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6/2017. sz. kt. 

 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
   
 
Készült: Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. március 

23-án 13 órai kezdettel tartott soros, nyílt ülésén 
 
 
 
Jelen vannak: Varga Gusztáv polgármester 

Csepreghy Elemér                 alpolgármester 
Szénási István                        alpolgármester 
Kálmán András 
Papp Zoltán 
Sütő Lajos 
Szűcs Judit 
Zábrák Istvánné                     képviselők 

 
 
Távolmaradását nem jelentette be: 

 
Dr. Fritz Izabella képviselő 
   

 
Jelen volt még: Dr. Szilbereisz Edit jegyző 

Pintér lajos OMSZ-DAR Mentőszervezet Regionális Gazdaságvezetője 
Farkas Károly ügyeletvezető 
Betkó Tamás LikeFest újságírója 
Hagya Dorián FIDESZ helyi szervezet képviselője 
Nagyné Csiffáry Anna külsős bizottsági tag 
Kovalik Angéla Humán Szolgáltató Központ vezetője  
Szedlacsekné Farsang Margit Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde vezetője 
Albertus László könyvtárigazgató 
Pap Csaba Településgazdálkodási Kft. ügyvezetője 
Bontovics Krisztián FEB tag 
Szántó Péter kérelmező 
Lipták József 
Kovács András érdeklődő állampolgárok 
Szabóné Faragó Julianna aljegyző 
Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési irodavezető 
Sóki Zoltán műszaki irodavezető 

     
 



 2 

V a r g a   Gusztáv polgármester: Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait, jegyző, al-
jegyző asszonyokat, Pintér Lajost, az OMSZ-DAR Mentőszervezet Regionális Gazda-
ságvezetőjét, Farkas Károly ügyeletvezetőt, intézményvezetőket, meghívott vendégeket, 
érdeklődő állampolgárokat.   
 
Megállapítom, hogy a 9 fő képviselőből 8 fő jelen van, Dr. Fritz Izabella képviselő nem 
jelezte távolmaradását.   
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület nyílt ülése határozatképes, az ülést megnyi-
tom. 
 
Javaslom, hogy a korábban megküldött, és az ülés megkezdése előtt kiadott  
- fürdő és kemping belépőjegy árainak meghatározása, 
- Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. kérelme Ipari park területének használata 

(2429/3 hrsz),  
- Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megszüntetése,  
- Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde alapító Okiratának módosítása, 
- Mezőkovácsháza, Árpád u. 273. sz. alatti ingatlan megvásárlása tárgyában hozott dön-

tés módosítása,  
- Képviselő-testületi határozat kijavítása, valamint a  
- Dombegyház-Kisvarjas határátkelő végleges megnyitása  
tárgyában kiadott szóbeli előterjesztéseket a Képviselő-testület vegye napirendjére.  
  
Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Előterjesztések napirendre vétele 
  

87/2017. (III. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a  
- fürdő és kemping belépőjegy árainak meghatározása, 
- Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. kérelme 

Ipari park területének használata (2429/3 hrsz),  
- Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés meg-

szüntetése,  
- Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde alapí-

tó Okiratának módosítása, 
- Mezőkovácsháza, Árpád u. 273. sz. alatti ingatlan meg-

vásárlása tárgyában hozott döntés módosítása,  
- Képviselő-testületi határozat kijavítása, valamint a  
- Dombegyház-Kisvarjas határátkelő végleges megnyitása  
tárgyában kiadott szóbeli előterjesztéseket a Képviselő-
testület jelen ülése napirendjére vette.  
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V a r g a   Gusztáv polgármester: Javaslom, hogy a Képviselő-testület a meghívóban 
közölt, és a fentiek szerint kiegészített napirendi pontokat tárgyalja meg. Van-e más ja-
vaslat?  
 
Mivel egyéb javaslat nem hangzott el, kérem, aki a napirendi pontokkal egyetért, sza-
vazza meg.  

 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Napirend elfogadása   
   

88/2017. (III. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2017. március 23-i soros, nyílt ülése napirendjét 
az alábbiak szerint fogadja el: 

   
N A P I R E N D  TÁRGYA, ELŐADÓJA 

 
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés kö-

zött történt fontosabb eseményekről, tanácskozásokról 
     Előadó: Varga Gusztáv polgármester 
 
2.) A működtetésre átadott központi orvosi ügyeleti feladat-ellátás és 

pénzeszközök felhasználásának értékelése az OMSZ Dél-alföldi 
Regionális Mentőszervezetének beszámolója alapján  
Előadó: Dél-alföldi Regionális Mentőszervezet Főorvosa 

 
3.) Az Önkormányzat Gazdasági Programjának időarányos teljesülése 

Előadó: Varga Gusztáv polgármester 
 
4.) Az Önkormányzat költségvetési hiánya csökkentésének ütemterve 

Előadó: Varga Gusztáv polgármester 
 
5.) Önkormányzati kitüntetési javaslatok elbírálása 

Előadó: Varga Gusztáv polgármester 
 
6.) Egészségfejlesztési Iroda beszámolója tevékenységéről  

 Előadó: EFI Iroda munkatársai 
 
7.) Előterjesztések 

 
 
 
I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehaj-

tásáról, a két ülés között történt fontosabb esemé-
nyekről, tanácskozásokról 

  
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Varga Gusztáv 

polgármester 
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V a r g a  Gusztáv polgármester: A 67/2017. (II. 23.) sz. kt. határozattal kapcsolatban a 
következő tájékoztatást adom: A két ülés között támogatási együttműködési nyilatkozat 
aláírásáról döntöttem. Ez a Játszótér Alapítványra vonatkozott, melyet korábban a Kép-
viselő-testület levett napirendről a kevés információ miatt. Február 28. volt a határidő, 
annak, hogy az Alapítvány be tudja nyújtani pályázatát a kulturális közfoglalkoztatásra. 
Az Alapítvánnyal kapcsolatban fogunk lenni, mert a TOP-os pályázatainknál a szakmai 
segítők lesznek a lebonyolításban, illetve programokat fognak megvalósítani 
Mezőkovácsházán.  
 
- Február 27-én átadták részemre a városfelmérés anyagát. Ezt minden képviselőnek el-

küldtem e-mailben. 1 pl. lett kinyomtatva a terjedelmére tekintettel, melyet a Könyv-
tárban kívánunk elhelyezni, hogy mindenki számára hozzáférhető legyen.  

 
- Március 15-én Pécskán és Aradon vettem részt az ünnepségeken. A Pécskai Általános 

Iskolával a mi Általános Iskolánk kezd kapcsolatot kiépíteni. Ez indokolta azt, hogy 
elmenjünk. Részt vettünk az Aradi Emlékmű koszorúzási ünnepségén. Ki kellene 
használni azt a lehetőséget, hogy Arad a szabadságharc fontos helyszíne, a megemlé-
kezéseiken részt kell venni.  

 
- Március 16-17-én feladataim miatt a tervezett szabadságomat nem tudtam kivenni, 

ezért ezt a két napot március 27. és 28-án fogom letölteni.  
 
- A mai postával érkezett egy emlékkönyv. „Elhurcolva távol a hazától” címmel, a szov-

jet fogságban raboskodott és ott meghalt magyarok adatbázisa és tárgyi emlékei c. ki-
advány. Gulág emlékév van. E könyvben a kint meghalt, elhurcolt katonák emlékei, 
történetei vannak leírva, illetve van egy CD mellékletként, mely annak a 66 ezer el-
hunyt és ismert történetű embereknek az adatbázisa, amely fontos lehet ma élő leszár-
mazottnak is. Ezt a könyvet is most átadom Albertus László könyvtárigazgató részére 
azzal, hogy a Városi Könyvtárban legyen mindkét kiadván az érdeklődők részére hoz-
záférhetően elhelyezve.  

 
Van-e kérdés, vélemény az írásos beszámolókkal és a szóbeli kiegészítésemmel kapcso-
latban?  
 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt határozati 
javaslattal, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Határozatok végrehajtása 

   
89/2017. (III. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 424/2016. (XI. 24.), 450/2016. (XI. 24.), 
478/2016. (XII. 15.), 51/2017. (II. 23.), 54/2017. (II. 23.), 
61/2017. (II. 23.), 62/2017. (II. 23.) 66/2017. (II. 23.), 
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67/2017. (II. 23.) 71/2017. (II. 23.) sz. kt. határozatok 
végrehajtásáról, a polgármester és alpolgármesterek két 
ülés közötti tevékenységéről, valamint a bejelentésekre 
tett intézkedésekről szóló beszámolókat elfogadja.  
 

 
 
II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A működtetésre átadott központi orvosi ügyeleti 

feladat-ellátás és pénzeszközök felhasználásának 
értékelése az OMSZ Dél-alföldi Regionális 
Mentőszervezetének beszámolója alapján 

 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Dél-alföldi Regionális Mentőszervezet Főorvosa 

   
 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Ezt az előterjesztést a Mezőkovácsháza és Térsége 
Önkormányzati Társulás is tárgyalta. Ott elhangzott, hogy szükség lenne egy számító-
gép-cserére, illetve indokolt lenne az épület előtt a parkoló megépítése.  
 
Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság megtárgyalta, kérem javaslatukat 
ismertetni.  
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság java-
solja az előterjesztésben írt határozati javaslatot elfogadni. A Bizottság köszönetét fe-
jezte ki a Mentőszervezetben dolgozók felé lelkiismeretes munkájukért.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is javasolja a ha-
tározati javaslat elfogadását. A Bizottság is megköszönte valamennyi dolgozónak a 
munkáját.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Van-e kiegészítés az előterjesztéssel kapcsolatban?  
 
F a r k a s  Károly ügyeletvezető: Kollégáim és az ügyeleti dolgozók nevében köszön-
jük a 2016. évi segítséget. Különösen Polgármester és Alpolgármester urak segítségét, 
amikor kemény vitákban vettek részt. A tárgyalás következtében az ügy megnyugtatóan 
rendeződött.  Tudjuk, hogy az új háziorvos elhelyezésével kapcsolatban vannak prob-
lémák. Megerősítem, hogy továbbra is fogadókészek vagyunk, ennek függvénye az elő-
terjesztésben kért számítógép. Munkánkat megpróbáljuk továbbra is az eddigi színvona-
lon ellátni.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati Társu-
lás is egyhangúan elfogadta a tájékoztatót, és megköszönte a Mentőszervezet és az or-
vosi ügyeletben dolgozók munkáját. Számunkra megnyugtató, hogy az ország legfelké-
szültebb sürgősségi ellátásra hivatott szervezet az, aki a mezőkovácsházi betegeket el-
látja. Ha voltak eddig problémák, azokat sikerült megoldani.  
 
A háziorvosi rendelő kialakítására tett lehetőséget köszönjük, át fogunk menni Alpol-
gármester urakkal, és a helyszínt meg fogjuk tekinteni.  
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Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?  
 
S z ű c s  Judit képviselő: Bizottsági ülésen arról kaptunk tájékoztatást, hogy minőségi 
változás is következett be azzal, hogy Reigler doktornő részt vesz az ügyelet munkájá-
ban. A városban azt hallom, hogy a doktornő mindenki megelégedésére végzi a munká-
ját. Bizottsági ülésen arról is tájékoztatást kaptunk, hogy még egy fiatal háziorvos is be-
állt az ügyelet munkájába. Az esküvő kiállításon adományt gyűjtöttek a 
Mezőkovácsházi Mentőszervezet javára eszközbeszerzésre. Az ünnepségen nagyon szép 
beszédet mondott Farkas Károly. Úgy tudom, hogy 170.000.-Ft gyűlt össze. Remélem, 
további adományok is fognak még érkezni.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Kérem, hogy az adománygyűjtés jelenjen meg hírként 
az önkormányzat facebook oldalán. 
 
Bízom benne, hogy a személyi feltételekkel a továbbiakban sem lesz gond. Ez ügyben 
az egyeztetés folyamatos. A Kunágotai orvosi ügyelet munkáját is mi szervezzük. A két 
körzet együtt tud működni.  
 
Kértem a műszaki irodavezetőt, hogy a parkoló megépítéséhez a terv készüljön el. Ha 
elkészül, az egyeztetést meg fogjuk kezdeni a megvalósításról.  
 
Mivel kérdés és vélemény nincs, kérem, aki az előterjesztésben írt határozati javaslattal 
egyetért, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a javas-
latot elfogadta. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Orvosi ügyeleti feladat-ellátás értékelése 

 
90/2017. (III. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Központi Orvosi Ügyeleti Szolgálat feladatellá-
tásáról és a pénzeszközök felhasználásáról szóló éves be-
számolót elfogadja.  
 
