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 1-21/2016. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
 
Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 20-án 
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, Fuszkó Attila, Jakity Attiláné, Kopcsek Tamás, dr. Sztantics 
Péter és Torma Gábor képviselők                 8 fő   - 89 %   
     
 
Távolmaradt képviselők: Novák László képviselő      1 fő       - 11 % 
 
 
A napirendi pontok tárgyalásán jelen volt: Vargáné dr. Egyed Ilona jegyző, dr. Vörös-
Börcsök Tímea aljegyző, Burai Béla MRNÖ elnök, Görhöny Edit pü. csoportvezető, 
Kósa Róbertné lakosságszolgálati csoportvezető, Mackó Zoltánné óvodavezető, 
Sántáné Czékus Tímea igazgató, Viszmegné Széll Margit HVB elnök 
- a 6. napirendi pont tárgyalásán jelen volt: Kiss Éva szerk.biz. elnök  
 
 
1. Új önkormányzati képviselő eskütétele. 
 
Előadó: Kovács Tamás polgármester  
 
Kovács Tamás polgármester: Köszönti a megjelenteket. Felkéri Viszmegné Széll 
Margit HVB elnököt, hogy az új képviselő eskütételével kapcsolatban tartsa meg 
tájékoztatóját, és az új képviselőtől vegye ki az esküt. 
 
Viszmegné Széll Margit HVB elnök: Tisztelt Képviselő-testület! Mikó Lászlóné 
születési neve: Wittner Margit egyéni listás képviselői mandátumáról 2016. december 
1. napjával lemondott, így az önkormányzati képviselői mandátum megüresedett, 
melynek betöltéséről az illetékes hatáskörrel rendelkező Helyi Választási Bizottság 
köteles gondoskodni. A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről 
szóló 2010. évi L. törvény 21. § (1) bekezdés értelmében: ha az egyéni listáról 
megválasztott képviselő helye üresedik meg, helyére a legtöbb szavazatot elért jelölt 
lép. 2014. október 12. napján megtartott önkormányzati képviselők és polgármester 
választáson készült, a HVB által hitelesített szavazóköri eredmény jegyzőkönyv 
alapján az egyéni listán a következő  legtöbb szavazatot  Fuszkó Attila független jelölt 
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érte el, szám-szerint: 555 szavazatot, ezért a fent hivatkozott jogszabály szerint 
eljárva, a HVB-nek a lemondás miatt megüresedett önkormányzati képviselői 
mandátumot  Fuszkó Attila független képviselő jelöltnek kell kiadni határozatba foglalt 
döntésével. Fuszkó Attila (6449. Mélykút, Nagy u. 37. sz. alatti lakos) Mélykút Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete önkormányzati képviselői tisztségét – írásban 
foglalt nyilatkozata szerint – vállalta, így megnyílik a jogalap a képviselői mandátum 
számára való átadására.  
 
Felkér mindenkit, hogy az eskü letételekor felállni szíveskedjenek! 
 
Felkéri Fuszkó Attilát, hogy az esküt tegye le! 
 
Viszmegné Széll Margit, a HVB elnöke kiveszi az esküt a települési képviselőtől. 
 
Az eskü szövege a következő volt: 
 
Én, ……………. becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy 
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom 
és másokkal is megtartatom; helyi önkormányzati képviselői tisztségemből eredő 
feladataimat Mélykút fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen 
teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 
 
(Az eskütevő meggyőződése szerint) 
 
Isten engem úgy segéljen! 
 
Gratulál, egyben átadja a megbízólevelet! 
 
A települési képviselő az esküokmányt aláírja, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. 
 
 
Kovács Tamás polgármester: Ismételten 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.   
 
- Új napirendi pontként javasolja felvenni az „Innovatív vízgazdálkodási tervezés a 
határ-menti régióban című pályázat benyújtása” és a „Pályázat benyújtása a VP6-
7.2.1-7.4.1.2-16 pályázati konstrukción belül” című napirendi pontokat. 
  
- A meghívóban 10. napirendi pontként feltüntetett „Mélykút Önkormányzati 
Közszolgáltatási, Művészeti és Kulturális Nonprofit Kft. részére biztosított támogatás 
meghatározása 2017. évre és a 2017. évi rendezvényterv elfogadása,” valamint a 
11. napirendi pontként feltüntetett „Mélykút Önkormányzati Közszolgáltatási, 
Művészeti és Kulturális Nonprofit Kft kérelmeinek megtárgyalása” című napirendi 
pontokat javasolja levenni a napirendről. 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 „Innovatív vízgazdálkodási tervezés a határ-menti régióban című 
pályázat benyújtása” című napirendi pontot napirendjére tűzze.  
 
 

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
úgy döntött, hogy az „Innovatív vízgazdálkodási 
tervezés a határ-menti régióban című pályázat 
benyújtása” című napirendi pontot napirendjére tűzi.  

 
 
Szavazásra bocsátja azt a javaslatot, mely szerint a képviselő-testület a „Pályázat 
benyújtása a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázati konstrukción belül” című napirendi 
pontot napirendjére tűzze.  
 
 

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
úgy döntött, hogy az „Pályázat benyújtása a VP6-
7.2.1-7.4.1.2-16 pályázati konstrukción belül” című 
napirendi pontot napirendjére tűzi.  

 
 
Szavazásra bocsátja azt a javaslatot, mely szerint a képviselő-testület a „Mélykút 
Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és Kulturális Nonprofit Kft. részére 
biztosított támogatás meghatározása 2017. évre és a 2017.évi rendezvényterv 
elfogadása” című napirendi pontot levegye a napirendről.  
 
 

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
úgy döntött, hogy az „Mélykút Önkormányzati 
Közszolgáltatási, Művészeti és Kulturális Nonprofit 
Kft. részére biztosított támogatás meghatározása 
2017. évre és a 2017.évi rendezvényterv elfogadása” 
című napirendi pontot leveszi a napirendről.  

 
 
Szavazásra bocsátja azt a javaslatot, mely szerint a képviselő-testület a „Mélykút 
Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és Kulturális Nonprofit Kft kérelmeinek 
megtárgyalása.” című napirendi pontot levegye a napirendről.  
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Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
úgy döntött, hogy az „Mélykút Önkormányzati 
Közszolgáltatási, Művészeti és Kulturális Nonprofit 
Kft kérelmeinek megtárgyalása.” című napirendi 
pontot leveszi a napirendről.  
  

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

 
NAPIREND: 
 
 

1.  Új önkormányzati képviselő eskütétele. 
Előadó: Kovács Tamás polgármester  
 

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

3. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
Előadó: Kovács Tamás polgármester 
 

4. Mélykút Város Önkormányzat Óvoda fenntartói joga átadásának 
kezdeményezése.  
Előadó: Kovács Tamás polgármester  
 

5. Bácskomplex S.R.L Kft-vel kötendő szerződés megtárgyalása.  
Előadó: Kovács Tamás polgármester 
 

6. Beszámoló az Önkormányzati Tájékoztató Szerkesztőbizottságának 2016. 
évi tevékenységéről.  
Előadó: Szerkesztőbizottság Elnöke   

 
7. Az önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása. 

Előadó: Kovács Tamás polgármester 
 

8. A képviselő-testület 2017. I. félévi munkatervének megállapítása. 
Előadó: Kovács Tamás polgármester 
 

9. Mélykúti Sportegyesület kérelméről döntés.  
Előadó: Kovács Tamás polgármester 
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10. A 2017. évi élelmezési norma megállapítása. 
Előadó: Sántáné Czékus Tímea igazgató 
 

11. A 2017. évi közfoglalkoztatási programokra kérelem benyújtása.    
Előadó: Sántáné Czékus Tímea igazgató 
 

12. A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati 
Társulásnak a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium  KEHOP-3.2.1  pályázati 
kódszámú „ Az előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás 
alrendszereinek fejlesztése a települési hulladék vonatkozásában” című  
pályázati projektben való részvételről döntés és a Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítása, a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt Társulási Megállapodás elfogadása. 
Előadó: Kovács Tamás polgármester  
 

13. Beszámoló a Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság átruházott hatáskörben 
hozott döntéseiről.  
Előadó: Kopcsek Tamás elnök 
 

14. Beszámoló a Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.  
Előadó: Dr. Sztantics Péter elnök 
 

15. Innovatív vízgazdálkodási tervezés a határ-menti régióban című pályázat 
benyújtása. 
Előadó: Kovács Tamás polgármester  
 

16. Pályázat benyújtása a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázati konstrukción belül. 
Előadó: Kovács Tamás polgármester  
 

 
 
NAPIREND TÁRGYALÁSA:  
 
 
 
2. Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről.  
 
Előadó: Kovács Tamás polgármester 
 
Napirendi pont tárgyalása a 25-243/2016. számú írásbeli előterjesztés alapján 
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz.  
 
Kovács Tamás polgármester: 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 8 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
 
202/2016. (XII.20.) Kt. számú    HATÁROZAT 
Beszámoló a két ülés közötti 
fontosabb eseményekről.  
 

