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23/2017. sz. kt. 

 
 

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

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

Csepreghy Elemér alpolgármester 
Szénási István  alpolgármester 
Sütő Lajos 
Szűcs Judit 
Zábrák Istvánné                     képviselők 

 
 
Távolmaradását bejelentette:  

 
Kálmán András 
Papp Zoltán  képviselő 
 

 
Távolmaradását nem jelentette be:  

 
Dr. Fritz Izabella képviselő 

 
 
Jelen volt még: Dr. Szilbereisz Edit jegyző 

Szabóné Faragó Julianna aljegyző 
Béres István főépítész 
Hagya Dorián FIDESZ helyi szervezet képviselője  
Bontovics Krisztián a Mezőkovácsházi Innovációs Oktatási és Közös-
ségi Központ vezetője 
Szedlacsekné Farsang Margit Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde intéz-
ményvezetője 
Kovalik Angéla Humán Szolgáltató Központ intézményvezetője  
Mártáné Makai Erzsébet Városi Könyvtár képviselője 
Pap Csaba Településgazdálkodási Kft. ügyvezetője 
Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési irodavezető 
Sóki Zoltán műszaki irodavezető  
Zatykó Attila pénzügyi ügyintéző 
Majorné Balla Ildikó főtanácsos 
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V a r g a   Gusztáv polgármester: Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait, Jegyző, Al-
jegyző asszonyokat, intézményvezetőket, irodavezetőket, meghívott vendégeket.  
 
Megállapítom, hogy a 9 fő képviselőből 6 fő jelen van, Dr. Fritz Izabella képviselő nem 
jelezte távolmaradását, míg Kálmán András és Papp Zoltán képviselő urak igen.  
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület nyílt ülése határozatképes, az ülést megnyi-
tom.  
 
Javaslom, hogy a korábban megküldött,  

- a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. bérleti-üzemeltetési szerződése, 
- a közfoglalkoztatottak év végi jutalmazása,  
- a Javadalmazási Szabályzat módosítása, valamint  
- a Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. ügyvezetőjének jutalmazása tár-

gyában 
kiadott szóbeli előterjesztéseket a Képviselő-testület vegye napirendjére.  
  
Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.) 
Tárgya: Előterjesztések napirendre vétele 
  

407/2017. (XI. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete  
- a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. bérleti-üzemeltetési 

szerződése, 
- a közfoglalkoztatottak év végi jutalmazása,  
- a Javadalmazási Szabályzat módosítása, valamint  
- a Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. ügyveze-

tőjének jutalmazása tárgyában készült szóbeli előterjesz-
téseket a Képviselő-testület jelen ülése napirendjére vet-
te.   

 
 
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 javaslat?  
 
Mivel egyéb javaslat nem hangzott el, kérem, aki a napirendi pontokkal egyetért, sza-
vazza meg.  

 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.) 
Tárgya: Napirend elfogadása   
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408/2017. (XI. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2017. november 23-i soros, nyílt ülése napi-
rendjét 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 között 

történt fontosabb eseményekről, tanácskozásokról 
Előadó: Varga Gusztáv polgármester 

 
2.) Települési főépítész beszámolója tevékenységéről 

Előadó: Béres István főépítész 
  

3.) Tájékoztató a Járóbeteg Szakellátó működtetésének éves tapasztalatairól 
Előadók: Vis Medica Kft. ügyvezetője és 

Dr. Csernai Katalin Kft. ügyvezetője 
 
4.) Tájékoztató az egészségügyi alapellátás működéséről 

Előadók: háziorvosok, házi gyermekorvos és fogorvosok 
 
5.) Beszámoló a térítésmentes használatra átadott Táncsics u. 42. sz. alatti 

önkormányzati ingatlan hasznosításáról 
Előadó: Varga Gusztáv polgármester 
 

6.) Beszámoló a Magyar Államtól ingyenes önkormányzati tulajdonba vett 
ingatlanok intézményi hasznosításáról (Tájház; Táncsics u. 26., Alkotmány 
u. 56.) 
Előadók: Kovalik Angéla és Albertus László intézményvezetők 

 
7.) A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság beszámolója a vagyonke-

zelésbe vett önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosításáról 
Előadó: Türr István Kutató és Képző Intézet, vagyonkezelő 
 

8.) 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 
 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Az írásbeli beszámolójának fontosabb elemeit kiemel-
ten ismerteti.  
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Jegyző Asszony jelezte, hogy az egyik határozat végrehajtásával kapcsolatban szót kér.  
 