A Képviselő-testület ezúton fejezi ki köszönetét a felada-
tot ellátó szakembereknek az ügyeleti szolgálatban való el-
ismerésre méltó feladatellátásért, valamint az Országos 
Mentőszolgálat Dél-alföldi Regionális Mentőszervezetnek 
a hatékonyabb munkavégzés érdekében kifejtett együtt-
működéséért.  
 
Határidő: értesítésre: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
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III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Az Önkormányzat Gazdasági programjának idő-

arányos teljesülése 
 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Varga Gusztáv 

polgármester 
 
 
V a r g a   Gusztáv  polgármester: Röviden ismertette az előterjesztés tartalmát, a meg-
valósult és az elmaradt feladatokat.  
 
Előzetesen a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta az előterjesztést, ezért ké-
rem javaslatukat ismertetni.  
  
P a p p   Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja az előter-
jesztésben írt határozati javaslatot elfogadni.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcso-
latban?  
 
S z é n á s i  István alpolgármester: Kérem kimutatni, hogy a felszerelt napelemek mek-
kora megtakarítást hoztak, kiemelten a Vis Medica Kft. esetében. Szeretném látni azt, 
hogy a Kft. a napelemek felszerelése előtt és azt követően mekkora összegű villany-
számlát fizet.  
 
C s e p r e g h y  Elemér alpolgármester: Ezt megnézettem, 5 millió Ft a megtakarítás a 
napelemek felszerelése óta.  
 
S ó k i   Zoltán irodavezető: Az elmúlt 1 év 4 hónapos időszakot tudtuk megvizsgálni a 
napelemek vonatkozásában. 5,5 millió Ft értékű áramot termeltek a napelemek. Ez ren-
delkezésre fog állni épületenként is. Polgármester úr kérte, hogy a Képviselő-testületet 
tájékoztassuk a beruházások megtérüléséről. Ezt a másik KEOP-os pályázattal egyben 
szeretnénk elkészíteni várhatóan a testület áprilisi ülésére. 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Több fórumon elhangzott, hogy a Gazdasági Progra-
munk színvonalas volt. Azok a célok, amelyek ki voltak tűzve, azok időszerűek. Nem a 
mi hibánk nem valósult meg belőlük több, hanem a pályázati források miatt. A belterü-
leti utakra nem lesz pályázat kiírva, ott valamit tennünk kell annak érdekében, hogy az 
utak korszerűsítését megoldjuk.  
 
Mivel több kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt hatá-
rozati javaslattal, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a javas-
latot elfogadta. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Gazdasági Program időarányos teljesítése 

 
 
 
 



 8 

91/2017. (III. 23.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete az Önkormányzat Gazdasági Programjának idő-
arányos teljesüléséről szóló tájékoztatást tudomásul veszi 
és elfogadja. 
  
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 

 
 
 
V a r g a    Gusztáv polgármester: A szóbeli 3. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, 
mert ennek döntéseit a holnapi napon már továbbítani kell. Az előterjesztés a 
Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde Alapító Okirata módosítása tárgyá-
ban készült. Ezt az előterjesztést már bizottság nem tárgyalta. Kérdezem, hogy van-e 
valakinek kérdése, véleménye az előterjesztéssel kapcsolatban?  
 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az 1. sz. határozati javaslattal, 
szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Határozat visszavonása  

 
92/2017. (III. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 48/2017. (II. 23.) sz. kt. határozatot visszavonja. 
  
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 

 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Kérem, aki a 2. sz. határozati javaslattal és mellékle-
tével is egyetért, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Óvoda Alapító Okiratának módosítása 

 
93/2017. (III. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Böl-
csőde Alapító Okiratát a határozat melléklete szerinti tar-
talommal módosítja.  
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Határidő: a törzskönyvi nyilvántartáson való átvezetésre: 

azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester  

 
 
 
 
IV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Az Önkormányzat költségvetési hiánya csökken-

tésének ütemterve 
 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Varga Gusztáv 

polgármester 
 

 
V a r g a   Gusztáv polgármester: A Képviselő-testület már korábban hozott takarékos-
sági intézkedéseket, de e megkezdett munkát tovább kell folytatni. A kintlévőségek mi-
nél teljesebb beszedésére kell törekedni. Meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy 
a tartozások befolyjanak.  
 
Kérek minden intézmény és gazdasági társaság vezetőjét, hogy amennyiben a létszám 
megüresedik, először azon dolgozzanak, hogy a feladatok átszervezésével hogyan lehet 
a munkát továbbra is ellátni. Ha ez nem megoldható, csak akkor kérjék a Képviselő-
testülettől az engedélyt az álláshely betöltéséhez.  
 
Folytatni kell az energia-korszerűsítést. 
 
Mindenütt növelni kellene a saját bevételeket. Erre javaslom, hogy a két gazdasági tár-
saság Felügyelő Bizottsága a következő ülésén vizsgálja meg, hogy az intézményben 
mennyiben van lehetőség arra, hogy saját bevételeit növelje. A Kalocsa R. Kft-nél külön 
kérem megvizsgálni a közművelődési tevékenységnél, és a fürdő működtetésénél is.  
 
Az intézmények is gondolják át még egyszer, hogy tudnának-e saját bevételnövelést el-
érni. A 19 személyes buszt azért nem használtuk, mert az idősek Otthonához volt el-
nyerve. A pályázati határidő lejárt. Kérésemre kimutatták, hogy a busz intézményi térí-
tési díja 210 Ft azért, mert összesen 4500 km-t futott. Ha 20000 km-t futna, akkor 78 Ft 
lenne az intézményi térítési díj. Ez azt jelenti, hogy az intézményeknek, a tanulóknak 
sokkal olcsóbban tudnánk adni a buszt, ha lenne egy olyan gépkocsivezetőnk, aki tudná 
vezetni a buszt.  
 
Előzetesen a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, ezért 
kérem javaslatukat ismertetni.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja a határo-
zati javaslatokat elfogadni a melléklettel együtt. 
 
Dr. S z i l b e r e i s z   Edit jegyző: A Szabályzat 10. §-át az alábbiakkal kérem kiegé-
szíteni: „ugyanakkor a 120/2016. (III. 24.) sz. kt. határozattal elfogadott Gazdálkodási 
Szabályzat hatályát veszti.” 
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V a r g a   Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcso-
latban?  
 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt határozati 
javaslattal és mellékletével, annak Jegyző Asszony által ismertetett kiegészítésével, sza-
vazza meg.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Gazdálkodási Szabályzat elfogadása  

          
94/2017. (III. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete az önkormányzat tulajdonában lévő önkormány-
zati feladatot ellátó gazdasági társaságoknál a határozat 
mellékletét képező gazdálkodási szabályzat elfogadásáról 
dönt. 
 
A szabályzatban foglaltak minden önkormányzat tulajdo-
nában álló gazdasági társaság ügyvezetőjére nézve kötele-
zően betartandóak, és számon kérhetőek. 
  
Határidő: a szabályzat megismertetésére: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
                polgármester 
 
 
 

VI. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Egészségfejlesztési Iroda beszámolója tevékeny-
ségéről 

 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓI: Egészségfejlesztési Iroda munkatársai 
 
 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Ezt az előterjesztést mindkét bizottság megtárgyalta, 
kérem a bizottsági javaslatok ismertetését.  
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság java-
solja az előterjesztésben írt határozati javaslat elfogadását. Örömmel állapította meg a 
bizottság, hogy városunkban fellendült a sportélet, és az egészséges életmódra nevelés-
nek a területe.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is javasolja elfo-
gadni a határozati javaslatot. A bizottsági ülésen az volt a kívánalom, hogy a rendelke-
zésre álló pénzek elköltése lehetne átgondoltabb, célravezetőbb. A gond az, hogy annyi-
ra későn kapják meg a pénzt, hogy időnként a „tűzoltó” pénzköltés történik.  
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V a r g a   Gusztáv polgármester: A tapasztalatok alapján már a több éve működő klu-
bokhoz érkező pénzek elköltése már ütemezett, tervszerű. Véglegessé akkor válik, ha a 
finanszírozás rendszeres lesz. Azt is tudni kell a Képviselő-testületnek, hogy az Egész-
ségfejlesztési Iroda működéséről a környező települések is jó véleménnyel vannak. Az 
Iroda állandó vendége a településeken a falunapoknak, illetve a közösségi sportesemé-
nyeknek is.  
 
S z ű c s   Judit képviselő: Számomra fontos, hogy milyen testi és szellemi táplálékhoz 
jut a város lakossága. A közművelődési és az Egészségfejlesztési Iroda mindkét terüle-
tet fedi. Sikerült végigvinni és megvalósítani sok olyan programot, amihez az Egészség-
fejlesztési Irodától nagyon sok segítséget kaptunk. Megköszönöm Majorné Balla Ildi-
kónak azt a támogatást, amit nyújtott. Örülök, hogy az Iroda munkájában új lendületet 
látok. Már az idén több olyan program valósul meg, ami a tavalyi évben nem volt. Ilyen 
pl. a baba-mama klub, jóga, MTE-ben az utánpótlás sportolási lehetőség, intézmények 
mentálhigiénés képzése is bekerült. Ovitorna az iroda kezdeményezése minden óvodá-
ban meg fog valósulni. Az intézmények is nyitottak a kezdeményezésekre. A kezdeti 
nehézségek után egy jóval sokrétűbb és nagyobb tömegeket megmozgató, jóval széle-
sebb körben működő Egészségfejlesztési Irodával találkozhatunk. Remélem, sikerül 
majd olyan kollégát felvenni az irodához, hogy még nagyobb lendületet kapnak. Örü-
lök, hogy mindig nyitottak a kezdeményezésekre, s ez évben már Ők is egyre több ötlet-
tel álltak elő.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Problémát jelentett, hogy nagyon későn kaptuk meg a 
pénzeket, s akkor már nehéz volt okosan elkölteni. Azt bízzátok az irodára, hogy amikor 
promóciós tárgyakat vásárolnak, ők vannak a rendezvényeken, ők tudják, hogy minek 
örülnek, mit fogadnak a legjobb szívvel, mit tudnak odaadni. A pólókat mindig szívesen 
szokták fogadni. Az ajándékokat szigorú szabályok szerint lehet átadni. Minden prog-
ramról fotó dokumentáció szükséges, a jelenléti ívet alá kell írni. Akik mindezt megte-
szik, azok kaphatnak ajándékot.  
 
Kérdezem, hogy van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?  
 
K á l m á n   András képviselő: Kérem az Iroda munkatársait,hogy foglalkozzanak a 
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységével. Ez egy kicsit magára lett hagyva. 
Erre most nem lehetett pályázni, így 2,5 millió Ft-tól estünk el, de remélem, e munka is 
folyamatosan fog menni. 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Ez nem az Iroda feladata volt, folytatni fogjuk a 
munkát.  
 
Mivel több vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt határozati ja-
vaslattal, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Egészségfejlesztési Iroda tevékenységéről beszámoló elfogadása  
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95/2017. (III. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete az Egészségfejlesztési Iroda tevékenységéről szó-
ló beszámolót elfogadja.  
 
A Képviselő-testület ezúton fejezi ki köszönetét a felada-
tot ellátó szakembereknek elvégzett munkájukért.  
 
Határidő: értesítésre: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 

 
 
VII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Előterjesztések 
 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Javaslom a 7. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a 
Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása tár-
gyában készült. Az előterjesztést az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság tárgyal-
ta, kérem javaslatukat ismertetni.  
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: A bizottság javasolja az előterjesztésben írt határozati 
javaslatot elfogadni.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolat-
ban?  
 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt határozati 
javaslattal és mellékletével, szavazza meg.  
  
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása  

 
96/2017. (III. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete módosítani kívánja a Dél-Békési Kistérség Több-
célú Társulása Társulási megállapodását a határozat mel-
lékletét képező tartalommal. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás módosítás 
aláírására. 
 
Határidő: a határozat megküldésére a munkaszervezet ré-

szére 2017. március 31. 
Felelős: Varga Gusztáv  
                polgármester 
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V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom a 8. sz. előterjesztés tárgyalását, mely az 
Ipari terület vagyonvédelmi rendszerének kialakítása tárgyban készült.  
 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta, kérem javasla-
tukat ismertetni.  
 
P a p p    Zoltán képviselő: A bizottság javasolja az előterjesztésben írt határozati ja-
vaslat elfogadását.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcso-
latban?  
 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt határozati 
javaslattal, szavazza meg.  
  
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Ipari terület vagyonvédelmére fedezet biztosítása 
  

97/2017. (III. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a tulajdonát képező Mezőkovácsháza, Battonyai 
út 2429/3. hrsz. alatti ipari terület és felépítményeinek va-
gyonvédelme érdekében biztonsági kamera és megfigyelő-
rendszer megvalósításáról dönt. 
 