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

3. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
 
Előadó: Kovács Tamás polgármester 
 
Napirendi pont tárgyalása a 25-228/2016. számú írásbeli előterjesztés alapján 
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot a Humánpolitikai és 
Ügyrendi Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva.  
 
 
Kopcsek Tamás képviselő: Ismerteti a Humánpolitikai 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 és 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 határozati-javaslat elfogadásával?  
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Kovács Tamás polgármester szavazás után 
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
 
 
203/2016. (XII.20.) Kt. számú     HATÁROZAT 
Lejárt határidejű határozatok végrehajtása. 

 

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a(z) 
- 40/2016.(II.23.) Kt. számú határozat (Jelentés a konyha belső ellenőri 

jelentésének felülvizsgálatáról),  
- 102/2016. (VI.7.) Kt. számú határozat (Pályázat kiírása az óvodavezetői 

feladatok ellátására),  
- 116/2016. (VI.28.) Kt. számú határozat (Óvodai csoportlétszámok 

meghatározása a 2016/2017. nevelési évre), 
- 123/2016. (VI.28.) Kt. számú határozat (A Mélykút, Jókai u. 101. szám alatti 

ingatlanra vonatkozó vételi ajánlat), 
- 124/2016. (VI.28.) Kt. számú határozat (A Mélykút, Jókai u. 9. szám alatti 

ingatlanra vonatkozó vételi ajánlat), 
- 125/2016. (VI.28.) Kt. számú határozat (A Mélykút, Öregmajor Jókai u. 89. 

szám alatti ingatlanra vonatkozó vételi ajánlat),  
- 126/2016. (VI.28.) Kt. számú határozat (A Mélykút, Széchenyi u. 128. szám 

alatti ingatlanra vonatkozó vételi ajánlat), 
- 127/2016. (VI.28.) Kt. számú határozat (A Mélykút, Széchenyi u. 95. szám 

alatti ingatlanra vonatkozó vételi ajánlat),  
- 133/2016. (VIII.1.) Kt. számú határozat (A Mélykút, külterület 0141/99. hrsz. 

értékesítésre kijelölése gazdaságfejlesztési célból),  
- 134/2016. (VIII.9.) Kt. számú határozat (Beszámoló a két ülés közötti 

fontosabb eseményekről),  
- 135/2016. (VIII.9.) Kt. számú határozat (Lejárt határidejű határozatok 

végrehajtása), 
- 137/2016. (VIII.9.) Kt. számú határozat (Óvoda 2016/2017. nevelési évre 

vonatkozó munkatervének véleményezése),  
- 138/2016. (VIII.9.) Kt. számú határozat (Mélykúti Önkormányzati 

Közszolgáltatási, Művészeti és Kulturális Non-profit Kft. részére a 
közművelődési feladatellátáshoz nyújtott támogatás összegének 
felülvizsgálata),  

- 140/2016. (VIII.9.) Kt. számú határozat (Távfelügyeleti szolgáltatásra 
beérkezett ajánlatokról döntés), 

- 141/2016. (VIII.9.) Kt. számú határozat (A Községi Önvédelmi Alapítvány 
megszüntetésével kapcsolatos döntések meghozatala),  

- 142/2016.(VIII.9.) Kt. számú határozat („Mélykút Város Díszpolgára” cím 
adományozása Bányai Gábor részére),  

- 144/2016.(VIII.9.) Kt. számú határozat (A kitüntető címek alapításáról és 
adományozásáról szóló 17/2009.(X.28.) rendelet módosítása),  
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- 145/2016.(VIII.9.) Kt. számú határozat („Bács-Kiskun Megye Ifjúságának 
Neveléséért Díj” szakmai kitüntető díjra javaslat megtétele),  

- 146/2016.(VIII.12.) Kt. számú határozat („Mélykút Városért Díj” adományozása 
Kiss-Csepregi Ákos és Gelányi János részére),  

- 147/2016. (IX.6.) Kt. számú határozat (SZSZB tagjainak, póttagjainak 
megválasztása),  
148/2016. (IX.6.) Kt. számú határozat (A Mélykút, 0141/99. hrsz. alatti ingatlan 
értékesítése),  

- 150/2016. (IX.6.) Kt. számú határozat (155/2015. (VIII.27.) Kt. számú 
határozat módosítása),  

- 151/2016.(IX.27.) Kt. számú határozat (Beszámoló a két ülés közötti 
fontosabb eseményekről),  

- 152/2016.(IX.27.) Kt. számú határozat (Mélykút Város Önkormányzat 
Óvodájának óvodavezetői feladatainak ellátására megbízás adása),  

- 153/2016.(IX.27.) Kt. számú határozat (Tájékoztató a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya Mélykút 
várost érintő munkanélküliség helyzetéről), 

- 156/2016.(IX.27.) Kt. számú határozat (A Mélykúti Polgármesteri Hivatal 
Alapító Okiratának módosítása),  

- 158/2016.(IX.27.) Kt. számú határozat (Mélykúti Polgármesteri Hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása),  

- 161/2016.(IX.27.) Kt. számú határozat (A Humánpolitikai és Ügyrendi 
Bizottság tagjainak megválasztása),  

- 162/2016.(IX.27.) Kt. számú határozat (A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
tagjainak megválasztása), 

- 163/2016.(IX.27.) Kt. számú határozat (Kerékpárút tervezésére fedezet 
biztosítása), 

- 164/2016.(IX.27.) Kt. számú határozat (Közterületi szobor állítása),  
- 173/2016. (X.25.) Kt. számú határozat (A 2. számú felnőtt háziorvosi körzet 

ellátására vonatkozóan feladat-ellátási előszerződés megkötése),  
- 174/2016. (X.25.) Kt. számú határozat (A 45/2015. (III.31) Kt. számú 

határozattal elfogadott Beszerzési Szabályzat módosítása),  
- 175/2016. (X.25) Kt. számú határozat (A 6/2016. (I.19) Kt. számú határozattal 

elfogadott Közbeszerzési Szabályzat módosítása),  
- 176/2016. (X.25) Kt. számú határozat (A 18/2011. (II.15) Kt. számú határozat 

módosítása /Termőföld bérbeadásáról szóló határozat/),  
- 178/2016. (X.25.) Kt. számú határozat (Tájékoztató a TÁMOP-5.2.3.-A-11/1-

2011-0004. azonosító számú „Együtt egymásért – komplex program a 
gyermekszegénység ellen” című projekttel kapcsolatos le nem hívható EU-
támogatásról), 

- 179/2016. (X.25.) Kt. számú határozat (GAMESZ Főzőkonyha pénzügyi 
tájékoztatója működésének első félévéről),  

- 180/2016. (X.25.) Kt. számú határozat (Kerékpárút tervezésére fedezet 
biztosítása),  

- 181/2016. (X.25.) Kt. számú határozat (A 0221/7-es hrsz-ú ingatlan 
telekalakítása) 

végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
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2. A Képviselő-testület az 53/2016.(III.29.) Kt. számú határozat (Mélykút, Nagy u. 83. 
szám alatti ingatlanra  vonatkozó  vételi ajánlat) határidejét az alábbiak szerint 
módosítja: „Határidő: a határozat kézbesítésétől számított 365 nap.” 
  

 
4. Mélykút Város Önkormányzat Óvoda fenntartói joga átadásának 
kezdeményezése.  
 
Előadó: Kovács Tamás polgármester  

 
 

Napirendi pont tárgyalása a 25-236/2016. 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: A Magyar Katolikus Egyház Kalocsa-Kecskemét 
Főegyházmegye képviseletében Dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek 
levélben megkereste az önkormányzatot és kezdeményezte Mélykút Város 
Önkormányzat Óvodájának fenntartói jogának átvételét 2017/2018. nevelési évtől. 
Amennyiben a képviselő-testület úgy dönt, hogy a fenntartói jogot átadja, akkor a 
következő lépés, hogy megkérdezik a szülők és a nevelő-testület véleményét ezzel 
kapcsolatban. Jelen ülésen nem az átadásról, hanem az eljárás megkezdéséről 
hoznak döntést, a vélemények beérkezése után hozza meg a testület a végleges 
döntést. Kéri, hogy a bizottság ismertessék határozataikat.  
 
 
Kopcsek Tamás képviselő: Ismerteti a Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság 
határozatát, mely szerint a bizottság nem támogatja Mélykút Város Önkormányzat 
Óvoda fenntartói jogának átadását. 

 
 

Dr.Sztantics Péter képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
határozatát, mely szerint a bizottság nem támogatja a Mélykút Város Önkormányzat 
Óvoda fenntartói jogának átadását. 
 
 
Kovács Tamás polgármester: Kéri képviselő társait mondják el véleményeiket. Ő a 
bizottsági üléseken is elmondta már, hogy a támogatások, fejlesztések terén komoly 
szerepet kapnak az egyházi intézmények. Véleménye szerint ezt ki kell használniuk. 
Természetesen nem tudhatja, hogy mi lesz 5-10 év múlva, de most ez a helyzet. 
Bejelentettek egy 54 milliárd forint összegű fejlesztési csomagot 3 évre szétosztva, 
ami az egyházi és alapítványi fenntartású intézményeket segíti. Tudja, hogy a döntés 
nem egyszerű, mégis úgy gondolja, hogy akkor követnek el nagyobb hibát, ha ezeket 
a lehetőségeket nem használják ki, a pénzeket nem hozzák ide. Természetesen nem 
az éves finanszírozási költségekről beszél, hanem olyan forrásokról, amelyekből 
komolyabb fejlesztéseket lehet eszközölni. Mivel a csomag több évre szól, 
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amennyiben az óvoda is egyházi fenntartásúvá válik, a következő évben ezeket a 
forrásokat ki tudná használni.  Talán az sem lenne hátrány, ha a szülők is meg 
lennének kérdezve, hogy mi a véleményük az átvételről.  
 
