.2. ..................................................................................................................................r

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

 költségvetési szerv 
1.2.1. ..................................................................................................................................s

zékhelye: 6449 Mélykút, Hunyadi u. 31. 
1.2.2. ..................................................................................................................................t

elephelye(i): 

 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 
Étkeztetés 

Házi segítségnyújtás 
 

6449 Mélykút, Hunyadi u. 31. 
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Idősek Otthona 

Tanyagondnoki szolgáltatás 

2 Idősek Klubja 6449 Mélykút, Damjanich u. 6. 

3 Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 6449 Mélykút, Templom u. 12. 

4 Biztos Kezdet Gyerekház 6449 Mélykút, Széchenyi u. 110. 

2. .......................................................................................................... A
 költségvetési szerv 

alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 
2.1. ...........................................................................................................................................A

 költségvetési szerv alapításának dátuma: 1994. 08. 01. 
2.2. ...........................................................................................................................................A

 költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 
2.2.1. ..................................................................................................................................m

egnevezése: Mélykút Város Önkormányzat 
2.2.2. ..................................................................................................................................s

zékhelye: 6449 Mélykút, Petőfi tér 1. 

3................................................................................................................ A
 költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. ...........................................................................................................................................A
 költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. ..................................................................................................................................m
egnevezése: Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

3.1.2. ..................................................................................................................................s
zékhelye: 6449 Mélykút, Petőfi tér 1. 

4. .......................................................................................................... A
 költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. ...........................................................................................................................................A 
költségvetési szerv közfeladata: szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások 

4.2. ...........................................................................................................................................A
 költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 873000 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása 

4.3. ...........................................................................................................................................A
 költségvetési szerv alaptevékenysége:  

4.3.1.  Szociális alapellátások: Étkeztetés, házi segítségnyújtás, falugondnoki, 
tanyagondnoki szolgáltatás, nappali ellátás, családsegítés 

4.3.1.1 Étkeztetés 
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Feladata: a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetés 
biztosítása, amennyiben önmaguknak, illetve önmaguk és eltartottjaik részére 
tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek azt biztosítani.  

4.3.1.2 Házi segítségnyújtás  
Feladata: a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell 
biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. 
4.3.1.3. Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 
Feladata: az aprófalvak és a külterületi vagy egyéb belterületi, valamint a tanyasi 
lakott helyek intézményhiányából eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető 
szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint 
egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, 
közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése. 
4.3.1.4. Nappali ellátás – Idősek Klubja 
Feladata: a hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő, 
tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt 
szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes 
személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas 
kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére.   
4.3.1.5. Családsegítés 
Feladata: a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet 
miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető 
okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség 
megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. 

4.3.2.  Ápolást, gondozást nyújtó intézmény  
4.3.2.1.  Idősek ápoló-gondozó otthoni ellátás  

Feladata: az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes 
személyek napi legalább háromszori étkeztetését, szükség szerint ruházattal, 
illetve textíliával való ellátását, mentális gondozását, a külön jogszabályban 
meghatározott egészségügyi ellátását, valamint lakhatását biztosító szolgáltatás. 

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

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása  

2 102031 Idősek nappali ellátása 

3 107051 Szociális étkeztetés 

4 107052 Házi segítségnyújtás 

5 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 

6 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások 

7 104044 Biztos Kezdet Gyerekház  

 

4.5. ...........................................................................................................................................A
 költségvetési szerv illetékessége, működési területe:  

Idősek Otthona bentlakásos intézmény vonatkozásában a Magyarország területe 

Tanyagondnoki szolgáltatás vonatkozásában  

I. terület: Öregmajor egyéb belterületi rész 
II. terület: Széchenyi utca 162-202., 173-181. és Jókai utca 73-105., 128-136. 

 Egyéb ellátások vonatkozásában Mélykút város közigazgatási területe 

4.6. ...........................................................................................................................................A
 költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: A költségvetési szerv 
vállalkozási tevékenységet nem folytat.  

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

5.1. ...........................................................................................................................................A
 költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét Mélykút Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete – nyilvános pályázati eljárás útján a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. 
rendelet alapján 5 évre nevezi ki. 

5.2. ...........................................................................................................................................A
 költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti jogviszony közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 

2 munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

3 megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
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6. .......................................................................................................... Z
áró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot 2015. október 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési 
szerv 2012. szeptember 25. napján kelt alapító okiratot visszavonom. 

 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. 
§ (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Mélykút 
Város Önkormányzat Gondozási Központja 2016. február 9. napján kelt 
…………………………………………………… napjától alkalmazandó 86-22/2016. okiratszámú módosító 
okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának. 

 

Kelt: ………………………………………………. 

 

 

P.H. 

 

 

_________________________________________ 
                                                                                                                            Magyar Államkincstár 
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Több napirend, bejelentés nem volt. Kovács Tamás polgármester megköszöni a 
megjelenést és az ülést berekeszti. 
 

 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 

       Kovács Tamás                                                              Vargáné dr.Egyed Ilona  
         polgármester                                                                             jegyző 

  
 
 
 
 
 
 

    Mikó Lászlóné   dr.Sztantics Péter 
   jegyzőkönyv-hitelesítő             jegyzőkönyv-hitelesítő  