A rendszer kiépítését a legkedvezőbb ajánlatot adó Tóth 
Attila egyéni vállalkozótól (Mezőkovácsháza, Alkotmány 
u. 36.) rendeli meg, az árajánlata szerint részletezett mű-
szaki tartalommal. 
A munkálatok elvégzésére irányuló megállapodás aláírásá-
ra felhatalmazza a polgármestert. 
A munkálatok fedezetére 794.420.-Ft + ÁFA összeget biz-
tosít az ipari terület dologi kiadás előirányzata terhére. 
 
Határidő: megrendelésre: 15 napon belül 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 

 
 

 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A 9. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely a Ka-
locsa Róza Kft-vel kötendő Közművelődési Megállapodás tárgyában készült. Az előter-
jesztést az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság megtárgyalta, kérem javaslatukat 
ismertetni.  
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Z á b r á k   Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság a hatá-
rozati javaslatot javasolja elfogadni mellékletével együtt.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcso-
latban? 
 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt határozati 
javaslattal és mellékletével, szavazza meg.  
  
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Közművelődési Megállapodás kötése a Kalocsa Róza Kft-vel 
 

98/2017. (III. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete jelen határozatával arról dönt, hogy a Kalocsa 
Róza Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társa-
sággal 2017. március 23. napjától határozatlan időre köz-
művelődési megállapodást köt. 
  
A testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat mel-
léklete szerinti tartalmú közművelődési megállapodás alá-
írására. 
 
Határidő: a szerződés aláírására azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 

 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom a 10. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a 
2017. évben megvalósításra kerülő közfoglalkoztatási programokról szóló tájékoztató 
tárgyában készült.  
 
A közfoglalkoztatás keretében arra kell törekedni, hogy minél több bevételt termeljen, 
ami a településen marad.  
 
Többen jelezték, hogy a kézbesítési feladatok ellátásával gondok vannak. Ennek átszer-
vezését javaslom, s azt, hogy a helyi kézbesítők száma növekedjen egy fővel, s ekkor 
mindenfajta küldemény pontosan, időben a címzetthez kerülhetne. 
 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, kérem javaslatukat 
ismertetni.  

 
P a p p    Zoltán képviselő: Az előterjesztést a Bizottság megtárgyalta, a határozati ja-
vaslatot javasolja elfogadni.   
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcso-
latban?  
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Tekintettel arra, hogy kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért a határozati javas-
lattal, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Közfoglalkoztatási programokról tájékoztató 
 
 

99/2017. (III. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2017. évben megvalósításra kerülő 
közfoglalkoztatási programokról szóló tájékoztatót 
megtárgyalta és elfogadta. 
  
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Dr. Varga Gusztáv 
                 polgármester 

 
 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Javaslom a 11. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a 
Táncsics u. 42. sz. alatti ingatlan villamos-hálózat fejlesztése tárgyában készült.  
 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta, kérem javasla-
tukat ismertetni.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: E tárgyban előzetesen a Képviselő-testület 2016. májusában 
döntött. Kértük az ügyintézőt, hogy legközelebb jobban sürgesse a partner szervezete-
ket, ne 8 hónap kelljen ahhoz, hogy egy villamosszekrényt bekössenek.  
 
Az előterjesztés megtárgyalása után a bizottság javasolja a határozati javaslatot elfo-
gadni.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, véle-
mény? 
 
S z ű c s  Judit képviselő: Az első tárgyaláskor felmerült annak lehetősége, hogy eset-
leg vannak a városban olyan önkormányzati épületek, ahol a kikötés veszélye fenyeget. 
Akkor arról döntött a testület, hogy vizsgálják felül az önkormányzati épületeket, hogy 
vannak-e ilyen ingatlanok? Megtörtént-e a felmérés? Van-e olyan ingatlan, ahol a 
villamosáram kikötésének veszélye fenyeget? Ugyanis lényegesen többe kerül a vissza-
kötés, mint a hátralék kifizetése. 
 
S z é n á s i  István alpolgármester: Elkészült a felmérés. Sajnos több lakásnál ki van 
kötve a villany. A visszakötés 10-12 eFt. Nem ez a sok, hanem a mérőhelyek kialakítá-
sa. Amíg az nem történik megfelelően, addig nem kötik vissza a hálózatra. 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A bérleti szerződések meghosszabbításánál kérjük a 
közüzemi számlák bemutatását. Ez esetekben nincs gond. Nagyobb baj a saját lakásban 
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lakóknál van, ez esetben is a probléma nálunk csapódik le. Javaslom, az Ügyrendi, Kul-
turális és Szociális Bizottság tűzze napirendre, hogy hogyan lehetne a problémát meg-
előzni.   
 
Z á b r á k  Istvánné képviselő: Nagy Lajos rendőrkapitány úr jelezte, hogy a Széche-
nyi ltp-en lévő lakás krízislakásként ki lett utalva, több százezer forintos villanyszámla 
hátralék van. E lakásra szüksége lenne a Rendőrkapitányságnak, de addig nem kötik 
vissza az áramot, amíg a hátralékot nem fizetjük ki.  
 
A Móra u. 22. sz. alatti ingatlan szintén krízislakásként lett hasznosítva, 88 e Ft lakbér-
hátralék, és nem tudjuk a közüzemi számlák hátralékát.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Legnehezebb döntés a krízis segély és lakás odaadá-
sáról dönteni. A jogszabály úgy rendelkezik, hogy krízis elhelyezés esetében nincs mér-
legelési lehetőség, segíteni kell. Másrészt ismerem az aggályokat is.  
 
C s e p r e g h y  Elemér alpolgármester: Mint tulajdonos kellene eljárni a DÉMÁSZ 
felé, hogy mint tulajdonok, kapjunk tájékoztatást a hátralékok összegéről. Vagy talán az 
is megoldás lehetne, hogy nem kell átíratni a közüzemi számlákat. Érkezzenek meg a 
Településgazdálkodási Kft-hez, Ők számlázzák tovább a bérlőnek a költségeket. Így 
követhető a tartozás. Ennek lehetőségét meg kellene nézni, mert ez több éves probléma.  
 
S z é n á s i  István alpolgármester: A krízis lakásokhoz fizetős villanyórákat helyeztes-
sünk el. Gáz bekötését nem is ajánlom ezekben az esetekben. 
 
Dr. S z i l b e r e i s z  Edit jegyző: Hosszú évek problémája a közüzemi tartozások fel-
halmozódása. Korábban megkerestük a közüzemi szolgáltatókat azzal kapcsolatban 
hogy tájékoztassanak bennünket a hátralékkal rendelkező bérlőkről. Az adatvédelmi tör-
vényre hivatkozva elutasították kérelmünket, mivel nem mi vagyunk szerződéses jogvi-
szonyban a közszolgáltatóval.  
 
Az önkormányzat rendeletében foglaltaknak kell érvényt szerezni. Történjenek meg az 
éves ellenőrzések, melyek során meg kell nézni a közüzemi díjak befizetését is. Ha ki-
kötésre került valamelyik szolgáltatás, akkor egy éven belül van lehetőség egy olcsóbb 
visszakötésre, csak a visszakötés árát fizetni. Ha egy éven túli kikötés van, akkor már 
nem tudunk mit tenni. Ezért fontos az éves ellenőrzéseket elvégezni. A bérleti szerződé-
sek meghosszabbításánál mindig be kell nyújtani a közüzemi számlákat. Ez esetekben 
nincs gond.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Ennek ellenére javaslom, hogy  az Ügyrendi, Kulturá-
lis és Szociális Bizottság tűzze napirendjére, hogy van-e lehetőség az egy éven belüli el-
lenőrzése. Sajnos tudomásom van arról, hogy a piaci alapú bérlakásokban lakóknál is 
történt felhalmozás, és kikötötték az elektromos áramot. 
 
Kértem a családsegítőket, hogy ők is proaktív módon próbáljanak meg gondolkodni, a 
legrosszabb helyzetben élő családokat látogassák, és folyamatosan tegyenek javaslatot 
arra, hogy hol, melyik családnál szükséges olyan felújításokat végezni, ablakcsere, stb. 
amivel megelőzhetnénk a nagyobb kiadásokat, vagy a család krízis helyzetbe kerülését.  
 
Bizottsági ülésen Kálmán András képviselő úr felvetette, hogy az Adományok Háza 
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még nincs a Cégbíróságnál bejegyezve. Javaslom, ha nem sikerül a másik egyesülettel a 
fúzió, akkor az önkormányzat ügyvédje segít a bejegyzési eljárás megvalósításában. 
 
K á l m á n   András képviselő: Köszönöm a segítséget. Amíg nem történik meg a cég-
bírósági bejegyzés, addig a szervezet nem tud pályázni. Szeretnénk e szervezetet is pá-
lyázhatónak tudni annak érdekében, hogy az ingatlant fel tudjuk újítani. 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Mivel több  vélemény nem volt, kérem, aki egyetért a 
határozati javaslattal, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Táncsics u. 42. sz. alatti ingatlan villamos-hálózatának korszerűsítése 

 
100/2017. (III. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete jelen határozatával arról dönt, hogy a 
Mezőkovácsháza, Táncsics Mihály u. 42. szám alatti ön-
kormányzati ingatlan villamossági hálózat korszerűsítésé-
re, 164.100,-Ft-ot biztosít.  
 
Az elektromos-hálózat fejlesztésére a fedezetet az önkor-
mányzat általános célú tartaléka képezi.  
Az Önkormányzat a munkálatok elvégzésével a 
Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft.-t bízza meg.  
  
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
   Pap Csaba ügyvezető 

 
 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A 13. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely a 
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú, a konyha felújítási pályázat előkészítése tárgyában ké-
szült. Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, kérem javas-
latukat ismertetni.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: A Bizottság javasolja az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot elfogadni.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcso-
latban?  
 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt határozati 
javaslattal, szavazza meg.  

 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – 1 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta: 
(A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Napközi Konyha felújítására pályázat  
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101/2017. (III. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete pályázatot kíván benyújtani a VP6-7.2.1-7.4.1.3-
17 kódszámú, " Helyi termékértékesítést szolgáló piacok 

infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése " cí-
mű pályázati felhívásra. 
 
A "Mezőkovácsháza, Napközi Konyha részleges felújítá-

sa, korszerűsítése” megnevezésű pályázat műszaki előké-
szítő tevékenységeinek elvégzésére legalább három ár-
ajánlatot kell beszerezni.   
A mérnöki előkészítés költségeire legfeljebb bruttó 
1.000.000.-Ft-ot biztosít a fejlesztési célú tartalék terhére. 
A mérnöki előkészítő munkarészek elkészítésével megbíz-
za a legkedvezőbb ajánlatot adó mérnöki szervezetet. A 
megbízási szerződés aláírására felhatalmazza a polgármes-
tert. 
  
A pályázat benyújtásáról előterjesztés készítendő a képvi-
selő-testület áprilisi ülésére. 
  
Határidő: - ajánlatkérésre: azonnal 

- egyebekben: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 

 
 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Javaslom a 12. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a 
haszonbérleti szerződések módosítása tárgyában készült. Az előterjesztést a Pénzügyi és 
Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, kérem javaslataikat ismertetni.  
  
P a p p   Zoltán képviselő: A bizottság javasolja az előterjesztésben lévő mindkét hatá-
rozati javaslatot elfogadni.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Kérem, ne feledkezzünk el arról, hogy a Bethlen u. 
87. sz. alatti terület rendbentartásáról nekünk kell gondoskodni.  
 
Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény?  

 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt 1. sz. hatá-
rozati javaslattal, szavazza meg.  
  
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Takács Zoltánnal kötött bérleti szerződés módosítása 
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102/2017. (III. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Takács Zoltán Mezőkovácsháza, Bethlen G. u. 
64. szám alatti lakossal 2016. november 25. napján kelt 
Haszonbérleti szerződés módosítását a határozat  mellékle-
te szerinti tartalommal elfogadja. 

 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
                polgármester 

 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt 2. sz. hatá-
rozati javaslattal, szavazza meg.  
  
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Juhász Sándorral kötött bérleti szerződés módosítása  

        
103/2017. (III. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Juhász Sándor Mezőkovácsháza, Bethlen G. u. 
55. szám alatti lakossal 2016. december 30. napján kelt 
Haszonbérleti szerződés módosítását a határozat  mellékle-
te szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
                polgármester 
 

 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom a 14. sz. előterjesztés tárgyalását, mely az 
Országos Mentőszolgálat Alapítvány anyagi támogatása tárgyában készült. Bizottsági 
ülésen javasoltam, hogy várjuk össze a támogatási kérelmeket és az októberi ülésen tár-
gyaljuk. A költségvetésben több tétel zárolásra került az önkormányzat anyagi helyzete 
miatt.  
 