 
Földes István alpolgármester: Az a véleménye, ha nemmel szavaznak, kizárják a 
szülőket és a nevelőket a választás lehetőségéből. Számára az a legfontosabb, hogy 
meg legyen a választás lehetősége, és ennek megfelelően fog szavazni.  
 
 
Dr.Sztantics Péter képviselő: A bizottsági ülésen hosszasan tárgyalták a napirendet 
és mindenki elmondta a véleményét. Véleménye szerint nem lehet a két intézményt - 
az iskola és az óvoda helyzetét - összehasonlítani.  Az iskola esetében jól tudják, 
hogy a központi átszervezés - a KLIK létrehozásával - nagyon hátrányosan érintette 
az oktatási rendszert, és a mélykúti iskolát is.  Azonban, amikor a működtetést 
elvonják, abban az esetben már nem tudnak beleszólni a szakmai munkába.  Fontos 
lenne, hogy minden intézmény a településhez tartozzon.  Az óvoda esete teljesen 
más, mint az iskola.  Költségvetése rendben van, sőt sokkal kedvezőbb lesz a 2017-
es évtől, ezt mindenki láthatja a táblázatban. Nem indokolja semmi, hogy az 
intézményt átadják bárkinek. Nem beszélve arról, hogy 3-6 éves gyerekekről van 
szó, ahol igazából oktatás alig, inkább nevelés folyik, és ebben a korban a szülői 
nevelés a legfontosabb. Teljes mértékben megszűnhetne a választás joga a szülők 
részéről, és úgy gondolja, hogy ez az irány akkor nagyon erős minősítést fog venni 
Mélykúton. Tudják jól, hogy katolikus településről van szó, ez indokolhatná, hogy 
katolikus egyház vegye át az intézményt, de hangsúlyozza még egyszer, úgy látják, 
hogy erre nem lenne szükség. Arra, hogy most van egy 50 milliárdos pályázat 3 éven 
keresztül, és abból mit fognak megnyerni, ez nem lehet ügydöntő ebben az esetben. 
Valóban az óvodánál tornaszoba elmaradás van mind a két résznél, de a többi 
feltétel adott a jó munkához. Arról nem szeretne beszélni, hogy hogyan történtek a 
szülőkkel és a nevelő testülettel kapcsolatban a szavazások annak idején, ezt a 
bizottsági ülésen Novák László elmondta. Amikor nemleges szavazást követően 
kijelentette az egyház, hogy tudomásul vette az eredményt, ennek ellenére nem 
hagyták abba, újra megtörtént a névszerinti szavazás, még az oktatási számot is rá 
kellett írni a papírra. Ha a testület mégis az eljárás megindítása mellett dönt, és 
hozzájárulnak, hogy a szülőket és a pedagógusokat is meghallgassák, abban az 
esetben szeretnék, ha ez tényleg a törvényes keretnek megfelelően történne, mert 
ebben már van egy rossz tapasztalat. Sajnos ez a rossz tapasztalat a településen is 
elterjedt és nagyon sok embernek nem tetszett. Nekik nem csak egyik oldalt kell 
nézniük, hanem a másik oldalt is. Úgy látják, hogy egyetlen intézménye sem marad 
az önkormányzatnak. Nagyon jó lesz átadni a működtetési jogot, mert ez a 
legkényelmesebb, nem kell törődniük sem az iskolával, sem az óvodával, mert bele 
sem szólhatnak a működésébe. Nem beszélve arról, hogy 50 év a maximum. Sikerült 
az iskola esetében elérni, hogy 50 évre adták át, - nem 5 évre, nem 10 évre,  hanem 
50 évre, - itt meg azt sem tudják, hogy mennyi időre szeretné az egyház, mert 4 
soros levelet kaptak, mindenféle indoklás nélkül, hogy kérnék a működtetést. Még 
arra sem vették a fáradságot, hogy leírják a miértjét. Nem kell bedőlni mindjárt 
mindennek. A bizottság azt javasolta, hogy itt zárják le, és ne is adják meg a 
lehetőséget a további szavazásra.  
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Torma Gábor képviselő: Kérdezi, hogy melyik szülők lennének megkérdezve? 
Akiknek most jár a gyereke óvodába, vagy az is, akinek majd fog járni a gyereke az 
óvodába?  
 
 
Kovács Tamás polgármester: Törvény szerint csak a jelenleg óvodába járó 
gyermekek szülei lennének megkérdezve. A rossz tapasztalatról a másik oldal is 
tudna nyilatkozni. Valamiért a KLIK felső vezetése - aki nem volt érdekelt az 
átadásban - mégis csak elfogadta átvizsgálás után azokat a szülői szavazatokat, 
amik érvénytelennek lettek minősítve Kiskunhalas részéről. Komoly egyeztetések 
folytak az ügyben jogi szinten. Azt, hogy hogyan történt a szavazás, mennyi idő állt 
rendelkezésre, és milyen mellékleteket kellett az iskolában biztosítani gyakorlatilag 3 
nap alatt, hogy le lehessen adni a szavazást, azon az akkori országos vezető is 
meglepődött. Lehet árnyalni, attól függ, hogy melyik oldalról nézik.  
 
 
Dr Sztantics Péter képviselő: Még egyszer hangsúlyozza, elegendő indok volt az 
iskola átadására, akkor ezt el is mondta.  
 
 
Kiss István alpolgármester: Ő úgy gondolja, hogy a szülőknek meg kell adni az 
esélyt, hogy nyilatkozzanak. Nyilvánuljanak meg, hogy akarják, vagy nem akarják. 
Továbbá az óvodai tantestület is nyilatkozzon. A jegyző pedig a törvényességet be 
fogja tartani.  A múltat hagyják.  
 
 
Dr Sztantics Péter képviselő: Kérdezi, hogy miért hagynák a múltat, ami fél éve volt? 
Elég sok szálka maradt az emberek szemében.  
 
 
Torma Gábor képviselő: Mivel 2 óvodájuk van, kérdezi, hogy nem lehet, hogy az 
egyiket átadják az egyháznak, a másik pedig marad? Így lehetne dönteni, hogy ki 
melyikbe szeretné járatni a gyereket.  
 
 
Kovács Tamás polgármester: Egy intézményről van szó, csak helyileg van két 
épületben, és ehhez a település kicsi. 
 
 
Jakity Attiláné képviselő: Véleménye szerint megoldás lehetne, ha külön óvodát 
alapítana az egyház. Akkor kialakulhatna egy versenyhelyzet, és eldönthetnék az 
emberek, hogy melyik intézménybe viszik a gyerekeket. A mostani helyzetben 
szétszedni nem szabad az intézményt.  
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Kovács Tamás polgármester: A gyerek létszám így sem nagy, ez lenne a 
legrosszabb verzió, ha szétszakítanák. Nincs értelme, hogy két intézmény 
versenyezzen. Nagyobb településen elfogadható, de úgy hallja, pl. Jánoshalma 
szintjén is problémát okoz a kettő egymás mellett működése. Nem javasolja. Most 
lehetőségeik vannak, és úgy érzi, hogy azért is felelősek, hogy a lehetőségeiket 
maximálisan kihasználják, a település javára fordítsák.  Ez néha nem egyszerű és 
nem mindig látszik rövidtávon az értelme, de hosszú távon tud eredményeket hozni.  
 
 
Dr.Sztantics Péter képviselő: Nagyon furcsállja, hogy a KLIK magához vonja az 
iskolákat, elvonja az önkormányzatoktól, és utána nagyobb mértékben támogatja az 
egyházi iskolákat, mint azokat az iskolákat, amiket magához vont. Hol van itt a 
logika? Biztos benne, hogy nem lesz ebben különbség, nem lehet különbség a 
támogatásban. 
 
 
Kovács Tamás polgármester: Lesz különbség. Biztos, hogy a KLIK-es iskolákat is 
fogják fejleszteni, de ezt látni kell, hogy most mi a helyzet.  
 
