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1-7/2016. 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
 
Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 29-én 
14.00 órakor megtartott ülésén. 
 
 
Ülés helye: Mélykúti Polgármesteri Hivatal (6449 Mélykút, Petőfi tér 1.)  – 
Tanácskozó Terem 
 
 
Jelen vannak: Kovács Tamás polgármester, Földes István alpolgármester, Kiss 
István alpolgármester, Kopcsek Tamás, Jakity Attiláné, Mikó Lászlóné, Novák 
László, dr. Sztantics Péter és Torma Gábor képviselők  9 fő     100 %   
     
 
Távolmaradt képviselők:   -  
 
 
A napirendi pontok tárgyalásán jelen volt: Vargáné dr. Egyed Ilona jegyző, dr. Vörös-
Börcsök Tímea aljegyző, Görhöny Edit pénzügyi csoportvezető, Kósa Róbertné 
lakosságszolgálati csoportvezető, Burai Béla MRNÖ elnök, Deákné Traski Katalin 
igazgató, Sántáné Czékus Tímea igazgató,Hurton Zoltán ügyvezető. 
 
 
Kovács Tamás polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 
képviselő-testület határozatképes, mivel a 9 fős képviselő-testületből az ülés 
kezdetén 8 fő jelen van. Javaslatot tesz a napirendre, mely javaslat megegyezik a 
meghívóban feltüntetett napirenddel. Kérdezi, hogy kíván-e valaki az ülés 
napirendjére vonatkozóan további módosító javaslattal élni? 

 
 

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

Ezt követően a képviselő-testület a napirendet 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadta el: 
 

 
NAPIREND:  
 

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

2. Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és 
elidegenítéséről szóló 10/2006.(IV.26.) rendelet módosítása.  
Előadó: Kovács Tamás polgármester  
 

3. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 
valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2006.(II.15.) önkormányzati 
rendelet módosítása.  
Előadó: intézményvezető 
 

4. A szociális rászorultságtól függő helyi pénzbeli és természetbeni 
ellátásokról szóló 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítása.  
Előadó: Vargáné dr. Egyed Ilona jegyző 
 

5. A helyi közművelődési feladatok meghatározásáról és ellátásáról szóló 
önkormányzati rendelet megalkotása. 
Előadó: Kovács Tamás polgármester  
 

6. GAMESZ Alapító Okiratának módosítása. 
Előadó: Sántáné Czékus Tímea igazgató 
 

7. GAMESZ és a hozzá tartozó intézmények munkamegosztási 
megállapodásának felülvizsgálata.  
Előadó: Sántáné Czékus Tímea igazgató 
 

8. Mélykút Város Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének elfogadása. 
Előadó: Kovács Tamás polgármester 
 

9. Ingatlan felajánlások megtárgyalása. 
Előadó: Kovács Tamás polgármester  
  

10. Tóth József ingatlanvásárlási kérelme. 
Előadó: Kovács Tamás polgármester  
 

11. Óvodába történő jelentkezés időpontjának, valamint az óvoda 2016. évi 
nyári zárva tartási rendjének meghatározása.  
Előadó: Kovács Tamás polgármester  
 

12. Sára-fa Bt (Bácsalmás, 6430 Szabadság u.17.) szám alatti vállalkozás 
kérelme.  
Előadó: Kovács Tamás polgármester  
 

13. Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és Kulturális Nonprofit 
Kft nyitvatartási idővel kapcsolatos kérelme.  
Előadó: Hurton Zoltán ügyvezető 
 

14. Döntés a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatás 
igényléséről. 
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Előadó: Kovács Tamás polgármester  
 

15. Gondozási Központ üres álláshely betöltése iránti kérelme. 
Előadó: Deákné Traski Katalin igazgató 
 

16. A település rossz állapotú utcáinak felmérése és javaslattétel a felújításukra 
vonatkozó rangsor megállapítására.  
Előadó: Torma Gábor a Gazdasági Bizottság elnöke 
 

17. Az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatási 
kérelmek elbírálása.  
Előadó: Kovács Tamás polgármester 
 

18. A GAMESZ igazgatói álláshelyre beérkezett pályázat elbírálása. 
Előadó: Kovács Tamás polgármester 
 

 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:  
 
 
1. Beszámoló a két ülés közötti fontosabb események ről.  
 
Előadó: Kovács Tamás polgármester 
 
Napirendi pont tárgyalása a 25-72/2016. számú írásbeli előterjesztés alapján történt, 
mely csatolva a jegyzőkönyvhöz.  
 
 
Kovács Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Kérdezi a jelenlévőket, hogy 
van-e valakinek hozzászólása, észrevétele, kérdése a napirendi ponttal 
kapcsolatban? 
 
 
Jakity Attiláné képviselő: Elmondja, hogy azt tapasztalták az orvosi rendelők előtt, 
hogy sok esetben maguknak az orvosoknak nem marad parkolóhely, mire 
megérkeznek, mert annyira sokan vannak. Volt rá példa, hogy Pető doktornő 
egészen a Szűcs gumis előtt tudott parkolni. Kérdezi, hogy van-e mód arra, hogy a 
közvetlen bejárat mellett jelölnének ki számukra parkolót?  
 
 
Kovács Tamás polgármester: Jelenleg is ki van jelölve 4 parkoló. Két 
mozgáskorlátozott és két eü-s parkoló van felfestve. A parkolási szabály be nem 
tartása a rendőrre tartozik, nekik kell jelezni. Kérdezi a jelenlévőket, hogy van-e 
valakinek további hozzászólása, észrevétele, kérdése a napirendi ponttal 
kapcsolatban? 
 
 
A jelenlévők részéről további hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el. 
 



Jegyzőkönyv Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016.március 29-én tartott üléséről. 
4 
 

 

 

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

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

 
 
 
49/2016. (III.29.) Kt. számú     HATÁROZAT 
Beszámoló a két ülés közötti 
fontosabb eseményekről.  
 
 

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

 
2. Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és hel yiségek bérletér ől és 
elidegenítésér ől szóló 10/2006.(IV.26.) rendelet módosítása.  
 
Előadó: Kovács Tamás polgármester  
 
 
Napirendi pont tárgyalása a 25-56/2016. számú írásbeli előterjesztés alapján történt, 
mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva.  
 
 
Kovács Tamás polgármester: A rendelet-módosítás arról szól, hogy a rendelet 
1.számú mellékletébe a szociális alapon bérbe adható lakások jegyzékébe felvételre 
kerül a Jókai utca 1.szám alatti ingatlan, mivel szükségessé vált egy új szociális 
lakás kialakítása. 
 
 
Jakity Attiláné képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozatát, 
mely szerint a bizottság javasolja a képviselő-testületnek a rendelet-tervezet 
elfogadását.  
 
 
Kovács Tamás polgármester: Kérdezi a jelenlévőket, hogy van-e valakinek 
hozzászólása, észrevétele, kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban? 
 
 
A jelenlévők részéről hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el. 
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Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez további 
hozzászólás, észrevétel, kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. 
Megkérdezi ki ért egyet a rendelet-tervezet elfogadásával?  
 
 
 

Kovács Tamás polgármester szavazás után 
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat 
képviselő-testülete 8 igen szavazattal, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül megalkotta az 
önkormányzat tulajdonában álló lakások és 
helyiségek bérletér ől és elidegenítésér ől szóló 
10/2006.(IV.26.) rendelet módosításáról szóló 
4/2016.(IV.1.) számú önkormányzati rendeletét,  
amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

 
 
3. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, az ok igénybevételér ől, 
valamint a fizetend ő térítési díjakról szóló 3/2006.(II.15.) önkormányz ati rendelet 
módosítása.  
 
Előadó:  Deákné Traski Katalin intézményvezet ő 
 
 
Napirendi pont tárgyalása a 25-68/2016. számú írásbeli előterjesztés alapján történt, 
mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva. 
 
 
Kovács Tamás polgármester: Kérdezi az intézményvezetőt, hogy kíván-e szóbeli 
kiegészítést tenni?  
 
 
Deákné Traski Katalin igazgató: Igen, kiegészíteni valója a házi segítségnyújtásnál 
lenne, ahol a jogszabályi előírásoknak megfelelően két kategóriát kell megjelölni,- 
szociális segítés és személyi gondozás-, a díja mindkettőnek ugyanaz, ezt a 
megfogalmazást kell alkalmazni.  
 
 
Vargáné dr.Egyed Ilona jegyző: Az előterjesztés végéhez csatolta a régi térítési 
díjakat, melyet össze lehet vetni az új árakkal. Látható, hogy jelentősen nem 
változott.   
 
 
Jakity Attiláné képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozatát, 
mely szerint a bizottság javasolja a képviselő-testületnek a rendelet-tervezet 
elfogadását.  
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Kovács Tamás polgármester: Kérdezi a jelenlévőket, hogy van-e valakinek 
hozzászólása, észrevétele, kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban? 
 
 
A jelenlévők részéről további hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el. 
 
 
Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez további 
hozzászólás, észrevétel, kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. 
Megkérdezi ki ért egyet a rendelet-tervezet elfogadásával?  
 
 
 

Kovács Tamás polgármester szavazás után 
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat 
képviselő-testülete 8 igen szavazattal, tartózkodás 
és  ellenszavazat nélkül megalkotta  a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételér ől, valamint a fizetend ő térítési 
díjakról szóló 3/2006.(II.15.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló 5/2016.(III.31.) 
számú önkormányzati rendeletét,  amely a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

 
4. A szociális rászorultságtól függ ő helyi pénzbeli és természetbeni 
ellátásokról szóló 4/2015.(II.27.) önkormányzati re ndelet módosítása.  
 
Előadó: Vargáné dr. Egyed Ilona jegyz ő 
 
Napirendi pont tárgyalása a 25-66/2016. számú írásbeli előterjesztés alapján történt, 
mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot a Humánpolitikai Bizottság és a 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyvei külön csatolva. 
 
 
dr.Vörös-Börcsök Tímea aljegyző:  Három módosításra hívná fel különösen a 
figyelmet. Az első, hogy a lakásfenntartási támogatás esetén kizárólag az egyedül 
élő személyek vonatkozásában javaslatot tettek a jövedelemhatár megemelésére, 
illetve a támogatási összeg megemelésére. Az elmúlt évben az utolsó két hónapban 
a három új ellátási forma elbírálása esetén többször találkoztak olyan esetekkel, 
hogy idős, egyedül élő emberek kiesnek a jövedelem határból, de mire kiváltják a 
gyógyszereiket, kifizetik a rezsit, addigra nem marad pénz a megélhetésre. 
Ugyanakkor pont amiatt, hogy viszonylag „magas” a jövedelmük, emiatt kiesnek 
mindenféle támogatásból. Ezért gondolták a lakásfenntartási támogatásnál az 
összeghatár megemelését 300 %-kal, ami a 85.000.- Ft-os jövedelemhatárt 
jelentene. A közgyógytámogatást nagyon kevés személy vette igénybe az eltelt egy 
évben, ezért javaslatot tesznek annak megszüntetésére. Ezzel párhuzamosan 
ugyanakkor kibővítenék a felnőttek gyógyszertámogatását. A 62 év korhatár helyett 
bármelyik nagykorú mélykúti állampolgár jogosult lenne és a két alkalom helyett évi 4 
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alkalommal.  Többször tapasztalták az elmúlt alkalommal azt is, hogy aktív korú 
személyek gyakorlatilag jövedelem nélkül maradnak, nem jelentkeznek be a 
munkaügyi  központhoz. Javaslatot tettek arra vonatkozóan, hogy minden esetben 
kötelező legyen regisztráltatni magukat, amennyiben ezt nem teszik, nem jár az 
ellátás.  
 
 
Kopcsek Tamás képviselő: Ismerteti a Humánpolitikai Bizottság határozatát, mely 
szerint a bizottság javasolja a rendelet-módosítását.  
 
 
Jakity Attiláné képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozatát, 
mely szerint a bizottság javasolja a képviselő-testületnek a rendelet-tervezet 
elfogadását.  
 
 
Kovács Tamás polgármester: Kérdezi a jelenlévőket, hogy van-e valakinek 
hozzászólása, észrevétele, kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban? 
 
 
A jelenlévők részéről további hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el. 
 
Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez további 
hozzászólás, észrevétel, kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. 
Megkérdezi ki ért egyet a rendelet-tervezet elfogadásával?  
 
 
 

Kovács Tamás polgármester szavazás után 
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat 
képviselő-testülete 8 igen szavazattal, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül megalkotta a szociális 
rászorultságtól függ ő helyi pénzbeli és 
természetbeni ellátásokról szóló 4/2015.(II.27.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
6/2016.(IV.1.) számú önkormányzati rendeletét,  
amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 

Dr.Sztantics Péter képviselő megérkezik a testületi ülésre.  
 
 
 
5. A helyi közm űvelődési feladatok meghatározásáról és ellátásáról szól ó 
önkormányzati rendelet megalkotása.  
 
Előadó: Kovács Tamás polgármester  
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Napirendi pont tárgyalása a 25-57/2016. számú írásbeli előterjesztés alapján történt, 
mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot a Humánpolitikai Bizottság és a 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyvei külön csatolva. 
 
