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 1-20/2016. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
 
Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 29-én 
15.00 órakor megtartott ülésén. 
 
 
Ülés helye: Mélykúti Polgármesteri Hivatal (6449 Mélykút, Petőfi tér 1.)  – 
Tanácskozó Terem 
 
 
Jelen vannak: Kovács Tamás polgármester, Földes István alpolgármester, Kiss 
István alpolgármester, Jakity Attiláné, Novák László, dr. Sztantics Péter és Torma 
Gábor képviselők             7 fő   - 78 %   
     
 
Távolmaradt képviselők:, Kopcsek Tamás és Mikó Lászlóné képviselők   2 fő       - 22 
% 
 
 
A napirendi pontok tárgyalásán jelen volt: Vargáné dr. Egyed Ilona jegyző, dr. Vörös-
Börcsök Tímea aljegyző, Burai Béla MRNÖ elnök, Görhöny Edit pü. csoportvezető, 
Hurton Zoltán ügyvezető, Kósa Róbertné lakosságszolgálati csoportvezető, Sántáné 
Czékus Tímea igazgató, Bodroginé dr.Mikó Zsuzsanna jár.hiv.vezető. 
 
 
1-8.napirendi pont tárgyalásán jelen volt: Börcsökné Kiss Erzsébet könyvtáros 
 
 
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. Javaslatot tesz a napirendre.   
- Új napirendi pontként javasolja felvenni a „2016. évi közbeszerzési terv módosítása, 
közbeszerzési bírálóbizottsági tagok megválasztása”,  a „Mikó Lászlóné lemondása 
önkormányzati képviselői megbízatásról.”, és a „Tervezői szerződések megkötése” 
című napirendi pontokat.  
- A meghívóban 5. napirendi pontként feltüntetett „Beszámoló a Bajavíz Kft 2015.évi 
tevékenységéről” című napirendi pontot javasolja levenni a napirendről, mivel az 
anyag nem érkezett meg. Elmondja, hogy a tegnapi napon a Bajavíz Kft  taggyűlésen 
vett részt, ahol Baja város kezdeményezésére Székelyhidi András ügyvezetői 
megbízását azonnali hatállyal visszavonták, melyet a társulás el is fogadott. Kérdezi, 
hogy kíván-e valaki az ülés napirendjére vonatkozóan módosító javaslattal élni? 
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A többi jelenlévő nem kívánt az ülés napirendjére vonatkozóan módosító javaslattal 
élni. 

 
 

Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy négy módosító javaslat hangzott el 
a napirendre vonatkozóan. Szavazásra bocsátja azt a javaslatot, mely szerint a 
képviselő-testület a „2016. évi közbeszerzési terv módosítása, közbeszerzési 
bírálóbizottsági tagok megválasztása” című napirendi pontot napirendjére tűzze.  
 
 

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
úgy döntött, hogy az „2016. évi közbeszerzési terv 
módosítása, közbeszerzési bírálóbizottsági tagok 
megválasztása” című napirendi pontot napirendjére 
tűzi.  

 
 
Szavazásra bocsátja azt a javaslatot, mely szerint a képviselő-testület a „Mikó 
Lászlóné lemondása képviselői megbízásról.” című napirendi pontot napirendjére 
tűzze.  
 
 

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
úgy döntött, hogy az „Mikó Lászlóné lemondása 
önkormányzati képviselői megbízatásról” című 
napirendi pontot napirendjére tűzi.  

 
 
Szavazásra bocsátja azt a javaslatot, mely szerint a képviselő-testület a „Tervezői 
szerződések megkötése” című napirendi pontot napirendjére tűzze.  
 
 
 

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
úgy döntött, hogy az „Tervezői szerződések 
megkötése” című napirendi pontot napirendjére tűzi.  

 
 
 
Szavazásra bocsátja azt a javaslatot, mely szerint a képviselő-testület a „Beszámoló 
a Bajavíz Kft 2015.évi tevékenységéről” című napirendi pontot levegye a 
napirendjéről. 
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Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
úgy döntött, hogy a „Beszámoló a Bajavíz Kft 
2015.évi tevékenységéről” című napirendi pontot 
leveszi a napirendjéről.  

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

 
NAPIREND: 
 
 

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

2. Dr. Murcsek Edit háziorvos nyilatkozata a háziorvosi körzet ellátására 
vonatkozóan.  
Előadó: Kovács Tamás polgármester  
 

3. Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és 
elidegenítéséről szóló 10/2006.(IV.26.) rendelet módosítása, továbbá a 
pályázattal elnyerhető helyiségek bérleti díjának meghatározása. 
Előadó: Vargáné dr. Egyed Ilona jegyző 
 

4. Az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.24.) 
önkormányzati rendelet módosítása.  
Előadó: Kovács Tamás polgármester  
 

5. Beszámoló a Tűzker IMP Tüzeléstechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Bt 
2015. évi tevékenységéről.  
Előadó: Pesti Jenő ügyvezető 
 

6. A Mélykúti Polgármesteri Hivatalban téli igazgatási szünet elrendelése.  
Előadó: Vargáné dr. Egyed Ilona jegyző 
 

7. Mélykúti Szederinda Népzenei Egyesület kérelme.  
Előadó: Kovács Tamás polgármester  
 

8. A Békássy-Dent Kft kérelme.  
Előadó: Kovács Tamás polgármester  
 

9. Jánoshalma város pénzbeli hozzájárulás kérésének megtárgyalása 
Jánoshalma Önkormányzati Tűzoltósága fenntartásához.  
Előadó: Kovács Tamás polgármester  
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10. Tájékoztató a 2015. és a 2016. év időarányos piaci helypénz bevételének 
alakulásáról.  
Előadó: Kovács Tamás polgármester  
 

11. Ingatlan-felajánlások megtárgyalása.  
Előadó: Kovács Tamás polgármester  
 

12. Pályázat benyújtása a Magyarországon található I. világháborús hadisírok 
és emlékművek felújítása tárgyban 
Előadó: Kovács Tamás polgármester  

 
13. Döntés az adósságkonszolidációban nem részesült települések 

támogatásával kapcsolatos pályázati célokról.  
Előadó: Kovács Tamás polgármester  
 

14. DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft kérelme. 
Előadó: Kovács Tamás polgármester  
 

15. A 2016. évi közbeszerzési terv módosítása, közbeszerzési bírálóbizottsági 
tagok megválasztása. 
Előadó: Kovács Tamás polgármester  
 

16. Mikó Lászlóné lemondása az önkormányzati képviselői megbízatásról. 
Előadó: Kovács Tamás polgármester  
 

17. Tervezői szerződések megkötése. 
Előadó: Kovács Tamás polgármester  
 

 
 
NAPIREND TÁRGYALÁSA:  
 
1. Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről.  
 
Előadó: Kovács Tamás polgármester 
 
Napirendi pont tárgyalása a 25-227/2016. számú írásbeli előterjesztés alapján 
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz.  
 
 
Kovács Tamás polgármester: Tájékoztatásként az előterjesztéshez csatolta a 
Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye szándéknyilatkozatát az óvoda fenntartói 
jogának átvételére vonatkozóan. Az ezzel kapcsolatos előterjesztés a decemberi 
ülésen kerül napirendre. Kérdezi a jelenlévőket, hogy van-e valakinek hozzászólása 
és észrevétele, kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban? 
 
 
A jelenlévők részéről hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el. 
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Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez további 
hozzászólás, észrevétel, kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. 
Megkérdezi ki ért egyet a határozati-javaslat elfogadásával?  

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

 
 
 
182/2016. (XI.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. Dr.Murcsek Edit háziorvos nyilatkozata a háziorvosi körzet ellátására 
vonatkozóan.  
 
Előadó: Kovács Tamás polgármester  
 

      
Napirendi pont tárgyalása a 25-218/2016. számú írásbeli előterjesztés alapján 
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot a Humánpolitikai és 
Ügyrendi Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva.  
 
 
Kovács Tamás polgármester: Elmondja, hogy a doktornő múlt hétfőn járt a hivatalban 
és hozta a levelet. Szerdán leültek beszélni, kérdezte, hogy mi a probléma. Annyit 
mondott, hogy feljelentették az Országos Tisztifőorvosi Hivatalnál és elmondása 
szerint olyan támadás érte, ami miatt nem tudja a körzetet vállalni vállalkozásban. 
Helyettesítéssel továbbra is ellátja a praxist. Orvost továbbra is keresnek, olyan 
orvost kellene találniuk, aki helyben lakik, és nem csak helyettesítéssel látja el a 
feladatot. Régebben dr. Ritz György már megkereste az önkormányzatot, a doktor úr 
jelenleg Kiskunmajsán ügyel a hétvégén, ha minden igaz, tudnak találkozni 
pénteken. Amennyiben a képviselők tudnak jelentkezőt, kéri jelezzék.  
 