 
Dr.Sztantics Péter képviselő: Még egyszer hangsúlyozza, mint képviselő nem 
szeretné másnak átadni az önkormányzati óvoda működtetését. Nem arról van szó, 
hogy egyházi lesz, vagy nem egyházi. Úgy gondolja, ezzel nekik kellene törődni. 
Nem érzi azt, hogy szükségszerűen bárkinek át kellene adni. Mi a rossz ebben az 
intézményben? Rosszul működik? Nincs ré pénzük? Ez nem érdekel senkit. Az 
érdekel többeket, hogy a jövőben, 2-3 év múlva lehet, hogy majd lesz egy 
beruházás, mert az egyházi óvodákat támogatják. Ha mérlegre teszik, ez szerinte 
nagyon gyenge indok ahhoz, hogy átadják. Magyarul, pénzért megvásárolják az 
óvodájukat, egy bizonytalan pénzért. Mert itt többen ezt mondják. Ez meggyőző, 
hogy át kell adni? Mondják ki, hogy vallásos nevelést szeretnének.  Azt sokkal 
jobban elfogadja. Mert most nem jól nevelik az óvodásokat, majd az egyház jobban 
neveli. Most is van a nagycsoportban hittan oktatás, nincs kizárva semmi. Mi az, 
amiért még jobban oda kellene adni? Győzzék meg őt legalább. Ő is katolikus 
ember, nem vallás ellenes.  
 
 
Kiss István alpolgármester: Most nem arról szavaznak, hogy átadják az óvodát, arról 
majd májusban szavaznak. Most arról szavaznak, hogy bevonjanak-e a döntésükbe 
mást. A lakosság egy részét, a törvény ennyit tesz lehetővé.  
 
 
Dr.Sztantics Péter képviselő: Elmegy 60 szülő, 31 szülő igennel szavaz, és már is 
egyházi az intézmény.  
 
 
Kiss István alpolgármester: Igen, de ha a 31 szülő nemmel szavaz, akkor pedig nem 
lesz egyházi intézmény.  
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Földes István alpolgármester: Dr. Sztantics Péter mondta, hogy kiadják a kezükből 
és nem törődnek vele, ez a legegyszerűbb részükről. Ezt egyszerűen nem érti.   Ő 
úgy érzi, hogy szorosabb kapcsolatban áll az iskolával most, mint előtte. Az átadás 
nem azt jelenti, hogy az önkormányzat ki van zárva teljesen. Ez így nem fedi a 
valóságot. Itt nem arról van szó, hogy most már nem is törődnek az iskolával, vagy 
az óvodával.  
 
 
Dr.Sztantics Péter képviselő: Ő úgy értette, hogy jogilag az önkormányzat kezéből 
kikerül. Amennyiben akarják, azt csinálnak, amit akarnak.  
 
 
Földes István alpolgármester Ez akkor a bizalom hiánya, mert nem azt csinálnak, 
amit akarnak, hanem minden egyes dolgot megbeszélnek.  
 
 
Dr.Sztantics Péter képviselő. Van 2 hónap tapasztalatuk és úgy beszélnek, mintha 
20 év lenne már. Ha olyan rendelkezést hoznak, hiába ülnek ott, nem szólhatnak 
bele. Honnan tudja alpolgármester úr, hogy fél év múlva milyen rendelkezést fognak 
hozni? Ő nem mondta, hogy negatív, sőt azért adták át, hogy pozitív legyen, de 
kikerül a kezükből, nem tudnak beleszólni. Olyan, mint a vagyontárgy, nem saját, de 
használható, de ha azt mondják, hogy nem használható, nem tudnak mit tenni.  
 
 
Kovács Tamás polgármester: A tulajdont nem adták el.  
 
 
Torma Gábor képviselő: Ha most azt mondják, hogy rendben, kérdezzék meg a 
szülőket és a nevelőtestületet, az bármilyen kötelezettséggel jár, kötelezi a testületet 
valamire? A szavazástól függetlenül a testület dönt az átadásról? Mondhatják azt, 
hogy nem, még sem?  
 
 
Vargáné dr.Egyed Ilona jegyző: A határozati-javaslat úgy kezdődik, hogy az 
intézmény jogát át kívánja adni a testület. Valamilyen elképzelésnek kell lenni, az 
előzetes véleményt ki kell alakítani, mert egyébként mire hivatkozik a szülői 
értekezleten? Akkor azt mondják, hogy az egyház kéri, de a testület nem szeretné? 
Mit nyilatkozik a polgármester úr?  
 
 
Fuszkó Attila képviselő: Kérdezi, hogyan került ez szóba, hogy az egyház átvegye az 
óvodát, miért napirend ez most? Attól függetlenül, hogy neki semmi problémája az 
egyházi működtetéssel, az elmúlt évek tapasztalatai alapján azt mondja, hogy sokkal 
jobb gazdája lett az iskolának. Ezt látja kívülről. Most hirtelen az óvoda is egyházi 
fenntartásba kerüljön és azon dilemmáznak, hogy megkérdezzék-e a szülőt vagy 
nem. Kísértetiesen hasonlít arra, amikor a testület eldöntötte, hogy ki legyen az 
igazgató egy intézményben, mindenki megtárgyalta, akinek kellett, meg lett az 
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eredmény és a testület homlokegyenest más döntést hozott. A jegyzővel ért egyet, 
ezt a kérdést valahogy ki kell vinni az utcára, hogy miért akarják egyáltalán. A 
számok nem indokolják az átadást senki felé. Az iskolával sincsenek még 
tapasztalatai, nem érti, hogy jött szóba. Érti, hogy jó, ha egyházi fenntartású 
iskolának van egyházi fenntartású óvodája, vannak erre jó példák is, de vannak 
negatív példák is.   
 
 
Kiss István alpolgármester:  Úgy került napirendre, hogy érkezett az egyház részéről 
egy kérelem. A polgármesternek pedig kötelessége a testület elé hozni.  
 
 
Kovács Tamás polgármester: Voltak korábbi szülői értekezletek, ahol az egyház 
részéről az atya elmondta, hogy azt szeretné, ha folyamatában tudná vinni a nevelő 
munkát az iskolában, és az óvodában is. Amikor az iskola kérdése fenn állt már 
tárgyaltak az óvodáról is, - ha nem is testületi szinten - az egyház felöl az óvodában 
voltak erre irányuló kezdeményezések. Úgy az egyház nem akarta az óvodát 
átvenni, hogy az iskola nem az övé, és nem tudta, hogy mi lesz az eredménye a 
szavazásnak. Ettől függetlenül még a szülők, lehet, hogy úgy nyilatkoznak, hogy nem 
szeretnék. Nem látja, hogy az miért probléma, hogy a szülőket megkérdezzék a 
véleményükről. Ezek még csak tényleg az első lépések. Ha mindenki egy kicsit 
magába néz biztosan kíváncsi, hogy mit mondanának a szülők. Ő magáról tudja, 
hogy mit mondana. Abban igazuk van, hogy az óvoda működésével semmi probléma 
nincs, jól működik. Miért működne rosszul egy egyháznál? Ugyan azok a gyerekek 
járnának oda, ugyan azt a nevelést megkapnák. Lehet, hogy egyházi vonalon a 
nevelő munka is több segítséget kapna, ahogy most az iskolában is vannak segítők. 
Az egyház megpróbálja az intézményeit egybe fogni és egymást kisegíteni.  
 
 
Kopcsek Tamás képviselő: Kérdezi, hogy milyen segítségre gondol a polgármester 
úr? Ki segít kit és mikor?  
 
 
Kovács Tamás polgármester: Ő azt látja, hogy a nevelő oktatásban is, az irodai 
tevékenységben egymást átsegítik. Tudnak egymástól informálódni.  
 
 
Kopcsek Tamás képviselő:  Ez a KLIK-nél is ugyan úgy megvolt.  
 
 
Dr.Sztantics Péter képviselő: Még egy valamit szeretne hozzátenni. Minden 
döntésüket el lehetne halasztani, hogy az érdekelteket megkérdezik. Nekik felelősen 
kell vezetni a települést és mindenkinek meg kell, hogy legyen az elképzelése. Azért 
választották meg őket, mert abban bíznak, hogy józan ésszel el tudnak dönteni 
dolgokat, és nem hárítják másra a felelősséget. Most is bánja, hogy amikor egy évvel 
ezelőtt megtudták, hogy bejelentkezett az egyházmegye az iskoláért, nem tartottak 
helyi népszavazást a kérdésről. Akkor kellett volna egy helyi népszavazást tartani és 
nem azt a 150 szülőt megkérdezni, hanem megkérdezni a település lakosságát. Ez 
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neki sem jutott eszébe akkor. Ezek olyan kardinális dolgok, amik 50 évre szólnak és 
mindenkit érintenek. Aki itt ül, az ne hárítsa másra a felelősséget. Jól tudja, hogy azt 
szeretnék, ha egyházi lenne az óvoda, és ezt el is fogadja. Ő nem szeretné, hogy az 
legyen. Nem kell itt egymásra mutogatni, ne a szülő döntsön! A szülő döntse el, hogy 
milyen tankönyvből tanuljon a gyerek? Mert az egyházi tanterv az teljesen más, mint 
a világi tanterv. Teljesen más a világnézet. Itt nem csak arról van szó, hogy ki adja a 
pénzt, -  persze,  ha van. Ez ideológiai kérdés is és nem mindenki tapsol ennek.  
 
 
Kopcsek Tamás képviselő: Ugye azt mondták, hogy katolikus település az övék. 
Mostanában többet fordul meg a templomban, és az a meglátása, hogy ekkora 
településhez képest kevesen vannak a templomban.  
 