 
Vargáné dr.Egyed Ilona jegyző: Feladatul jelölte ki a képviselő-testület, hogy el kell 
készíteni az új közművelődési rendeletet az intézménystruktúrának megfelelően. A 
mellékletbe belekerülnek a könyvtár beiratkozási díjai. A könyvtárosoktól azt a 
javaslatot kapta, hogy a meglévő beiratkozási díj szerepeljen, ne legyen évközben 
változás, és decemberben majd felülvizsgálják a díjakat.  
 
 
Kopcsek Tamás képviselő: Ismerteti a Humánpolitikai Bizottság határozatát, mely 
szerint a bizottság javasolja a képviselő-testületnek a helyi közművelődési feladatok 
meghatározásáról és ellátásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotását azzal a 
kiegészítéssel, hogy a Fenyő Miksa Könyvtár beiratkozási díjainál az általános 
iskolában, középiskolában és felsőfokú intézmény nappali tagozatán tanulók 
ingyenesen iratkozhassanak be.  
 
 
Jakity Attiláné képviselő: Tájékoztatja a testület tagjait, hogy 17 év alatt ingyenes a 
beiratkozás, ez törvényi előírás. A 17 év fölötti, diákigazolvánnyal rendelkező tanulók 
250 forint éves beiratkozási díjat fizetnek. Éves szinten a beiratkozási díjak összege 
20-30 ezer forint között van. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javasolja a képviselő-
testületnek a rendelet-tervezet elfogadását azzal a kiegészítéssel, hogy a rendelet-
tervezet 1. számú mellékletében a Fenyő Miksa Könyvtár beiratkozási díjai a 2016. 
január 1. napján hatályos rendelkezések szerint kerüljenek meghatározásra (0-16 év: 
ingyenes; 70 év felett ingyenes, pedagógus igazolvánnyal rendelkezők ingyenes,  
Tanulói igazolvánnyal rendelkezők: 250,- Ft/év, minden más esetben 500,- Ft/év). A 
Bizottság javasolja, hogy év végén kerüljön sor a díjak ismételt felülvizsgálatára. 
 

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

 
 
A jelenlévők részéről hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el. 
 
 
Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez további 
hozzászólás, észrevétel, kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. A 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javaslatával ért egyet, hogy a díjak maradjanak 
változatlanok és év végén kerüljenek felülvizsgálatra. Megkérdezi ki ért egyet a 
bizottság javaslatának elfogadásával?  
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Kovács Tamás polgármester szavazás után 
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat 
képviselő-testülete 9 igen szavazattal, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül megalkotta a helyi 
közművelődési feladatok meghatározásáról és 
ellátásáról szóló 7/2016.(III.31.) önkormányzati 
rendeletét,  amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

 
6. GAMESZ Alapító Okiratának módosítása.  
 
Előadó:  Sántáné Czékus Tímea igazgató 
 
Napirendi pont tárgyalása a 25-65/2016. számú írásbeli előterjesztés alapján történt, 
mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva. 
 
 
Sántáné Czékus Tímea igazgató: Elmondja, hogy a művelődési ház megszűnésével 
a GAMESZ Alapító Okiratából az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatainak 
ellátására vonatkozó részt törölni kell. Az Alapító Okirat további pontja változatlan 
marad.  
 
 
Dr.Sztantics Péter képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozatát, 
mely szerint a bizottság javasolja a képviselő-testületnek a határozati javaslat 
elfogadását. 
 
 
 
Kovács Tamás polgármester: Kérdezi a jelenlévőket, hogy van-e valakinek 
hozzászólása, észrevétele, kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban? 
 
 
A jelenlévők részéről további hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el. 
 
 
Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez további 
hozzászólás, észrevétel, kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. 
Megkérdezi ki ért egyet a határozati-javaslat elfogadásával?  
 

 
Kovács Tamás polgármester szavazás után 
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat 
képviselő-testülete 9 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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50/2016. (III.29.) Kt. számú     HATÁROZAT 
Mélykút Város Önkormányzat Gazdasági- Műszaki 
Ellátó és Szolgáltató Szervezet Alapító Okiratának  
módosítása. 
 
 
 

1. 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. 

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

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

 
 
 
Felelős: Kovács Tamás polgármester 
Határidő: azonnal 
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1.sz.melléklet az 50/2016.(III.29.) Kt. számú határozathoz 
 
 
 
Okirat száma:  86-40/2016 
 
 

Módosító okirat 
 
 

Mélykút Város Önkormányzat Gazdasági- Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete, a 
Mélykút Város Önkormányzat Képviselő- testülete által 2016. február 09. napján kiadott, 
86-21/2016. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
8/A. §-a alapján- az 50/2016.(III.29.) Kt. számú határozatra tekintettel- a következők 
szerint módosítom: 
 
 
1. Az alapító okirat 4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ Gazdasági, pénzügyi, számviteli tevékenységet végez Mélykút Város Önkormányzat Gondozási 
Központja részére külön munkamegosztási megállapodás alapján. 
Önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő, üzemeltetési szolgáltatás. Közfoglalkoztatás 
feladatainak ellátása” 
 
 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 
 
 
 
 
Kelt: Mélykút, 2016. március 29. 
 
                                                     
                                                         P.H. 
 
        
                                                                                   Kovács Tamás  
                                                                                       polgármester  
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     2. sz. melléklet az 50/2016.(III.29.) Kt. számú határozathoz 
 
 
Okirat száma: 86-41/2016. 
 
 

Alapító okirat 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

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. megnevezése: Mélykút Város Önkormányzat Gazdasági- Műszaki Ellátó és   
Szolgáltató Szervezete 

1.1.2. rövidített neve: Mélykút Város Önkormányzat GAMESZ 

 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 6449 Mélykút, Petőfi tér 1. 

1.2.2. telephelye(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 
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2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1979.08.15. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Mélykút Város Önkormányzat 

2.2.2. székhelye: 6449 Mélykút, Petőfi tér 1. 

 
 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

 
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Mélykút Város Önkormányzat Képviselő- testülete 

3.1.2. székhelye: 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 alapellátásról 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 részére külön munkamegosztási megállapodás alapján.  
Önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő, üzemeltetési szolgáltatás. Közfoglalkoztatás 
feladatainak ellátása. 
 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
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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 

 
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 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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4 
közfoglalkoztatott jogviszony a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 

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

 

 
6. Záró rendelkezés 

 
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2016. február 09. napján kelt, 86-21/2016. okiratszámú 
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 Gazdasági- Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete 2016. március 29. 
napján kelt, a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától alkalmazandó 86-40/2016 
okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának. 
 

Kelt:  

P.H. 

 

Magyar Államkincstár 
 

 
 
7. GAMESZ és a hozzá tartozó intézmények munkamegos ztási 
megállapodásának felülvizsgálata.  
 
Előadó: Sántáné Czékus Tímea igazgató 
 
Napirendi pont tárgyalása a 25-64/2016. számú írásbeli előterjesztés alapján történt, 
mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva. 
 
 
Sántáné Czékus Tímea igazgató: Szintén a művelődési ház megszüntetése miatt 
szükséges a módosítás, az intézmény a megállapodásból törlésre kerül, a 
megállapodás többi pontjában a többes számú szavak egyes számra módosulnak.  
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Dr.Sztantics Péter képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozatát, 
mely szerint a bizottság javasolja a képviselő-testületnek a határozati javaslat 
elfogadását. 
 
 
Kovács Tamás polgármester: Kérdezi a jelenlévőket, hogy van-e valakinek 
hozzászólása, észrevétele, kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban? 
 
 
A jelenlévők részéről további hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el. 
 
 
Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez további 
hozzászólás, észrevétel, kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. 
Megkérdezi ki ért egyet a határozati-javaslat elfogadásával?  
 

 
Kovács Tamás polgármester szavazás után 
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat 
képviselő-testülete 9 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
 
51/2016. (III.29.) Kt. számú     HATÁROZAT 
GAMESZ és a hozzá tartozó intézmények  
közötti Munkamegosztási megállapodás felülvizsgálata 
 

1. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete Mélykút Város 
Önkormányzat Gazdasági- Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete és a hozzá 
tartozó önkormányzati intézmények közötti Munkamegosztási megállapodást az 
alábbiak szerint módosítja: 

1.1. A Munkamegosztási megállapodás bevezetéséb ől törlésre kerül az alábbi 
szövegrész: 

„ Mélykút Város Önkormányzat M űvelődési Háza és Feny ő Miksa Könyvtára 
(székhely: 6449 Mélykút, Tópart 58.; adószám: 15540801-1-03; PIR szám: 540809; 
KSH számjel: 15540801-9329-322-03; képv.:  Fuszkó Attila vezetői jogkörrel 
megbízott igazgató helyettes), mint gazdasági szervezettel nem rendelkez ő 
költségvetési szerv ,” 
 
1.2. A Munkamegosztási megállapodás 1.5 pontja hely ébe az alábbi 

rendelkezés lép: 
 
„A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv és a hozzá kapcsolódó 
költségvetési szerv önálló bankszámlával és házipénztárral rendelkezik, amelyeket a 
gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv elkülönítetten kezel.” 
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1.3.  A Munkamegosztási megállapodás 1.6 pontja hel yébe az alábbi 
rendelkezés lép: 
 

„A gazdálkodás során felmerülő kiadásokat és bevételeket, saját nevére szóló 
bizonylatok alapján a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv 
pénzügyi csoportja kezeli.” 
 
1.4. A Munkamegosztási megállapodás 2.2.2 pontja he lyébe az alábbi 

rendelkezés lép: 
 
„Az önkormányzati éves költségvetés összeállításához a gazdasági szervezettel 
rendelkező költségvetési szerv a gazdasági szervezettel nem rendelkező 
költségvetési szerv igazgatójával áttekinti a következő évre vonatkozó feladatokat. A 
gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv közli az irányító szerv konkrét 
tervezési követelmények meghatározására vonatkozó részletes előírásokat. 
A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv információt szolgáltat a 
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi csoportvezetője részére 

- az ellátottságra jellemző naturális mutatószámok alakulásáról, állami  
normatívák igényléséhez szükséges mutatókról 

- az intézmény többéves kihatású kötelezettségeiről.” 
 
1.5. A Munkamegosztási megállapodás 2.2.3 pontja he lyébe az alábbi 

rendelkezés lép: 
 
„A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv segíti a gazdasági 
szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv vezetője által felvázolt szakmai 
feladatok pénzügyi igényeinek megállapítását, illetve a feltételrendszerének a 
meghatározását.” 
 
1.6. A Munkamegosztási megállapodás 2.2.4 pontja he lyébe az alábbi 

rendelkezés lép: 
 
„A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv előkészíti a tárgyalást a 
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi csoportvezetője és a gazdasági szervezettel nem 
rendelkező költségvetési szerv igazgatója között a költségvetési egyeztető 
tárgyalásra oly módon, hogy a hatáskörében lévő információkat ehhez rendelkezésre 
bocsátja. Az egyeztető tárgyalásról jegyzőkönyv felvétele szükséges.” 
 
1.7. A Munkamegosztási megállapodás 2.2.6 pontja he lyébe az alábbi 

rendelkezés lép: 
 
„A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv költségvetését a 
gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv készíti el, a gazdasági 
szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv az Önkormányzati költségvetésben 
külön-külön elemi költségvetéssel rendelkezik.” 
 
1.8. A Munkamegosztási megállapodás 5.2 pontja hely ébe az alábbi 

rendelkezés lép: 
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„ A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv önálló bankszámlával 
és pénztárral rendelkezik, amelyeket a gazdasági szervezettel rendelkező 
költségvetési szerv elkülönített módon vezet.” 
 
1.9. A Munkamegosztási megállapodás 7.3.2 pontja he lyébe az alábbi 

rendelkezés lép: 
 
„A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv vezeti a nem 
számviteli analitikus nyilvántartásait. Ilyenek a készletek analitikus nyilvántartása, 
gyógyszernyilvántartás.” 
 
1.10. A Munkamegosztási megállapodás 7.3.2 pontja h elyébe az alábbi 

rendelkezés lép: 
 
„A könyvtár könyvtári állományának nyilvántartását, leltározását, selejtezését a 
gazdasági szervezettel nem rendelkező szerv végzi, a hatályos jogszabályoknak 
megfelelően, ezért a gazdasági szervezettel nem rendelkező szerv vezetője a 
felelős. Mivel a tartós tankönyvek is a könyvtári állomány részét képezik, ezek 
nyilvántartására is ki kell térni.” 
 
 
1.11. A Munkamegosztási megállapodás záró rendelkez ésének a helyébe az 

alábbi szövegrész lép: 
 

„Minden a munkamegosztási megállapodásban nem szabályozott kérdést az 
intézmények szabályzataiban kell rögzíteni. 
Ez a munkamegosztási megállapodás 2016.április 01.-én lép hatályba, az ebben 
foglaltakat ettől kezdve kell alkalmazni, a 177/2015.(X.27.) Kt. számmal jóváhagyott 
együttműködési megállapodás ezennel hatályát veszti. 
 