 
Jakity Attiláné képviselő: Ismerteti a Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság 
határozatát, mely szerint a bizottság dr. Murcsek Edit háziorvosnak a 2. számú 
háziorvosi körzet ellátása tárgyában megírt nyilatkozatában foglaltakat tudomásul 
veszi.    
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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 nyilatkozat tudomásulvételével?   

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

 
 
 
183/2016. (XI.29.) Kt. számú     HATÁROZAT 
Dr.Murcsek Edit háziorvos nyilatkozata a  
háziorvosi körzet ellátására vonatkozóan.  

 
 
 
Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
Dr.Murcsek Edit háziorvos háziorvosi körzet 
ellátására vonatkozó nyilatkozatát tudomásul veszi.  
 
 

3. Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és 
elidegenítéséről szóló 10/2006.(IV.26.) rendelet módosítása, továbbá a 
pályázattal elnyerhető helyiségek bérleti díjának meghatározása. 
 
Előadó: Vargáné dr. Egyed Ilona jegyző 

 
Napirendi pont tárgyalása a 25-209/2016. számú írásbeli előterjesztés alapján 
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot a Humánpolitikai és 
Ügyrendi Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva.  
 
 
Vargáné dr.Egyed Ilona jegyző: A képviselő-testület az előző ülésen döntött a  
lakbérek és helyiségbérleti díjak 10 %-os emeléséről. A lakbérekre vonatkozóan 
rendeletet kell módosítani, a helyiségbérleti díjakról pedig határozatot kell hozni. Kéri 
a testületet, hogy fogadja el.  
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Jakity Attiláné képviselő: Ismerteti a Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság 
határozatát, mely szerint a bizottság javasolja a képviselő-testületnek a rendelet-
tervezet és 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. 
 
 
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 6 igen szavazattal, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül megalkotta az 
önkormányzat tulajdonában álló lakások és 
helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 
10/2006.(IV.26.) rendelet módosításáról szóló 
24/2016.(XI.30.) számú önkormányzati rendeletét, 
amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 
 
Kovács Tamás polgármester: 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: 

 
 
 
184/2016. (XI.29.) Kt. számú     HATÁROZAT 
Helyiségbérleti díjak legalacsonyabb  
elvárt mértékének meghatározása. 
 
 
 

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 
figyelemmel az önkormányzat tulajdonában álló 
lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről 
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szóló 10/2006. (IV.26.) rendelet 27. § (10) 
bekezdésére - úgy dönt, hogy a  2017. január 1. 
napja után kiírásra kerülő pályázatok esetében a 
helyiségbérleti díj legalacsonyabb elvárt mértékét az 
alábbiak szerint határozza meg: 

Személygépkocsi–tároló: nettó  220 Ft/m2/hó 
Egyéb helyiségek: nettó 248 Ft/m2/hó 

 
 
 
4. Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.24.) 
önkormányzati rendelet módosítása.  
 
Előadó: Kovács Tamás polgármester  
 
 
Napirendi pont tárgyalása a 25-217/2016. számú írásbeli előterjesztés alapján 
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva.  
 
 
Görhöny Edit pénzügyi csoportvezető: Elmondja, hogy működési támogatások 
érkeztek, pótlólagos előirányzatokat kellett egyes feladatokra biztosítani, illetve 
előirányzat átcsoportosítást és rendezést tartalmaz csoportokba szedve a rendelet –
tervezet. Bérkompenzációval kapcsolatos értesítés érkezett melyet az előterjesztés 
nem tartalmaz, melyet be kell építeni a költségvetés módosításába. Továbbá még 
annyi kiegészítése lenne, hogy a későbbi napirendi pontokban tárgyalásra kerülő, 
költségvetést érintő kiadásokat majd utólag kell beemelni a rendeltbe, amennyiben 
azt a testület jóváhagyja.  
  
Dr.Sztantics Péter képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
határozatát, mely szerint a bizottság javasolja a képviselő-testület részére a rendelet 
tervezet elfogadását. 
 
Jakity Attiláné képviselő: Az Erzsébet utalványt a GAMESZ és a Gondozási Központ 
is kérte. Kérdezi hogy a Bendegúz Gyerekház, az óvoda és a könyvtár is megkapja 
ezt a juttatást?  
 
 
Görhöny Edit pénzügyi csoportvezető: Minden intézmény saját költségvetésén belül 
megkapja a juttatást.  Egyetlen intézménynek sem kellett ez miatt pótelőirányzatot 
adni, mindenkinek volt annyi bérmegtakarítása, amiből finanszírozni tudták.  
 
 
Kovács Tamás polgármester: Kérdezi a jelenlévőket, hogy van-e valakinek további 
hozzászólása, észrevétele, kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban? 
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A jelenlévők részéről további hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el. 
 
 
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 6 igen szavazattal, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül megalkotta az 
önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 
2/2016.(II.24.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 25/2016.(XII.14.) számú 
önkormányzati rendeletét, amely a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi.  
 

 
 
5. Beszámoló a Tűzker IMP Tüzeléstechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Bt 
2015. évi tevékenységéről.  
 
Előadó: Pesti Jenő ügyvezető 
 
Napirendi pont tárgyalása a 25-213/2016. számú írásbeli előterjesztés alapján 
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva.  
 
 
Vargáné dr.Egyed Ilona jegyző: Kéményseprő-ipari közszolgáltatás keretében látja el 
a Tűzker IMP Bt a tevékenységet. Azt tudni kell, hogy a magánszemélyek részére  
az év második felétől díjtalan a kéményseprési tevékenység. Az önkormányzat 
igényelhetett támogatást, ami utána átadásra került a Tűzker IMP Bt részére. Az 
állam így oldja meg a díjmentes szolgáltatást.  
 
 
Dr.Sztantics Péter képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
határozatát, mely szerint a bizottság javasolja a képviselő-testület részére a 
beszámoló 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 beszámoló elfogadásával?  

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

 
 
 
185/2016. (XI.29.) Kt. számú     HATÁROZAT 
Beszámoló a Tűzker IMP Tüzeléstechnikai  
Szolgáltató és Kereskedelmi Bt 2015. évi  
tevékenységéről.  

 
Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Tűzker IMP Tüzeléstechnikai Szolgáltató és 
Kereskedelmi Bt 2015. évi tevékenységéről szóló 
beszámolót elfogadja.   
 
Felelős: Kovács Tamás polgármester  
Határidő: 2016.december 14. (határozat 
megküldésére)  
 

 
6. A Mélykúti Polgármesteri Hivatalban téli igazgatási szünet elrendelése.  
 
Előadó: Vargáné dr. Egyed Ilona jegyző 
 
Napirendi pont tárgyalása a 25-208/2016. számú írásbeli előterjesztés alapján 
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot a Humánpolitikai és 
Ügyrendi Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva.  
 
 
Vargáné dr.Egyed Ilona jegyző: Elmondja, hogy évek óta lehetőség lett volna arra, 
hogy igazgatási szünetre kérjenek engedélyt a képviselő-testülettől, de most már a 
létszám miatt szükségét látja. Négy napot lenne zárva a hivatal, úgy, hogy a 
haláleset, illetve a termőfölddel kapcsolatos ügyintézés ügyeleti időben történne. 
Természetesen mindenki a szabadsága terhére venné igénybe az igazgatási 
szünetet. Kéri a testületet, hogy járuljon hozzá megtartásához.  
 
 
Jakity Attiláné képviselő: Ismerteti a Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság 
határozatát, mely szerint a bizottság javasolja a képviselő-testületnek a határozati 
javaslat elfogadását.   
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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 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: 

 
 
 
186/2016. (XI.29.) Kt. számú     HATÁROZAT 
A Mélykúti Polgármesteri Hivatalban 
igazgatási szünet elrendeléséről 
 
 

1. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-
testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 
évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdése alapján a 
Mélykúti Polgármesteri Hivatalban 2016. december 
27.,28.,29. és 30. napokra igazgatási szünetet 
rendel el, az anyakönyvi igazgatási feladatok és a 
mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 
2013. évi CXXII. törvényben foglalt jegyzői feladatok 
ügyeletben történő ellátása mellett. 
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a 
szükséges intézkedések megtételére, a lakosság és 
más hatóságok előzetes, széles körű 
tájékoztatására. 
 