Előzetesen mindkét bizottság tárgyalta az előterjesztést, ezért kérem javaslatukat ismer-
tetni.  
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság az elő-
terjesztést javasolja levenni a napirendről azzal, hogy az októberi soros testületi ülésre 
kerüljön előterjesztésre. Azért az októberi ülésre, mert akkor már jobban lehet látni a 
költségvetés teljesülését, nem lenne jó, ha hátralékba kerülne az önkormányzat év köz-
ben.  
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P a p p   Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is egyetért az elő-
terjesztés napirendről történő levételével és az októberi ülésre terjesztésével. Ha a térség 
érdeke a mentőgépkocsi beszerzése, akkor a Többcélú Társulás is tárgyalhatna róla.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Kérem, aki egyetért a bizottságok javaslatával, sza-
vazza meg.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Előterjesztés napirendről levétele 
 

104/2017. (III. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete az Országos Mentőszolgálat Alapítvány anyagi 
támogatása tárgyában készült előterjesztést levette napi-
rendről azzal, hogy az a Képviselő-testület októberi soros 
ülésére kerüljön ismételten előterjesztésre.  
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 

 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Javaslom a 15. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a 
Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány támogatási kérelme tárgyában készült. Az elő-
terjesztést mindkét bizottság tárgyalta, ezért kérem javaslatukat ismertetni.  
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Az előző napirendkén ismertetett javaslata van ez 
esetben is a bizottságnak, tehát a bizottság javasolja az előterjesztés most a napirendről 
levenni és az októberi soros ülésre ismételten előterjeszteni.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságnak is ugyan ez a 
javaslata.  
 
S z é n á s i   István alpolgármester: A bizottsági ülésen a Mentőállomás Vezetője azt 
javasolta, hogy az Önkormányzat csak a Mezőkovácsházi Mentőalapítványt támogassa, 
mert Ők olyan kapcsolatban vannak a többi alapítvánnyal, hogy Ők fognak pénzt adni 
részükre.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Kérem, aki egyetért a bizottságok javaslatával, sza-
vazza meg.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Előterjesztés napirendről levétele 
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105/2017. (III. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány anya-
gi támogatása tárgyában készült előterjesztést levette na-
pirendről azzal, hogy az a Képviselő-testület októberi so-
ros ülésére kerüljön ismételten előterjesztésre.  
  
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
  
 

 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A 16. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely az 
intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosítása tárgyában készült.  
 
az előterjesztés minimális díjemelést javasol az étkezésnél, az általános iskolánál 30.-Ft-
ot, a gimnáziumnál 5.-Ft-ot, a szociális étkezésnél jövedelemhatártól függően 35-80.-Ft-
ot, a szállítási díjnál 50 Ft-ra javasolja emelni.  
 
Az idősek Klubjánál csak az étkezőknél étkezési díjemelést javasol, a személyszállítás 
térítési díja csökken 85 Ft-ról 75.-Ft-ra.  
 
A Bölcsődénél minimális gondozási díjat vezetünk be jövedelemhatártól függően azok-
nál, akik az étkezésért nem fizetnek. A bölcsődében jelenleg 26-an vannak, ebből 5 fő 
gyermekvédelmi kedvezmény alapján térítésmentes, 1 fő nagycsaládosként veszi igény-
be a kedvezménnyel a bölcsődét, a 18 fő jövedelemnyilatkozat alapján az étkezésért 
nem fizet, 1 főnek pedig magas az egy főre jutó jövedelme, ezért az étkezésért fizet. Ezt 
a 20 főt érintené a térítési díjnak a bevezetése.  
A javaslat szerint fizetendő térítési díjak összegét a rendelet-tervezet 4. sz. melléklete 
tartalmazza.  
 
A rendelet 6. §-ában szerepel, hogy a befizetéseket a Humán Szolgáltató Pénztárában 
lehet teljesíteni, „5800 Mezőkovácsháza, Hősök tere 6. szám alatt”. Ezt s zövegrészt ja-
vaslom törölni, tekintettel arra, hogy a gazdasági szervezet átköltözése várható a Pol-
gármesteri Hivatalba. 
 
Az előterjesztést mindkét bizottság tárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.  
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság java-
solja a határozati javaslat és rendelet-tervezet elfogadását.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is javasolja a hatá-
rozati javaslat és rendelet-tervezet elfogadását.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: A rendelet lehetőséget ad arra, hogy amennyiben ne-
hézséget okoz a térítési díj befizetése, akkor az intézményvezető csökkenthesse a térítési 
díj összegét. Kérem, ez ügyben gondosan járjanak el, a mérlegeléseket alapos körülte-
kintéssel végezzék el.  
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Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban? 
 
S z é n á s i  István alpolgármester: Nagy szüksége van az önkormányzatnak a bevétel-
re, de én a térítési díj bevezetésével nem tudok egyetérteni. Nem fog akkora bevételt 
eredményezni, ami az önkormányzatnak nagy segítség lenne. Azt viszont lehet, hogy el 
fogjuk érni, hogy kevesebben fogják igénybe venni a bölcsőde szolgáltatásait.  
 
S z ű c s   Judit képviselő: Egyetértek alpolgármester úrral. Ha már döntünk e kérdés-
ben, nem lehetne egy méltányosabb összeget megállapítani? 20 családot fog érinteni. 
Bevezetésképpen nem lehetne kisebb összeget bevezetni? 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Ez az ellátás nem kötelező feladat, de vállaltuk. Az ál-
lami normatíva nem fedezi a bölcsőde kiadásait. Azért adják a szülők bölcsődébe a 
gyermekeket, hogy munkát tudjanak vállalni, így a gyermekek után járó adókedvez-
ményt igénybe tudják venni. Ez ennek a térítési díjnak a többszöröse. Havonta 2.400 és 
5.000.-Ft-ról beszélünk. 
  
K o v a l i k  Angéla intézményvezető: Minden esetben figyelemmel leszünk a szülők 
fizetési képességeire. Ennél csekélyebb összegű térítési díjat nem javaslok megállapíta-
ni. Minden indokolt esetben élni fogunk a méltányosság lehetőségével.  
 
S z ű c s   Judit képviselő: Éves szinten ez mennyi bevételt jelent? A térítési díjat is arra 
a napra kell fizetni, amikor az intézményben van a gyermek?  
 
K o v a l i k  Angéla intézményvezető: Térítési díjat csak az igénybevételi napra lehet 
kiszámolni. A bölcsődében azonban az egy hónapos teljesítés esetén lehet a költséget 
elszámolni. Utólag fizet, ha nem a teljes hónapot van a gyermek bölcsődében, akkor a 
gondozási díj sem kerül kiszámlázásra.  
 
S z é n á s i   István alpolgármester: A fiatalokat nem tudjuk a városban tartani, de sze-
retnénk. A fiatalok azért mennek el dolgozni, hogy a családját fenn tudja tartani. Ho-
gyan akarjuk a fiatalokat itt tartani?  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Óriási támogatás az, hogy az önkormányzat bölcső-
dét tart fenn, és az intézmény működéséhez jelentős összeget ad az önkormányzat. Ha 
nem lenne, nem tudná hova tenni a gyermeket, nem tudna elmenni dolgozni.  
 
S z e d l a c s e k n é   Farsang Margit intézményvezető: Erre az évre ez a fajta intéz-
ményi bevétel kb. 250.000.-Ft, a következő teljes évre kb. 500.000.-Ft bevételt jelentene 
a 26 fő esetében, abban az esetben, ha minden nap jelen vannak a gyermekek a bölcső-
dében, s ha nem nő a gyermeklétszám.  
  
V a r g a   Gusztáv polgármester: Ez ugyanekkora kiadás a 20 családnak azért, hogy a 
gyermeket egész nap szakemberek mellett biztonságban tudják. Kérem az intézményve-
zetőket, ha bármilyen problémát tapasztalnak, azt jelezzék számunkra.  
 
Mivel több kérdés, vélemény nem volt, javaslom a határozati javaslatot elfogadni. Ké-
rem, aki azzal egyetért, szavazza meg.  
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Napközi Konyhán étkezők térítési díjának megállapítása 

  
106/2017. (III. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Napközi Konyhán étkező vendégétkezők és 
kedvezményes étkezők térítési díját 2017. május 01. nap-
jától az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
Kedvezményes (önkormányzat és intézményei valamint a 
településen közfeladatot ellátó dolgozók) étkeztetést 
igénybevevők:  
260,- Ft/adag nyersanyag költség + 70 % rezsi költség = 
440,- Ft/adag + áfa  
Leves nélküli étkezésnél: 210,- Ft/adag nyersanyag költ-
ség + 70% rezsi +áfa= 355,- Ft/adag + áfa 
 
Vendég étkezők:  
260,- Ft /adag nyersanyag költség + 80% rezsi költség = 
470,- Ft/adag + áfa  
Leves nélküli étkezésnél 210,- Ft/adag nyersanyag költség 
+ 80% rezsi +áfa= 380,- Ft/adag+áfa 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
              Kovalik Angéla intézményvezető HSZK 
 
 
 

V a r g a  Gusztáv polgármester: Kérem, aki az előterjesztés mellé csatolt rendelet-
tervezettel, s annak ismertetett módosításával is egyetért, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta 
a (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
 

9/2017. (III. 28.) sz. önkormányzati rendeletet  
 
az intézményi térítési díjakról szóló 32/2013. (XII. 17.) sz. 
önkormányzati rendelet módosításáról.  
 
A rendelet a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete.  
 
 

 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom a 17. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a 
közvilágítási szerződés lejárta tárgyában készült. korábban voltak problémáink a szol-
gáltatással, ezért azon gondolkodtunk, hogy a szerződés lejártakor egy új pályázóval kö-
tünk megállapodást. Most azonban átalakult a Démász Zrt, állami tulajdonba került, s új 
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javaslattal kerestek meg bennünket. A Démász Zrt-vel szemben vannak vitás kérdése-
ink, a pályázat lejárta utáni lámpatestek tulajdonlását illetően. Az a javaslat, hogy három 
hónappal kerüljön meghosszabbításra a szerződés, ez idő alatt tisztázzuk a vitás kérdé-
seket, azt követően kerüljön kiválasztásra az új szolgáltató.  
 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, kérem javaslatukat 
ismertetni.  
   
P a p p   Zoltán képviselő: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és javasolja a ha-
tározati javaslatot elfogadni.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolat-
ban?  
 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt határozati 
javaslattal, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: DÉMÁSZ Zrt-vel kötött közvilágítási szerződés meghosszabbítása 

 
107/2017. (III. 23.) sz. kt. határozat 

 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a közvilágítás üzemeltetése és karbantartása tár-
gyában 2009. 01. 19-én a DÉMÁSZ Zrt-vel kötött szerző-
dés hatályát 2017. június 30-ig meg kívánja hosszabbítani 
az alábbi feltételekkel: 
- 2017. április 30-tól csak a közvilágítási üzemeltetési áta-

lánydíj kerül leszámlázásra az előző havi díjjal megegye-
ző összegben.  

- A szerződésben foglalt egyéb díjak fizetési kötelezettsé-
ge 2017. április 30-al megszűnik. 

- A Szolgáltató a meghosszabbított szerződéses időszak-
ban a hibaelhárítási tevékenységét az eredeti szerződés 
szerinti feltételekkel ellátja. 

 
A Képviselő-testület kifejezi azon szándékát, hogy a köz-
világítás 2002. évi energiahatékonysági korszerűsítése so-
rán - illetve bármely más időszakban a szolgáltatási terület 
kibővítése során - beépített, és az önkormányzat által fi-
nanszírozott beruházás kapcsán beépített lámpatestek tu-
lajdonjogát meg kívánja szerezni.  
Kéri a Szolgáltató kimutatását az ilyen formában beépített 
lámpatestek értékéről, a szerződés megszűnésekor fennálló 
esetleges maradványértékéről és a maradványérték számí-
tásának módszertanát rögzítő számviteli szabályairól. 
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A Képviselő-testület kéri a Szolgáltatót, hogy a közvilágí-
tási szerződés meghosszabbításáról szóló szerződés terve-
zetet szíveskedjék elkészíteni és megküldeni. 
 
Határidő: szolgáltató tájékoztatására: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 

 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Javaslom a 18. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a 
gazdálkodási egységek átszervezése tárgyában készült. A döntés meghozatalát az ASP 
rendszer bevezetése indokolja.  
 
Az előterjesztést mindkét bizottság tárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.  
   
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság egyet-
ért a határozati javaslatok elfogadásával.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: Az előterjesztés megtárgyalását követően a bizottság java-
solja mindkét határozati javaslatot elfogadni. 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, véle-
mény?  