 
    ……………………………………..  …………………………………….. 
            Sántáné Czékus Tímea    Deákné Traski Katalin 
Mélykút Város Önkormányzat GAMESZ         Mélykút Város Önkormányzat  
                   Gondozási Központja 
                    igazgató                                                     igazgató” 
 
      

2. A Képviselő- testület felkéri a GAMESZ igazgatót a Munkamegosztási 
megállapodás egységes szerkezetbe foglalására. 

 
Felelős: Sántáné Czékus Tímea GAMESZ igazgató 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 



Jegyzőkönyv Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016.március 29-én tartott üléséről. 
19 

 

 

 

8. Mélykút Város Önkormányzat 2016. évi közbeszerzé si tervének elfogadása.  
 
Előadó: Kovács Tamás polgármester 
 
 
Napirendi pont tárgyalása a 25-62/2016. számú írásbeli előterjesztés alapján történt, 
mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot a Gazdasági Bizottság tárgyalta, 
melynek jegyzőkönyve külön csatolva. 
 
 
Kovács Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Kéri, hogy a Gazdasági 
Bizottság ismertesse határozatát.  
 
 
Novák László képviselő: Ismerteti a Gazdasági Bizottság határozatát, mely szerint a 
bizottság javasolja a képviselő-testület részére a 2016. évi közbeszerzési terv 
elfogadását az előterjesztés szerinti tartalommal. 
 
 
Kovács Tamás polgármester: Kérdezi a jelenlévőket, hogy van-e valakinek 
hozzászólása, észrevétele, kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban? 
 
 
A jelenlévők részéről további hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el. 
 
 
Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez további 
hozzászólás, észrevétel, kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. 
Megkérdezi ki ért egyet a határozati-javaslat elfogadásával?  
 

 
 
Kovács Tamás polgármester szavazás után 
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat 
képviselő-testülete 9 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
 
 
52/2016. (III.29.) Kt. számú     HATÁROZAT 
A 2016. évi közbeszerzési terv elfogadásáról. 
 

1. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a 2016. évre vonatkozó közbeszerzési 
tervet és azt az előterjesztéshez képest változatlan 
tartalommal jóváhagyja. 
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2. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert és 
a jegyzőt, hogy az éves közbeszerzési tervvel 
kapcsolatos további intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős:  Kovács Tamás polgármester 
            Vargáné Dr. Egyed Ilona jegyző 

Határidő: szükség szerint  
 
 
 
9. Ingatlan felajánlások megtárgyalása.  
 
Előadó: Kovács Tamás polgármester  
 
Napirendi pont tárgyalása a 25-55/2016. számú írásbeli előterjesztés alapján történt, 
mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot a Gazdasági Bizottság tárgyalta, 
melynek jegyzőkönyve külön csatolva. 
 
 
9.1. Mélykút, Nagy u. 83.sz.alatti ingatlanra vonat kozó felajánlás  
 
Novák László képviselő: Ismerteti a Gazdasági Bizottság határozatát, mely szerint a 
bizottság javasolja a képviselő-testület részére az „A” változatú határozati javaslatot 
az alábbi kiegészítéssel: 
- az ingatlan vonatkozásában megajánlott vételár 1.000 Ft, illetve a fennálló 75.000 
Ft hagyatéki teher elengedését javasolja.  
 
 
Földes István alpolgármester: Elmondja, hogy ez az ingatlan soha nem készült el és 
soha nem lakták. Statikailag rossz állapotú, bontásra vár.  
 
 
Kovács Tamás polgármester: Kérdezi a jelenlévőket, hogy van-e valakinek 
hozzászólása, észrevétele, kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban? 
 
 
A jelenlévők részéről további hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el. 
 
Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez további 
hozzászólás, észrevétel, kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. 
Megkérdezi ki ért egyet a bizottság javaslatának elfogadásával?  
 

 
Kovács Tamás polgármester szavazás után 
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat 
képviselő-testülete 9 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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53/2016. (III.29.) Kt. számú        HATÁROZAT 
Mélykút, Nagy u. 83. szám alatti ingatlanra vonatkozó  vételi ajánlat. 
 
 

1. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Mondovits 
János 6449 Mélykút, Világos u. 25. szám alatti lakos tulajdonát képező „kivett 
lakóház, udvar” megjelölésű, 464 m2 területű Mélykút, Nagy u. 83. szám alatti 
ingatlanra adás-vétel útján tulajdonjogot kíván szerezni. 

2. A Képviselő-testület a Mélykút, Nagy u. 83. szám alatti ingatlan 
vonatkozásában 1.000.- Ft összegű vételi ajánlatot tesz. A vételár 
egyösszegben a szerződés aláírásakor esedékes. A Képviselő-testület az 
ajánlatát a határozat kézhezvételétől számított 60 napig tartja fenn. 

3. Amennyiben Mondovits János az 1. pontban meghatározott vételi ajánlatot a 
2. pontban meghatározott ajánlati kötöttség tartamán belül elfogadja, a 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés 
megkötésére. 

4. A Képviselő-testület az ingatlant – tulajdonjogának megszerzése esetén – a 
forgalomképes vagyontárgyak közé sorolja be. 

5. A Képviselő-testület az ingatlant – tulajdonjogának megszerzése esetén 
településrendezési célra kívánja hasznosítani. 

 
Felelős: Kovács Tamás polgármester 
Határidő: határozat kézbesítésétől számított 60. nap (szerződés aláírására) 

 
 
 
9.2. Mélykút, Madách u. 20. szám alatti ingatlan 9/ 64-ed részére vonatkozó 
felajánlás.  
 
 
Novák László képviselő: Ismerteti a Gazdasági Bizottság határozatát, mely  szerint a 
bizottság javasolja a képviselő-testület részére az „A” változatú határozati javaslat 
elfogadását az alábbi kiegészítéssel: 
- az ingatlan résztulajdonára megajánlott vételár 20.000,- Ft-ban javasolja 
meghatározni. 
 
 
Kovács Tamás polgármester: Kérdezi a jelenlévőket, hogy van-e valakinek 
hozzászólása, észrevétele, kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban? 
 
 
A jelenlévők részéről hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el. 
 
 
Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez további 
hozzászólás, észrevétel, kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. 
Megkérdezi ki ért egyet a bizottság javaslatának elfogadásával?  
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Kovács Tamás polgármester szavazás után 
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat 
képviselő-testülete 9 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
 
54/2016. (III.29.) Kt. számú     HATÁROZAT 
A Mélykút, Madách I. u. 20. szám alatti 
Ingatlan 9/64-ed részére  vonatkozó  vételi 
ajánlat. 
 

 
1. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Jacsa 

Mihály 6449 Mélykút, Rákóczi u. 71. szám alatti lakos 9/64-ed tulajdonát 
képező „kivett lakóház, udvar” megjelölésű, 142 m2 területű Mélykút, Madách 
I. u. 20. szám alatti ingatlanra adás-vétel útján tulajdonjogot kíván szerezni. 

2. A Képviselő-testület a Mélykút, Madách I. u. 20. szám alatti ingatlan 9/64-ed 
rész vonatkozásában 20.000.- Ft összegű vételi ajánlatot tesz. A vételár 
egyösszegben a szerződés aláírásakor esedékes. A Képviselő-testület az 
ajánlatát a határozat kézhezvételétől számított 60 napig tartja fenn. 

3. Amennyiben Jacsa Mihály az 1. pontban meghatározott vételi ajánlatot a 2. 
pontban meghatározott ajánlati kötöttség tartamán belül elfogadja, a 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés 
megkötésére. 

4. A Képviselő-testület az ingatlant – tulajdonjogának megszerzése esetén – a 
forgalomképes vagyontárgyak közé sorolja be. 

5. A Képviselő-testület az ingatlant – tulajdonjogának megszerzése esetén 
településrendezési célra kívánja hasznosítani. 

 
Felelős: Kovács Tamás polgármester 
Határidő: határozat kézbesítésétől számított 60. nap (szerződés aláírására) 

 
 
 
10. Tóth József ingatlanvásárlási kérelme.  
 
Előadó: Kovács Tamás polgármester  
 
 
Napirendi pont tárgyalása a 25-54/2016. számú írásbeli előterjesztés alapján történt, 
mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot a Gazdasági Bizottság és a 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyvei külön csatolva. 
 
 
Novák László képviselő: Ismerteti a Gazdasági Bizottság határozatát, mely szerint a 
bizottság javasolja a képviselő-testület részére az „A” változatú határozati javaslat 
elfogadását. 
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Dr.Sztantics Péter képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozatát, 
mely szerint a bizottság javasolja a képviselő-testületnek a határozati javaslat „A” 
változatának elfogadását. 
 
 
Kovács Tamás polgármester: Elmondja, hogy az ingatlan örökléssel került az 
önkormányzathoz. A hagyatékátadó végzésben a telket 165.000.- Ft összegre 
értékelték, magasabbra, mint az előterjesztésben szereplő ingatlan forgalmi értéke. 
Az önkormányzat a könyv szerinti értéken tudná értékesíteni, ami 165.000.- Ft, és 
mivel telekről van szó Áfa vonzata is van, így bruttó 209 550,- Ft az ingatlan vételára. 
Szépen kitakarított területről van szó, nem a vevőnek kell a bontási költséget állnia.  
 
 
Földes István alpolgármester: Javasolja a 165.000.- forinton történő értékesítést.  
 
 
Kovács Tamás polgármester: Kérdezi a jelenlévőket, hogy van-e valakinek 
hozzászólása, észrevétele, kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban? 
 
 
A jelenlévők részéről további hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el. 
 
 
Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez további 
hozzászólás, észrevétel, kérdés nincs. Megkérdezi ki ért egyet azzal a javaslattal, 
hogy az önkormányzat tulajdonában álló ingatlant 165.000.- Ft értékben 
értékesítésre jelölje ki nyilvános pályázat útján a képviselő-testület?  
 

 
Kovács Tamás polgármester szavazás után 
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat 
képviselő-testülete 9 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
 
55/2016. (III.29.) Kt. számú     HATÁROZAT 
A Mélykút, Honvéd u. 26. szám alatti  
ingatlan értékesítésre történő kijelölése. 
 
1. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyilvános pályázat útján 
értékesítésre jelöli ki az önkormányzat tulajdonában álló Mélykút belterület  469. 
hrsz. – természetben Mélykút, Honvéd u. 26. - alatt i „kivett lakóház, udvar és 
egyéb épület” megjelölés ű, 1109 m2 területű ingatlanát. 
2. A Képviselő-testület a benyújtott értékbecslés alapján az ingatlan forgalmi értékét 
az alábbiak szerint állapítja meg: 
 - 6449 Mélykút, Honvéd u. 26. szám alatti ingatlan: bruttó 209 550,- Ft, 
3.A Képviselő-testület elfogadja a határozat mellékletében meghatározott pályázati 
kiírást. 
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4. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a pályázati kiírást országos napilapban nem 
kívánja megjelentetni. 
Felelős: Vargáné dr. Egyed Ilona jegyző 
Határidő: 2016. április 5. (pályázati kiírás közzétételére) 
 

55/2016.(III.29.)Kt. számú határozat melléklete 

 
 

Pályázati kiírás 

 

Mélykút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (6449 Mélykút Petőfi tér 1.) a 

Képviselő-testület 55/2016.(III.29.) Kt. számú határozata alapján  

nyilvános pályázat  

útján történő értékesítésre hirdeti meg a Mélykút Város Önkormányzatának 

tulajdonában álló alábbi ingatlan a megjelölt legalacsonyabb elvárt vételárért:   

- 6449 Mélykút, Honvéd u. 26. szám alatti ingatlan: b ruttó 209 550,- 

Ft, azaz kett őszázkilencezer ötszázötven 00/100 Ft. 

 

Fizetési feltételek: a vételár egy-összegben a szerződés aláírásakor esedékes, 

részletfizetés nem lehetséges. 

  

A pályázaton a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: 

Nvtv.) 13. § (2) bekezdése értelmében csak természetes személyek vagy az Nvtv.  3. 

§ 1. pontjában meghatározott átlátható szervezet vehet részt.  

 

A pályázat közzétételének napja:  2016. április 5. 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. április 20. -2016. május 5. közötti 

időszakban. 

 

Az ajánlatok benyújtásának helye, módja és ideje: Az ajánlatokat zárt borítékban 

postai úton (cím: Mélykúti Polgármesteri Hivatal 6449 Mélykút, Petőfi tér 1.) vagy 

személyesen (a Mélykúti Polgármesteri Hivatal 4. számú irodájában) kérjük 

benyújtani egy eredeti és egy másolati példányban. 
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Az ajánlati kötöttség időtartama: Ajánlattevő ajánlatában köteles nyilatkozni arról, 

hogy az ajánlatához 2016. június 30. napjáig kötve marad.  

 

A pályázatra vonatkozó kérdések feltevésének, az esetleges további 

információszerzés (konzultáció) helyének, idejének, illetve az ügyintéző személy 

megjelölése: A pályázatban meghirdetett vagyontárgyak előzetes egyeztetést 

követően tekinthetők meg. Egyeztetés, illetve a pályázati kiírással kapcsolatban 

további információ hivatali időben dr. Dudás Anita vezető-tanácsosnál kérhető a 06-

77/560-003 telefonszámon vagy személyesen a 3. számú irodában. 

 

Az ajánlatok elbírálásának szempontrendszere, a döntéshozatal során kiemelt 

jelentőséggel bíró elbírálási szempontok: kiíró szerv a legmagasabb összegű vételi 

árat tevő ajánlattevőt hirdeti nyertesnek.  