Dr. S z i l b e r e i  s z   Edit jegyző: 323/2017. sz. határozat végrehajtásával kapcsolat-
ban tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a Polgármesteri Hivatal jelenleg is ren-
delkezik a pályázatokra vonatkozó szabályzattal, ez 2014. évben került elfogadásra. Ez 
belső szabályzat, s ennek elfogadása nem tartozik a Képviselő-testület hatáskörébe. A 
szabályzat aktualizálását követően – amennyiben arra a Képviselő-testület igény tart – 
megküldésre kerülhet a képviselők részére.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolat-
ban?  
 
S z ű c s    Judit képviselő: Tagja voltam annak a bizottságnak, aki azt kérte, hogy pá-
lyázati eljárásrend készüljön a Hivatalban, nem pályázati szabályzat. Azzal elkerülhető-
ek a pályázati dömpingben a hibák, ha mindenkinek pontosan meg van határozva a fel-
adata.  
 
Kettő határozat végrehajtása esetében is sikerült kicsúszni a határidőből. Kérem az ap-
parátustól, hogy amennyiben a Képviselő-testület meghatároz egy-egy döntésében vég-
rehajtási határidőt, azt igyekezzenek betartani.  
A Pilot programos határozat végrehajtására adott válasz, hogy „folyamatban van” nem 
elegendő és megfelelő végrehajtás.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Egyetértek képviselő-társammal. Amikor a Polgár-
mesteri Hivatal bérfejlesztéséről döntöttünk, akkor kértük Jegyző Asszonyt, hogy a ha-
sonló kérdéseket fokozottabban tartsa számon.  
 
C s e p r e g h y  Elemér alpolgármester: Kálmán András tanácsnok, kistérségi alkal-
mazott, és mezőkovácsházi pályázatíróval kapcsolatban megszületett-e az egyeztetés, 
szerződésbe, vagy mibe foglalták, hogy hogyan és milyen feltételekkel fogja városunk 
számára a pályázati munkát végezni?  
 
Dr. S z i l b e r e i s z  Edit jegyző: Kálmán András a munkaszervezetnél dolgozik, nem 
a Társulásnak az alkalmazottja. Elviekben Ő a társulásnál dolgozik, egyéb jogszabályi 
előírások miatt lett Munka Törvénykönyv alapján a Polgármesteri Hivatalnál alkalmaz-
va. A pályázatokat nem Ő személy szerint írja, vagy nem neki kellene személy szerint 
megbízást adni a testületeknek, hanem a Dél-Békési Kistérségnek, hiszen a Társulási 
Megállapodásban ez a feladat-ellátás szerepel. A Társulás az Ő alkalmazottján keresztül 
fogja ellátni ezt a feladatot. a Megállapodásokat mindig majd az önkormányzat és a 
Dél-Békési Kistérségi Társulás kötik meg egymással. Mind munkavállaló, ennek a 
megállapodásnak a végrehajtására Kálmán András lesz kijelölve munkaköri leírás sze-
rint.  
 
C s e p r e g h y  Elemér alpolgármester: Kálmán András írhat Mezőkovácsházának pá-
lyázatot, vagy nem, hogyan írhat, megbízási szerződés alapján, vagy hogyan?  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Ezt a Társulás Társulási Megállapodása szabályozza. 
Az Önkormányzatnak meg kell rendelnie a Kistérségi Társulástól a pályázatírást. Ma-
ximum 100.000.-Ft az a díj, amelyért Andrásnak dolgozni kellene. A Társulásnak nem 
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lehetne alkalmazottja, és ez az összeg az önkormányzatok által pályázatonként befizetett 
összeg fedezné Andrásnak a bérét. A jövő hét szerdai Társulási ülésen szerepel András-
nak, mint térségfejlesztési menedzsernek a munkája. Ekkor el fogjuk dönteni, hogy kitől 
fogunk pénzt szedni. Az én javaslatom szerint az egyházaktól, civil szervezetektől nem 
kérnénk pénzt a pályázatkészítésért, de az önkormányzatoktól, és esetleg a vállalkozók-
tól igen. Felül kell vizsgálni a pályázati eljárásrendet, ebben szerepeljen Kálmán And-
rásnak, mint fejlesztési tanácsnoknak, illetve mint a Társulástól a munkaszervezetbe de-
legált személynek a feladatellátása is.  
 
