
1-13/2016. 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
 
Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. július 21-én 8.00 
órakor megtartott rendkívüli ülésén. 
 
 
Ülés helye: Mélykúti Polgármesteri Hivatal (6449 Mélykút, Petőfi tér 1.)  – 
Tanácskozó Terem 
 
 
Jelen vannak: Kovács Tamás polgármester, Földes István alpolgármester, Kiss 
István alpolgármester, Jakity Attiláné, Novák László és Torma Gábor képviselők        
6 fő  -  67 %   
     
Távolmaradt képviselők:  Kopcsek Tamás, Mikó Lászlóné és dr. Sztantics Péter 
képviselők    3 fő  - 33 % 
 
 
A napirendi pontok tárgyalásán jelen volt: Vargáné dr. Egyed Ilona jegyző, Dr. Vörös-
Börcsök Tímea aljegyző, Kósa Róbertné lakosságszolgálati csoportvezető,  
 
 
Kovács Tamás polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 
képviselő-testület határozatképes, mivel a 9 fős képviselő-testületből az ülés 
kezdetén 6 fő jelen van. Elmondja, hogy a rendkívüli ülés összehívására írásbeli 
meghívó nélkül, telefonon került sor, erre az SZMSZ 8. § (5) bekezdése lehetőséget 
biztosít. Javaslatot tesz a napirendre, indítványozza  az alábbi napirendi pontok 
megtárgyalását: 

1. A 0141/68, 0141/84, 0141/87 és a 0141/92-es hrsz-ú ingatlanok telekcsoport 
újraosztása. 

2. Döntés közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtásáról. 
Kérdezi, hogy kíván-e valaki az ülés napirendjére vonatkozóan módosító javaslattal 
élni? 
 
 
A jelenlévők nem kívántak az ülés napirendjére vonatkozóan módosító javaslattal 
élni. 

 
 

Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy a napirendi javaslattal kapcsolatban 
módosító javaslat nem hangzott el, majd szavazásra bocsátja az általa javasolt 
napirendre vonatkozó javaslatot. 
 



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

 
NAPIREND:  
 
 

1. A 0141/68, 0141/84, 0141/87 és a 0141/92-es hrsz-ú ingatlanok 
telekcsoport újraosztása. 
Előadó: Kovács Tamás polgármester 
 

2. Döntés közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtásáról. 
Előadó: Kovács Tamás polgármester 
 

 
 
 
NAPIREND  TÁRGYALÁSA:  
 
 
1. A 0141/68, 0141/84, 0141/87 és a 0141/92-es hrsz -ú ingatlanok telekcsoport 
újraosztása.  
 
      Előadó: Kovács Tamás polgármester 
 
 
Napirendi pont tárgyalása a 25-143/2016. számú írásbeli előterjesztés alapján 
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz.  
 
 
Kovács Tamás polgármester: A képviselő-testület korábbi döntéseinek megfelelően 
megtörtént a földcserék ingatlan-nyilvántartási bejegyzése. A négy ingatlan 
egyesítése, a telekcsoport újrafelosztása az ipari övezet kialakításának újabb lépést 
jelenti. A közműszolgáltatókkal az egyeztetések megtörténtek, a létrehozni kívánt  
terület minden szempontból megfelelő a továbblépéshez. 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 hozzászólás, 
észrevétel, kérdés nincs. Megkérdezi ki ért egyet a határozati javaslat elfogadásával?  
 

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



131/2016. (VII.21.) Kt. számú     HATÁROZAT 
A 0141/68, 0141/84, 0141/87 
és a 0141/92-es hrsz-ú 
ingatlanok telekcsoport 
újraosztása. 
 

1. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy kezdeményezze 
a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Bácsalmási 
Járási Hivatala, Földhivatali Osztályánál a mélykúti 
0141/68, 0141/84, 0141/87 és a 0141/92-es hrsz-ú 
ingatlanok telekcsoport újraosztását és annak 
bejegyzését. 
2. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
a forgalomképes vagyontárgyak közé sorolja be az 
újonnan kialakult 0141/99-es hrsz-ú ingatlant. 
 
Felelős:  Kovács Tamás polgármester 
Határidő:  Azonnal 
                 

 
 
2. Döntés közm űvelődési érdekeltségnövel ő pályázat benyújtásáról.  
 
    Előadó: Kovács Tamás polgármester 
 
 
Napirendi pont tárgyalása a 25-151/2016. számú írásbeli előterjesztés alapján 
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz.  
 
 
Kovács Tamás polgármester: Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően az idei 
évben is benyújtásra került a közművelődési érdekeltségnövelő pályázat. A pályázat 
benyújtásáról előzetesen nem született testületi döntés, mivel a 2016. évi  
költségvetésben a fedezet rendelkezésre áll, ugyanakkor a telefonon kapott 
információk alapján a Magyar Államkincstár várhatóan igen rövid hiánypótlási 
határidővel kérni fogja a vállalt önrész összegéről szóló külön testületi döntést, ezért 
indokolt és szükséges a határozat meghozatala jelen testületi ülésen. A tavalyi évben 
ezen pályázati forrásból újították fel az intézmény vizesblokkját. Az idei évben            
- ügyvezető úrral egyeztetve - állagmegóvási munkák elvégzésére, valamint 
különböző eszközök vásárlására nyújtották be a pályázatot, ez utóbbit elsősorban az 
indokolja, hogy tervben van egy filmklub elindítása. A gyakorlatot figyelembe véve 
biztosan nem a teljes megpályázott összeget fogja megkapni az önkormányzat, a 
végleges tartalmat majd csak az elbírálást követően lehet meghatározni. 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 hozzászólás, 
észrevétel, kérdés nincs. Megkérdezi ki ért egyet a határozati javaslat elfogadásával?  
 

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

 
 
 
132/2016. (VII.21.) Kt. számú                 HATÁROZAT                             
Közművelődési érdekeltségnövelő 
támogatás. 
 
 

1. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
pályázatot nyújt be Magyarország 2016. évi központi 
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3.  
melléklet II. 5. a) pontja szerint a közművelődési 
érdekeltségnövelő támogatásra. Pályázati önrész 
összege 402 000 Ft.  
2. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
jóváhagyja a pályázat aláírását. 
 
Felelős: Polgármester 
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 

  
 