                                        Felelős: jegyző 
Határidő: folyamatos 
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7. Mélykúti Szederinda Népzenei Egyesület kérelme.  
 
Előadó: Kovács Tamás polgármester 
   
Napirendi pont tárgyalása a 25-211/2016. számú írásbeli előterjesztés alapján 
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot a Humánpolitikai és 
Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta, melynek 
jegyzőkönyvei külön csatolva.  
 
 
Kovács Tamás polgármester: Érkezett egy kérelem a Szederinda Egyesülettől, 
melyben az Alkotóház tartós használatbavételét kéri. A hátsó épületben lenne az 
együttes bázisa, míg a főépületben műhelymunkák folynának az egyesületek által, 
kiállító terem működne, különböző programok folynának és erre közművelődési 
megállapodást szeretnének kötni. Javasolja, hogy az alsó lakást biztosítsák 
térítésmentesen az egyesület részére úgy, hogy a rezsi költséget az egyesület fizeti. 
A főépületet pedig használják ugyan úgy, mint bármelyik egyesület, és a Mélykúti 
Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és Kulturális Nonprofit Kft-től igényeljék, 
mivel az épületet az önkormányzat a nonprofit kft részére átadta, vele kötött 
közművelődési megállapodást. Javasolja, ne kössenek a Szederinda Egyesülettel új 
közművelődési megállapodást.  
 
 
Jakity Attiláné képviselő: Ismerteti a Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság 
határozatát, mely szerint a bizottság támogatja a Mélykúti Szederinda Népzenei 
Egyesület kérelmét és javasolja a képviselő-testületnek közművelődési 
megállapodás megkötését az Egyesülettel.   
 
 
Dr.Sztantics Péter képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
határozatát, mely szerint a bizottság javasolja a képviselő-testület részére, hogy a 
Mélykúti Szederinda Népzenei Egyesület az ingatlan használatát a Mélykúti 
Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és Kulturális Nonprofit Kft-től igényelje, 
tekintettel arra, hogy a Közművelődési Megállapodásban az ingatlan használatát a 
Nonprofit Kft részére átadta. 
 
 
Kovács Tamás polgármester: Kérdezi Börcsökné Kiss Erzsébettől, hogy elfogadható 
számukra az, ha az épület alsó részét megkapja az egyesület használatba?  
 
 
Börcsökné Kiss Erzsébet: Elfogadható. Benne az merül fel kérdésként, hogy tudnak-
e olyan megállapodást kötni a nonprofit kft-vel, hogy például pályázatot tudjanak 
benyújtani? 
 
 
Kovács Tamás polgármester: Úgy gondolja, hogy igen. Biztosan kell majd a 
tulajdonosi hozzájárulás, de szerinte nem lesz akadálya.  
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Vargáné dr.Egyed Ilona jegyző: A nonprofit kft tovább nem adhatja az épületet, 
hanem közösségi színteret biztosít minden civil szervezetnek, köztük a Szederinda 
Egyesületnek is.   
 
 
Kovács Tamás polgármester: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatával ért 
egyet. A szerződésben pedig meg lehet határozni a részleteket.  
 
 
Jakity Attiláné képviselő: Úgy gondolja az egyesület,  ha befektet pénzt az alsó rész 
felújításába, terület rendbetartására, számukra megnyugtató lenne, ha 5 éves 
szerződést tudnának kötni, mint hogy valóban fennálljon az a veszély, hogy 1 év 
múlva azt mondják nekik, hogy el kell menniük.  
 
 
Kiss István alpolgármester: Azt javasolja, hogy maximum annyi időre kössenek 
szerződést, amennyi időre ennek a testületnek a mandátuma szól. A következő 
testület lehet, hogy másként gondolja. A Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, 
Művészeti és Kulturális Nonprofit Kft-től igényeljék az ingatlan használatát, tekintettel 
arra, hogy a Közművelődési Megállapodásban az ingatlan használatát a Nonprofit Kft 
részére átadták, ne vegyék fél év múlva vissza.  
 
 
Torma Gábor képviselő: Kérdezi, hogy mi az egyesület célja? Az, hogy legyen egy 
hely, ahol össze tudnak jönni?  
 
 
Börcsökné Kiss Erzsébet: Az eredendő cél nem ez volt, - ez is fontos,- de ha 
közművelődési megállapodás nem születhet, akkor a cél oka fogytán nem valósul 
meg.  
 
 
Vargáné dr.Egyed Ilona jegyző: A képviselő-testület kijelentette, hogy más 
szervezettel nem köt közművelődési megállapodást addig, amíg a nonprofit kft-vel 
szerződése van. Egy cégnek adta a feladatot, létszámot és támogatást adnak. Ha ez 
nem így lesz, akkor ketté kell választani és meg kell határozni pontosan a feladatot. 
Nem tudja elképzelni, hogy egy civil egyesületnek létszámot és támogatást 
biztosítana a képviselő-testület.   
 
 
Kovács Tamás polgármester: A biztos, hogy a helye meglesz az egyesületnek, és 
rendelkezésre fog állni egy közösségi tér, amit meg tudnak tölteni, pályázatokat így 
benyújtani tudnak majd.  
 
 
Dr.Sztantics Péter képviselő: Szerinte itt óriási tévedésben van mindenki. Ahhoz, 
hogy közművelődési megállapodást kössenek közművelődési szolgáltatást kell 
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biztosítani. Itt pedig igénybevételről van szó, amit szolgáltat a nonprofit kft. Biztosítják 
a helyet, itt mindenki ismer mindenkit, nem fog senki a Szederina Népzenei 
Egyesület ellen tenni, ha csak nem lesz valami nemesebb cél.  
 
 
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 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatának 
elfogadásával?  

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

 
 
 
187/2016. (XI.29.) Kt. számú     HATÁROZAT 
Mélykúti Szederinda Népzenei  
Egyesület kérelme.  
 
 

1. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
a Mélykúti Szederinda Népzenei Egyesület kérelmét 
megtárgyalta és úgy döntött, hogy nem kíván 
közművelődési megállapodást kötni többfunkciós 
közösségi színtér kialakítására.  
 
 2. A képviselő-testület javasolja a Mélykúti 
Szederinda Népzenei Egyesület részére, hogy az 
ingatlan használatát a Mélykúti Önkormányzati 
Közszolgáltatási, Művészeti és Kulturális Nonprofit 
Kft-től igényelje.  
  
Felelős: Kovács Tamás polgármester  
Határidő: 2016.december 14. (határozat 
megküldésére) 
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8. A Békássy-Dent Kft kérelme.  
 
Előadó: Kovács Tamás polgármester  
 
 
Napirendi pont tárgyalása a 25-210/2016. számú írásbeli előterjesztés alapján 
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva.  
 
 
Dr.Sztantics Péter képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
határozatát, mely szerint a bizottság javasolja a képviselő-testület részére, hogy 
Békássy- Dent Kft kérelmét támogassa. 
 
 
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 kérelem elfogadásával?   

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

 
 
 
188/2016. (XI.29.) Kt. számú     HATÁROZAT 
Békássy-Dent Kft kérelme.  

 
 
 
1. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
a BÉKÁSSY-DENT Kft – vel (6500 Baja, Sirály u.8.1. 
képviseli: Dr.Békássy Bálint fogorvos) – az 1. számú 
fogorvosi körzet helyettesítésére vonatkozó – 
megállapodást az előterjesztéshez képest 
változatlan tartalommal elfogadja.  
 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a megállapodás aláírására.  
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 Felelős: Kovács Tamás polgármester 
 Határidő: azonnal 
 

 
 
9. Jánoshalma város pénzbeli hozzájárulás kérésének megtárgyalása 
Jánoshalma Önkormányzati Tűzoltósága fenntartásához.  
 
Előadó: Kovács Tamás polgármester  
 
Napirendi pont tárgyalása a 25-206/2016. számú írásbeli előterjesztés alapján 
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva.  
 
 
Novák László képviselő megérkezik a testületi ülésre.  
 