 
Kovács Tamás polgármester: Kopcsek Tamás képviselőnek mondja, látszik, hogy 
eddig nem fordult meg sokat a templomban, mert szerinte meg egyre többen vannak.  
 
 
Földes István alpolgármester: Amikor az új testület megalakult, előtérbe helyezték, 
hogy a település megmaradása a legfontosabb. Azóta is azért küzdenek, hogy a 
népesség ne csökkenjen, vagy legalább a csökkenés megálljon. Aki járja a települést 
az látja, hogy üres házak tömege van. Sokszor hallotta, hogy elvitték a gyereket 
másik iskolába, Jánoshalmára, Tataházára. Arra esküdött fel, hogy a településnek a 
megmaradásáért küzd. Ez csak egy gondolatmenet részéről, de nem biztos, hogy jó, 
ha egy önkormányzati óvodából kikerült gyerek frissen átkerül az egyházi iskolába, 
mert a szülő dönthet arról, hogy inkább átviszi más településre. Alapelv, hogy 
munkahely legyen és próbálják az embereket itt tartani. Nem hiszi, hogy van olyan 
képviselő, aki ennek ellentmond. Ez a legfontosabb és minden ezután jön. Nem jó –
szerinte -, hogy különböző legyen az óvoda és az iskola, úgy gondolja, ha már 
egyházi előkészítést kap az óvodában, könnyebben marad helyben az iskolában és 
nem viszi el a szülő máshová.  
 
 
Kopcsek Tamás képviselő: Amit elmondott alpolgármester úr támogatja, de egyetlen 
egy kérdés. Hány mélykúti pedagógus ment el az iskolából? Most a munkahelyekre 
gondol. Neki pedig ez jutott eszébe, mert közvetlen munkatársai voltak és tudja, hogy 
máshol dolgoznak.  
 
 
Jakity Attiláné képviselő: A mélykúti akkor marad Mélykúton, ha van munkahelye és 
van pénze. Ez az alap. Azt gondolja, hogy az ideológiai oktatás az óvodában most is 
megvan, mert a szabad választási lehetősége a szülőnek megvan. Részt vesz a 
hitoktatásban, vagy nem, vagy pedig nem is római katolikusként vesz részt, hanem 
mondjuk református vallásúként. Azt is figyelembe kell venni, hogy nem csak 
vallásos szülők viszik a gyereküket az óvodába. Szerinte az a legnagyobb félelem, 
hogy ha most az óvodai is egyházi lesz, onnantól kezdve az a szabad választási 
lehetőség, ami a szülőnek eddig megvolt, megszűnik.  Hogyan tudják biztosítani azt, 
hogy az a kisgyerek ne abban a szellemiségben nőjön, és nem lesz pénz arra, hogy 



 
 

Jegyzőkönyv Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. december 20-án tartott üléséről. 
16 

 

 
 

 

a szülő elvigye? Azt is elmondta a bizottsági ülésen, úgy érzi, hogy ennek még most 
nem jött el az ideje. Azt gondolja, hogy ez annyira túl sok és erőteljes a lakosság 
számára. Mint egy buldózer mennek. Sokkal jobb lenne, ha ezt eltolnák legalább egy 
évvel. Akkor az iskolánál látnák már a pozitívumokat, amit most még nem látnak, 
hogy ez valóban jó döntés volt.  
 
 
Kovács Tamás polgármester: Kérdezi a képviselőket, ha meglennének kérdezve a 
szülők és annak nagyobb  %-a azt mondaná, hogy  igen, akkor máshogy éreznének? 
Akkor változna a véleményük?  
 
 
Dr.Sztantics Péter képviselő: Még egyszer elmondja, a határozati-javaslat az, hogy 
akarják, vagy nem akarják az átadást, javasolja, hogy szavazzanak. Képviselőként, 
nem szülőként vannak itt. Döntsék el, a többségi vélemény számít. Senki nem fog 
megharagudni akármelyik döntés születik.   
 
 
Kovács Tamás polgármester: Kérdezi a jelenlévőket, hogy van-e valakinek további 
hozzászólása és 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 határozati-javaslat elfogadásával?  
 

 
Kovács Tamás polgármester megállapítja, hogy 
Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
határozati javaslat elfogadásakor 3 igen szavazat,  2 
nem szavazat és 3 tartózkodás volt, a határozati 
javaslat nem szerezte meg a szükséges többséget.  

 
 
204/2016. (XII.20.) Kt. számú     HATÁROZAT 
Mélykút Város Önkormányzat Óvoda fenntartói joga átadására vonatkozó 
kezdeményezést megtárgyalása.  
 
 

 
Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye által 
benyújtott, Mélykút Város Önkormányzat Óvoda 
fenntartói joga átadására vonatkozó 
kezdeményezést megtárgyalta és úgy döntött, hogy 
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az óvoda intézmény fenntartói jogát nem kívánja 
átadni.   
 
Határidő: 2017. január 10. (a határozat 
megküldésére) 
Felelős: Kovács Tamás polgármester 
 
 

Kiss István alpolgármester elhagyja a termet.  
 
 
5. Bácskomplex S.R.L Kft-vel kötendő szerződés megtárgyalása.  
 
Előadó: Kovács Tamás polgármester 
 
Napirendi pont tárgyalása a 25-220/2016. 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 a 
fizetendő díj vonatkozásában, valamint a szerződés pontosítása érdekében 
kezdeményezzenek személyes megbeszélést.  
 

 
Kovács Tamás polgármester: Javasolja, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot 
hatalmazzák fel, hogy a fizetendő díj vonatkozásában, valamint a szerződés 
pontosítása érdekében kezdeményezze a személyes megbeszélést a Kft 
ügyvezetőjével.  Kérdezi a jelenlévőket, hogy van-e valakinek hozzászólása és 
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 javaslatának 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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Bácskomplex S.R.L Kft-vel kötendő  
szerződés megtárgyalása.  
 
 
 

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Bácskomplex S.R.L Kft szolgáltatásra vonatkozó 
szerződés javaslatát megtárgyalta és úgy döntött, 
hogy a  fizetendő díj vonatkozásában, valamint a 
szerződés pontosítása érdekében felkéri a Pénzügyi 
és Gazdasági Bizottságot, hogy kezdeményezzen 
személyes megbeszélést a Kft ügyvezetőjével, 
Kálmán Sándorral és a tárgyalás eredményéről 
tájékoztassa a képviselő-testületet.  
 
Felelős: Dr.Sztantics Péter bizottsági elnök 
Határidő: 2017. február 28. 

 
 
 
Kiss István alpolgármester visszaérkezik a terembe.  
 
 
6. Beszámoló az Önkormányzati Tájékoztató Szerkesztőbizottságának 2016. évi 
tevékenységéről.  
 

Előadó: Szerkesztőbizottság Elnöke   

Napirendi pont tárgyalása a 25-237/2016. számú írásbeli előterjesztés alapján 
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz.  
 
 
Kovács Tamás polgármester: Köszönti Kiss Évát a szerkesztőbizottság elnökét. 
Megkéri, tartsa meg beszámolóját.  
 
 
Kiss Éva elnök: Köszönti a megjelenteket.  Az újság szerkesztését júliusban vette át, 
a részleteket leírta a beszámolóban. A nyomdával jól együtt tudott dolgozni. A 
beszámoló végére leírta a megjelenések ütemezésére vonatkozó javaslatát.  
 
 
Jakity Attiláné képviselő: Leírta, hogy nincs hozzáférése az ujsag@melykut.hu email 
címhez. Kérdezi, hogy van-e erre valami megoldás, hogy hozzáférjen, mint felelős 
szerkesztő? Továbbá kérdezi, hogy az újság elején szerepel, hogy fenntartják a jogot 
a változtatásra. Kérdezi, hogy ez nem sért szerzői jogokat?  
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Vargáné dr.Egyed Ilona jegyző: Lajdi-Illés Genovéva továbbítja a cikkeket. Az 
ujsag@melykut.hu egy hivatali belső e-mail cím.  
 
 
Kiss Éva elnök: Ő ezt csak ezért írta bele, mert jó lenne, ha egy helyen tudná az 
egészet kezelni, lenne hozzáférése, de megoldották így is a kolléganővel. A szerzői 
jogra vonatkozó kérdésre válaszolja, hogy pont azért írják, hogy ne sértsen jogokat.  
Tartalmi változtatás nincs, csak a terjedelmén változtatnak, és helyesírásba és a 
fogalmazásba nyúlnak bele.   
 

 
Kovács Tamás polgármester: Javasolja, hogy készítsenek egy olyan melykut.hu 
email címet, amihez elnök asszony is hozzáfér.  
 
 
Fuszkó Attila képviselő: Kérdezi, hogy a felelősség egyedül a főszerkesztőé? 
Változott-e az újság költségvetése az új arculattal?  
 
 
Vargáné dr. Egyed Ilona jegyző: Vannak a szerkesztőbizottsági tagok és a 
főszerkesztő, akik felelnek az újságért.  A költségvetés nem változott.  
 
 
Dr.Sztanticcs Péter képviselő: Kérdezi, van-e elég anyag vagy problémát okoz 
tartalommal kitölteni?  
 