 

Az ajánlatok felbontásának helye, időpontja és módja: az ajánlatokat Mélykút Város 

Képviselő-testületének Gazdasági Bizottsága bontja fel az ajánlattételi határidő 

lejártát követő bizottsági ülésen. A Gazdasági Bizottság az ajánlatokat a vételár 

nagysága szerint rangsorolja. Ha az ajánlatok egyezőek, a Gazdasági Bizottság az 

ajánlattevőket meghívásos tárgyalásra kéri fel, amelynek feltételeit az ártárgyalás 

megkezdését megelőzően közli a felekkel. 

 

Az eredményhirdetés helye, időpontja és módja: az ajánlatokat a Gazdasági 

Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület a benyújtási határidő lejártát követő 

soron következő testületi ülésen bírálja el. Az eredményről a bírálattól számított 15 

napon belül írásban értesítjük az ajánlattevőket.  

 

A pályázatok elbírálására jogosult megnevezése: az átruházásáról Mélykút Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete határoz minősített többségű döntéssel. 

 

A pályázó által benyújtandó iratok, igazolások: 

a) vételi ajánlatot az ajánlott vételi ár megjelölésével, 
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b) a szerződéskötéshez szükséges személyazonosító adatok (név, 

születési név, anyja neve, lakóhely, székhely, adóazonosító szám, 

cégjegyzékszám, személyi szám)  

c) nyilatkozat a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására 

vonatkozóan, valamint az ajánlati kötöttség időtartamának elfogadására 

vonatkozóan, 

d) jogi személy pályázó esetén 30 napnál nem régebbi, hiteles 

cégkivonatot, eredeti aláírási címpéldányt.  

 

 

A pályázati kiírás mellékleteinek jegyzéke: 

 - értékbecslés a 6449 Mélykút, Honvéd u. 26. szám  alatti ingatlanról. 

 

A pályázati kiírásban nem szabályozott esetekben az önkormányzat tulajdonában 

álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól szóló 19/2012. (XI.15.) 

önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadóak.  

 

Mélykút, 2016….. 

 

11. Óvodába történ ő jelentkezés id őpontjának, valamint az óvoda 2016. évi 
nyári zárva tartási rendjének meghatározása.   
 
Előadó: Kovács Tamás polgármester  
 
Napirendi pont tárgyalása a 25-59/2016. számú írásbeli előterjesztés alapján történt, 
mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot a Humánpolitikai Bizottság 
tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva. 
 
 
Kopcsek Tamás képviselő: Ismerteti a Humánpolitikai Bizottság határozatát, mely 
szerint a bizottság javasolja a képviselő-testületnek az óvodába történő jelentkezés 
időpontjáról, valamint az óvoda 2016. évi nyári zárva tartási rendjének 
meghatározásáról szóló határozati-javaslatok elfogadását. 
 

Kovács Tamás polgármester: Kérdezi a jelenlévőket, hogy van-e valakinek 
hozzászólása, észrevétele, kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban? 
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A jelenlévők részéről további hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el. 
 
Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez további 
hozzászólás, észrevétel, kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. 
Megkérdezi ki ért egyet a jelentkezés időpontjainak meghatározásáról szóló 
határozati-javaslat elfogadásával?  
 

 
Kovács Tamás polgármester szavazás után 
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat 
képviselő-testülete 9 igen szavazattal,  tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
 
56/2016. (III.29.) Kt. számú  HATÁROZAT 
Óvodába történő jelentkezés  
időpontjának meghatározása.  
 
 
 

1. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
az óvodai beiratkozás időpontját 2016. április 20-21. 
napja  8.00-16.00 óra közötti időtartamban határozza 
meg.  A beiratkozás helye: I. számú Óvoda, 6449 
Mélykút, Petőfi tér 5.   
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a 
határozat mellékletét képező hirdetménynek az 
önkormányzat honlapján illetve a helyben szokásos 
módon történő közzétételére. 
 
Felelős: Kovács Tamás polgármester 
Határidő: 2016. április 4.  (2. ponthoz) 
 

Melléklet az 56/2016.(III.29.)Kt. számú határozathoz 
 

 

HIRDETMÉNY 

a 2016/2017-es nevelési évre felvételre történ ő jelentkezés rendjér ől, valamint 

nyílt nap tartásáról  

 

Mélykút Város Önkormányzat a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról  szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 

(továbbiakban: EMMI rendelet) 20.§-ának (1) és (1a) bekezdése értelmében a 
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2016/2017-es nevelési évre felvételre történ ő jelentkezések rendjével 

kapcsolatban az alábbi hirdetményt teszi közzé: 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) 

bekezdése értelmében az óvoda a gyermek három éves korától a 

tankötelezettség kezdetéig nevel ő intézmény. Az EMMI rendelet 12. § (1) 

bekezdése alapján az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes 

óvodai életet megában foglaló foglalkozások keretében folyik. 

 

Az Nkt. 49. § (1) bekezdése értelmében az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés 

alapján történik. Az óvodába a gyermek – az Nkt.-ben foglalt kivétellel – harmadik 

életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét 

bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. Az Nkt. 8. § (1) bekezdése 

alapján az óvoda felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is, aki a harmadik 

életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a 

településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves 

és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. A közoktatásról szóló 

1993. évi LXXIX. törvény 24. § (3) bekezdése, valamint az Nkt. 72. § (1) bekezdése 

alapján kötelező a gyermek számára az óvodai nevelésben való részvét el napi 

négy órában abban az évben, amelyben az ötödik élet évét betölti, az óvodai 

nevelésben való részvétel teljesítéséért a szül ő felelős. Az Nkt. 49. § (2) 

bekezdése értelmében a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, 

átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, 

átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető 

gyermekek számát, az óvodavezető bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a 

felvételre. Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az 

óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt. 

 

A szül ő az óvodai nevelésben történ ő részvételre jogszabály alapján kötelezett 

gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által kö zzétett közleményben vagy 

hirdetményben meghatározott id őpontban. A napi négy órában óvodai nevelésre 

kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét 

külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 
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tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában 

tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. 

 

A sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelése a többi gyermekkel azonos 

óvodai csoportban történik. A valamely nemzetiséghez tartozó gyermekek nevelése 

magyar nyelven történik.  

 

Az óvoda felvételi körzetér ől szóló tájékoztatás:  

Az Óvoda körzethatára Mélykút város közigazgatási területe.  
 
 

A 2016/2017-es nevelési évre felvételre történ ő jelentkezés id őpontja:  

2016. április 20-21.   8.00 – 16.00 óra  

A jelentkezés helye: I. számú Óvoda (6449 Mélykút, Petőfi tér 5.) 

 

 

A gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratok , dokumentumok:   

- a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági 

igazolvány, 

- továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági 

igazolványa, 

- nem magyar állampolgárságú kiskorú beíratásánál a szülőnek igazolnia kell 

azt is, hogy a gyermek milyen jogcímen tartózkodik Magyarország területén. 

 

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése eseté n alkalmazható 

jogkövetkezmények:  

A kötelező felvételt biztosító óvoda vezetője az Nkt. 45. § (10) bekezdése szerint 

megküldött nyilvántartás alapján értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában 

tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha a 

gyermeket az óvodába nem íratták be.  

 

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlé sének határnapja:  

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését 

írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a 
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szülővel. Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek átvétele esetén 

az óvoda vezetője a döntésről értesíti az előző óvoda vezetőjét. Az óvodavezető a 

döntésről legkésőbb 2016. június 1. napjáig értesíti a szülőket. 

 

A jogorvoslati eljárás szabályai:  

 

Az óvodavezető döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására 

jutásától számított 15 napon belül eljárást megindító kérelmet nyújthat be az 

óvodavezetőnél. Az óvodavezető az eljárást megindító kérelmet az ügy összes 

iratával együtt nyolc napon belül – elbírálás céljából -  megküldi a fenntartó 

önkormányzat jegyzőjéhez. Az ügyben a fenntartó jár és hoz másodfokú döntést. A 

szülő a fenntartó döntésének a bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstől számított 

30 napon belül jogszabálysértésre hivatkozással.  

 

2. Az Óvoda 2015. évi nyári zárva tartási rendjének  meghatározása.  

 

Kovács Tamás polgármester: Az EMMI rendelet 3. § (7) bekezdése többek között 
rendelkezik arról, hogy az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb február 
tizenötödikéig, a nevelés nélküli munkanapokról legalább hét nappal a zárva tartást 
megelőzően a szülőket tájékoztatni kell. Az óvodavezető felmérte a nyári időszakban 
felmerülő ellátási igényeket, mérlegelte a munkáltatói feladatok ellátását, a dolgozók 
szabadságolásának, valamint az óvodák nagytakarításának ütemezési lehetőségeit, 
amelyeket összevetve az alábbi zárva tartási rendet terjesztette a Képviselő-testület 
elé: 
 - az I. számú Óvoda 2016. augusztus 8. – augusztus 12. napjáig tart zárva, 
 - a II. számú Óvoda 2016. június 20. – augusztus 5. napjáig tart zárva. 

 

Az I. számú Óvoda zárva tartása alatt a II. számú Óvoda, a II. számú Óvoda zárva 
tartása alatt az I. számú Óvoda látja el a gyermekek felügyeletét.  
 

Megkérdezi ki ért egyet az óvoda 2016.évi nyári zárva tartási rendjének 
meghatározásáról szóló határozati-javaslat elfogadásával?  
 

 
Kovács Tamás polgármester szavazás után 
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat 
képviselő-testülete 9 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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57/2016. (III.29.) Kt. számú     HATÁROZAT 
Óvoda 2016. évi nyári zárva tartási rendjének 
meghatározása.  
 

1. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat által 
fenntartott Mélykút Város Önkormányzat Óvodája tagintézményeinek 2016. évi 
nyári zárva tartásának rendjét az alábbi időpontokban határozza meg: 

        - az I. számú Óvoda 2016. augusztus 8. – augusztus 12. napjáig tart zárva, 
        - a II. számú Óvoda 2016. június 20. – augusztus 5. napjáig tart zárva. 

 Az I. számú Óvoda zárva tartása alatt a II. számú Óvoda, a II. számú Óvoda 
zárva tartása alatt az I. számú Óvoda látja el a gyermekek felügyeletét.  

 
2. A Képviselő-testület felkéri az óvodavezetőt, hogy az Óvoda a nyári zárva 

tartási rendjéről haladéktalanul tájékoztassa a szülőket.  
 
Felelős: Mackó Zoltánné óvodavezető-helyettes 
Határidő: azonnal 
 
 
12. Sára-fa Bt (Bácsalmás, 6430 Szabadság u.17.) sz ám alatti vállalkozás 
kérelme.  
 
Előadó: Kovács Tamás polgármester  
 
Napirendi pont tárgyalása a 25-522016. számú írásbeli előterjesztés alapján történt, 
mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot a Gazdasági Bizottság tárgyalta, 
melynek jegyzőkönyve külön csatolva. 
 
 
Kovács Tamás polgármester: Mint azt a szóban forgó területen láthatják egy 
autómosó építését kezdte meg a vállalkozó. Az ingatlan saját tulajdon. Annyit kell 
tudni róla, hogy az ingatlan tulajdonosa megkereste az önkormányzatot, hogy az 
önkormányzat járuljon hozzá egy területnek a használatához azért, hogy a mosóhoz 
a ráhajtást tudja biztosítani. Kéri a Gazdasági Bizottságot, hogy ismertesse 
határozatát.   
 
 
Novák László képviselő: Ismerteti a Gazdasági Bizottság határozatát, mely szerint a 
bizottság felkéri a polgármesteri hivatalt, hogy a képviselő-testületi ülésig vizsgálja 
meg annak a lehetőségét, hogy alkalmazható-e a kérelemre a közterület használati 
engedély. Amennyiben igen, úgy javasolja a közterület használati engedélyt megadni 
a kérelemre. 
 
 
Vargáné dr.Egyed Ilona jegyző: Nem alkalmazható. Szolgalmi jog vagy átjárási jog 
biztosításáról volt szó az előterjesztésben, nem közterület használatról. A közterület 
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használat azt jelenti, hogy egy területet ideiglenes használ, de ő bejárást illetve a 
burkolást kérte.  
 
 
Kovács Tamás polgármester: Azt tudni kell, hogy amikor az ingatlan értékesítésre 
került, akkor a két ingatlanba értékesítésre került a mögötte lévő árok is valamilyen 
oknál fogva, mely így magántulajdonba került. Az árkot a vállalkozó betemetni nem 
tudja, mert műtárgy, viszont így nincs bejárási lehetősége.  
 
 
Kiss István alpolgármester: Ő úgy gondolja, hogy ha hozzáfog valamit beruházni, 
akkor előtte a szakhatóságokkal egyeztetnie kellett volna. Javasolja, hogy kerüljön 
elutasításra a kérelem. 
 
 
Kovács Tamás polgármester: Véleménye szerint a vállalkozó meg fogja tudni oldani 
más módon a saját területén a közlekedést.  Az ingatlant megtekintett állapotban 
vásárolta meg.  Kérdezi a jelenlévőket, hogy van-e valakinek hozzászólása, 
észrevétele, kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban? 
 
 
A jelenlévők részéről további hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el. 
 
 
Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez további 
hozzászólás, észrevétel, kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. 
Megkérdezi ki ért egyet az „C”  határozati-javaslat elfogadásával?  
 