 
Kovács Tamás polgármester: Elmondja, hogy Jánoshalma város polgármestere 
levélben megkereste az önkormányzatot és pénzbeli hozzájárulást kért a tűzoltóság 
2016.évi működési kiadásaihoz 4.279.100.- Ft összegben. Ez az összeg 
lakosságarányos osztás alapján került meghatározásra az állam által nem 
finanszírozott összegből. A Kiskunhalasi Tűzoltóság és az Önkormányzati 
Tűzoltóság parancsnokaitól tudja, hogy kb. 3 millió Ft az az összeg jelenleg, ami a 
költségvetésből hiányzik. Úgy gondolja, hogy valamekkora összeget fizetniük kell. 
Áprilisban a kistérségi önkormányzatok közül Mélykút, Borota, Kéleshalom javaslatot 
tettek Czeller Zoltán polgármester úrnak. A települések polgármesterei elismerték, 
hogy támogatni kell a jánoshalmi Önkormányzati Tűzoltóság működését, de 
csökkentett összeggel. Mélykút 2 millió Ft-ot, Borota 521 ezer Ft-ot, Kéleshalom  173 
ezer Ft-ot javasolt. Erre a javaslatra a mai napig válasz nem érkezett. Mélykút nem 
finanszírozása miatt több soron megkapta már az elmarasztalást a 
Katasztrófavédelemtől, javasolja a 2 millió Ft megfizetését a 2017. évi költségvetés 
terhére. Borota és Kéleshalom is beszáll a finanszírozásba azzal a csökkentett 
összeggel, melyre javaslatot tettek.  
 
 
Dr.Sztantics Péter képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
határozatát, mely szerint a bizottság javasolja a képviselő-testület részére, hogy a 
Jánoshalmi Önkormányzati Tűzoltóság fenntartásához a hiány finanszírozására 2 
millió Ft támogatást nyújtson a 2016. évi működésre, de a 2017. évi költségvetés 
terhére.  
 
 
Kovács Tamás polgármester: Már többször elmondta, hogy az egész igazságtalan. 
Kettős mérce van. Hivatásos tűzoltóállomások 100 % finanszírozást kapnak, 
Kiskunhalashoz és Bajához tartozó településeknek nem kell kiegészíteni semmivel. 



Jegyzőkönyv Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. november 29-én tartott üléséről. 
17 

 

 
 

 

Amely települések az önkormányzati tűzoltósághoz tartoznak, azok fizetnek. Azt 
lehetne kérni, hogy Jánoshalma is hivatásos állományhoz tartozzon.   
 
 
Kiss István alpolgármester: Jánoshalmának van egy költségvetése, üljenek le, 
vizsgálják meg, és próbálják a költségeket csökkenteni, az alapján majd fizetnek. 
Hosszútávon ez lenne a megoldás. Most megszavazza a 2 millió forintot, de később 
akkor fogja megszavazni, ha tételesen látja, hogy mire, mennyit költenek, és tessék 
lefaragni a költségeket.  
 
 
Dr.Sztantics Péter képviselő: Nonszensz, hogy egy tőlünk teljesen független 
szervezet működésére az ő adataik alapján fizessenek. Furcsának találja. 
 
 
Kovács Tamás polgármester: Valóban az. Az a baj, hogy nem is áll rendelkezésre 
Mélykútnak szakmai háttér, amivel meg tudnák nézni, hogy rendben van-e a 
működésük.  
 
 
Kiss István alpolgármester: Sok tűzvédelmi szakember van, meg kell egyet bízni, 
hogy vizsgálja meg.  
 
 
Dr.Sztantics Péter képviselő:  Javasolja, hogy mondják ki, hogy szeretnének 
betekintést nyerni a költségvetésbe és a működésbe is, mert lehet, hogy ott van a 
probléma. Miért drágább Jánoshalma, mint Bácsalmás önkormányzati tűzoltósága? 
 
 
Földes István alpolgármester: Az előterjesztés melléklete a megállapodás tervezet, 
melyben a 8. pontban szerepel, hogy az önkormányzatok évente egy beszámolót és 
szükség szerint tájékoztatást, közérdekű információt kérhetnek. Gyakorlatilag a 6. és 
7. pontban foglaltakat kell módosítani, minden egyéb a tervezetben jó.  
   
 
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. Összefoglalja a módosító javaslatokat. A 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslata, hogy 2 millió Ft támogatást nyújtsanak a 
2016. évi hiány utólagos finanszírozására a 2017. évi költségvetés terhére. Az 
előterjesztés melléklete a  megállapodás tervezet, melynek  6.pontja tartalmazza  a 
támogatási összeget, melyre a javaslata a képviselő-testületnek  2 millió forint, és a  
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7.pontja a fizetési határidő, melyre a javaslata a képviselő-testületnek  2017. március 
31.  Megkérdezi ki ért egyet az elhangzottak elfogadásával?  

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

 
 
 
189/2016. (XI.29.) Kt. számú     HATÁROZAT 
Pénzbeli hozzájárulás Jánoshalma Önkormányzati  
Tűzoltóság működéséhez.  
 
 

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta Jánoshalma város polgármesterének 
kérelmét Jánoshalma Önkormányzati Tűzoltóság 
működési támogatása tárgyában és úgy döntött, 
hogy az előterjesztés mellékletét képező 
megállapodást az alábbi változtatásokkal fogadja el:  
- a megállapodás 6. pontjában Mélykút 
vonatkozásában a támogatási összeg 2.000.000.- Ft-
ban kerül meghatározásra.  
- a megállapodás 7. pontjában a támogatási összeg 
átutalásának határidejét 2017. március 31-ben 
határozza meg a képviselő-testület.  
 
Felelős: Kovács Tamás polgármester  
Határidő: 2016. december 14. (határozat 
megküldésére)   

 
 
10. Tájékoztató a 2015. és a 2016. év időarányos piaci helypénz bevételének 
alakulásáról.  
 
Előadó: Kovács Tamás polgármester  
 
Napirendi pont tárgyalása a 25-212/2016. számú írásbeli előterjesztés alapján 
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva.  
 
 
Dr.Sztantics Péter képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
határozatát, mely szerint a bizottság javasolja a képviselő-testület részére, a 
tájékoztató elfogadását. 
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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 tájékoztató elfogadásával?  

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

 
 
 
190/2016. (XI.29.) Kt. számú     HATÁROZAT 
Tájékoztatás a 2015. éves és a 2016. év időarányos piaci 
helypénz bevételének alakulásáról  
 
 
 

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő- testülete 
úgy döntött, hogy a 2015. éves és a 2016. év 
időarányos piaci helypénz bevételének alakulásáról 
szóló tájékoztatást elfogadja. 
 
 

 
11. Ingatlan-felajánlások megtárgyalása.  
 
Előadó: Kovács Tamás polgármester  
 
Napirendi pont tárgyalása a 25-219/2016. számú írásbeli előterjesztés alapján 
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva.  
 
11.1. Mélykút, Széchenyi u. 192.sz.alatti ingatlan felajánlás.  
 
 
Dr.Sztantics Péter képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
határozatát, mely szerint a bizottság javasolja a képviselő-testület részére az „A” 
változatú határozati javaslat elfogadását azzal, hogy a megajánlott vételár 20.000.- 
Ft legyen. 
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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 határozat-javaslat elfogadásával?  

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

 
 
 
191/2016. (XI.29.) Kt. számú     HATÁROZAT 
A Mélykút, Széchenyi u. 192. szám alatti 
ingatlanra  vonatkozó  vételi 
ajánlat. 

1. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
úgy döntött, hogy Komáromi István 6440 
Jánoshalma, Vadgalamb u. 13. szám alatti lakos 1/1 
részben tulajdonát képező „kivett lakóház, udvar” 
megjelölésű 804 m2 területű Mélykút, Széchenyi u. 
192. szám alatti ingatlanra adás-vétel útján 
tulajdonjogot kíván szerezni. 
2. A Képviselő-testület a Mélykút, Széchenyi u. 192. 
szám alatti ingatlan 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 Komáromi István 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. 
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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) 

 
11.2. Mélykút, Széchenyi u. 91.sz.alatti ingatlan felajánlás.  
 
 
Dr.Sztantics Péter képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
határozatát, mely szerint a bizottság javasolja a képviselő-testület részére az „A” 
változatú határozati javaslat elfogadását azzal, hogy a megajánlott vételár 50.000.- 
Ft legyen. 
 
 
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 határozati-javaslat elfogadásával?  