 
Kiss Éva elnök: Van olyan cikk, amit nem tesz bele, mert nem tartja érdemesnek, 
pedig lett volna még hely az újságban.  Hát igen néha előfordul, hogy probléma a 
kitöltése.  Az is baj, hogy az ülésekről nem kap anyagot, hogy mik a témák. Ha lát 
olyan témát, ami érdekli, annak utána járna. Az egyesületektől kap anyagot. Lehetne 
még fejlődni.  
 
 
Kovács Tamás polgármester: Kérdezi a jelenlévőket, hogy van-e valakinek 
hozzászólása és 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. Javasolja, 
hogy a 2017.évi munkatervből is kapjon a szerkesztő asszony példányt. Megkérdezi 
ki ért egyet a beszámoló elfogadásával?  
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Kovács Tamás polgármester szavazás után 
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Beszámoló az Önkormányzati Tájékoztató  
Szerkesztőbizottságának 2016. évi tevékenységéről.  
 
 
 

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 
az Önkormányzati Tájékoztató Szerkesztő-
bizottságának 2016. évi tevékenységéről szóló 
beszámolót elfogadja.  

 
 
7. Az önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása. 
 
Előadó: Kovács Tamás polgármester 
 
 
Napirendi pont tárgyalása a 25-207/2016. 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: Mindig december végén kell a testületnek elfogadni 
a jövő évi ellenőrzési tervet. Két ellenőrzést terveznek. A nonprofit kft-nél az 
önkormányzati támogatás felhasználását illetőleg a konyha utóellenőrzését.  
 
 
Kopcsek Tamás képviselő: Ismerteti a Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság 
határozatát, mely szerint a bizottság javasolja a képviselő-testületnek a 2017. évi 
belső ellenőrzési terv elfogadását.   

 
 

Kovács Tamás polgármester: 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 8 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Az önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervének 
elfogadása.  
 
 

  
Mélykút Város Önkormányzat Képviselő – testülete 
a lefolytatott kockázatelemzés alapján az 
előterjesztés mellékletét képező Mélykút Város 
Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervét 
elfogadja. 

 
Határidő: értelemszerűen  
Felelős:  Vargáné dr. Egyed Ilona jegyző 

 
 
 
8. A képviselő-testület 2017. I. félévi munkatervének megállapítása. 
 
Előadó: Kovács Tamás polgármester 
 
 
Napirendi pont tárgyalása a 25-229/2016. számú írásbeli előterjesztés alapján 
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot a Humánpolitikai és 
Ügyrendi Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva.  
 
 
Kopcsek Tamás képviselő: Ismerteti a Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság 
határozatát, mely szerint a bizottság javasolja a képviselő-testületnek a képviselő-
testület 2017. I. félévi munkatervére vonatkozó határozati javaslat elfogadását.   

 
 

Kovács Tamás polgármester: Kérdezi a jelenlévőket, hogy van-e valakinek 
hozzászólása és észrevétele, kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban? 
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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 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: 
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2017. I. félévi munkaterv  
elfogadása. 

 
Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Képviselő-testület 2017. I. félévi munkatervét az 
alábbiak szerint állapítja meg: 
 
 

MÉLYKÚT  VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

2017. I. FÉLÉVI  
 

MUNKATERVE 
 
 

I. 
 

ÜLÉSTERV 
 
 

1. ÜLÉS 
 

Időpontja: 2017. január 31. 
A testületi anyag kiküldésének időpontja: 2017. január 23. 
 
 

1. A Mélykúti Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési 
megállapodás felülvizsgálata.   
Előadó: Kovács Tamás polgármester  
Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság 
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2. Pályázat kiírása Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központ 

intézményvezetői álláshelyére. 
Előadó: Kovács Tamás polgármester 
Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság 
 

3. Javaslat a letelepedést támogató ellátásról szóló önkormányzati  rendelet 
megalkotására. 
Előadó: Kovács Tamás polgármester 
Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság 
  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
 

2. ÜLÉS 
 
Időpontja: 2017. február 14.  
A testületi anyag kiküldésének időpontja: 2017. február 6. 
 
Napirend: 

 
1. Beszámoló az önkormányzat által támogatásban részesített civil szervezetek, 

egyesületek 2016. évi működéséről, a pénzeszközök felhasználásáról. 
Előadó: Kovács Tamás polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság     
 

2. Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.24.) 
önkormányzati rendelet módosítása. 
Előadó: Kovács Tamás polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

3. Mélykút Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 
fizetési kötelezettségeinek megállapítása. 
Előadó: Kovács Tamás polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

4. Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének elfogadása. 
Előadó: Kovács Tamás polgármester 
Véleményezi:  Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság 
  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
  

5. A polgármester 2017. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása.  
Előadó: Kovács Tamás polgármester  
Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság 

 
6. A 2017. évi lakossági fórum összehívása. 

  Előadó: Kovács Tamás polgármester  
  Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság 
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3. ÜLÉS 
 

Időpontja: 2017. március 28. 
A testületi anyag kiküldésének időpontja: 2017. március 20.  
 
 

1. Fenyő Miksa Könyvtár 2017. évi munkatervének elfogadása. 
Előadó: Kovács Tamás polgármester 
Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság 
 

2. A Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség valamint a Kiskunhalas HTP 
2016. évi beszámoló jelentése.  
Előadó: Babud Jenő tű.alezr., tűzoltósági főtanácsos, kirendeltség-vezető 
 

3. Beszámoló a GAMESZ 2016. évi munkájáról. 
Előadó: Sántáné Czékus Tímea GAMESZ-vezető 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

4. Mélykút Város Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének elfogadása. 
Előadó: Kovács Tamás polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

5. Döntés Mélykút Város Önkormányzat Óvodája fenntartói joga átadására 
irányuló kezdeményezésről. 
Előadó: Kovács Tamás polgármester 
Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság 
  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
 

6. Óvodába történő jelentkezés időpontjának, valamint az óvoda 2017. évi nyári 
zárva tartási rendjének meghatározása.  
Előadó: Kovács Tamás polgármester  
Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság 
 

7.  A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 
valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2006.(II.15.) önkormányzati 
rendelet módosítása.  
Előadó: Deákné Traski Katalin igazgató 
Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság 
                       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
  

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

9. Pályázatokkal kapcsolatos tájékoztató. 
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Előadó: Kovács Tamás polgármester 
 

 
4. ÜLÉS 

 
 
Időpontja: 2017. április 25.   
A testületi anyag kiküldésének időpontja: 2017. április 18. 

 
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

Előadó: Kovács Tamás polgármester 
Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság 
 

2. Beszámoló az önkormányzat 2016. évi költségvetésnek végrehajtásáról 
(zárszámadás). 
Előadó: Kovács Tamás polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

3. Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés 2016. évről. 
Előadó: Kovács Tamás polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

4. Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központja intézményvezetői 
álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása. 
Előadó: Kovács Tamás polgármester 
Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság 
 

5. ÜLÉS 
 

 
Időpontja: 2017. május 30.  
A testületi anyag kiküldésének időpontja: 2017. május 22. 
 

1. Beszámoló a Gondozási Központ 2016. évi munkájáról. 
Előadó: intézmény igazgató 
Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság 
 

2. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról.  
Előadó: intézmény igazgató   
             Vargáné dr. Egyed Ilona jegyző 

           Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság 
 

3. Beszámoló a Jánoshalmi Rendőrőrs és a Mélykúti Kmb. Iroda 2016. évi 
tevékenységéről. 
Előadó: Kutyifa István r. alezredes, őrsparancsnok 

                      Nagyváradi Zsolt r. főhadnagy, Kmb. csoportvezető 
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4. Tájékoztató a Bácskomplex – S.R. Kft. Mélykút várost érintő feladatainak 

ellátásáról. 
Előadó: területi igazgató 
 

5. Előterjesztés a Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és 
Kulturális Non-profit Kft. éves beszámolójának elfogadásáról. 
Előadó: Hurton Zoltán ügyvezető 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
6. Beszámoló a Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és 

Kulturális Non-profit Kft. Felügyelő Bizottsága 2016. évi tevékenységéről. 
Előadó: Hurton Zoltán ügyvezető 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
 

6. ÜLÉS 
 

 
Időpontja: 2017. június 27.  
A testületi anyag kiküldésének időpontja: 2017. június 19. 

1. A képviselő-testület 2017. II. félévi munkatervének megállapítása.   
Előadó: Kovács Tamás polgármester 
Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság  
 

2. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2016. évi munkájáról. 
Előadó: Vargáné dr. Egyed Ilona jegyző 
Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság 
 

3. Tájékoztató a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. 2016. évi szolgáltatási 
tapasztalatairól, a működés feltételeiről. 
Előadó: Agatics Roland ügyvezető 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

4. Helyi Esélyegyenlőség Program felülvizsgálata. 
Előadó: Kovács Tamás polgármester 
Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság 

 
5. Pályázatokkal kapcsolatos tájékoztató. 
     Előadó: Kovács Tamás polgármester 

 
 

II. 
 

E G Y E B E K 
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1. Ha a képviselő-testület másként nem dönt, az ülések helye a Polgármesteri 
Hivatal Tanácskozó Terme.  