 
Kovács Tamás polgármester szavazás után 
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat 
képviselő-testülete 9 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
 
58/2016. (III.29.) Kt. számú     HATÁROZAT 
Sára-fa Bt (Bácsalmás, 6430 Szabadság 
u. 17.) szám alatti vállalkozás kérelme. 
 
 

Mélykút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
nem járul hozzá az önkormányzat tulajdonát képező 
Mélykút belterület 2392/7. helyrajzi számú ingatlan 
használatához, melynek célja gépkocsi forgalom és 
gépjárművek rövid idejű parkolása. 
 
Felelős: Kovács Tamás polgármester 
Határidő: 2016. április 15. (a határozat megküldésére) 
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13. Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, M űvészeti és Kulturális Nonprofit 
Kft nyitvatartási id ővel kapcsolatos kérelme.  
 
Előadó: Hurton Zoltán ügyvezet ő 
 
 
Napirendi pont tárgyalása a 25-67/2016. számú írásbeli előterjesztés alapján történt, 
mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot a Humánpolitikai Bizottság és a 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyvei külön csatolva. 
 
Hurton Zoltán ügyvezető: A két bizottság megtárgyalta az előterjesztést, egy bérleti 
díjjal kapcsolatban van eltérő véleménye a bizottságoknak, kéri a testületet, hogy 
vitassa meg.  

 
 

Kopcsek Tamás képviselő: Ismerteti a Humánpolitikai Bizottság határozatát, mely 
szerint a bizottság elfogadásra javasolja a Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, 
Művészeti és Kulturális Nonprofit Kft. nyitvatartási idővel kapcsolatos kérelmét az 
alábbi kiegészítésekkel: a kérelem 3. oldalán „A bérleti díj mértéke:1500 Ft/óra” 
tévesen került feltüntetésre, ennek elhagyását javasolja, a kérelem 3. oldalán az (1) 
bekezdésben a) pontjában helyesen nevelési-oktatási intézmények kifejezés 
javasolja szerepeltetni,60 Ft/fő ( étkészlet, pohár, terítő) díjtétel kerüljön elhagyásra, 
a szakkörök nem kerültek feltüntetésre a kérelemben, ezt indokolt pótolni. 

 
 
Dr.Sztantics Péter képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozatát, 
mely szerint a bizottság  az előterjesztéshez képest az alábbi módosításokkal 
javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek a Mélykúti Önkormányzati 
Közszolgáltatási, Művészeti és Kulturális Nonprofit Kft. nyitvatartási idővel 
kapcsolatos kérelmét: az ügyvezető szóbeli tájékoztatása alapján a kérelem 3. 
oldalán „A bérleti díj mértéke:1500 Ft/óra” tétel tévesen került feltüntetésre, ezért 
ennek elhagyását javasolja, a kérelem 3. oldalán az (1) bekezdés a) pontjában 
helyesen a „nevelési-oktatási intézmények” kifejezést javasolja szerepeltetni. 
Véleményük szerint az 1500.- Ft óradíj akármilyen rendezvény esetén nem sok és 
semmilyen pótlási lehetősége nincs a művelődési háznak. Ezek törékeny dolgok, 
belefér a bérleti díjba. 
 
 
Kopcsek Tamás képviselő: A Humánpolitikai Bizottság  ülésén arról beszéltek, hogy 
az eddigi bérleti díjak is tartalmazták az étkészletek,terítők használatát.  
 
 
Mikó Lászlóné képviselő: Ő volt az egyik, aki javasolta, hogy ne kerüljön feltüntetésre 
a 60.-Ft/fő használati díj. Eddig sem készült erre külön számla, benne volt a 
terembérleti díjban. Ha ott van egy rendezvény, akkor adott, hogy az ottani terítők, 
étkészletek vannak felterítve.  
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Kiss István alpolgármester: A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javaslatával ért egyet. 
A használatuk költségekkel jár, mosogatni, mosatni kell, vegyszereket meg kell 
venni, és a 60 Ft/fő összeg elenyésző.  
 
 
Kovács Tamás polgármester: Kérdezi a jelenlévőket, hogy van-e valakinek további 
hozzászólása, észrevétele, kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban? 
 
 
A jelenlévők részéről további hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el. 
 
 
Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy további hozzászólás, észrevétel, 
kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. Mindkét bizottság javaslatában 
elhangzott, hogy a 3. oldalon „A bérleti díj mértéke:1500 Ft/óra” tétel tévesen került 
feltüntetésre, ezért ennek elhagyását javasolták, a kérelem 3. oldalán a felsorolás az 
előzőekben elfogadott közművelődési rendeletből kerül átemelésre, ezért erről nem 
kell dönteni. kifejezés kerüljön használatra. Először úgy teszi fel szavazásra, hogy a 
fent említett két tétel javításra kerül és a  60.- Ft/fő (étkészlet, pohár, terítő) 
használati díj pedig  szerepel a bérleti díjak között.  Megkérdezi ki ért egyet 
javaslatának elfogadásával?  
 

 
Kovács Tamás polgármester szavazás után 
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat 
képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 2 
tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

 
59/2016. (III.29.) Kt. számú     HATÁROZAT 
A Nonprofit Kft. által alkalmazott terembérleti díjak meghatározása, illetve a 
közösségi terek nyitvatartási idejének meghatározása. 
 

I. Bérleti díjak:  

1. Művelődési Ház      Nagyterem:        2.200,-Ft/óra,   Klubterem:          1.700,-Ft/óra. 

Tartós terem bérbeadások esetén (Nyelvtanfolyam, kressz tanfolyam, stb.) az 
időszakra vonatkozó terembérleti szerződést kötünk. A számítás alapja 1600,-Ft/óra.                         
Egyéb foglalkoztatást elősegítő képzések felzárkóztató tanfolyamok, 
képzőintézményekkel vagy azokat segítő szervezetekkel megkötött bérleti szerződés 
alapján az alábbiak szerint kerül megállapításra.  

- óradíj esetén:  min óradíj 500,-Ft/óra 
- alkalom esetén: min. 3.000,-Ft/alkalom (mely nem haladhatja meg a napi 6 

órát) 
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Egyéb családi és társas nem üzleti és teremigények esetén az alábbi óradíjat 
alkalmazzuk. 

Családi rendezvények: névnap, születésnap, keresztelő, esküvő, ballagás, 
lakodalom stb. 

- 1300,-Ft/óra/kisterem, teakonyha, wc-k, bútorzat 
- 1500,-Ft/óra/nagyterem, kisterem, teakonyha, wc-k, bútorzat 

Teljes intézmény használata: 2200,-Ft/óra 

                                               60,-Ft/fő(étkészlet használat, pohár, terítő) 

2. Sportcsarnok óra díja            2000,-Ft/óra (kivéve a rendeletben foglaltakat) 

A településen kívüli szervezetek részére, kizárólag sport és kulturális rendezvények 
lebonyolítására! 

A Mélykúti sport és civil szervezetek, önszerveződő egészségmegőrző és rekreációs 
vagy rehabilitációt szolgáló csoportok számára, kizárólag egészségmegőrző, sport 
és kulturális rendezvényeik, szervezett és előzetesen egyeztetett programjaik 
részére a teremhasználat ingyenes! 

A Sportcsarnok magán és családi rendezvényekre nem adható bérbe! 

II. Nyitvatartási id ő meghatározása:  

1. Művelődési Ház Mélykút, Tópart 58. 

                           DE.                            DU.                              ESTE 

Hétfő               8 – 12                       13 - 1530               RENDEZVÉNYFÜGGŐ            
Kedd               8 – 12                       13 – 21                 RENDEZVÉNYFÜGGŐ                    
Szerda             8 – 12                      13 – 1530              RENDEZVÉNYFÜGGŐ             
Csütörtök        8 – 12                       13 – 1530              RENDEZVÉNYFÜGGŐ   
Péntek             8 – 12                                                   RENDEZVÉNYFÜGGŐ 
Szombat                RENDEZVÉNYFÜGGŐ 
Vasárnap               RENDEZVÉNYFÜGGŐ 
Nyitvatartási időn túl, előre egyeztetett időpontban az ügyelet. 

2. Sportcsarnok Mélykút, Tópart 57. 

Az iskolai tanítási időszak alatt a nyitva tartás az órarendhez igazodik. 

Hétfő – Péntek   7 – 14 óráig 

14 óra után a Sportcsarnokban elhelyezett kiírás szerint 19 óráig DSE szakosztályai 
használják a Sportcsarnokot. 
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19-22 óráig a Civil szerveződések, amatőr focicsapatok a tömegsport rendezvények 
résztvevői számára biztosítjuk az intézmény használatát. 

A hétvégi nyitva tartás az aktuális igényekhez, versenyekhez igazodik. 

3. Alkotóház Mélykút, Hunyadi u. 18. 

Hétfő – Vasárnap  RENDEZVÉNYFÜGGŐ        
 

Felelős: Hurton Zoltán ügyvezető 

Határidő: 2016. április 1. 

 
14. Döntés a települési önkormányzatok rendkívüli ö nkormányzati támogatás 
igénylésér ől. 
 
Előadó: Kovács Tamás polgármester  
 
Napirendi pont tárgyalása a 25-61/2016. számú írásbeli előterjesztés alapján történt, 
mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva. 
 
 
Kovács Tamás polgármester: Múlt ülésen már említette, hogy a pályázat kiírásra 
került. A rekultivált hulladékudvaron illegálisan lerakott hulladék felrakodásának 
elszállítatásának, és ártalmatlanításának költségei szerepelnek a pályázatban.   
 
 
Görhöny Edit pénzügyi csoportvezető: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a 
pályázatokat folyamatosan, de legkésőbb szeptember 30-ig lehet benyújtani.  Egy 
évben 2 alkalommal van lehetőség a benyújtásra.   
 
 
Dr.Sztantics Péter képviselő. Ismerteti a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozatát, 
mely szerint a bizottság javasolja a képviselő-testületnek a határozati javaslat 
elfogadását. 
 
 
Kovács Tamás polgármester: Kérdezi a jelenlévőket, hogy van-e  valakinek további 
hozzászólása, észrevétele, kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban? 
 
 
A jelenlévők részéről további hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el. 
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Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez további 
hozzászólás, észrevétel, kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. 
Megkérdezi ki ért egyet a határozati-javaslat elfogadásával?  
 

 
Kovács Tamás polgármester szavazás után 
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat 
képviselő-testülete 9 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
 
60/2016. (III.29.) Kt. számú     HATÁROZAT 
a települési önkormányzat rendkívüli önkormányzati támogatása a települési 
önkormányzatok működőképességének megőrzésére vagy egyéb, a feladataik 
ellátását veszélyeztető helyzet elhárítására. 
 
 

1. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatási igényt nyújt be a 
belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter által meghirdetett települési 
önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása a települési 
önkormányzatok működőképességének megőrzésére vagy egyéb, a feladataik 
ellátását veszélyeztető helyzet elhárítására Magyarország 2016. évi központi 
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklete alapján. 

2. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 
és a jegyzőt a pályázat aláírására. 

 
Felelős: Kovács Tamás polgármester 

      Határidő: 2016. május 15. 
 
 

 
15. Gondozási Központ üres álláshely betöltése irán ti kérelme.  
 
Előadó: Deákné Traski Katalin igazgató  
 
Napirendi pont tárgyalása a 25-/2016. számú írásbeli előterjesztés alapján történt, 
mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva. 
 
 
Deákné Traski Katalin igazgató: Az előterjesztését szeretné kiegészíteni azzal, hogy 
még egy álláshelyet kérne. Az idősek otthonában március 24-vel egy gondozói 
álláshely megüresedett, közös megegyezéssel megszűnt az egyik kollégának a 
munkaviszonya, és az ő helyét is szeretné betölteni.  
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Dr.Sztantics Péter képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozatát, 
mely szerint a bizottság – az intézményvezető szóbeli kiegészítésére tekintettel - 
javasolja a képviselő-testületnek két üres álláshely betöltésének engedélyezését.   
 
 
Kovács Tamás polgármester: Kérdezi a jelenlévőket, hogy van-e valakinek további 
hozzászólása, észrevétele, kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban? 
 
 
A jelenlévők részéről további hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el. 
 
Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez további 
hozzászólás, észrevétel, kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. 
Megkérdezi ki ért egyet a két álláshely betöltésének engedélyezésével?  
 

 
Kovács Tamás polgármester szavazás után 
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat 
képviselő-testülete 9 igen szavazattal,  tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
 
61/2016. (III.29.) Kt. számú     HATÁROZAT 
Gondozási Központban üres álláshely betöltésének 
engedélyezése.  
 
 

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta Mélykút Város Önkormányzat 
Gondozási Központja vezetőjének 2 álláshely 
betöltésének engedélyezése iránti kérelmét, és 
megállapította, hogy az álláshelyek betöltése 
szakmai és jogi szempontból szükséges, így annak 
2016. május 1. napjával való betöltéséhez 
hozzájárul. 

  
Felelős: Kovács Tamás polgármester 
Határidő: 2016. április 15. (a határozat 
megküldésére) 

  
 
 
16. A település rossz állapotú utcáinak felmérése é s javaslattétel a felújításukra 
vonatkozó rangsor megállapítására.  
 
Előadó: Torma Gábor a Gazdasági Bizottság elnöke 
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Napirendi pont tárgyalása a 25-58/2016. számú írásbeli előterjesztés alapján történt, 
mely csatolva a jegyzőkönyvhöz.  
 