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

 
 
 
192/2016. (XI.29.) Kt. számú     HATÁROZAT 
A Mélykút, Széchenyi u. 91. szám alatti 
ingatlanra  vonatkozó  vételi 
ajánlat. 

1. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
úgy döntött, hogy Mayer István (1/4 részben 
tulajdonos) 6449 Mélykút, Új u. 44., Csorba István 
(2/4 részben tulajdonos) 6449 Mélykút, Rigó u. 34. 
és Csorba Istvánné (1/4 részben tulajdonos) 6449 
Mélykút, Hunyadi u. 7. szám alatti lakosok tulajdonát 
képező „kivett lakóház, udvar” megjelölésű 1026 m2 
területű Mélykút, Széchenyi u. 91. szám alatti 
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ingatlanra adás-vétel útján tulajdonjogot kíván 
szerezni. 
2. A Képviselő-testület a Mélykút, Széchenyi u. 91. 
szám alatti ingatlan vonatkozásában 50.000.- Ft 
összegű vételi ajánlatot tesz. A vételár 
egyösszegben a szerződés aláírásakor esedékes és  
a tulajdonosoknak tulajdoni hányaduk arányában. A 
Képviselő-testület az ajánlatát a határozat 
kézhezvételétől számított 60 napig tartja fenn. 
3. Amennyiben Mayer István  6449 Mélykút, Új u. 
44., Csorba István  6449 Mélykút, Rigó u. 34. és 
Csorba Istvánné 6449 Mélykút, Hunyadi u. 7. szám 
alatti lakosok az 1. pontban meghatározott vételi 
ajánlatot a 2. pontban meghatározott ajánlati 
kötöttség tartamán belül elfogadják, 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) 

 
 
 
11.3. Mélykút, Jókai u. 3.sz.alatti ingatlan felajánlás.  
 
 
Dr.Sztantics Péter képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
határozatát, mely szerint a bizottság javasolja a képviselő-testület részére az „A” 
változatú határozati javaslat elfogadását azzal, hogy a megajánlott vételár 50.000.- 
Ft legyen. 
 
 
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 7 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
 
 
193/2016. (XI.29.) Kt. számú     HATÁROZAT 
A Mélykút, Jókai u. 3. szám alatti 
ingatlanra  vonatkozó  vételi 
ajánlat. 
 

1. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
úgy döntött, hogy Mészáros József (9/12 részben 
tulajdonos) 2626 Nagymaros, Fehérhegy u. 46. és 
Mészáros Tünde (3/12 részben tulajdonos) 6343 
Miske, Fő utca 81. szám alatti lakosok a tulajdonukat  
képező „kivett lakóház, udvar és egyéb épület” 
megjelölésű 531 m2 területű Mélykút, Jókai u. 3. 
szám alatti ingatlanra adás-vétel útján tulajdonjogot 
kíván szerezni. 
2. A Képviselő-testület a Mélykút, Jókai u. 3. szám 
alatti ingatlan vonatkozásában 50.000.- Ft összegű 
vételi ajánlatot tesz. A vételár egyösszegben a 
szerződés aláírásakor esedékes és a 
tulajdonosoknak tulajdoni hányaduk arányában. A 
Képviselő-testület az ajánlatát a határozat 
kézhezvételétől számított 60 napig tartja fenn. 
3. Amennyiben Mészáros József és Mészáros Tünde 
az 1. pontban meghatározott vételi ajánlatot a 2. 
pontban meghatározott ajánlati kötöttség tartamán 
belül elfogadják, 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 területrendezési célra kívánja 
hasznosítani. 
 
Felelős: Kovács Tamás polgármester 
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Határidő: határozat kézbesítésétől számított 60. nap 
(szerződés aláírására) 
 
 
 

11.4. Mélykút, Bercsényi 16.sz. alatti ingatlan felajánlás.  
 
Kovács Tamás polgármester: Évek óta tervek között szerepel a Gondozási Központ 
épületének bővítése. A bővítés kizárólag a szomszéd ingatlan megvásárlásával 
volna lehetséges. Most lehetőség adódott az ingatlan megvásárlására, mivel a 
tulajdonosok megvételre kínálták fel azt az önkormányzatnak. A felajánlók az 
ingatlan értékesítési áraként felajánlásukban 3.500.000.- Ft-ot jelöltek meg. Az 
ingatlan-nyilvántartás adatai alapján az ingatlan tehermentes. Dr. Dobosné Szűcs 
Edit ingatlan értékbecslővel és szakértővel elkészített értékbecslés alapján az 
ingatlan forgalmi értéke 3.500.000.- Ft. Következő költségvetés terhére kerülne 
betervezésre az összeg.  
 
Kiss István alpolgármester: Véleménye szerint vásárolják meg az ingatlant. 
Javasolja, hogy 100.000.- Ft foglalót fizessenek még az idei évben.  
 
 
Görhöny Edit pénzügyi csoportvezető: Amennyiben a képviselő-testület idén köt 
szerződést akkor előirányzatot is biztosítani kell. Alacsony összeg áll rendelkezésre 
az általános tartalék terhére, javasolja a 2017.évi költségvetésbe történő beépítést.  
 
 
Dr.Sztantics Péter képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
határozatát, mely szerint a bizottság javasolja a képviselő-testület részére, hogy az 
ingatlan megvásárlásával kapcsolatban a 2017. évi költségvetés tárgyalása során 
döntsön. 
 
 
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 határozati-javaslat elfogadásával?  

 
 
Kovács Tamás polgármester szavazás után 
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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194/2016. (XI.29.) Kt. számú     HATÁROZAT 
A Mélykút, Bercsényi u. 16. szám alatti 
ingatlanra  vonatkozó  vételi 
ajánlat.  

1. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
úgy döntött, hogy Csorba Béla (1/4 részben 
tulajdonos) 7400 Kaposvár, Toldi u. 4. II. em. 9., 
Csorba Ferenc (1/4 részben tulajdonos) 6449 
Mélykút, Templom u. 28. és Csorba Csaba (2/4 
részben tulajdonos) 6449 Mélykút, Templom u. 28/A 
tulajdonát képező „kivett lakóház, udvar és egyéb 
épület” megjelölésű 1018 m2 területű Mélykút, 
Bercsényi u. 16. szám alatti ingatlanra adás-vétel 
útján tulajdonjogot kíván szerezni. 
2. A Képviselő-testület a Mélykút, Bercsényi u. 16. 
szám alatti ingatlan vonatkozásában 3.500.000.- Ft  
összegű vételi ajánlatot tesz. A vételár 
egyösszegben a 2017. évben megkötendő 
szerződésben foglaltak szerint esedékes és a 
tulajdonosoknak tulajdoni hányaduk arányában kerül 
megfizetésre.  A Képviselő-testület az ajánlatát a 
határozat kézhezvételétől számított 60 napig tartja 
fenn. 
3. Amennyiben Csorba Béla, Csorba Ferenc és 
Csorba Csaba 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 településfejlesztési (Gondozási 
Központ bővítése) célra kívánja hasznosítani. 
 
Felelős: Kovács Tamás polgármester 
Határidő: határozat kézbesítésétől számított 60. nap 
(szerződés aláírására) 

 
 
 
12. Pályázat benyújtása a Magyarországon található I. világháborús hadisírok 
és emlékművek felújítása tárgyban 
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Előadó: Kovács Tamás polgármester  
 
Napirendi pont tárgyalása a 25-223/2016. számú írásbeli előterjesztés alapján 
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva.  
 
 
Földes István alpolgármester: A pályázat keretében az elhanyagolt, forráshiány miatt 
nem megfelelően gondozott I. világháborús hadisírok és emlékművek állagmegőrző 
karbantartására és felújítására van lehetőség. A temető önkormányzati tulajdon, 
ezért az önkormányzat jogosult a pályázat benyújtására. A sírok felújításával 
kapcsolatos szakvélemény elkészítése folyamatban van. A sírok felújítására 
vonatkozó árajánlatot megkapták. Az árak magasabbak, mint a pályázható összeg. 
Megkeresték a minisztériumot és ma délelőtt jött meg a válaszlevél, hogy 
amennyiben saját kivitelben történne a felújítás, és csak anyagra fordítanák az 
összeget, akkor működhet a dolog. Kértek még egy ajánlatot, ami 381.000.- Ft 
összegű ÁFÁ-val együtt. Ebből az összegből mindhárom sírkeret el lenne készítve. A 
3 sír felújítására pályázható összeg a pályázati felhívás alapján 300.000 Ft. 
Amennyiben a képviselő-testület jóváhagyja 81.000.- Ft forrást kell biztosítania. Még 
egy dolgot szeretne elmondani. Évek óta szerették volna kideríteni, hogy Mélykúton 
hány I. világháborús halott van. A jegyző megkérte a levéltárból az adatokat és közel 
harminc a halottak száma. Van egy I.világháborús emlékművük a Templom utca 
elején, csak erre nem tudnak pályázatot benyújtani, mert nem sír, csak emlékmű. 
Jelenleg nincs rajta emléktábla, nevekkel. Most, hogy a nevek birtokukban vannak, 
rákerülhetnek egy emléktáblára, ennek költség felmérését tervezik.  
 