 
2. A polgármester minden képviselő-testületi ülés elején beszámol a két ülés 

közötti fontosabb eseményekről.  
 

3. Az érintett bizottságok elnökei minden negyedévben - a két ülés közötti 
fontosabb eseményekről szóló beszámoló után – tájékoztatást adnak az 
átruházott hatáskörben hozott döntéseikről. 

 
 
9. Mélykúti Sportegyesület kérelméről döntés.  
 
Előadó: Kovács Tamás polgármester 
 
Napirendi pont tárgyalása a 25-215/2016. számú írásbeli előterjesztés alapján 
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva.  
 
 
Kovács Tamás polgármester: Ismerteti a kérelmet. Elmondja, hogy az egyesület 
összesen 25.665.326.- Ft összeget nyert pályázaton, mely összegből műfüves 
kispálya, öntözőrendszer és egyéb sporteszközök kerülnek kialakításra ill. 
beszerzésre. A feladatok elvégzésére a Bács-Tak Kft TAO felajánlás keretében 
illetve további támogatással összesen 22.204.605.- Ft értékű támogatást nyújtott. A 
projekt megvalósításához további 3.460.721.- Ft önrész szükséges, melynek 
biztosítására az önkormányzat támogatását kéri az egyesület.  
 
 
Dr.Sztantics Péter képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozatát, 
mely szerint a bizottság javasolja a Képviselő-testület részére a Mélykúti 
Sportegyesület kérelmének elfogadását. Elmondja, hogy nagyon örülnek, mert 
sokkal magasabb összegről (kb. 40 millió)  indult a műfüves pálya, nagy örömükre 
szolgál, hogy ekkora összegből is megvalósítható. Azt kell tudni, hogy a pályázatnál 
nem lehetett kivitelezőt választani, hanem egy központi döntés alapján az országban 
mindenhol egy cég építheti, és azért kerül kedvezőbb összegbe.  
 

 
Kovács Tamás polgármester: Kérdezi a jelenlévőket, hogy van-e valakinek 
hozzászólása és 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 kérelem teljesítésének elfogadásával?  
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Kovács Tamás polgármester szavazás után 
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
 
 
209/2016. (XII.20.) Kt. számú     HATÁROZAT 
Mélykúti Sportegyesület kérelméről döntés.  
 
 

1.Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy a Mélykúti Sportegyesület részére a 
látvány-csapatsportok támogatását biztosító pályázat 
keretében a támogatás önerejének biztosítása 
céljából a 2017. évi költségvetésében a 3.460.721.- 
Ft összeget elkülönít.  
 
2. A képviselő-testület felkéri az egyesület vezetőjét, 
hogy a támogatásként kapott összeg 
felhasználásáról írásban számoljon be a képviselő-
testületnek a beruházás megvalósulását követően.  
 
Felelős: Szöllősi Ferenc elnök 
Határidő: 2017. január 15.(határozat megküldésére) 
               értelemszerűen (beszámolásra) 

 
 
10. A 2017. évi élelmezési norma megállapítása. 
 
Előadó: Sántáné Czékus Tímea igazgató 
 
Napirendi pont tárgyalása a 25-238/2016. számú írásbeli előterjesztés alapján 
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva.  
 
 
Sántáné Czékus Tímea igazgató: A törvényi előírások és a belső ellenőri jelentés 
alapján a jelenlegi beszállítókkal kalkulálva felülvizsgálták az élelmezési normát. 
Jelentős változás az általános iskola ebédnél, illetve az idősek otthonában a reggeli 
és a vacsora árak vonatkozásában figyelhető meg. 
 
 
Dr.Sztantics Péter képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozatát, 
mely szerint a bizottság javasolja a képviselő-testület részére a határozati javaslat 
elfogadását. 
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Kovács Tamás polgármester: Kérdezi a jelenlévőket, hogy van-e valakinek 
hozzászólása és 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 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: 

 
 
210/2016. (XII.20.) Kt. számú     HATÁROZAT 
2017. évi élelmezési norma megállapítása. 

 

1. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő- testülete elfogadja 2017. évre 
vonatkozó élelmezési normákat az alábbiak szerint: 

 

Megnevezés 
Nyersanyagköltség 

új Ft 

Óvoda tízórai 80 

Óvoda ebéd 160 

Óvoda uzsonna 72 

Iskola tízórai 88 

Iskola ebéd 268 

Iskola uzsonna 79 

Reggeli 100 

Vacsora 200 

Felnőtt ebéd 300 

 
2. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díját 2017. évre az alábbiak szerint 

állapítja meg: 
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Megnevez

és 

Nyersanyag

költség 

Ft 

Rezsi 

költség 
ÁFA Összesen 

Térítési díj új 

Ft 

Óvoda 

tízórai 

80 - 22 102 100 

Óvoda 

ebéd 

160 - 43 203 205 

Óvoda 

uzsonna 

72 - 19 91 90 

Óvoda 

összesen 

   396 395 

Iskola 

tízórai 

88 - 24 112 110 

Iskola 

ebéd 

268 - 72 340 340 

Iskola 

uzsonna 

79 - 21 100 100 

Iskola 

napközis 

   552 550 

Iskola 

menza 

   340 340 

 

 
Felelős: Sántáné Czékus Tímea GAMESZ igazgató 
Határidő: 2017.január 01. 

 
 
 
11. A 2017. évi közfoglalkoztatási programokra kérelem benyújtása.    
 
Előadó: Sántáné Czékus Tímea igazgató 
 
 
Napirendi pont tárgyalása a 25-234/2016. 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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Sántáné Czékus Tímea igazgató: A jelenlegi közfoglalkoztatási programban - a 
START programban- a foglalkoztatott létszám 146 fő. Emellett futnak hosszabb 
időtartamú programok is, de azokban a dologi költségek nem jelentősek. December 
15-ig a START programokra kellett a pályázatot benyújtani, ugyanarra a 6 
programba nyújtották be a kérelmet, mint a korábbi programok, de csökkentett 
létszámmal. Ez azt jelenti, hogy a 146 fő helyett 106 fő a létszám. A bérköltség 100 
%-ban támogatott, emellett igényelnének közel 50 millió forintot dologi költségre. 
Összességében 148 millió forintot igényelnek és 2 millió forint az önerő, amit hozzá 
kellene tenniük.  
 
 
Dr.Sztantics Péter képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozatát, 
mely szerint a bizottság javasolja a határozati-javaslat elfogadását.   
 

 
Kovács Tamás polgármester: Kérdezi a jelenlévőket, hogy van-e valakinek 
hozzászólása és 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 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: 

 
 
 
211/2016. (XII.20.) Kt. számú     HATÁROZAT 
A 2017.évi közfoglalkoztatási programokra  
kérelem benyújtása. 
 
 

1. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő- testülete 
támogatja a 2017. évi közfoglalkoztatási 
programokra kérelem benyújtását, a szükséges 
önerőt a GAMESZ 2017. évi költségvetésében 
biztosítja fedezetként. 
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2. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő- testülete 
támogatja a kérelmek pozitív elbírálása esetén az 
esetlegesen szükséges közbeszerzési eljárások 
GAMESZ általi megindítását. 

 
Felelős: Sántáné Czékus Tímea GAMESZ igazgató 
Határidő: azonnal 

 
 
12. A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati 
Társulásnak a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium  KEHOP-3.2.1  pályázati 
kódszámú „ Az előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás alrendszereinek 
fejlesztése a települési hulladék vonatkozásában” című  pályázati projektben 
való részvételről döntés és a Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítása, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási 
Megállapodás elfogadása. 
 
Előadó: Kovács Tamás polgármester  
 
 
Napirendi pont tárgyalása a 25-230/2016. 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 az előterjesztés két határozati 
javaslatot tartalmaz, az egyik a pályázatban való részvételről a döntés, a másik pedig 
a Társulási Megállapodás módosításának elfogadása.  
 
 
Kopcsek Tamás képviselő: Ismerteti a Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság 
határozatát, mely szerint a bizottság javasolja a képviselő-testületnek a határozati 
javaslatok elfogadását. 
 

 
Kovács Tamás polgármester: Kérdezi a jelenlévőket, hogy van-e valakinek 
hozzászólása és 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 határozati-javaslat elfogadásával?  
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Kovács Tamás polgármester szavazás után 
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
 
 
212/2016. (XII.20.) Kt. számú     HATÁROZAT 
A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati Társulásnak a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium  KEHOP-3.2.1  pályázati kódszámú „ Az 
előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás alrendszereinek fejlesztése a 
települési hulladék vonatkozásában” című  pályázati projektben való részvételről 
döntés. 
 
 

Mélykút Város Önkormányzat – mint a 
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás)  
Társult Önkormányzata – Képviselő-testülete  
támogatja a Társulásnak a  Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium  KEHOP-3.2.1 pályázati kódszámú „ Az 
előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás 
alrendszereinek fejlesztése a települési hulladék 
vonatkozásában” című  pályázati projektben való 
részvételét, a támogatási kérelem benyújtását az 
NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit 
Kft.-vel, mint konzorciumvezetővel létrehozott 
konzorcium útján. A pályázati felhívás keretében 
megvalósítani tervezett projekt megnevezése és 
egyéb fő adatai: „Komplex hulladékgazdálkodási 
rendszer fejlesztése a Homokhátság területén, 
különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, 
szállítási és előkezelő rendszerre.” 
 