 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt 1. sz. hatá-
rozati javaslattal, szavazza meg.  
  
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Intézmények gazdálkodási rendszerének átszervezése 

        
108/2017. (III. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete gazdálkodásának átszervezéséről dönt. A döntés 
értelmében a Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Köz-
pont Gazdasági Irodája 2017. június 30. nappal megszű-
nik, és beolvad a Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal 
Költségvetési Irodájába. 
A Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ, a Négy 
Évszak Óvoda és Bölcsőde, valamint a Mezőkovácsházi 
Városi Könyvtár gazdálkodási feladatait 2017. július 01-
től a Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal látja el. A 
Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft., és a 
Mezőkovácsházi Kalocsa Róza Nonprofit Kft. könyvelési 
feladatait 2017. július 01-től a Mezőkovácsházi Polgár-
mesteri Hivatal látja el. 
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A Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ gazdál-
kodása önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 
szervről önállóan működő költségvetési szervvé válik. 
 
Az Intézmények Alapító Okiratának módosításáról ké-
szüljön előterjesztés legkésőbb 2017. június 15-ig. 
Az intézmények gazdálkodási feladatai ellátásáról szóló 
megállapodásokról készüljön előterjesztés a júniusi soros 
ülésre. 
 
Határidő 2017. június 30. 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester  
 

 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt 2. sz. hatá-
rozati javaslattal, szavazza meg.  
  
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Humán Szolgáltató Központban álláshelyekről döntés 

        
109/2017. (III. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete az átszervezéshez kapcsolódóan a 
Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ állományá-
ban 2017. június 01-től 0,25 fő könyvelő álláshely növe-
kedést engedélyez. 2017. június 30-ával 1 fő pénztáros ál-
láshelyet megszűntet, és megbízza a Mezőkovácsházi 
Humán Szolgáltató Központ intézményvezetőjét, hogy a 
gazdasági szervezet átszervezésével kapcsolatos munkál-
tatói feladatokat bonyolítsa le. 
 
Határidő: 2017. március 31. 
Felelős: Varga Gusztáv 
                polgármester 
 
 

 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Javaslom a 19. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a 
vagyonrendelet módosítása tárgyában készült.  
 
Az előterjesztést mindkét bizottság tárgyalta, ezért kérem javaslatukat ismertetni.  
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság java-
solja a rendelet-tervezet elfogadását.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is javasolja a ren-
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delet-tervezet elfogadását.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, véle-
mény? 
 
Mivel kérdés, vélemény nincs, kérem, aki egyetért a rendelet-tervezettel, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megal-
kotta a: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 

 
10/2017. (III. 28.) sz. önkormányzati rendeletet 
 
az önkormányzati vagyonról és a vagyontárgyak feletti tu-
lajdonosi rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szó-
ló 40/2012. (XI. 07.) sz. önkormányzati rendelet módosí-
tásáról.  
 
A rendelet a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete.  

 
 

 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Javaslom a 20. sz. előterjesztés tárgyalását, mely 
bérbevételi ajánlat önkormányzati belterületi beépítetlen ingatlanra vonatkozik. Előzete-
sen a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, ezért kérem javaslatukat ismer-
tetni.  
  
P a p p   Zoltán képviselő: A Bizottság az előterjesztésben írt határozati javaslat elfo-
gadását javasolja.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcso-
latban?  
 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt határozati 
javaslattal, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Törőcsik András, Kodály u. 67-1 sz. alatti ingatlan bérlete 

 
110/2017. (III. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete jelen határozatával arról dönt, hogy a 
Mezőkovácsháza, Kodály u. 67-1 (hrsz: 2081/1) 1909 m2 
területű önkormányzati belterületi ingatlant 2017. április 1. 
napjától 5 éves időtartamra Törőcsik András 
Mezőkovácsháza, Szabadság u. 108. szám alatti lakos ré-
szére 5-Ft/m2/év+Áfa bérleti díj mellett bérbe adja. 
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A Testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat mel-
léklete szerinti tartalmú bérleti szerződés aláírására. 
 
Határidő: a szerződés aláírására március 31. 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 
 
 

V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom a 21 sz. előterjesztés tárgyalását, mely a Ja-
vadalmazási Szabályzat elfogadása tárgyában készült. Előzetesen mindkét bizottság tár-
gyalta az előterjesztést, ezért kérem javaslatukat ismertetni.  
  
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság java-
solja a határozati javaslatot elfogadni mellékletével együtt. 
 
P a p p   Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési bizottság is javasolja elfo-
gadni a Javadalmazási Szabályzatot.   
  
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolat-
ban?  
 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt határozati 
javaslattal és mellékletével, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Javadalmazási Szabályzat elfogadása 

 
111/2017. (III. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete az önkormányzat Javadalmazási Szabályzatát a 
határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Utasítja a Településgazdálkodási Kft. és a Kalocsa Róza 
Kft. ügyvezetőjét, hogy a 2009. évi CXXII. törvény 5 § (3) 
bekezdése értelmében a Javadalmazási Szabályzat cégira-
tok közötti elhelyezéséről az elfogadást követő 30 napon 
belül gondoskodjon. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester és 
              ügyvezetők 
 

 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Javaslom a 22. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a 
munkaterv módosítása tárgyában készült. A munkaterv szerint a májusi ülés időpontja 
18-a, amely nagyon közel fog esni az április 27-i üléshez, ezért a májusi ülés időpontját 
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is javaslom módosítani 25-re.  
 
Előzetesen az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság tárgyalta az előterjesztést. Ké-
rem a javaslatukat ismertetni. 
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság javasol-
ja az előterjesztésben írt határozati javaslatot elfogadni, de személy szerint javaslom a 
májusi időpont módosítását is.   
  
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolat-
ban?  
 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt határozati 
javaslattal, és a szóbeli javaslatommal, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Munkaterv módosítása 

         
112/2017. (III. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2017. évi munkatervét az alábbiak szerint mó-
dosítja: 
Az áprilisi soros ülése időpontját 2017. április 20. napjáról 
2017. április 27. napjára, a 2017. május 18-i soros ülése 
időpontját 2017. május 25. napjára módosítja.  
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 

 
 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Javaslom a 23. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a 
Kalocsa Róza Kft. Felügyelő Bizottsága elnökének tiszteletdíja tárgyában készült.  
 
Előzetesen mindkét bizottság tárgyalta az előterjesztést. Kérem a javaslatukat ismertet-
ni. 
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság új hatá-
rozati javaslatot fogalmazott meg, melyet javasol elfogadni a következők szerint: A 
Felügyelő Bizottság elnöke részére havi nettó 10.000.-Ft-ot, a bizottság tagjainak havi 
nettó 5.000.-Ft tiszteletdíjat javasol a bizottság megállapítani. Összesen 441.000.-Ft-ot 
jelent a javaslat az általános célú tartalék terhére. A határozathozatalnál tartózkodni fo-
gok.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság az Ügyrendi, Kul-
turális és Szociális Bizottság javaslatát javasolja elfogadni. Én személyesen a bizottsági 
javaslatot nem támogatom. 
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V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolat-
ban?  
 
S z ű c s   Judit képviselő: Az előterjesztést én kezdeményeztem. Korábban e Felügyelő 
bizottságnak voltam a tagja, ismertem a bizottság munkáját. Javaslatomat azért tettem 
meg, mert a munka „dandárját” nehezét, és a bizottsági munka összességét Ő felügyelte, 
Ő fogta össze, s Ő volt az, aki a legtöbbet eljárt ez ügyben. Korábban minden felügyelő 
bizottsági tag kedvezményes fürdő bérletet kapott. Egy felnőtt úszó bérlet ára 5.610.-Ft, 
10 alkalomra. Én elismerni pénzzel az elnök munkáját szerettem volna, a tagoknak 
ugyan ezt a bérletet lehetett volna felajánlani. Ez anyagilag elismerte volna azt a mun-
kát, amit a tagok végeznek. Ha dönt a Képviselő-testület a módosító indítványról, akkor 
azt személyes sikernek könyvelem el, de azzal is egyet tudok érteni, hogy a fürdő bérlet 
sem olcsó mulatság.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Mivel több vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az 
Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság javaslatával, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – 2 nem szavazattal és 1 tartózkodással – az 
alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 
fő.) 
Tárgya: Kalocsa Róza Kft. FEB tagjai részére tiszteletdíj megállapítása 

         
113/2017. (III. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete Ádám Andrásné, a Kalocsa Róza Kft. Felügyelő 
Bizottsága elnöke részére 2017. január 1. napjától nettó 
10.000 Ft/hó összegű, kettő tagja részére szintén 2017. ja-
nuár 1. napjától nettó 5.000.-5.000.-Ft/hó összegű tiszte-
letdíjat állapít meg. 
 
A tiszteletdíj és járulékai fedezetére összesen 441.000.-Ft 
öszegű átadott pénzeszközt biztosít a Kalocsa Róza Kft. 
részére az általános célú tartalék terhére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 
 

 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom a szóbeli 1. sz. előterjesztés tárgyalását, 
mely a fürdő és kemping belépőjegy árainak meghatározása tárgyában készült. Előzete-
sen a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, ezért kérem 
javaslatukat ismertetni.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja az előter-
jesztésben írt határozati javaslatot elfogadni mellékletével együtt.  
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V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolat-
ban?  
 
S z ű c s   Judit képviselő: Nincs belépő árakban nagycsaládos belépő ár. Ez rendezet-
len volt, és most is az, úgy látom.  
 
Az árjegyzékben lehetne szerepeltetni az Egészségfejlesztési Iroda által megvásárolt 
napozóágyak árát, és igénybevételüknek módját, rendjét. 
 
Javaslom, hogy április 1-től a helyi lakosoknál maradjon a belépő ára 300 Ft.  
 
Javaslom, hogy amikor az úszók veszik igénybe a strandot, reggel 7-9 óráig, akkor akik 
csak a gyógymedencét használnák gyógyulási céllal, ez időpontban nekik is biztosíthat-
nánk kedvezményes árú belépőt.  
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Amikor a fürdővel kapcsolatos egyeztetések 
folytak, felvetődött a fürdő nyitva tartásának megvizsgálása annak érdekében, hogy lás-
suk, hogyan alakulna az üzemelési költség, ha nem lenne egész héten folyamatosan 
nyitva. Erre vonatkozóan van-e információnk? Mikor fog nyit, hogyan lesz nyitva, és 
mikor zár? Ha ez nem került megvizsgálásra, kérem, hogy ez készüljön el, és erről tájé-
koztassák a Képviselő-testületet.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A nyitva tartás meghatározása a Polgármester hatás-
köre. Erről alpolgármester urakkal majd egyeztetni fogok. 
 
S z ű c s   Judit képviselő: A Felügyelő Bizottságnak akkor még a tagja volt, amikor ezt 
a feladatot megkaptuk. A Felügyelő bizottság elnöke arról tájékoztatott, hogy írásban 
megkereste az intézményvezetőt, hogy a strand látogatottságát vizsgálja egy hónapig, 
annak alapján készüljön javaslat a Képviselő-testület elé. 
  
V a r g a  Gusztáv polgármester: Meg fogom nézni a jegyzőkönyvet, a bizottsági elnö-
kökkel, alpolgármesterekkel egyeztetni fogok.  
 
Módosító javaslat érkezett arra, hogy április 1-től helyi lakosok részére maradjon a 300 
Ft-os belépő jegyár,  
  
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Én a nagycsaládosokat betenném a családi II. 2 felnőtt 
és 2 gyerek csoportjába. Ez 3 gyermektől értendő.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Tekintettel arra, hogy a jegyárak meghatározása nem 
sürgős, ezért javaslom, hogy most csak arról a módosító indítványról döntsön a képvise-
lő-testület, hogy április 1-től helyi lakosok részére maradjon a 300 Ft-os belépő jegyár. 
A többi módosító javaslatról és jegyárról készüljön előterjesztés a Képviselő-testület 
következő soros ülésére.   
 
Mivel több kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt hatá-
rozati javaslattal és mellékletével annak módosításával együtt, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – 1 nem szavazattal – az alábbi határozatot hoz-
ta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
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Tárgya: Fürdő, kemping belépőjegy árainak meghatározása 
         

114/2017. (III. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Mezőkovácsházi Borostyán Fürdő és Kemping 
belépőjegyeinek 2017. évi tartalmát és árait a határozat 
melléklete szerint állapítja meg. 
 
Határidő: az árjegyzék honlapokon történő megjelenítésé-

re: 2017. március 31. 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
   Jankó Erzsébet ügyvezető 

 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete kéri a Kalocsa Róza Kft. ügyvezetőjét, hogy az áprilisi soros ülésre terjessze 
be a  
- nagycsaládosok belépőjegy árait,  
- a napozóágak bérleti díjait, valamint 
- kerüljön kidolgozásra a 7-9 óráig a gyógymedencét használók részére a használati díj.  
 