 
Torma Gábor képviselő: Mivel a rendelkezésre álló pontos összeget még nem 
ismerik, megpróbálták úgy összerakni a javaslatot, hogy azokat az utcákat, ahol 
legrosszabb az út minősége, mindenképpen egy zúzott köves burkolttal kellene 
ellátni, hogy a mentő, és egyéb szállítójárművek el tudjanak rajta menni. Ahol a 
legrosszabb a helyzet az Attila u, Dózsa Gy. utcai rész, ahol mindig térdig ér a sár, 
és a Bercsényi utcának az utolsó szakasza. A továbbiakban ismerteti a bizottság 
határozatát. A településen rossz állapotú utcáinak rendbetételére kiosztott rangsort 
javasolja a képviselő-testület részére elfogadni. 
 
 
Kovács Tamás polgármester: Mivel van egy elsődleges lista ezekre az utcákra 
kérjenek olyan ajánlatot, mi elsősorban zúzottkő terítésre vonatkozik, de a 
későbbiekben akár aszfalt is kerülhessen rá. Meglátják, hogy milyen összegű 
ajánlatok érkeznek.  Az önkormányzat erőforrásait mindenképpen figyelembe 
veszik. Az árakat befolyásolni fogja, hogy mekkora az elvégzendő munka, melyik 
utcában milyen munkálatokat kell végezni.  
 
 
Dr.Sztantics Péter képviselő: Korábban arról is volt szó, hogy mivel speciális a 
helyzet, és minden utca más, nem azonos műszaki tartalommal fogják 
megvalósítani. Azt beszélték, hogy inkább egy szakembert kellene megfizetni ki ezt 
magáénak tudná, és speciálisan erre készülne fel, dolgozna vele. A bizottság nem 
csak sorrendet állított fel, hanem meghatározták és javasolják a testületnek, hogy 
azok az utcák amik elhangzottak, mindenféleképpen kerüljenek felújításra. Vannak 
földutak, aminek a kivitelezése most nem biztos, hogy most, lehet csak jövőre 
készülne el, hiszen nem ebben az évben kell elkölteni a rendelkezésre álló forrást. 
Továbbá azt is tárgyalták, hogy várhatóan kijön ebben az évben még útépítő 
gépekre pályázat, ami 95 % támogatású. Megbeszélték, hogy elkészülne egy 300 
méteres „minta” utat, meglátják, hogy mennyibe fog kerülni. Az már összehasonlítási 
alap a többire. Van készleten zúzottkő is, nem kell az összes mennyiséget 
megvásárolni.  
 
 
Kovács Tamás polgármester: A tervek rendelkezésre fognak állni. Olyan tervek 
készülnek folyamatában, ami arra is jó, hogy zúzott kövest kapjon és arra is jó, hogy 
később esetleg aszfalt terítést is kapjon. A műszaki szakember megbízásával 
egyetért.  
 
 
Földes István alpolgármester: Nagyon jól megfogalmazta a bizottság a határozatát, 
a 8. pontra térne ki. Valóban a nem megfelelő padka miatt a víz sokat ront az út 
minőségén. A padkázást gléderrel elkezdték a Jókai utcában. Ez minden évben 
hatalmas vitát teremt a lakosság körében, de a kövesút többet ér, mint a levágott 50 
cm fű. Kéri a testületet, hogy támogassák a padkázást. Szakemberrel egyetért, 
reméli találnak  megfelelőt, aki fel tudja mérni, hogy melyik utcában mire van 
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szükség. A 9. pontban leírtak-nagy tömegű gépjárművek forgalmának lekorlátozása-  
már egy későbbi lépés, de kénytelenek lesznek egy-két utcában meglépni.  
 
 
Kovács Tamás polgármester: Torma Gábor képviselőnek volt korábban egy 
felvetése, ha az 55-ös főúttal párhuzamosan és keresztirányban is megtalálják 
azokat az utcákat, amik terhelése elbírja a nagyobb gépeket, akkor tudják ezekre 
irányítani a forgalmat, és a többit tudnák tehermentesíteni a nagy gépektől. Tudja, 
hogy ez nem egyszerű, hiszen mindenki a háza előtt szeretne megállni.  
 
 
Torma Gábor képviselő: Ha szakmai szemmel megnézi valaki, hogy mi a feladat, úgy 
gondolja, hogy mindenképpen gyakorlott munkaerőt igényel az elvégzése. Rutin kell 
ezekhez.  Javaslata egy olyan céget keresni, ahol megvan a szakmai tapasztalat, de 
hajlandó arra is, hogy bevonja az önkormányzat lehetőségeit is.  A cél az lenne, hogy 
az egész megvalósuljon, ami a térképen be van rajzolva.  
 
 
Novák László képviselő: Torma Gábor képviselőnek mondja, hogy aki megkapta a 
mérnöki diplomát, az el tudja végezni a feladatot. Egyetért azzal, hogy ne csak a fele 
készüljön el. A 3. pontot a bizottság javaslatából kivenné. Elnézést kér bizottságtól, 
hogy nem tudott ott lenni az ülésen a végéig, ezt ott is jelezte volna. Nem  mondaná 
ki, hogy nem szükséges a zúzott köves terítés, mert így kizárja azt az utcát 
egyértelműen.  Ha egy ház van ott, az is nagyon szeretne bejárni. A sorrenddel 
egyetért és mehetnek tovább, amíg van pénz. Nem zárná ki egyik utcát sem. Azt 
lehet mondani, hogy elfogyott a keret. A legutolsó alkalommal is azért harcolt, hogy 
ne költsenek a forrásból, szeretne minél több pénzt összeszedni az utcák javítására. 
Nem fogja javasolni a hármas pontot. Szeretné, ha minden földes utca kapna 
zúzottkövet.  
 
 
Földes István alpolgármester: A 3. pontban felsorolt pl. a - Mondovics vendéglő és a 
Nyár utca között - nincs ház, nincs értelme a zúzottkőnek. A másik említett szakaszt 
nem tudja. Úgy gondolja, ha nincs ház az utcában, akkor nem szükséges a 
zúzottköves terítés.  
 
 
Novák László képviselő: Csak azt kéri, hogy ne írják le, hogy nem szükséges.  
 
 
Torma Gábor képviselő: A Dankó utcai részen homok van, nincs sár, ott el lehet 
járni, de részéről elfogadja, vegyék ki a 3.pontból a nem szükséges mondatrészt.   
 
 
Kovács Tamás polgármester: Kérdezi a jelenlévőket, hogy van-e valakinek 
hozzászólása, észrevétele, kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban? 
 
 
A jelenlévők részéről további hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el. 
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Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez további 
hozzászólás, észrevétel, kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. 
Megkérdezi ki ért egyet a határozati-javaslat elfogadásával úgy a határozati javaslat 
3. pontja javításra kerül az alábbiak szerint: Amennyiben a rendelkezésre álló forrás 
még engedi zúzott köves terítés kapjanak  az alábbi utcák (jellemzően nem lakott 
ingatlanok vannak). Amennyiben a rendelkezésre álló forrás nem engedi –  gépi 
erővel – gléderrel – szükséges a rendbetétele: Rákóczi utca délről párhuzamos 
szakasza (Mondovics vendéglő – Tavasz u. között), Kisfaludy utca, Pesti utca 
Dankó utcától délre fekvő szakasza. 
  

 
Kovács Tamás polgármester szavazás után 
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat 
képviselő-testülete 9 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
 
 
62/2016. (III.29.) Kt. számú     HATÁROZAT 
A település rossz állapotú utcáinak 
felmérése és döntés a felújításukra 
vonatkozó rangsorról. 
 
 
A Képviselő-testület a település rossz állapotú utcáinak felújítására a Gazdasági 
Bizottság javaslata alapján az alábbi rangsort határozza meg: 
 
1. Elsődlegesen zúzott köves terítést az alábbi utcák kapjanak – vízelvezető árok 
megépítésével: 
Galamb utca (Szabadság tér – Damjanich u. között) a mennyiben lehet őség van 
rá, akkor aszfaltos legyen , Bercsényi utca (Ady E. u. – Eötvös u. között), Attila 
utca, Dózsa utca (Madách u. – Jánoshalmi u. között), Kölcsey utca, Sallai utca 
(szennyvíz átemelő – Templom u. között), Nagy utca (Eötvös u. – Dankó között), 
Kinizsi utca, Dankó utca (Új u – Nagy u között), Rákóczi u. 55-ös főúttal délről 
párhuzamos szakaszból: Rákóczi u. 40. – Damjanich u. között, Szabadság tér 
(Galamb u – Damjanich u. között), Tavasz utca (Béke u. – tól végéig), Damjanich 
utca (volt Hámán Kató u – végéig), Lénárd utca, Vezér utca (Bartók B. u. – 
Széchenyi u. között), Új utca 1 – 14., Árpád utca burkolatlan része, Vörösmarty utca, 
Táncsics utca (Traktorosok u. – Nyár u. között) , Rigó utca vége. 
 
2. Amennyiben az anyagi források lehetővé teszik, akkor zúzott köves terítést 
kapjanak az alábbi utcák (amennyiben a rendelkezésre álló forrás nem fedezi a 
költségeket, akkor gépi erővel – gléderrel – az utca rendbetétele szükséges): 
Botond utca, Béke utca burkolatlan szakasza, Templom utca (Eötvös u. – Sallai u. 
között), Kis utca (Rózsa u. felöli köz), volt Hámán Kató utca, Pacsirta utca – Magyar 
utca közötti 1. köz, Új utca 14 – Arany János u. közötti földes szakasz, Dankó utca 
település északi határáig 2 utca, Bem tér (Szent László u. – Templom u. közötti 
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szakasz), Széchenyi utca burkolt úttal párhuzamos szakaszai, Vezér utca temető 
mögötti szakasz. 
 
3. Amennyiben a rendelkezésre álló forrás még engedi zúzott köves terítés kapjanak 
az alábbi utcák (jellemzően nem lakott ingatlanok vannak). Amennyiben a 
rendelkezésre álló forrás nem engedi –  gépi erővel – gléderrel – szükséges a 
rendbetétele:  
Rákóczi utca délről párhuzamos szakasza (Mondovics vendéglő – Tavasz u. között), 
Kisfaludy utca, Pesti utca Dankó utcától délre fekvő szakasza. 
 
4. a Vidékfejlesztési Pályázati forrásra pályázni kell a külterületen elhelyezkedő 
Világos utcának a felújítására, vagy építésére, valamint szintén a Vidékfejlesztési 
Pályázati forrásból javasolják földmunkagép, útkarbantartó gép megvásárlását is. 
 
5. Rossz burkolattal rendelkező utcák felújítása, szükséges mértékben 
újraaszfaltozása: 
Új utca 55-ös számú főút és a Dankó utca közötti szakasza, Nagy utca (Kossuth u. – 
Eötvös u. között), Május 1. utca, Nyár utca. 
 
6. Madách utcát lehetőség szerint szélesíteni szükséges. 
 
7. Mátyás király utca felújítására fel kell kérni a közút kezelőjét. 
 
8. A település összes utcájában lehetőség szerint el kell végezni az út padkázását, 
hogy a csapadék miatt ne romoljon tovább az út minősége. 
 
9. Az újonnan zúzott kővel terített, valamint gléderrel rendbe hozott utcákról külön 
döntés alapján a nagy tömegű gépjárművek forgalmát korlátozzák le, vagy tiltsák ki. 
 
10. A munkák elvégzésére kért árajánlatot úgy kell megkérni, hogy az ajánlat 
megadásakor vegyék figyelembe az önkormányzatnál rendelkezésre álló 
erőforrásokat, illetve alapanyagot is. 
 
11. A képviselő-testület javasolja polgármesternek, hogy az útépítési munkák 
elvégzéséhez műszaki ellenőri vagy mérnöki végzettséggel rendelkező szakember 
kerüljön foglalkoztatásra a megfelelő minőségű munka elvégzése érdekében.  
 
 
Felelős: Kovács Tamás polgármester 
Határidő: árajánlatok  bekérésére: 2016. június 30.  
                2017. szeptember 30. (munkák elvégzésére) 
 
 
17. Az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatási 
kérelmek elbírálása.   
 
Előadó: Kovács Tamás polgármester 
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Napirendi pont tárgyalása a 25-60/2016. számú írásbeli előterjesztés alapján történt, 
mely csatolva a jegyzőkönyvhöz.  
 