 
Dr.Sztantics Péter képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
határozatát, mely szerint a bizottság javasolja a képviselő-testület részére a 
határozati javaslat elfogadását. A megvalósításhoz szükséges önerőt (becsült 
összege: 150.000 Ft) a 2017. évi költségvetés terhére biztosítsa. A bizottság ülésen 
nem állt rendelkezésre ennyi információ, de most, hogy ismerik az összeget, ennek 
ellenére javasolja a 150.000.- Ft önerő biztosítását, természetesen annyit 
használnak fel belőle amennyi szükséges.  
 
 
Jakity Attiláné képviselő: Javasolja, hogy a nyilvántartásban ezekre a sírhelyekre 
kerüljön rá, hogy nem megváltható sírhelyek.  
 
 
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 és a 150.000.- Ft önerő 
biztosításával?  

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

 
 
 
195/2016. (XI.29.) Kt. számú     HATÁROZAT 
Pályázat benyújtása a Magyarországon 
található I. világháborús hadisírok és 
emlékművek felújítása tárgyban. 
 
 

1.Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
dönt arról, hogy a Magyarországon található I. 
világháborús hadisírok és emlékművek felújítása 
tárgyban pályázatot kíván benyújtani a Honvédelmi 
Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum által 
kiírt HIM-HF16 kódszámú pályázati konstrukción 
belül. 
A pályázni kívánt összeg: 300.000 Ft 
A pályázat tartalma: a Pesti úti temetőben található 
3 db I. világháborús hadisír felújítása.  
 
2.A képviselő-testület a megvalósításhoz szükséges 
150.000.- Ft önerőt a 2017. évi költségvetés terhére 
biztosítja.  
 
Felelős: Kovács Tamás polgármester  
Határidő: 2017. január 15. (pályázat benyújtására)  
 

 
 
13. Döntés az adósságkonszolidációban nem részesült települések 
támogatásával kapcsolatos pályázati célokról.  
 
Előadó: Kovács Tamás polgármester  
 
Napirendi pont tárgyalása a 25-216/2016. számú írásbeli előterjesztés alapján 
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva.  
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Kovács Tamás polgármester: Elmondja, hogy 2 táblázat szerepel az 
előterjesztésben. Az első a 2015. évben nyert pályázati forrást, a második pedig a 
2016. november 14-én nyert pályázati forrást tartalmazza. Kigyűjtötték, hogy mi  az 
az összeg, amit eddig elköltöttek. Ez három tétel, a Bercsényi, Táncsics, Attila és 
Vezér utca útépítés összege valamint az Új utca -ami még nincs teljesen kész-, a 
Galamb u.és Szabadság tér útépítési összege, valamint a településrendezési terv 
összege. A többi összeg rendelkezésre áll. A 2. pályázati forrás, ami szintén 
rendelkezésre áll, csak útépítésre van szánva, kivéve a 2.400 E forint,  ami az orvosi 
rendelő pályázatához szükséges.  A II. táblázatban szereplő utcák a Gazdasági 
Bizottság ütemezése alapján javasolt utcák. A Május 1. u, Nyár u. és Kandó K. utca a 
megvalósítandó célban rosszul szerepel, aszfalt-borítást kap. Az I. táblázatban nem 
javasol módosítást. Annyit még elmond, hogy a zúzott köves utak téli 
karbantartásánál oda kell figyelniük.  
 
 
Földes István alpolgármester: Javaslatot tesz módosításra. A művelődési ház 
felújítására tervezett 10 millió forintot ne a művelődési házra költsék, hagyják meg 
tartaléknak, és szükség esetén azt is az utakra fordítsák.  
 
 
Dr.Sztantics Péter képviselő: Beszéltek már arról, hogy a forgalmi rend módosítását 
találják ki, mert ha nem zárják ki a nagy járműveket, gyorsan tönkre mennek a 
zúzottköves utak. Csak célirányosan lehessen használni, különben nem tudják 
megvédeni.  Ismerteti a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság határozatát, mely szerint a 
bizottság javasolja a képviselő-testület részére a „B” határozati javaslat elfogadását 
úgy, hogy az alábbi célok megvalósítását támogatja: 
- Petőfi tér, Galamb u. járdaépítés útfelújítással 
- betonelem gyártó gép beszerzése 
- Tópart csapadékvíz elvezető rendszer tervezése, rekonstrukciója 
- polgármesteri hivatal nyílászáró csere 
- II. pályázatban megjelölt összes pályázati cél. 
 
 
Novák László képviselő: Kérdezi, hogy marad még olyan utca, ami nem 
szilárdburkolattal ellátott?  
 
 
Kovács Tamás polgármester: Olyan utcák maradnak, amit a bizottság a második 
körbe tett és ott nincsenek lakóingatlanok. Ilyen például a gázcsere telep melletti rész 
a Tavasz utcáig. Nagyon kevés fog kimaradni. Lesz még bőven feladat, mert a 
meglévő utcák is romlanak.  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, Földes István alpolgármester és a Pénzügyi 
és Gazdasági Bizottság módosító javaslata hangzott el. Megkérdezi ki ért egyet az I. 
pályázatban és a II. pályázatban felsorolt pályázatok megvalósításával, azzal a 
kivétellel, hogy az I. pályázatban a Művelődési Házra vonatkozó fejlesztési cél 
megvalósítására nem kerüljön sor, felfüggesztését javasolja.  

 
 
Kovács Tamás polgármester szavazás után 
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 
tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

 
 
 
196/2016. (XI.29.) Kt. számú     HATÁROZAT 
Döntés az adósságkonszolidációs 
pályázatban szereplő pályázati 
megvalósításáról. 
 

1. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
dönt arról, hogy az adósságkonszolidációban nem 
részesült önkormányzatok támogatására kiírt I. 
pályázatban szereplő pályázati célok mindegyikét 
meg kívánja valósítani azzal a kitétellel, hogy a 4.3. 
pontban megjelölt Művelődési Házban álmenyezet 
szigetelés, nyilászáró csere megvalósítása 
felfüggesztésre kerüljön addig, amíg döntés nem 
születik a Művelődési Házra benyújtott pályázat 
elbírálásáról. 
 
2. A Képviselő-testület dönt arról, hogy az 
adósságkonszolidációban nem részesült 
önkormányzatok támogatására kiírt II. pályázatban 
megjelölt összes pályázati cél meg kívánja 
valósítani. 
  
3. Felkéri a Polgármesteri Hivatal ügyintézőjét a 
közbeszerzési eljárások előkészítésével 
kapcsolatban járjon el. 
 
4. Felkéri a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot a 
hatáskörébe tartozó beszerzési eljárások 
lebonyolítására. 
 
Felelős: Kovács Tamás polgármester 
Határidő: értelemszerűen 
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14. DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft kérelme. 
 
Előadó: Kovács Tamás polgármester  
 
Napirendi pont tárgyalása a 25-217/2016. számú írásbeli előterjesztés alapján 
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva.  
 
 
Kovács Tamás polgármester: Érkezett egy kérelem a Kft-től, mely szerint új 
szolgáltatásokat létesítenének a településen, melyre bérbe vennének ingatlanokat. 
Öregmajorban egy ingatlan megfelelne részükre, oda szeretnének egy 40 m-es 
tornyot felhúzni. Ezért éves szinten 650.000.- Ft+ÁFA bérleti díjat fizetnének. 
Javasolja a kérelem elfogadását.  
 
 
Dr.Sztantics Péter képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
határozatát, mely szerint a bizottság javasolja a képviselő-testület részére a kérelem 
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. 
 