Kérem, aki e javaslattal egyetért, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – 1 nem szavazattal – az alábbi határozatot hoz-
ta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Fürdő, kemping belépőjegy árainak kidolgozásának kérése 

         
115/2017. (III. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete kéri a Kalocsa Róza Kft. ügyvezetőjét, hogy az 
áprilisi soros ülésre terjesszen be javaslatot  
- nagycsaládosok belépőjegy ár,   
- a napozóágyak bérleti díj megállapítására, valamint  
- dolgozzon ki javaslatot 7-9 óráig a gyógymedencét hasz-

nálók részére a belépőjegy árára. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester és  

Jankó Erzsébet ügyvezető 
 
 

 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Javaslom a szóbeli 2. sz. előterjesztés tárgyalását, 
mely a Mezőkovácsházi Településgazdálkodási kft. kérelme Ipari park területének 
használata tárgyban készült.  
 
Ezt az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, kérem javaslatu-
kat ismertetni.  
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P a p p   Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság az előterjesztés 
megtárgyalását követően a Kft. részére csak az 10. szám alatti Műhely (hegesztőcsar-
nok), 12. sz. alatti Műhelyépület (szerviz), valamint a 13. szám alatti Porta helyiségeket 
javasolja átadni.  
 
Felvetődött bizottsági ülésen, hogy adhatjuk-e ingyenes használatba a helyiségeket. Az 
Ügyvezető úr elmondta, hogy a jelenlegi telephelyen nem megoldott a gépek tárolása, 
neki szükség van területre és helyiségekre a megfelelő munkavégzéshez.  
 
A 2. sz. határozati javaslattal kapcsolatban az volt a bizottság véleménye, ha a Kft. köz-
ponti irodája nem költözik ki az ipari parkba, akkor szükséges-e a döntés meghozatala, 
illetve telephelyként meg kell-e jelölni? A 2. sz. határozati javaslatról a bizottság nem 
szavazott.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolat-
ban?  
 
Z á b r á k  Istvánné képviselő: Én nem szívesen adnék egy épületet sem a Kft. haszná-
latába, mert nem erre a célra vettük a telepet. Javaslom, hogy a következő közmunka 
programba kerüljön tervezésre egy gépszín megépítése. Nagyon sok hitelt vettük fel, 
bevétel nélkül ne adjunk helyiségeket. 
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Alapjában véve, nem tudom, hogy mi lett a 
probléma? Amikor az ipari park megvásárlásáról tárgyaltunk, a fürdő fejlesztése is ben-
ne van a gazdasági programunkban. Szóba került, hogy a Kft. utcafronti irodaépülete 
akár szálláshelyként is szóba jöhet. Ezért azt az épületet ki kellene üríteni. A jelenlegi 
telephelyen nem lehet még egy színt kialakítani, csak akkor, ha mezőgazdasági földterü-
letet vennénk igénye, vagy a tanyaépület elbontásra kerülne. A 10. műhely nagy épület 
egy nagy épület, amely több különálló helyiségből áll. Ennek a jobb hátsó részébe tud-
nánk tenni a brikettáló gépsort, amit most nem tudunk használni, mert nincs helyünk. 
Előtte lévő helyiségben alakítanának ki asztalosműhelyt, elé festőknek egy helyiséget, s 
előttük lenne még egy raktározási lehetőség. A fő épületegység középső fő részébe, ahol 
egy futómacska is van, ott gépek javítása, tárolása, stb. megtörténhet. Ami volt a szervíz 
iroda és mellette egy vizesblokk, most melegedő és vizesblokként funkcionálna. A mö-
götte lévő helyiségben a térkőgyártás kaphatna helyet. Ez az egy épület így kerülne be-
rendezésre.  
 
Ez azért megnyugtató, mert a Kft. mezőgazdasági tevékenységen kívüli összes tevé-
kenysége egy telephelyre, egy épületegységre koncentrálódhat. Ott, azok a tevékenysé-
gek, amikre most nincs helyük, végezhetők lennének. Brikettálást nem tudunk végezni, 
a térkőgyártás folyik egy épületben, ezen túl használjuk a volt építőtábor területét, ahol 
már raktározunk is tűzifát, gallyat, építési törmeléket, stb. A hegesztőcsarnok bejárati 
oldalán van egy külön drótkerítéssel lekerített beton terület, ahol gépeken kívül egyéb 
dolgok is elhelyezhetők.  
 
 
A 10. műhely mindenképpen szükséges lenne. A 12. pontot végig kell gondolni, a 13. a 
porta mindenképpen szükséges. Az iroda maradhat a jelenlegi helyén mindaddig, amíg a 
szálláshely kialakítása céljára nem szükséges a helyiség. Azonban nem biztos, hogy jó 
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dolog, hogy egy helyen van a cég vezetése, és a tevékenység 3-4 km-rel távolabb törté-
nik.  
 
Ha bérbe akarjuk adni az épületeket, akkor a használat is segítheti a további bérleteket, 
mert lesz ott valaki, akitől tudnak kérdezni. Ha nem engedünk be senkit, de kap a Kft. 
feladatot, hogy a javításokat végezze el, akkor ez nincs szinkronban.  
 
Barnamezős beruházásként akarunk pályázni. Elképzelés, hogy minden épületet önálló 
almérővel szerelnénk fel. Egy épületet talán már bérelni fognak, van konkrét hosszú tá-
vú elképzelés, az épületegység fejlesztésre is kerülhetne.  
 
Azzal nem értek egyet, hogy ne költözzenek oda. Valamit kezdeni kell az egész ingat-
lannal. Ha ott vannak, az jobb. Összesen kb. 20 megbízható személy dolgozna a telepen, 
akik bizonyos tevékenységet végeznek. 
  
Elkészült a szórólap, a kerítésre kihelyezendő tábla készül. A mezőkovácsházi honlapon 
egy almenűként meg fog jelenni az ipari park, az összes bérelhető ingatlannal, adatok-
kal, elérhetőségekkel. 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: A kezdetektől fogva Csepreghy Elemér alpolgármes-
ter urat bíztam meg azzal, hogy az ipari parkkal kapcsolatban az önkormányzat nevében 
eljárjon.  
 
Az ipari területen bérlőnek lennie kell, mert az állami garanciával felvett hitelnek ez az 
egyik feltétele. Bevételt is kell termelni. Az érvek közül azt nem értem, hogy a saját te-
rületünkre ne menjen a saját Kft-nk. Az őrzés meglesz, a kamerák fel vannak és lesznek 
szerelve. Ott értéket akarnak teremteni. A közfoglalkoztatási programban 1.300 eFt-ot 
nyertünk eszközökre, felszerelési tárgyakra, ezt a parkban akarjuk beépíteni. Kezdetek-
től fogva az volt az elképzelés, ha olyan igény lenne a területre, helyiségekre, aki az 
egész területet bérelné, akkor a Kft. onnan kiköltöztethető. Az eszközöket már nem tud-
ják hova tenni. A színnek nem csak az a szerepe, hogy ott gépek legyenek, hanem a me-
zőgazdasági termékek feldolgozását is csak a szín alatt tuják nyáron végezni. 
 
Van egy pár kötelezettségünk is. Vállaltuk, hogy útalapot készítünk, melyhez szükséges 
anyagokat, bontási törmeléket begyűjtjük a lakosságtól. Május 1-ig el kell szállítani a 
jelenleg letárolt helyről a törmelékeket, és egyéb letárolt dolgokat. 
 
Iroda nem szükséges, ezért nem kell a székhely, csak a telephely. A többi helyiségre 
szükség van, mert a szalmát, a sittet, stb. le kell tárolni. Ez évben nem gyártottunk bri-
kettet, nem is tudtuk segíteni a rászorulókat. A brikett a legolcsóbb tüzelőanyag, amit 
szociálisan rászoruló személyeknek adni tudunk. Ha bizalmatlanok vagytok, akkor men-
jetek ki sűrűn a telephelyre. Ha azt látják az emberek, hogy ott élet, mozgás van, a ke-
reslet is nagyobb lehetne, mint üres állapotában. Kérem, ezeket mérlegeljétek.  
 
 
Barnamezős beruházás: Erre a TOP-on belül kellene pályázni. Nincs lehatárolt keret, 
versenyezni kell mindenkivel. Egyáltalán nem biztos, hogy arra nyerünk, de nem biztos 
az sem, hogy az egész parkra nyerünk. A jelen állapot szerint ez utóbbi valószínű. Azon 
dolgozunk, hogy a Calendula tervben meglévő gyógynövény feldolgozáshoz, a csarno-
kokra és infrastruktúrákra pályázzunk. Ez mostani számításaink szerint 90-270 millió Ft 
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közötti összeg lesz. Ez is a Kft. dolgozói mellett működhet. Az iroda kivételével a többi 
helyiséget javaslom biztosítani a Kft. részére.  
 
Z á b r á k  Istvánné képviselő: Mindkét határozati javaslatra "nem"-mel fogok sza-
vazni. Kérem, hogy a kamera minél előbb legyen felszerelve. A hirdetésben meg van je-
lölve, hogy kit kell keresni ha valakit érdekel a terület, ezért számomra az egy kicsit 
sántít, hogy nagyobb lehet az érdeklődés, ha ott lesznek dolgozók.  
 
S z ű c s   Judit képviselő: Bizottsági ülésen Pap Csaba ügyvezető kérte azokat az in-
gatlanokat biztosítani, amelyeket a bizottsági javaslat tartalmaz. A konszenzusos megál-
lapodás így született meg. 2017. május 1- augusztus 31-ig lehet pályázni a barnamezős 
beruházásra. Én a bizottsági javaslatot, amit Pap Csaba kért helyiségeket, azt meg fo-
gom szavazni, a többit nem.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: A ma délelőtti egyeztetésen ez felvetődött. A bizott-
sági javaslat szerint a térkőgyártás marad az eredeti helyén. Ha a térkőgyártást nem vég-
zik, akkor majd gyártanak brikettet. A brikettgyártás már kettő éve nem folyt. Ha mind-
két tevékenységet szeretnénk végeztetni, akkor szükség van a helyiségre.  
 
K á l m á n   András képviselő: Szeretném, ha az előterjesztést a következő ülésen tár-
gyalnánk, mert mindenkinek van igaza. Egyetértek az ügyvezetővel, hogy nem tudják a 
gépeiket hol tárolni, és még a vidékfejlesztési programból is útkarbantartásra szolgáló 
gépeket terveznek beszerezni. Maradnak üres ingatlanok, azokkal mi lesz? Május végé-
től, augusztus 15-ig lehet benyújtani a barnamezős pályázatot. Nem biztos, hogy nyerni 
fogunk. Nevezhetjük ipari parknak, de nem az. A Nemzetgazdasági minisztériumnál kü-
lön meg kell majd pályázni, ott bizonyos feltételeket kell teljesíteni ahhoz, hogy az ipari 
park elnevezés használható legyen. Egyetértek azzal, hogy az egész parkkal kell kezdeni 
valamit. Jelen pillanatban nincs a Kft-nek olyan tevékenysége, amit fedett helyen vé-
gezhetne. 
 
S z é n á s i   István alpolgármester: A két legrosszabb állapotban lévő épületet adnánk 
oda, s remélem, ideiglenes jelleggel adjuk oda a helyiségeket. Amennyiben potenciális 
befektető lesz, át kell adni a helyiségeket.  
 
C s e p r e g h y  Elemér alpolgármester: ügyvezető úrtól kérdezem a következőket: 
Ahhoz képest, amikor Te lettél a cég vezetője, hány géppel, eszközzel, stb. van több? 
Mennyivel több az a terület, ahol ezeket a gépeket el tudod helyezni? Mennyivel több 
fóliasátratok van? Mennyivel több mezőgazdasági terméket termeltek, amit valahol fel 
kell dolgozni? Az ez évi startmunka programban hány eszköz kerül még megvásárlásra?  
 
Jelen pillanatban a cég telephelyére szinte nem lehet bemenni a sok géptől. A közeljö-
vőben fogják hozni az aszfaltot. Nem tudom, hova lesz lepakolva? A tűzifa, amivel fűt 
az óvoda, ott volt tárolva. Ezt végig kellene gondolni, hogy az a rengeteg eszköz hol le-
het megfelelően elhelyezve.  
A régi biztonsági rendszer megmarad, az új rendszerbe az arra jogosult bárhonnan bete-
kinthet.  
 