 
Kovács Tamás polgármester: Elmondja, hogy a 14 civilszervezetek nyújtotta be 
pályázatát a beadási határidőig.  Az előterjesztéshez csatolt mellékletben 
szerepelnek a szervezetek név szerint, igényelt támogatási összeg és támogatási cél  
feltüntetésével, valamint látható az előző évi igénylés és a részükre nyújtott 
támogatás összege is. Új civilszervezet a Polgárőr Egyesület, ők még nem 
igényeltek eddig támogatást. A Mélykúti Gyermekekért Alapítványon keresztül a 
Mélykúti Vadvirág Táncegyüttes, mint nem bejegyzett szervezet,  és a SZIN-KÓPÉ 
Színi Tanoda mint nem bejegyzett szervezet nyújtotta be pályázatát. Ezen felül a 
Hagyományőrző Mélykúti Asszonykórus és Mélykút Város Nyugdíjas Klubjai, 
valamint a Boogie Night Aerobic Tánccsoport nyújtott még be pályázatot, melyet a 
táblázat nem tartalmaz, és szintén nem bejegyzett szervezetek. Az előterjesztéshez 
csatolásra került a Jánoshalmi Tűzoltóság - mint önkormányzati tűzoltóság kérelme, 
hivatkozva a törvény adta kötelezettségükre, mely alapján 4.249100.- Ft támogatást 
kérnek az önkormányzattól település arányosan. Elmondja a képviselőknek, hogy a 
tűzoltóságnál vannak a hívatásos tűzoltóságok, mint pl. Kiskunhalas, Baja és vannak 
az önkormányzati tűzoltóságok, melyeket az önkormányzatok tartanak fenn. Ilyen 
Jánoshalma és Bácsalmás, melyeket a katasztrófavédelem nem 100 %-ban támogat. 
Ezeken a tűzoltóságokon azt várja el az önkormányzatoktól, hogy tegyenek bele 
pénzt. A törvény nem fogalmaz egyértelműen. Minimális feltételeket ír elő,  de senki 
nem tudja pontosan megfogalmazni, hogy mi is az a minimális feltétel. Hozzáteszi, 
hogy eddig nem fizettek Jánoshalmának, az is igaz, hogy ekkora összeget soha nem 
kértek. A katasztrófavédelem megyei igazgatója Farkasinszki Lóránt tű.alezredes 
keményen bírálta  a kistérségi  önkormányzatokat, amiért nem járulnak hozzá az 
összeghez. Olyan megfogalmazást indítottak el- Mélykút, Borota és Kéleshalom 
részéről – Jánoshalma felé, hogy amennyiben a testületek támogatják – akkor 
hajlandóak valamekkora összeggel támogatni a tűzoltóságot, de semmiképpen nem 
a Mélykúti Önkéntes Tűzoltóság terhére.  
 
 
Torma Gábort képviselő: Ha azt mondják, hogy Mélykúton ezért a pénzért vesznek 
fel hivatásos alkalmazásba tűzoltókat akkor a sajátjukat támogatnák. Inkább ezen 
kellene elgondolkodniuk.  
 
 
Kovács Tamás polgármester: Egyetért, ha tudnak fejleszteni, Mélykútra fejlesszenek. 
Kérdezi a jegyzőt, hogy megtehetik, hogy nem támogatják Jánoshalmát?  
 
 
Vargáné dr.Egyed Ilona jegyző: Igazából arról van szó, hogy támogatni kell vagy 
település arányosan, vagy lakosság arányosan. Mindenképpen megállapodást kell 
kötni, a testületnek kell jóváhagyni.  
 
 
Kovács Tamás polgármester: Támogatás az is, ha a Mélykúti Önkéntes Tűzoltóságot 
támogatja és a jánoshalmiaknak nem kell kivonulni akkora létszámmal, vagy 
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hamarabb vissza tud vonulni. Akár ki is tudnák mutatni, hogy mekkora az a „virtuális” 
költség, amit megtakarítanak Jánoshalmának. A támogatási szerződésbe ez is 
belefoglalható, hogy az önkéntes tűzoltó egyesület támogatásával gyakorlatilag 
támogatja a jánoshalmi önkormányzati tűzoltóságot is, hisz így kevesebbet kell 
vonulnia, kevesebb emberrel el tudja látni a feladatot. Néha a helyiek egészítik ki a 
rajukat. Több tűzoltóval- igaz önkéntesekkel- rendelkeznek mint Jánoshalma.  
 
 
Torma Gábor képviselő: Kérdezi, hogy Baja vagy Kiskunhalas mekkora összeget 
fizet? 
 
 
Kovács Tamás polgármester: Nem fizetnek. Tudni kell, hogy a hivatásos 
tűzoltóállományoknak, Kiskunhalasnak és Bajának területi ellátási kötelezettsége 
van, ami Mélykútra is vonatkozik. Ezen területen belül működnek az önkormányzati 
tűzoltóságok, ilyen Bácsalmás és Jánoshalma. Ők kisebb területi ellátással 
működnek a kiskunhalasi területből.  Jánoshalma ellátja területi kötelezettség alapján 
a saját városát, Mélykutat, Borotát, Kéleshalmát, de ez benne van egy nagyobb 
rendszerben is. Kiskunhalasnak jó hogy a jánoshalmi önkormányzati tűzoltóság 
működik, mert így tudja ellátni a körzetét úgy, ahogy szeretné. Látni kell ezt a 
kettősséget. pl. Kunfehértónak, vagy más  Kiskunhalas környéki településeknek azért 
nem kell fizetniük plusz pénzeket, mert hivatásos állományhoz tartoznak. Ez a kettős 
mérce igazságtalan, rengetegszer jelezték.  Ezt most tájékoztatásként mondta a 
testületnek erről most nem kell dönteniük. A civilszervezetek pályázatairól hozzanak 
döntést. Az ülésen megjelent a Mélykúti Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnoka, 
aki néhány szóban ismerteti pályázatuk tartalmát.  
 
 
Borsos Balázs parancsnok:  A beadott pályázatukhoz szeretne hozzászólni, hogy 
mire szeretnék fordítani a támogatási összeget. Az 1-es fecskendőjük tönkre ment, 
ami teljes motorfelújítást igényelt. Az igényelt 630 E forintból kb.150 E forintot erre 
fognak fordítani. Az autók biztosítási kötelezettségeit is ebből finanszírozzák, mely 
szintén magas összeg. Sajnos mindkét autó éves olajcseréje tavaly elmaradt anyagi 
okok miatt, ezeket az idén szeretnék elvégezni. Ahhoz, hogy az autóik 
működőképesek legyenek és mozogni tudjanak az igényelt összeg kb.75 %-át erre 
kell fordítaniuk. Szeretné, ha a továbbiakban is tudná támogatni a testület az 
egyesületet. Ahogy Torma Gábor képviselő is elmondta, ha már van saját egyesület 
akkor őket támogassák, hogy működőképesek legyenek. Úgy néz ki, hogy eddig 
sikerült. Tavalyi évben egy műszaki probléma miatt egyszer értek ki később a 
helyszínre mint a jánoshalmiak, a többi esetben több perces időelőnnyel érkeznek. 
Eszközök rendelkezésre állnak, állományilag megvannak, 22 fő végzett tűzoltó van, 
minden esethez 6-8 fő között tudnak vonulni. A minimum 6 fő szükséges, így viszont 
tudnak adni Jánoshalmának segítséget, mert ők általában létszámhiánnyal jönnek. 
Arra a felvetésre, hogy hivatásos állomány létesüljön Mélykúton annyit mond, hogy 
egyetlen módon lehetne, mégpedig őrs létesítésével. Tompán folyamatban van az 
alapítása, Kiskunmajsán most alakult. Egyik lényeges feltétele az alkalmassági 
vizsgán történő megfelelés, aminek komoly feltételei vannak, tanfolyamot kell 
elvégezni, és akár őrsöt is lehet alapítani. Jelen pillanatban Mélykút éppen hogy nem 
fehérfolt. A tűzoltóság berkein belül azokat a részeket hívják így, ahová 20 percen 
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belül nem tud kiérkezi tűzoltó. Jelen pillanatban Jánoshalma a Széchenyi vagy a 
Jókai utca végére már 18-25 perc között érkezik ki, forgalomtól függően. Hivatalosan 
térképileg 20 perc, ez az egyik, ami még nem indokolta meg az őrs létrehozását, 
mert még beleférnek az időbe.  
 
 
Radvánszki József önkéntes tűzoltó: Szeretne hozzászólni, inkább az emberi részét 
emelné ki. Parancsnok úrnak az elmúlt 2 évben sikerült maga köré gyűjteni 15-17 fős 
fiatal brigádot. Ők mind vizsgáztak az elmúlt években, fiatal, lelkes brigád. Egy kicsit 
megszegi a lelkesedésüket, hogy pl. amikor az erdőtűzhöz mentek,  kuncsorogni 
kellett, hogy tankolni tudjanak és eltudjanak menni 20 órázni, ahol se enni, se inni 
nem kaptak. Azt szeretné, ha látnák a fiatalok, hogy az önkormányzat is tesz ezért és 
ne úgy legyen  mint a tavalyi évben, hogy ha valami hiányzott, akkor folyamatosan 
kérték a  pénzt. Ne így legyen. Például most is volt egy vonulás húsvét este. Ő is 
részt vett benne, 7,5 perc alatt kiértek úgy, hogy otthonról indulnak. Ez mindig így 
van. Köszönik a támogatásokat, hogy megvásárolhatták a másik autót. Kéri, hogy 
továbbra is támogassák az egyesület. Ne az elegyen, hogy a tagdíjon kelljen emelni 
azért, hogy az egyéb dolgaikat el tudják látni.  A lelkesedés még megvan. Mindenki 
fizet azért, hogy tűzoltó lehessen. Kéri, hogy a kért összeggel támogassa az 
önkormányzat az egyesületet.   
 
 
Novák László képviselő: Radvánszki Józsefnek válaszolja, hogy amikor az önkéntes  
tűzoltóságnak érkezett a testület elé kérelme, támogatták őket. Amikor szólnak, 
kérnek, a testület pozitívan áll hozzá. Ez nem kérdés itt Mélykúton, hogy az 
egyesületet, ha önkéntes is, - támogatják. Maximálisan egyetért Torma Gábor 
képviselővel, hogy elsősorban inkább a helyi egyesületet támogassák. Ha lehet 
hivatásos állománnyá tenni és az a jobb megoldás, akkor az utat ki kell járni, a 
képviselő-testület valószínű támogatja. Köszönik a tűzoltók segítségét, ha húsvétkor, 
ha szilveszterkor kelnek fel, az nagy emberei lélekre utal, biztos, hogy kevesen 
tennék meg. Megemeli a kalapját előttük és még egyszer köszöni. Ha problémájuk 
van kéri jelezzék. Biztos benne, hogy az igényekkel nem esnek túlzásba, a 
legszükségesebbeket fogják jelezni.  
 
 
Kovács Tamás polgármester: Megköszöni Borsos Balázsnak és Radvánszki 
Józsefnek a hozzászólást. Javasolja térjenek rá a kérelmek elbírálására. A 
rendelkezésre álló összeg 4.600 E forint és 8.385. E forint a táblázatban szereplő 
kérelmek összege, továbbá  vannak a plusz kérelmek, amelyek nem szerepelnek a 
táblázatban, mert később kerültek benyújtásra.  Az összeg odaítélésénél javasolja, 
hogy a tavalyi támogatási összegeket vegyék figyelembe, azok kerüljenek 
beállításra.  A Budai Géza Diáksport Közhasznú Egyesület tavalyi évben 600 E forint 
támogatást kapott, idei évben is 600 E forintot kér. Javasolja a 600 E forint 
megítélést. Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesülete 100 E forintot kapott tavaly, idei 
ében 300 E forintot kérnek. Javasolja 100 E forint támogatást.  
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Torma Gábor képviselő: Tavalyi évben említésre került, hogy a művelődési ház 
kapcsán tudnak megspórolni pénzt, akkor azt a  civilszervezetek támogatására 
fordítják.  
 
 
Kovács Tamás polgármester: Igen szó volt róla, de az idei évben még nem tudnak 
megtakarítani, mert a végkielégítések kifizetetésre kell a pénz. A Mélykúti 
Egyházközségekért Alapítvány részére 100 E forint támogatást javasol, 
Nagycsaládosok Mélykúti Egyesülete 90 E forintot kér, javasolja a 90 E Ft 
megítélését. A Mélykúti Galamb-,Díszmadár-,Kisállattenyésztő és Természetvédő 
Egyesület 150 E forintot kér, itt is a tavalyi összeggel javasolja a  támogatást,  ami 50 
E Ft. A Rockenbauer Pál Természetjáró Egyesület minden évben 100 E forintot kér, 
javasolja a 100 E Ft megítélését, tartalmas programokat valósítanak meg. A Római 
Katolikus Plébánia 400 E Ft kér, 100 E forintot javasol. A Mélykúti Sportegyesület 
1.600 E forintot kér, javasolja 1.600 E forint támogatást. A Mélykúti Szederinda 
Népzenei Egyesület 700 E forint támogatásra nyújtott be kérelmet, 200 E forint 
támogatást javasol. Mélykúti Lovas Egyesület 800 E forintot kér, nagy rendezvényre 
készülnek.  
 
 
Torma Gábor képviselő: Igen. Amennyiben megfelelnek a feltételeknek, akkor az 
idén egy magasabb szintű versenysorozat kerülne megrendezésre, mely 4 napos 
lenne, több résztvevővel. További szponzorokat még keresniük kell.  
 
 
Dr.Sztantics Péter képviselő: Elég magas költségvetéssel tervezik a 300 éves 
Mélykút évfordulót. Kérdezi, hogy nincs átfedés a rendezvények között? Mert akkor 
abból a keretből is lehet finanszírozni pl. a lovasversenyt.  
 
 
Kovács Tamás polgármester: Előzetes tárgyalásokat folytat arra vonatkozóan, hogy 
a településen dolgozó nagy vállalkozók támogatnák a 300 éves Mélykút rendezvényt 
3 millió forinttal. Amennyiben ez sikerül akkor tudnak átcsoportosítani pénzt, de ez 
még nagyon kérdőjeles.  
 