 
Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez további 
hozzászólás, észrevétel, kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. 
Megkérdezi ki ért egyet a kérelem teljesítésének elfogadásával?  

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

 
 
 
197/2016. (XI.29.) Kt. számú     HATÁROZAT 
DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft kérelme. 

 
 
1.Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft kérelmét 
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megtárgyalta és hozzájárul, hogy Mélykút- 
Öregmajor 3584/3 hrsz. ingatlanon 250 m2 területen 
bázisállomás létesüljön.  
2. A képviselő-testület a bérleti díj mértékét 
650.000.- Ft+ÁFA /év összegben állapítja meg 
2017.és 2018. évre. 
3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a 
bérleti szerződés aláírására. 
 
Felelős: Kovács Tamás polgármester 
Határidő: 2016. december 15. (határozat 
megküldésére) 
 

 
 
 
15. 2016. évi közbeszerzési terv módosítása, közbeszerzési bírálóbizottsági 
tagok megválasztása.  
 
Előadó: Kovács Tamás polgármester  
 
Napirendi pont tárgyalása a 25-222/2016. számú írásbeli előterjesztés alapján 
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz.  
 
 
Kósa Róbertné csoportvezető: Elmondja, hogy 2017. február végén le fog járni a 
háziorvosi ügyeletre kötött szerződés. Hosszabb időre szeretnék kiírni, ezért nyílt 
eljárás keretében kell bonyolítani, aminek az időigénye hosszabb. A kérdés, hogy 
mennyi időre szeretné a testület az ellátást pályáztatni.  
 
 
Dr.Sztantics Péter képviselő: Az előző esetben is azért lett egy év, mert nem tudták, 
hogyan fog működni, beszélték, hogy esetleg központi ügyelet lesz-e.  Javasolja, 
hogy most sem legyen több egy évnél.  
 
 
Kovács Tamás polgármester: Azt mondja, hogy ameddig tudják, tartsák meg az 
ügyeletet. Tudja, hogy sok pénz. Amíg a jogszabály engedi, legyen.  
 
 
Dr.Sztantics Péter képviselő: Sok változás nem várható, már szinte teljesen ők fizetik 
az ügyeletet, alig kapnak finanszírozást. Ha bírja az önkormányzat anyagilag, akkor 
csinálja, csak más önkormányzat ezt fele pénzzel ellátja.  
 
 
Jakity Attiláné képviselő: Kérdezi, hogy azt lehet tudni hány hívás érkezik az 
ügyeletre?  
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Dr.Sztantics Péter képviselő: Nem sok. Ha a mélykútiak betartanák azt, hogy tényleg 
csak akkor telefonálnak, ha sürgős eset van, egy héten 4 hívás lenne, és mind a 4-et 
elviszi a mentő.  
 
Kovács Tamás polgármester: Mindig azt mondja, hogy ha baj van és front van, akkor 
mindenhol baj van, és sok a beteg. Ez a probléma az ügyelettel. Akkor itt is több a 
telefon.  
 
Dr.Sztantics Péter képviselő. Ennek a hívásnak az a lényege, hogy ha életveszélyes 
állapot van, tényleg ott legyenek. Nem az, amikor 38 fokos láza van a gyereknek, azt 
észre se veszi, vagy 4 napja fáj a szülő hasa. Éjjel hívja ki az ügyeletet, mert délelőtt 
volt az orvosnál, de sokan voltak.  
 
Földes István alpolgármester: Teljesen egyetért azzal, amit dr. Sztantics képviselő 
mond.  Kérdezi, hogy központi ügyelet esetén ki dönti el, hogy hová megy az orvos 
először? Ha pl. Kéleshalmán van az ügyeletes orvos, és itt Mélykúton meghal valaki 
az miatt, hogy nem tudott időben érkezni az orvos, akkor már vesztettek. Úgy érzi, a 
saját lelkiismerete nehezen bírná el, hogy megvan rá a pénzük és ne itt legyen 
ügyelet.  
 
Dr.Sztantics Péter képviselő: Baján van ügyelet, 16 település tartozik hozzá. 
Mindenhol ez van. Ha bírja Mélykút, hogy 5300 embernek fizet egy főállású 
ügyeletet, akkor legyen, Nem azt mondja, hogy ne legyen. Az egész országban jó, 
ha van 3 ilyen település.  
 
Kovács Tamás polgármester: Azt mondja, hogy tartsák meg az ügyeletet ameddig 
bírják. A kérdés, hogy egy vagy két évre írják ki. Javasolja a két évet.  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 közbeszerzési terv módosításáról szóló határozati-javaslat 
elfogadásával?  

 
 
Kovács Tamás polgármester szavazás után 
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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198/2016. (XI.29.) Kt. számú                                         HATÁROZAT 
Mélykút Város Önkormányzat 
2016. évi közbeszerzési tervének I. 
számú módosítása.  
 Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 52/2016. (III.29.) Kt. számú határozattal 

elfogadott 2016. évi közbeszerzés tervét az alábbi sorokkal egészíti ki: 
 

ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV 
Ajánlatkérő megnevezése: Mélykút Város Önkormányzat 
Érintett költségvetési év: 2016. 
 

Időbeli ütemezés 

A közbeszerzés tárgya és 
mennyisége 

CPV kód 
Irányadó 

eljárásrend 
Tervezett eljárás 

típus 

Az eljárás 
megindításának, 

illetve a 
közbeszerzés 

megvalósításának 
tervezett időpontja 

Szerződés 
teljesítésének 

várható időpontja 
vagy a szerződés 

időtartama 

Sor kerül-e vagy 
sor került-e az 

adott 
közbeszerzéssel 
összefüggésben 

előzetes 
összesített 
tájékoztató 

közzétételére? 
Háziorvosi és házi 
gyermekorvosi ügyelet 
ellátása 

851400000-
2 

Nemzeti 
eljárásrend 

Kbt.112.§. (1) bek. 
b.)pontja szerinti 

2016. IV. negyedév 2017. 03. 01 – 
2019. 02. 28. Nem 

 
Készítette:  Vargáné dr. Egyed Ilona jegyző 
       Görhöny Edit pénzügyi csoportvezető 
             Kósa Róbertné csoportvezető                
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Kovács Tamás polgármester: Megkérdezi ki ért egyet a közbeszerzési eljárás 
bírálóbizottsági tagjainak megválasztásával?   

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

199 /2016. (XI. 29) Kt. számú                                                  HATÁROZAT 
”Háziorvosi és gyermekorvosi ügyelet 
ellátása” közbeszerzési eljárás 
bírálóbizottsági tagjainak megválasztása. 
 

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
„Háziorvosi és gyermekorvosi ügyelet ellátása” 
tárgyú közbeszerzési eljáráshoz Közbeszerzési 
Bírálóbizottság tagjainak a következő személyeket 
választja meg: 

 
- Dr. Horváth Endre a közbeszerzés 

tárgya szerinti szakértő, 
- Kósa Róbertné közbeszerzési szakértő 
- Dr. Börcsök Tímea jogi szakértő 
- Görhöny Edit pénzügyi szakértő. 

A bírálóbizottság megbízatása az eljárás lezárásáig 
tart. 

 
16. Mikó Lászlóné lemondása az önkormányzati képviselői megbízatásáról. 
 
Előadó: Kovács Tamás polgármester  
 
Napirendi pont tárgyalása a 25-224/2016. számú írásbeli előterjesztés alapján 
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz.  
 
Kovács Tamás polgármester: Mikó Lászlóné képviselő írásban bejelentette, hogy 
december 1-től lemond a képviselői megbízatásáról. Kéri a jegyzőt ismertesse a jogi 
helyzetet.  
 
Vargáné dr. Egyed Ilona jegyző: Az önkormányzati képviselő lemondhat a képviselő-
testülethez intézett nyilatkozatával, melyet a polgármester úrhoz küldött levélben írt 
meg. Az Mötv. szerint az írásbeli nyilatkozatot a képviselő-testület soron következő 
ülésén ismertetni kell. A Helyi Választási Bizottságnak össze kell ülnie és mandátum 
vizsgálatot kell tartani, meg kell nézni, hogy ki a soron következő legtöbb szavazatot 
elért személy.  Jövő héten csütörtökön ül össze a HVB és akkor dönt a képviselő 
személyéről. Az új képviselő a december 20-ai ülésen fog esküt tenni.  
 