P a p  Csaba Településgazdálkodási Kft. ügyvezetője: 9 gép és munkaeszköz volt ko-
rában, most 27 van és 6 nagyobb gépet tervezünk beszerezni ez évben. Szervíz tevé-
kenységet nem tudunk végezni, nincs helyünk. A hidegaszfaltot nem tudjuk hol elhe-
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lyezni. Tavaly az MTE kispályájára helyeztük el, amit most fel kell hogy újítsunk, mert 
a gép, ami szállította az aszfaltot, tavaly teljesen szétnyomta. A gallyak tárolása, 
faapríték a régi KISZ tábor területén van, ezeket május 1-ig el kell vinni.  
 
A jelenlegi telepen 3x20 Amper áll rendelkezésre. Az új telephelyen a villamos energia 
adott lenne. Építési törmelék, ami útalapba felhasználható, ehhez bérelni kell területe-
ket, gépet, ami összeaprítja, de ahhoz is megfelelő helyre van szükség. 
 
Gumiszerelő és kárpitozó gépeket tervezünk beszerezni a közmunka programban, de 
nincs helyünk, ahova elhelyezhetnénk őket. A gravírozó gép most is másnál van. Az ut-
canév táblák készítését is elkezdtük, de nem tudjuk végezni, mert nincs helyünk.  
  
V a r g a   Gusztáv polgármester: Minőségileg is fejlődött a közmunka program. Nyil-
ván az ipari parkot azzal a céllal vásárolta meg az önkormányzat, hogy vállalkozók tele-
püljenek ide, bérleti díjat fizessenek munkahelyeket teremtsenek. Amíg nincs megfelelő 
bérlő az épületekre, miért ne használhatnák a helyiségeket a Kft dolgozói, akik a város 
fejlődése érdekében dolgoznak? Most fogunk kárpitozásra beiskolázni személyeket. Hol 
fogjuk dolgoztatni őket? A hosszútávú közfoglalkoztatásra megkötöttük a megállapo-
dást. Ezen a területen a közmunkások munkafeltételeinek javítására kell felhasználni a 
megnyert összeget.  
  
Az előterjesztéshez képest kettő módosító javaslat van. A bizottságé, és a sajátom, mely 
az iroda kivételével a többi helyiséget javasolja a Kft. részére biztosítani.  
 
A 2. sz. határozati javaslattal kapcsolatban javaslom, hogy nem székhelyként, hanem te-
lephelyként kerüljön feltüntetésre az ingatlan.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: Telephelyként való feltüntetésre szükség van?  
 
Dr. S z i l b e r e i s z   Edit jegyző: Igen. S amennyiben a Képviselő-testület a módosí-
tásnak megfelelően fogja elfogadni a határozati javaslatot, abban az esetben az ingatlan-
használati szerződés nem lesz a határozat melléklete, mert egyrészt az adatok változtak, 
másrészt pedig a közüzemi díjak elszámolását is pontosítani szükséges. 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Javaslom az 1. sz. határozati javaslatot elfogadni 
azokkal az adatokkal, hogy abban az előterjesztésben 1. szám alatt szereplő Iroda ne ke-
rüljön bele. Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – 2 nem szavazattal – az alábbi határozatot hoz-
ta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Ipari területen Településgazdálkodási Kft. részére területek használatba adása 

          
116/2017. (III. 23.) sz. kt. határozat 

 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete jelen határozatával arról dönt, hogy a 
Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft kérelmét tá-
mogatja és a Mezőkovácsháza, belterület 2429/3 hrsz. 
alatti kivett gépparkból (71.817 m2), összesen 2498 m2 
alapterületű 5 db helyiséget 2017. április 1. napjától hatá-
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rozatlan időtartamra ingyenes használatba adja a 
Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft részére köz-
feladatok ellátása céljából. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az In-
gatlanhasználati szerződés aláírására.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 
 

 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Javaslom a 2. sz. határozati javaslatot elfogadni az-
zal, hogy az ipari terület telephelyként kerüljön feltüntetésre a cégnyilvántartásban.  
 
Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – 1 nem szavazattal – az alábbi határozatot hoz-
ta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Településgazdálkodási Kft. alapító okiratába az Ipari terület telephelyként tör-

ténő bejegyzése 
          

117/2017. (III. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete, mint alapító, hozzájárulását adja, hogy a 
Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kereskedelmi és 
Szolgáltatási Korlátolt Felelősségű Társaság telephelye-
ként 2017. április 1. napjától a Mezőkovácsháza 2429/3 
hrsz-ú ingatlan kerüljön bejegyzésre az Alapító Okiratba. 

 
Felkéri a Bagdi Ügyvédi Irodát a cégbírósági eljárás 
lefolytatására. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 

 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Javaslom a szóbeli 4. sz. előterjesztés megtárgyalá-
sát, mely a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megszüntetése tárgyában 
készült.  
 
Megkérem a műszaki irodavezetőt, tegye meg szóbeli kiegészítését.  
 
S ó k i   Zoltán műszaki irodavezető: Az előterjesztésben írt 1. és 2. sz. határozati ja-
vaslatban módosításokat szükséges végezni. Az 1. sz. a jelenlegi szerződés megszűné-
sének időpontja: 2017. március 31.  
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A 2. sz. határozati javaslatból az utolsó előtti bekezdés kimarad, oda a Pénzügyi és Vá-
rosfejlesztési Bizottság új szövegrészt fogalmazott meg. A működési hozzájárulást kel-
lene fizetni az általános célú tartalék terhére.  
 
A Képviselő-testület döntését követően, a holnapi napon kérni fogjuk levelünkben a je-
lenleg kialakult szolgáltatási színvonal további biztosítását.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Ezt az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfej-
lesztési Bizottság, ezért kérem javaslatukat ismertetni.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: A Bizottság az 1. és 3. sz. határozati javaslatot az előterjesz-
tés szerint javasolja elfogadni. A 2. sz. határozati javaslat 3. bekezdését törölni, s helyé-
be a következő szöveget javasolja: „A Képviselő-testület a DAREH Társulás alapításá-
ban részt vett, az alapítói vagyont megfizette. Erre tekintettel kéri a Társulást, hogy an-
nak újbóli megfizetésétől tekintsen el.” 
 
Kihangsúlyoztuk, hogy 2017. április 6-án már az új szolgáltató szállítja el a hulladékot a 
városból. Biztos nem lesz zökkenőmentes az átállás, de mindent megteszünk a problé-
mák megoldására. 
 
V a r g a    Gusztáv polgármester: Kérem, levélben tájékoztassuk a Katasztrófavédelmi 
Igazgatóságot is a szolgáltató-váltásról.  
 
Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény?  
 
S z é n á s i  István alpolgármester: A lakosság szempontjából a szolgáltatóváltás zök-
kenőmentes lesz. A szemétszállítás díja változatlan lesz, a hulladékgyűjtő edények ma-
radni fognak. Arra törekszünk, hogy a csütörtöki szállítási időpont változatlanul marad-
jon.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Igen, az a fő, hogy a lakosság semmit ne vegyen ész-
re abból, hogy szolgáltatóváltás történt. Az új cég preferálja a háztól történő szelektív 
gyűjtést, várhatóan más színű kukákat fognak biztosítani. Most gondot éreztünk a zöld-
hulladék gyűjtésében. Határozottan elmondtuk, és írásban is kérni fogjuk ennek további 
elszállítását.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: A szelektíves hulladékgyűjtéshez másszínű kukának a biz-
tosítását nem tudom elképzelni. Egy kis zökkenő biztosan lesz, de igyekszünk a prob-
lémákat megoldani.  
 
V a r g a    Gusztáv polgármester: Mivel több kérdés, vélemény nincs, kérem, aki 
egyetért az 1. sz. határozati javaslattal, annak javasolt módosításával együtt, szavazza 
meg.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel kötött szerződés megszüntetése 
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118/2017. (III. 23.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a hulladékgazdálkodási tevékenység ellátása tár-
gyában 2015. 06. 30-án az FBH-NP Közszolgáltató 
Nonprofit Kft-vel kötött szerződés hatályát 2017. március 
31-i hatállyal, közös megegyezéssel megszünteti a határo-
zat melléklet szerinti megállapodás elfogadásával, az 
alábbi feltételek fennállása esetén: 
- A képviselő-testület kifejezi azon szándékát, hogy a hul-

ladékgazdálkodási tevékenység ellátásának folyamatos-
sága és az ellátás színvonala nem szenvedhet csorbát. Az 
új szolgáltató erre a közszolgáltatási szerződésben vállal-
jon garanciát, a konkrét tevékenységek részletes ismerte-
tésével. 

- A lakosság, illetve az önkormányzat számára a szolgálta-
tó váltás zökkenőmentesen, többlet feladat vagy teher 
kötelezettsége nélkül történjen meg.  

 
Fentiek teljesülése esetén a szerződés közös megegyezés-
sel történő megszüntetését tartalmazó okirat aláírására fel-
hatalmazza a polgármestert. 
 
Határidő: szolgáltató tájékoztatására: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 

 
 
 
V a r g a    Gusztáv polgármester: Kérem, aki a 2. sz. határozati javaslatot a Pénzügyi 
és Városfejlesztési Bizottság módosító, és az irodavezető úr kiegészítő javaslatával 
együtt elfogadja, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: DAREH Társuláshoz csatlakozási kérelem 

 
119/2017. (III. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete dönt arról, hogy csatlakozási kérelmet nyújt be a 
Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rend-
szer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás (a to-
vábbiakban: DAREH Önkormányzati Társulás) Taggyű-
léséhez, egyben kéri a Taggyűlést, hogy a DAREH Ön-
kormányzati Társuláshoz történő csatlakozását fogadja el 
2017. szeptember 23. napi hatállyal. 
 
A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a DAREH 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását, az 
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egyéb társulási szabályzatokat, a már meghozott társulási 
határozatokat, a DAREH Önkormányzati Társulás már 
megkötött szerződéseit (megállapodásait, nyilatkozatait) 
elfogadja, valamint a működési hozzájárulás megfizetésére 
kötelezettséget vállal. 
 
A működési hozzájárulás (a 2017. évre vonatkozóan 60,- 
Ft/fő a 2016. január 1-jei lakosságszám után) fedezetét a 
2017. évi költségvetésben az általános célú tartalék terhére 
biztosítja. 
Mivel Mezőkovácsháza Város Önkormányzata a DAREH 
Társulás alapításában részt vett, az alapítói vagyont megfi-
zette. Erre tekintettel kéri a Társulást, hogy annak újbóli 
megfizetésétől tekintsen el. 
 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy dönté-
séről a DAREH Önkormányzati Társulás elnökét tájékoz-
tassa. 
 
Határidő: Társulás elnökének tájékoztatására: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
                polgármester 

 
 
V a r g a    Gusztáv polgármester: Kérem, aki a 3. sz. határozati javaslatot változatlan 
tartalommal elfogadja, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Zrt-vel hulladékgazdálkodási közszol-

gáltatási szerződés kötése 
 

120/2017. (III. 23.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete dönt arról, hogy hulladékgazdálkodási közszol-
gáltatási szerződést köt a DAREH BÁZIS Hulladékgaz-
dálkodási Nonprofit Zrt.-vel (5600 Békéscsaba, külterület 
0763/192 hrsz.), 2017. április 1. napjától 2017. szeptember 
22. napjáig tartó határozott időtartamra, a határozat mel-
léklete szerinti tartalommal, egyben felhatalmazza a pol-
gármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására. 
 
Határidő: szerződés aláírására: 2017. március 31. 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 

 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Javaslom a szóbeli 5. sz. előterjesztés megtárgyalá-
sát, mely a Mezőkovácsháza, Árpád u. 273. sz. alatti ingatlan megvásárlása ügyében 
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hozott döntés módosítása tárgyában készült. Az ügylet lebonyolítása kapcsán több prob-
léma merült fel, ezért kell ismételten az előterjesztést tárgyalni.  
Ma vetődött fel, hogy ez az értékbecslés nem megnyugtató, mindkét eszköz, de a fűnyí-
ró többet ér, mint ami az előterjesztésben szerepel.  
 
Ezt az előterjesztést már bizottság nem tudta tárgyalni.  Van-e kérdés, vélemény az elő-
terjesztéssel kapcsolatban? 
 
P a p p   Zoltán képviselő: Az ár kialakításánál Kft. ügyvezető tanácsait vettük alapul. 
A traktort a múlt évben nem használták. A fűnyíró talán többet érhetne. 
 
