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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
   

 
Készült: Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. június 

15-én 10 órai kezdettel tartott rendkívüli, nyílt ülésén 
 
 
Jelen vannak: Varga Gusztáv  polgármester 

Szénási István alpolgármester  
Papp Zoltán 
Kálmán András 
Zábrák Istvánné  képviselők 

 
 
Távolmaradását bejelentette: 

 
Csepreghy Elemér  alpolgármester 
Sütő Lajos  
Szűcs Judit  képviselők 
 
 

Távolmaradását nem jelezte:  
 

Dr. Fritz Izabella  képviselő 
 
 

Jelen volt még: Dr. Szilbereisz Edit jegyző 
Szabóné Faragó Julianna aljegyző 
Sóki Zoltán műszaki irodavezető 

   
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait, jegyző asz-
szonyt, irodavezetőket. 
 
Megállapítom, hogy a 9 fő képviselőből 5 fő jelen van az ülésen, Csepreghy Elemér al-
polgármester úr, valamint Szűcs Judit és Sütő Lajos képviselők bejelentették távolmara-
dásukat, Dr. Fritz Izabella képviselő nem jelezte távolmaradását. 
 
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitom.  
 
Javaslom, hogy a korábban megküldött, és az ülés megkezdése előtt   

- a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra c. pályázat benyújtása 
tárgyában kiadott szóbeli előterjesztést a Képviselő-testület vegye napirendjére.  
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Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 5 fő.) 
Tárgya: Előterjesztés napirendre vétele 
  

229/2017. (VI. 15.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete 
- a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra c. pá-

lyázat benyújtása 
tárgyában kiadott szóbeli előterjesztést a Képviselő-
testület jelen ülése napirendjére vette.  

 
 
Javaslom, a Képviselő-testület a meghívóban közölt napirendi pontot tárgyalja meg. 
Van-e más javaslat?  
 
Mivel egyéb javaslat nem hangzott el, kérem, aki a napirendi ponttal egyetért, szavazza 
meg.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 5 fő.) 
Tárgya: Napirend elfogadása   
   

230/2017. (VI. 15.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2017. június 15-i rendkívüli, nyílt ülése napi-
rendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

   
N A P I R E N D  TÁRGYA, ELŐADÓJA 

 
1.) Előterjesztések   

 
 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Az  1. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely a a 
Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal és a Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Köz-
pont Alapító Okiratainak módosítása tárgyában készült. Az előterjesztésben írt okok 
miatt szükséges az alapító okiratokat módosítani.  
 
Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?  
 
Mivel kérdés, vélemény nincs, kérem, aki az előterjesztésben írt 1. sz. határozati javas-
lattal és mellékletével egyetért, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
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határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 5 fő.) 
Tárgya: Humán Szolgáltató Központ Alapító Okiratának módosítása 

   
231/2017. (VI. 15.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ 
Alapító Okiratát a határozat melléklete szerinti tartalom-
mal módosítja.  
 
Határidő: a törzskönyvi nyilvántartáson való átvezetésre: 

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 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 5 fő.) 
Tárgya: Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása  

    
232/2017. (VI. 15.) sz. kt. határozat 

 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal Alapító 
Okiratát a határozat melléklete szerinti tartalommal módo-
sítja.  
 
Határidő: a törzskönyvi nyilvántartáson való átvezetésre: 

azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
                polgármester  

 
 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Az 1. sz. szóbeli előterjesztés tárgyalását javaslom, 
mely a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra c. pályázat benyújtása tárgyában 
készült. Amennyiben a pályázat kedvezően kerül elbírálásra, a megnyert összegből a 
Művelődési Központ nagytermében lévő székek kerülnek kicserélésre. Ezek jelenlegi 
állapotát mindannyian ismerjük.  
 
Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?   
 
Mivel kérdés, vélemény nincs, kérem, aki az előterjesztésben írt határozati javaslattal 
egyetért, szavazza meg.  
  
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 5 fő.) 
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Tárgya: Művelődési Központba székcserére pályázat benyújtása 
   

233/2017. (VI. 15.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete benyújtja pályázatát a „Közművelődési 
érdekeltségnövelő támogatásra” című pályázati 
felhívásra. A pályázat összköltségvetése 2.400.000 forint, 
melyből 2.100.000 forint a támogatás. A pályázat 
megvalósításához szükséges 300.000 forint önerőt az 
általános célú tartalék terhére biztosítja. 
 
A pályázat benyújtására felhatalmazza a polgármestert. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 
 

 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Tekintettel arra, hogy több tárgyalandó előterjesztés 
sincs, köszönöm a megjelenést, a nyílt ülést 10 óra 10 perckor bezárom. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Varga Gusztáv Dr. Szilbereisz Edit 
 polgármester            jegyző 
  
 
 
 

Zábrák Istvánné  
jkv. hitelesítő 