Kovács Tamás polgármester: Mivel a napirend döntést nem igényel, javasolja, hogy 
térjenek át a következő napirend tárgyalására.  
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17. Tervezői szerződések megkötése.  
 
Előadó: Kovács Tamás polgármester  
 
17.1. Külterületi úttervezés. 
 
Napirendi pont tárgyalása a 25-225/2016. számú írásbeli előterjesztés alapján 
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva.  
 
 
Kovács Tamás polgármester: Elmondja, hogy lehetőség lenne pályázatot benyújtani 
a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak 
fejlesztése témában kiírt külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak 
kezeléséhez, állapot javításához karbantartásához szükséges erő- és munkagépek 
beszerzése témában (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16.). A pályázatban a Mélykút külterület 
0152. hrsz-ú ún. Alkotmányos út felújítását terveznék. A tervezési munka költsége a 
pályázati költségekbe az általános költségeken belül a projekt előkészítési 
költségsoron elszámolhatóvá válik. A tervezés költsége előzetes felmérés alapján 
1.500.000 Ft + ÁFA, bruttó 1.905.000 Ft összeg, melyre a 2016. évi költségvetésben 
fedezetet az általános tartalék terhére szükséges biztosítani. 
 
 
Dr.Sztantics Péter képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
határozatát, mely szerint a bizottság javasolja a képviselő-testület részére, hogy 
vizsgálja meg annak a lehetőségét, hogy a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16. pályázati 
konstrukcióban benyújtandó pályázati céljaként lehetőség van-e dűlőút javítására is. 
 
 
Kovács Tamás polgármester: Dűlőútra is be lehetne pályázni, de ha nem 
célirányosan feltáró útként pályáznak, kicsi az esély, hogy nyernek. Dűlőutakkal 
kapcsolatban elmondja, hogy jó gépet kell vásárolni és jól meg kell csinálni az utakat. 
Már többször beszéltek erről. Mindenképpen összefogásként.  
 
 
Torma Gábor képviselő: Lehet venni jó gépeket, de ha az út szélét nem alakítják ki 
rendesen, ahol a csapadékvíz lefolyik, akkor csak ráköltik a pénzt és semmi értelme 
nem lesz. Az utat ki kell emelni, a vízelvezést kell megoldani.  
 
 
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 7 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
 
 
200/2016. (XI.29.) Kt. számú     HATÁROZAT 
Mélykút külterület 0152. hrsz-ú út 
tervezési szerződése. 
 

 
1. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

dönt arról, hogy a vidéki térségek kisméretű 
infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak 
fejlesztése témában kiírt külterületi helyi közutak 
fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, 
állapot javításához karbantartásához szükséges 
erő- és munkagépek beszerzése témában (VP6-
7.2.1-7.4.1.2-16.) benyújtandó pályázatból a 
Mélykút külterület 0152. hrsz-ú út felújítását 
valósítsák meg. 

2. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testület 
felkéri a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot a 
Beszerzési Szabályzat alapján a beszerzési 
eljárást bonyolítsa le. 

3. A tervezési szerződés fedezetét (becsült 
összege: 1.500.000 Ft + ÁFA, bruttó 1.905.000 
Ft) a Képviselő-testület a 2016. évi 
költségvetésben az általános tartalék terhére 
biztosítja. 

4. A képviselő-testület felkéri a pénzügyi 
csoportvezetőt, hogy a fenti összeget a jelen 
ülésen elfogadott 2016. évi költségvetési rendelet 
módosításába építse be.  
 
Felelős: Kovács Tamás polgármester 
Határidő: értelemszerűen 
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17.2. Betonházas kapcsoló állomás 
 
Mélykút Város Önkormányzat pályázatot nyújtott be a TOP-1.1.1-15-BK1-2016-
00003. azonosító számmal rendelkező Iparterület fejlesztése Mélykúton elnevezésű 
projekt tárgyában. A pályázat tartalmazza többek között az ipari övezet villamos 
energia ellátása érdekében 3000 kVa, valamint 1000 kVA termelésére alkalmas 
hálózat kiépítését. A szóbeli tárgyalások során, valamint a kivitelezési munkák 
elkezdéséhez szükséges tervezés során derült fény arra, hogy a hálózat 
kiépítésének árajánlata nem tartalmazta a középfeszültségű fogyasztói tulajdonú 
betonházas kapcsoló állomás létesítését. A kivitelezési munkához szükséges az 
engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítése. A többletként jelentkező 
beruházás, valamint annak tervezési költsége a pályázat keretén belül elszámolható 
lesz, amennyiben a kivitelezés során tartalék keletkezik. 
 
A Beszerzési Szabályzat rendelkezik az egyedi beszerzésekről. Ez esetben a 
település egészét érintő, kardinális, kiemelt kérdéskörben, vagy a beszerzés tárgya 
miatt a képviselő-testület egyedi esetekben dönthet arról, hogy a beszerzési eljárás 
hatásköreit nem adja át a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részére. Ilyen esetben a 
beszerzési eljárási cselekményeiben a képviselő-testület határozat formájában dönt. 
Az ipari övezeten várható a település életében meghatározó jelentőségű beruházás 
megvalósítása. Az építési munkák elkezdéséhez elengedhetetlenül szükséges a 
villamos energia biztosítása. A kivitelezés megkezdése várhatóan 2017. I. 
negyedévében kerül sor. A 147. számú Magyar Közlönyben megjelent 297/2016. 
(IX.29) Kormányrendelet szerint a víziszárnyas feldolgozó üzem és hűtőház 
megvalósítására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította, ezért 
javasolja a hatáskör elvonásának lehetőségét alkalmazni. A betonházas kapcsoló 
állomás létesítéséhez szükséges engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció 
elkészítése tárgyban beérkezett ajánlatok közül a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatást a DÉLVIV Dél-Magyarországi Villanyszerelő Kft, 7630 Pécs, 
Edison u.44.  tette, javasolja a vállalkozással  megkötni a tervezési szerződést.  
 
 
Dr.Sztantics Péter képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
határozatát, mely szerint a bizottság javasolja a képviselő-testület részére 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. 
 
 
Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez további 
hozzászólás, észrevétel, kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. 
Megkérdezi ki ért egyet a határozati-javaslat elfogadásával?  
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Kovács Tamás polgármester szavazás után 
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
 
 
201/2016. (XI.29.) Kt. számú     HATÁROZAT 
A középfeszültségű fogyasztói tulajdonú 
betonházas kapcsoló állomás 
létesítésére vonatkozó tervezési 
szerződés megkötése. 
 

 
1. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testület 

úgy dönt, hogy a Beszerzési Szabályzat alapján 
tervezési szerződések megkötéshez kapcsolódó 
beszerzési eljárás hatásköreit nem adja át a 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részére.  

2. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megállapítja, hogy a betonházas kapcsoló 
állomás létesítéséhez szükséges engedélyezési 
és kiviteli tervdokumentáció elkészítése tárgyban 
beérkezett ajánlatok közül a legalacsonyabb 
összegű ellenszolgáltatás bírálati szempontra 
tekintettel a Beszerzési Szabályzat III. rész 9. 
pont a) pontja alapján: 
DÉLVIV    Dél-Magyarországi     Villanyszerelő     
Kft,    7630   Pécs,    Edison u. 44.    vállalkozó          
kerüljön  megbízásra. 

3. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert a megbízási 
szerződések aláírására. 

4. A tervezési szerződés fedezetét (1.986.000.-
Ft+ÁFA bruttó 2.522.220.- Ft) a képviselő-testület 
a 2016. évi költségvetésben az általános tartalék 
terhére biztosítja. 

5. A képviselő-testület felkéri a pénzügyi 
csoportvezetőt, hogy a fenti összeget a jelen 
ülésen elfogadott 2016. évi költségvetési rendelet 
módosításába építse be.  

 
Felelős: Kovács Tamás  polgármester 

                                                   Határidő: azonnal 
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Egyebek:  
 
Jakity Attiláné képviselő: Megkeresték lakosok és jelezték, hogy a vasútállomásnál 
nagyon sok kerékpárt lopnak el az utóbbi időben és kérték, hogy tolmácsolja a 
testület felé, hogy amennyiben lehet, helyezzen ki egy térfigyelő kamerát az 
önkormányzat.  
 
 
Kovács Tamás polgármester: Költségvetésben próbálnak forrást találni.  
 
 
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  

  
 

                                           
 
 

         
 