 
Dr.Sztantics Péter képviselő: Nem átcsoportosításra gondolt, hanem arra, hogy az 
egyesület,  évfordulóhoz kapcsolódó programját  a 300 éves Mélykút programra 
szánt a pénzből támogatnák. 
 
 
Mikó Lászlóné képviselő: A Mélykúti Asszonykórust is lehetne ilyen formában 
támogatni,  a kórus is fellép az évfordulós ünnepségen.  
 
 
Kovács Tamás polgármester: Mikó Lászlóné képviselőnek mondja, hogy a nem 
bejegyzett civilszervezetekkel nem tudnak szerződést kötni. Vagy egy alapítványon 
keresztül tudják támogatni, vagy az önkormányzat saját rendezvényeként. Javasolja, 
hogy a Mélykúti Lovas Egyesületnek a kért 800 E forint támogatást is a 
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civilszervezetek támogatására szánt keretből biztosítsák. A Mélykúti Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület kért 630 E forintot, ez több mint tavaly, de hallhatták, hogy a 75 %-
át az összegnek az autók viszik el. Javasolja a 630 E forint beállítását. Mélykúti 
Polgárőr Egyesület 1.500 E forintot kér, ennyivel nem tudják támogatni. A Mélykúti 
Gyermekekért Alapítvány kérelmével kapcsolatban kéri Kopcsek Tamás képviselőt, 
hogy ismertesse a kérelem tartalmát.  
 
 
Kopcsek Tamás képviselő: A Vadvirág Tánccsoport működéséről elmondja, hogy a 
környező települések rendezvényein folyamatosan jelen vannak. Tavaly 16 
fellépésre hívták a csoportot. Az utazást saját pénzből finanszírozzák. Az idei évre 
eddig 9 felkérés érkezett, melyből 1 külföld. Eszék mellett van egy település ahol 3-4 
napos fesztivált szoktak rendezni, ide kaptak meghívást, melynek nagyon örül. A 
Nemzeti Bor Maraton záró ünnepségén Soltvadkerten fognak várhatóan fellépni a 
Szederinda zenekarral együtt. A lényeg, hogy eszközeik, ruháik vannak, de egy 
erdélyi anyagot eltáncolni egy sárközi ruhában nem helyénvaló. Szeretne egy erdélyi 
garnitúrát rendezni a gyerekeknek. Karaktercipőket is tartalmaz a kérelem, a 
gyerekek nőnek, pótolni kell.  
 
 
Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy a Nemzeti Kulturális Alapba az 
egyesület nem nyújtott be pályázatot?  
 
 
Kopcsek Tamás képviselő: Három évvel ezelőtt próbálkoztak akkor nem kaptak 
támogatást.  
 
 
Kovács Tamás polgármester: A Mélykúti Polgárőr Egyesületnek maximum 10 %-át 
javasolja a kért összegnek, javasol 150 E forint támogatást. A Mélykúti Gyermekekért 
Alapítvány 420 E forint támogatást kért, javasolja 360 E forint támogatás megítélését. 
A bejegyzett szervezetek  kérelmeit tárgyalták idáig.  Az egyesületek támogatására 
összesen 4.880.000.- Ft-ra tettek javaslatot. Mivel a 4.600.000.- Ft került a 
költségvetésben elkülönítésre, javasolja megemelni 4.880.000.- Ft összegre.  
Kérdezi a jelenlévőket, hogy van-e valakinek további hozzászólása, észrevétele, 
kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban? 
 
 
A jelenlévők részéről további hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el. 
 
 
Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez további 
hozzászólás, észrevétel, kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. 
Összefoglalja az elhangzottakat. Javaslatként elhangzott, hogy a  Budai Géza 
Diáksport Közhasznú Egyesület 600 E Ft, a Mozgáskorlátozottak Mélykúti 
Egyesülete 100 E Ft, a  Mélykúti Egyházközségekért Alapítvány 100 E Ft, a  
Nagycsaládosok Mélykúti Egyesülete 90 E Ft, a  Mélykúti Galamb-, Díszmadár-, 
Kisállattenyésztő és Természetvédő Egyesület 50 E Ft, a Rockenbauer Pál 
Természetjáró Egyesület 100 E Ft Római Katolikus Plébánia 100 E Ft, a Mélykúti 
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Sportegyesület 1.600 E Ft, a Mélykúti Szederinda Népzenei Egyesület 200 E Ft, a 
Mélykúti Lovasegyesület 800 E Ft, a Mélykúti Önkéntes Tűzoltó Egyesület 630 E Ft, 
a Mélykúti Polgárőr Egyesület 150 E Ft és a Mélykúti Gyermekekért Alapítvány 360 
E Ft támogatásban részesüljön.  
 Megkérdezi ki ért egyet a javaslat elfogadásával?  
 

 
Kovács Tamás polgármester szavazás után 
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat 
képviselő-testülete 9 igen szavazattal,  tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
63/2016. (III.29.) Kt. számú     HATÁROZAT 
az államháztartáson kívüli források átvételéről  
és az önkormányzat által államháztartáson  
kívülre nyújtott támogatásokról 2016-ban.  
 

1. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
úgy döntött, hogy a költségvetésben 
államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokra 
elkülönített 4.600.000.-Ft előirányzatát 4.880.000.- Ft 
összegre megemeli.  

2. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy az előirányzat terhére 2016. évben az 
alábbi működési célú támogatásokat nyújtja:  

 
Budai Géza Diáksport Közh. Egyesület 600 E Ft 
Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesülete 100 E Ft  
Mélykúti Egyházközségekért Alapítvány 100 E Ft 
Nagycsaládosok Mélykúti Egyesülete 90 E Ft 
Mélykúti Galamb-, Díszmadár-, Kisállattenyésztő és 
Természetvédő Egyesület 50 E Ft 
Rockenbauer Pál Természetjáró Egyesület 100 E Ft 
Római Katolikus Plébánia 100 E Ft, 
Mélykúti Sportegyesület 1.600 E Ft,  
Mélykúti Szederinda Népzenei Egyesület 200 E Ft, 
Mélykúti Lovasegyesület 800 E Ft,  
Mélykúti Önkéntes Tűzoltó Egyesület 630 E Ft  
Mélykúti Polgárőr Egyesület 150 E Ft 
Mélykúti Gyermekekért Alapítvány 360 E Ft 
 
3. A támogatás kifizetése utólagos elszámolás 
mellett előfinanszírozás formájában történik egy 
összegben 2016.május 31-ig.  
 
4. Az államháztartáson kívüli források átvételéről és 
az önkormányzat által államháztartáson kívülre 
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nyújtott támogatásokról szóló 5/2014.(II.28.) 
önkormányzati rendelet 4. § (6) bekezdése 
értelmében a támogatási összegből a bejegyzett 
szervezetek személyi jövedelemadóról szóló törvény 
szerinti reprezentációs célú kiadásokat nem 
teljesíthetnek. 
 
Felelős: Kovács Tamás polgármester 

 
Határidő: 2016. május 31. (támogatási szerződés 
megkötésére) 

 
   
 
Kovács Tamás polgármester: A SZIN-KÓPÉ Színi tanoda, a Mélykúti 
Hagyományőrző Asszonykórus, Mélykút Város Nyugdíjas Klubjai és az aerobik 
csoport nem bejegyzett szervezetek. Fellépnek a 300 éves Mélykút rendezvényen. 
Javasolja, hogy a szervezetek kérelmeit a 300 éves Mélykút rendezvény keretéből 
támogassák, mivel a programjaik a rendezvénybe beépülnek. Javasolja, hogy itt is 
határozzák meg a támogatási összegeket. A SZIN-KÓPÉ Szini tanodát 100 E forint 
összeggel javasolja támogatni. Kérdezi, hogy az asszonykórus a tavalyi évben 
mennyi támogatást kapott?  
 
 
Mikó Lászlóné képviselő: Az asszonykórus a tavalyi évben nettó 100 E forint 
támogatást kapott, az önkormányzat átvállalta a járulékokat.  
 
 
Kovács Tamás polgármester:  Javasolja, hogy az idei évben is a nettó 100 Ft 
támogatást kapjon a Hagyományőrző Asszonykórus és a Nyugdíjas Klubok is nettó 
100 E forintot. A Boogie Night Aerobic Tánccsoport kérelmében 340.200 Ft szerepel. 
Kérdezi, hogy a tánccsoport kapott tavaly támogatást?  
 
 
Jakity Attiláné képviselő:  Az aerobik csoport tagjai folyamatosan versenyre járnak. 
Tavalyi évben 120 E forintot kaptak a művelődési ház keretein belül, melyből a 
nevezési díjakat és az utazást finanszírozták. Egy-egy verseny 10.000.- forintba 
kerül fejenként. 
 
 
Kovács Tamás polgármester: Javasolja 150 E forint támogatás megítélését a Boogie 
Night Aerobic Tánccsoport részére. Kérdezi a jelenlévőket, hogy van-e valakinek 
hozzászólása, észrevétele, kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban? 
 
 
A jelenlévők részéről további hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el. 
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Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez további 
hozzászólás, észrevétel, kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. 
Megkérdezi ki ért egyet azzal, hogy a  SZÍN-KÓPÉ Szini Tanoda  100 E Ft, a Boogie 
Night Aerobic Tánccsoport 150 E Ft, a Mélykút Város Nyugdíjas Klubjai nettó 100 E 
Ft, a Hagyományőrző Mélykúti Asszonykórus nettó 100 E Ft támogatást kapjon?  

 
 
Kovács Tamás polgármester szavazás után 
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat 
képviselő-testülete 9 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
 
 
64/2016. (III.29.) Kt. számú     HATÁROZAT 
Egyéb támogatások.  
 
 

1. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
a 300 éves Mélykút programsorozat költségeinek  
terhére az alábbi támogatásokat nyújtja:  

                                                   SZÍN-KÓPÉ Szini Tanoda  100 E Ft 
Boogie Night Aerobic Tánccsoport 150 E Ft 

                                                   Mélykút Város Nyugdíjas Klubjai nettó 100 E Ft 
Hagyományőrző Mélykúti Asszonykórus nettó 100 E 
Ft.  
 
2. Az 1.pontban megjelölt csoportok által rendezett 
rendezvények esetében a szervezők a Mélykút 
Város Önkormányzat nevére szóló számlával 
számolnak el a részükre nyújtott támogatással és a 
járulékok valamint az szja adó fizetési 
kötelezettséget az önkormányzat átvállalja. 
 
3. A támogatás kifizetése utólagos elszámolás 
mellett előfinanszírozás formájában történik egy 
összegben 2016.május 15-ig.  
 
4. Az államháztartáson kívüli források átvételéről és 
az önkormányzat által államháztartáson kívülre 
nyújtott támogatásokról szóló 5/2014.(II.28.) 
önkormányzati rendelet 4. § (6) bekezdése 
értelmében a támogatási összegből a bejegyzett 
szervezetek személyi jövedelemadóról szóló törvény 
szerinti reprezentációs célú kiadásokat nem 
teljesíthetnek. 
 
Felelős: Kovács Tamás polgármester 
Határidő: 2016. április 15. (határozat megküldésre) 
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18. A GAMESZ igazgatói álláshelyre beérkezett pályá zat elbírálása.  
 
Előadó: Kovács Tamás polgármester 
 
Napirendi pont tárgyalása a 25-63/2016. 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 pályázati határidőn belül egy 
pályázó, Sántáné Czékus Tímea nyújtott be pályázatot. Kéri a Pénzügyi és Ügyrendi 
Bizottságot ismertesse határozatát.  
 
 
Dr.Sztantics Péter képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozatát, 
mely szerint a bizottság javasolja a képviselő-testületnek Sántáné Czékus Tímea 
pályázatának elfogadását.  
 
 
Kovács Tamás polgármester: Kérdezi a jelenlévőket, hogy van-e valakinek 
hozzászólása, észrevétele, kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban? 
 
 
A jelenlévők részéről további hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el. 
 
Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez további 
hozzászólás, észrevétel, kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. 
Megkérdezi ki ért egyet a határozati-javaslat elfogadásával?  
 

 
Kovács Tamás polgármester szavazás után 
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat 
képviselő-testülete 9 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
 
65/2016. (III.29.) Kt. számú     HATÁROZAT 
Sántáné Czékus Tímea megbízása 
Mélykút Város Önkormányzat   
GAMESZ intézményvezetői álláshelyére. 
 
 
 

1. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy  Mélykút Város Önkormányzat  
GAMESZ intézményvezetői álláshelyére Sántáné 
Czékus Tímeá-t (szül: Kiskunhalas, 1982.02.02. an.: 
Gavlik Anna, lak: 6449 Mélykút, Május 1.u.55.sz.) 
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2016. április 1. napjától 2021. március 31. napjáig 
terjedő időszakra megbízza. A képviselő-testület 
próbaidőt nem köt ki.  Az intézményvezető bérezése 
a vonatkozó jogszabályi előírások alapján történik.  

 
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a 
szükséges munkajogi dokumentumok elkészítésére.  

 
Felelős: Kovács Tamás polgármester  (2.ponthoz) 
Határidő: azonnal 

 
 
 
 
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 

  
 
 
 
 
 
 

         
 