 Felelős: Kovács Tamás polgármester  
Határidő: 2017. január 15. (határozat megküldésére) 

 
 
Kovács Tamás polgármester: Megkérdezi ki ért egyet a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás elfogadásával?   

 
 
Kovács Tamás polgármester szavazás után 
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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213/2016. (XII.20.) Kt. számú     HATÁROZAT 
A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodásának módosítása, a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt Társulási Megállapodás elfogadása. 
 
 

Mélykút Város Önkormányzat – mint a 
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás)  
Társult Önkormányzata – Képviselő-testülete  a 
Társulási Megállapodás 4. számú módosítását az 
előterjesztés 1. számú melléklete szerinti 
tartalommal, valamint a 4. számú módosítással 
egységes szerkezetbe foglalt Társulási 
Megállapodást az előterjesztés 2.számú melléklete 
szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Kovács Tamás polgármester  
Határidő: 2017. január 15. (határozat megküldése) 
 

 
Dr.Sztantics Péter képviselő elhagyja a termet.  
 
13. Beszámoló a Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság átruházott hatáskörben 
hozott döntéseiről.  
 
Előadó: Kopcsek Tamás elnök 
 
Napirendi pont tárgyalása a 25-241/2016. számú írásbeli előterjesztés alapján 
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz.  

 
 
Kovács Tamás polgármester: Kérdezi a jelenlévőket, hogy van-e valakinek 
hozzászólása és 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 tájékoztató elfogadásával?  

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

 
 
 
214/2016. (XII.20.) Kt. számú     HATÁROZAT 
Beszámoló a Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság 
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.  
 
 

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság átruházott 
hatáskörben hozott döntéseiről szóló tájékoztatót 
elfogadja.  
 

 
14. Beszámoló a Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.  
 
Előadó: Dr.Sztantics Péter elnök 
 
Napirendi pont tárgyalása a 25-235/2016. számú írásbeli előterjesztés alapján 
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz.  

 
 

Kovács Tamás polgármester: Kérdezi a jelenlévőket, hogy van-e valakinek 
hozzászólása és 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 tájékoztató elfogadásával?  

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

 
 
Dr.Sztantics Péter képviselő visszaérkezik a terembe.  
 
 
215/2016. (XII.20.) Kt. számú     HATÁROZAT 
Beszámoló a Gazdasági Bizottság és a  
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Pénzügyi és Gazdasági Bizottság átruházott  
hatáskörben hozott döntéseiről.  
 
 

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.  
 
 

15. Innovatív vízgazdálkodási tervezés a határ-menti régióban című pályázat 
benyújtása. 
 
Előadó: Kovács Tamás polgármester  
 
Napirendi pont tárgyalása a 25-239/2016. számú írásbeli előterjesztés alapján 
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva.  
 
 
Kovács Tamás polgármester: Határon átnyúló pályázatról van szó, a megye 
támogatásával indulnak. Három települést érint, ami összeköti őket az a Kígyós 
csatorna. A pályázatból a települések innovatív belvízvédelmi, csapadék és 
vízrendszeri célzatú tervezési feladatai valósulnak meg, és mellette a Kígyós 
csatorna rendezése. A csatorna lejtése kicsi, ha csapadék van benne, sok problémát 
okoz, lassan tűnik el belőle a víz. Jánoshalma, Mélykút, Bácsalmás a tisztított 
szennyvizet is ebbe termeli. A Hunent Kft nagyberuházása is ebbe fog termelni, 
aminek 1600 m3 naponta a vízfelhasználása. Mélykúton a szennyvíztisztító 650 m3-
es. A szerb partner a Szabadka Víz és Csatorna közmű vállalat. Náluk a szennyvíz-
csapadékvíz egybe megy, ennek a rendszernek a ketté választásának a tanulmányát 
fogják elkészíteni a pályázatból. A vezető partner a pályázatban Mélykút, itt található 
a leghosszabb szakasz.  Az önerő 8,8 millió forint, amit euróban kell meghatározni. 
Mélykút esetében 28.417 EUR, amit a költségvetésben biztosítani szükséges.  Úgy 
érzi, hogy a projekt előremutató, meg fogja oldani a problémát, amit a csapadékos 
idő okoz.   
 
 
Dr.Sztantics Péter képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozatát, 
mely szerint a bizottság javasolja a pályázat benyújtását.  

 
 

Kovács Tamás polgármester: Kérdezi a jelenlévőket, hogy van-e valakinek 
hozzászólása és észrevétele, kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban? 
 
 
A jelenlévők részéről hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el. 
 
 



 
 

Jegyzőkönyv Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. december 20-án tartott üléséről. 
37 

 

 
 

 

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

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

 
 
 
216/2016. (XII.20.) Kt. számú     HATÁROZAT 
Innovatív vízgazdálkodási tervezés a  
határ menti régióban című pályázat benyújtása. 
 
 
 

1. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
hozzájárul  az „Innovatív vízgazdálkodási tervezés a 
határ menti régióban” pályázat  benyújtásához.   

 
2. A képviselő-testülete kijelenti, hogy a saját forrás 
tárgyévre vonatkozó összegét a költségvetésben 
elkülöníti és biztosítja. A teljes pályázati önerő 
28.417 EUR.  
 
3. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza Kovács Tamás polgármestert a 
pályázattal kapcsolatos dokumentumok, 
jognyilatkozatok és a pályázat aláírására. 
 
 
 

16. Pályázat benyújtása a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázati konstrukción belül. 
 
Előadó: Kovács Tamás polgármester  
 
Napirendi pont tárgyalása a 25-242/2016. számú írásbeli előterjesztés alapján 
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz.  
 
 
Kovács Tamás polgármester: A képviselő-testület a szeptemberi ülésén döntött az 
Alkotmányos út felújításáról pályázat keretében.  Az út nagyon rossz állapotú. Kettő 
km épülne meg a mostani szélességben, aszfalttal, erősített padkával, a telepen 
belüli út pedig 6 m-en emulziós kő terítést kap. Ott az alap megfelelő minőségű. 
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Amennyiben a pályázat sikeres 2017. évben történne a megvalósítás. A pályázat 
támogatási mértéke 95 %. 
 
 
Dr.Sztantics Péter képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozatát, 
mely szerint a bizottság javasolja a határozati-javaslat elfogadását.   

 
 

Kovács Tamás polgármester: Kérdezi a jelenlévőket, hogy van-e valakinek 
hozzászólása és 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 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: 

 
 
 
217/2016. (XII.20.) Kt. számú     HATÁROZAT 
Pályázat benyújtása a VP6-7.2.1-
7.4.1.2-16 pályázati konstrukción belül.  
 
 

1. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
dönt arról, hogy a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16. pályázati 
konstrukción belül pályázatot kíván benyújtani a 
külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati 
utak kezeléséhez, állapotjavításához, 
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek 
beszerzése tárgyában. 
2. A pályázat tervezett és lehetséges maximális 
költségvetése: 
- 1. célterületre bruttó 105.263.158 Ft, melyből a 
támogatás bruttó összege 100.0000.000 Ft, ehhez 
kapcsolódó önerő bruttó 5.263.158 Ft. 
A tervezett útépítés vonatkozásában tervezői 
költségbecslés készül, ennek alapján készül el a 
végleges pályázati anyag. 
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- 2. célterületre erő/munkagép beszerzésére bruttó 
10.526.268 Ft, melyből támogatás bruttó összege 
9.999.954 Ft, ehhez kapcsolódó önerő összege 
bruttó 526.268 Ft. 
3. A pályázat benyújtására nyitva álló határidő: 
2017. 01. 06 – 2017. 02. 06. 
4. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
kijelenti, hogy a saját forrás összegét a 2017. évi 
költségvetésben elkülöníti és biztosítja. 
5. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza Kovács Tamás polgármestert a 
pályázattal kapcsolatos dokumentumok, 
jognyilatkozatok és a pályázat aláírására. 

 
 
 
Egyebek:  
 
Kiss István alpolgármester: Többen megkeresték, de saját maga is érzi, hogy büdös a 
víz a településen. Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjenek, mert sokkal rosszabb 
a víz, mint volt. Lehet, hogy szakmailag helyen van minden, de nem hogy inni, még 
fogat mosni sem lehet vele.  
 
 
Kovács Tamás polgármester: Meg fogja keresni a Bajavíz Kft-t és a FIDIC mérnököt 
és egy közös bejárást kezdeményez.  A víz paraméterei jók, de valami miatt az íz, és 
a szaghatás nem megfelelő.  
 
 
 
 
Több napirend, bejelentés nem volt. Kovács Tamás polgármester megköszöni a 
megjelenést, békés, boldog karácsonyt és boldog új esztendőt kívánva az ülést  
berekeszti. 
 

 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

       Kovács Tamás                                                              Vargáné dr. Egyed Ilona  
         polgármester                                                                          jegyző  