C s e p r e g h y  Elemér alpolgármester: A fűnyíró 2014. júniusában lett megvásárolva 
598.000.-Ft-ért. Jelenlegi ára egy újnak 699.000.-Ft Most 200.000.-Ft-ért értékesíte-
nénk, ez az ár kevés.  
A traktor: két-három évvel ezelőtt újítottuk fel a motort, teljesen új gumikat kapott. 
Egyéb műszaki problémák vannak vele. Úgy tudom, amikor a felújítás történt, azt köve-
tően lett műszakiztatva. Most ismételten nehézkes lenne a műszakiztatás, mert műszaki 
átalakítások történtek. Nagyságrendileg egy ilyen traktor értéke 800.000 és 1.200.000.-
Ft között van. Az előterjesztés elfogadható, de e két összeggel nem értek egyet. Ha a 
fűnyíró kettő év alatt annyira tönkrement hogy 200.000.-Ft-ot ér, akkor gond van a Kft-
nél a gépkezelővel, vagy a géppel.  
 
K á l m á n   András képviselő: Nem tudom megítélni az összegeket. Mi a telkeket na-
gyon baráti árakkal vettük meg. Ezt ne felejtsük el.  
 
S z é n á s i  István alpolgármester: A legegyszerűbb, hogy fizessük ki a fűnyírót is, és 
rendben van az ügylet. Javaslom elfogadni az előterjesztést.  
 
S z á n t ó  Péter kérelmező: A múltkor egy felajánlott egyezség része volt a gépek fel-
ajánlása. Hangsúlyozom, hogy az ügyleten semmiképpen nem szeretnék nyereséget. 
Traktor: az én szempontomból jelentős hátrány részemről, mert a gép tovább lett már 
tervezve, ez a családon belüli egyezség része volt. Az alapkoncepció kiesett, legyen va-
lami másik gép cserébe értékegyeztetéssel. Több alternatíva volt. Törzskönyv: ez ahhoz, 
hogy munkát tudjon végezni, értékesítésre kerülhessen, tulajdonjoggal kell rendelkezni.  
 
Fűnyíró: Nem érdekem a gép megvétele, ezt tovább kell hogy értékesítsem. Ennek érté-
két nem én fogom meghatározni. Ezt a gépet nem feltétlenül akarom a csereügyletbe be-
levenni.  
 
Az is megfelelő, ha a fennmaradó összeg kifizetésre kerül. Én nem akarom megkárosí-
tani az önkormányzatot.  
 
MTZ traktor: első hajtással rendelkező, 82-es traktorról beszélünk, ami hátul kisebb ke-
rekekkel rendelkezik. A forgalmi engedélyébe MTZ 80 van bejegyezve. Ezért a traktor 
jelenlegi formájában nem mehet műszaki vizsgáztatásra. A traktor 900.000.-Ft-os vétel-
árát így is elfogadom.  
 
Nem szeretném az önkormányzatot megkárosítani.  
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V a r g a  Gusztáv polgármester: Úgy tűnik, hogy a traktor 900.000.-Ft-os vételára el-
fogadható mindkét fél számára. A fűnyíró helyett elfogadható a készpénz?  
 
Szántó Péter kérelmező: Számomra teljesen megfelelő a traktor és a fennmaradó rész 
készpénzben történő kifizetése.  
 
S z ű c s  Judit képviselő: Bizottsági ülésen több gép is szóba került, amelyek júniusig 
nem eladhatóak. A júniust nem tudnád megvárni? A főnyírót nem lehetne drágábban el-
adni? 
 
P a p   Csaba ügyvezető: A fűnyíró más irányú értékesítése nem merült fel.  
 
S z á n t ó  Péter kérelmező: Nem szeretném júniusig húzni az ügyet.  
 
C s e p r e g h y  Elemér alpolgármester: A fűnyíró traktor vételáraként a 350.000.-Ft-
os ár nekem elfogadható. Erre a traktorra nincs igénye a Kft-nek. Nem az én kompeten-
ciám az érték megállapítása. Két és fél éve vettük, jelenleg 700.000.-Ft egy ugyan ilyen 
traktor.  
 
S z á n t ó  Péter kérelmező: Nem kívánok alkudozni. Arra van-e lehetőség, hogy a 
traktor beszámításba kerülne 900.000.-Ft értékben, és a fennmaradó rész készpénzben 
történő megváltására van lehetőség?  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Igen.  
 
Körvonalazódik a következő: 900.000.-traktor, és 600.000.-Ft a fejlesztési célú tartalék-
ból finanszírozzuk.  
A következő ülésre javaslom, kerüljön áttekintésre, hogy mely eszközök értékesíthetők 
a Településgazdálkodási kft-nél, s azokat próbáljuk meg értékesíteni.  
 
Mivel több kérdés, vélemény nincs, kérem, aki egyetért az 1. sz. határozati javaslattal, 
szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Határozat visszavonása 

 
121/2017. (III. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 76/2017 (II. 23.) sz. kt. határozatát visszavonja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 

 
 
V a r g a    Gusztáv polgármester: Kérem, aki egyetért a 2. sz. határozati javaslattal, 
annak a tárgyalás eredményeként történő módosításával, szavazza meg.  
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Árpád u. 273. sz. alatti ingatlan megvásárlása 

 
122/2017. (III. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete jelen határozatával arról dönt, hogy a Dr. Szántó 
Péterné tulajdonát képező, Mezőkovácsháza, Árpád u. 
273. szám alatti, 501 hrsz-ú, un. „kivett lakóház, udvar, 
gazdasági épület” jelölésű ingatlant meg kívánja vásárolni 
bruttó 1.500.000 Ft összeg megjelölése mellett, melynek 
fedezetét 600.000 Ft pénzeszköz és 900.000 Ft értékben 
gép, berendezés  képezi, az alábbiak szerint: 
1. Bruttó 900.000 Ft értékben  az YLT-622 frsz-ú Belo-

rusz gyártmányú MTZ-80 típusú 152635 alvázszámú, 
791752 motorszámú 1982. gyártási évű lassú jármű. 

 
A vételár fedezetét 600 e Ft összegben a fejlesztési célú 
tartalék, 900 e Ft összegben az intézményi működési bevé-
tel képezi.  
 
Felkéri Dr. Bagdi László ügyvéd urat az adásvételi szer-
ződés elkészítésére.  
 
Felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés alá-
írására.  
 
Határidő: adásvételi szerződés megkötésére 2017. április 

15. 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 

 
Szénási István alpolgármester kiment a Képviselő-testület ü(léséről. Jelenlévő képvise-
lők létszáma: 7 fő.) 
 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Javaslom a szóbeli 6. sz. előterjesztés megtárgyalá-
sát, mely Képviselő-testületi határozat kijavítása tárgyában készült. Ezt az előterjesztést 
sem tudta már bizottság tárgyalni.  Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcso-
latban? 
 
 
 
V a r g a    Gusztáv polgármester: Mivel több kérdés, vélemény nincs, kérem, aki 
egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
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határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Határozat módosítása 

 
123/2017. (III. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 36/2017. (I. 26.) sz. kt. határozatát az alábbiak 
szerint módosítja. 
   
A határozat első mondatában az „EFOP 3.9.6-16” szö-
vegrész helyébe az „EFOP 3.9.2-16” szöveg kerül. 
 
A határozat módosítással nem érintett része változatlan 
tartalommal érvényben marad. 
 
 

V a r g a   Gusztáv polgármester: Javaslom a szóbeli 7. sz. előterjesztés megtárgyalá-
sát, mely Dombegyház-Kisvarjas határátkelő végleges megnyitása tárgyában készült. 
Ezt az előterjesztést sem tárgyalta bizottság. Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel 
kapcsolatban? 
 
Mivel kérdés, vélemény nincs, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza 
meg.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Dombegyház-Variasu Mic (Kisvarjas) közötti ideiglenes határátkelő végleges 

megnyitásának kezdeményezése 
 

124/2017. (III. 23.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete megismerte, felmérte a magyar–román határon 
2017-ben megnyitott ideiglenes átkelőhelyek jelentőségét, 
azok kapcsolódását a hazai és nemzetközi közúthálózat-
hoz, azok jelenlegi és várható társadalmi-, és gazdasági 
hatásait.  
 
A Képviselő-testület tisztelettel felkéri a döntés előkészí-
tőket és döntéshozókat, hogy elsődlegesen támogassák – 
Mezőkovácsháza Városra és Dél-békési Kistérségre gya-
korolt kedvező hatására és a történelmi előzményekre fi-
gyelemmel - Dombegyház-Variasu Mic (Kisvarjas) közöt-
ti ideiglenes határátkelő végleges, állandó határátkelőhely-
lyé fejlesztését, annak végleges megnyitását. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
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B E J E L E N T É S E K  
 
 
S z ű c s   Judit képviselő: Elkészült a Művelődési Központ rendezvényterve. A Ko-
vácsházi Napok fő fellépői már meg vannak nevezve. Ismerteti a tervezett programot. A 
program a város facebook oldalán is megjelent.  
 
Szénási István alpolgármester visszajött a testületi ülésre. (Jelenlévő képviselők lét-
száma: 8 fő.) 
 
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Többen megkerestek azzal kapcsolatban, 
hogy a Vis Medica Kft. laboratóriumába több mint egy hónapra adnak időpontot, ez túl 
hosszú idő. Szintén többen jelezték a fogorvosoknál röntgengép hiányát. 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Tárgyalásban vagyunk Spiák doktornővel. Ha terve-
zett vizsgálatról van szó, ott van várakozási idő. A sürgős eseteknél nincs várakozási 
idő. Ma jött meg a radiológiai engedély a fogorvosi röntgenhez, az eszközök rendelke-
zésre állnak, vélhetően a beüzemelés hamarosan megtörténhet.  
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Dr. Fritz Izabella esetében a testületi ülésekről az érte-
sítését sokkal előbb kellene elküldeni, hétfőn 13 órakor iktatták az értesítését, ezért nem 
tudott a bizottsági ülésre eljönni. Nekem nem szólt hogy nem tud jönni bizottsági ülésre, 
nem tudtam a távolléte okáról. Ha nem kap jóval korábban értesítést, nem tud részt ven-
ni az üléseken.  
 
Könyvtár előtti buszmegállóban kettő plexi hiányzik egy éve, ezt már szóvá tettem, nem 
történt semmi. 
 
Reffi pihenő padok: A nádtető teljesen lerothadt, a padok nem lettek lefestve. Gondos 
gazda módjára kellene róla gondoskodni. 
 
Városi újságot nagyon sokan nem kapták meg. Többek között én sem. Lakossági észre-
vétel volt, hogy Dr. Rónavölgyi Erzsébet haláláról semmi nem jelent meg, pedig ezt a 
városunkban végzett munkája után megérdemelte volna. 
 
Helyi értéktárban szerepel a II. világháborús szobor. A szobor leírása arról szól, hogy a 
lakosok adták össze rá a pénzt. A lakosok kezdeményezésére, de a költségek nagyon 
nagy részének viselésére az önkormányzat (kb. 80 %), és mi képviselők kényszerültünk. 
Szeretném, ha ezt helyesbítenék.  
 
 
S z a b ó n é   Faragó Julianna aljegyző: Dr. Fritz Izabella képviselő kikérésével kap-
csolatban azt a tájékoztatást tudom adni, hogy a Képviselő-testületi ülésekre szóló kiké-
rő, egész évre előre, 2017. január 5-én megküldésre került a munkáltatónak. A bizottsá-
gi ügyrendje, ami tartalmazza, hogy mikor tartja ülését a bizottság, március 14-én került 
megküldésre. A jelen ülésen a Képviselő-testület módosította munkatervét, a változásról 
napokon belül értesíteni fogjuk a munkáltatót.  
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V a r g a   Gusztáv polgármester: A doktornő fizetés nélküli szabadságot kér az ülések 
napjára, és mi finanszírozzuk a kieső bérét. Ha nem tud jönni bizottsági ülésre, a bizott-
ság elnökének, a testületi ülésről való távolmaradását nekem kellene hogy jelezze. Ne-
kem még egyszer sem jelezte távolmaradását. A rendkívüli ülések meghívóját nem tud-
juk korábban küldeni, mint Nektek is.  
 
S z ű c s   Judit képviselő: Több hirdetőtáblára lenne igény, és van is. Az intézményve-
zetők figyelmét fel kellene hívni, hogy ne az élő fákra tegyék ki a hirdetményeiket. 
Rendkívül káros és nagyon csúnya ezért a település központja.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A városfelmérésben a lakosság részéről is jelent meg 
hirdetőtáblákra igény, konkrét helyek megjelölésével. Igyekszünk az igények kielégíté-
sére.  
 
Mivel több tárgyalandó előterjesztés és bejelentés nincs, köszönöm a megjelenést, a 
nyílt ülést 17 órakor bezárom. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

 
Varga Gusztáv  Dr. Szilbereisz Edit  
  polgármester      jegyző  
 

 
 
 
 

Zábrák Istvánné 
jkv. hitelesítő 