Ha a bizottság, akik a pályázatokat vizsgálták, igénylik, akkor javaslom, hogy Őket is 
vonjuk be az előkészítő munkába.  
 
Mivel több kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt hatá-
rozati javaslattal, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.) 
Tárgya: Határozatok végrehajtása 

   
409/2017. (XI. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 323/2017. (IX. 21.), 324/2017. (IX. 21.), 
347/2017. (IX. 21.), 365/2017. (X. 19.), 373/2017. (X. 
19.), 376/2017. (X. 19.), 388/2017. (X. 19.), 397/2017. 
(X. 19.) sz. kt. határozatok végrehajtásáról, a 
polgármester és alpolgármesterek két ülés közötti 
tevékenységéről szóló beszámolókat elfogadja.  
 
 

 
II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Települési főépítész beszámolója tevékenységéről 
 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Béres István 

   főépítész 
  
 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bi-
zottság tárgyalta, és döntésük értelmében javasolják a határozati javaslatot elfogadni.  
 
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságból egy tag van jelen az ülésen, aki előzetesen 
megkért, hogy a bizottsági döntéseket én ismertessem, ezért ezt megteszem.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Kérdezem főépítész urat, hogy kíván-e szóbeli kiegé-
szítést tenni?  
 
B é r e s   István főépítész: A Települési Arculati Kézikönyvről, és az említett építés-
ügyi igazgatási reformról a közelmúltban lakossági fórum került megtartásra, ahol volt 
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alkalmunk ezeket részletesen megbeszélni. December hónapban ismét sor kerül egy la-
kossági fórumra ugyan ebben a tárgyban. 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolat-
ban?  
 
S z ű c s   Judit képviselő: A felhívásra érkezett-e a lakosság részéről javaslat? 
 
S ó k i  Zoltán műszaki irodavezető: A mai napig még nem érkezett javaslat. 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Egy-két állampolgár, - akik egyébként is érdeklődnek 
a város fejlődése iránt, - vett részt a lakossági fórumon. Az új építési eljárás még szá-
munkra is nagyon új, pedig mi már hosszabb ideje foglalkozunk vele. Próbálunk az ál-
lampolgárok felé még több információt eljuttatni.    
 
Mivel több kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, sza-
vazza meg.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.) 
Tárgya: Főépítész beszámolójának elfogadása 
 

410/2017. (XI. 23.) sz. kt. határozat: 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete Béres István települési főépítész 2017. évi tevé-
kenységéről szóló beszámolóját elfogadja, egyúttal köszö-
netét fejezi ki a főépítészi tevékenység magas színvonalú 
ellátásáért.  
 
Az állandó jellegű főépítészi feladatokon túlmenően a 
Képviselő-testület fontosnak tartja az új településrendezési 
eszközök elkészítésében való folyamatos közreműködést 
az elkövetkezendő években. 
 
Határidő: főépítész tájékoztatására: 15 napon belül 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 

 
 
III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Tájékoztató a Járóbeteg Szakellátó működésének 

éves tapasztalatairól 
 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓI: Dr. Spiák Ibolya ügyvezető és  

Dr. Rea László ügyvezető 
 

 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Az előterjesztést az Ügyrendi, Kulturális és Szociális 
Bizottság tárgyalta, ezért kérem javaslatukat ismertetni.  
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Z á b r á k   Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság a hatá-
rozati javaslatokat javasolja elfogadni. Főorvos Asszony jelen volt a bizottsági ülésen, 
ahol elmondta, hogy sokkal több a beteg, mint amit a teljesítmény volumen korlát ellát-
ni enged.  
  
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztés-
sel kapcsolatban?  
 
S z é n á s i  István alpolgármester: Az új egészségügyi programmal kapcsolatban még 
tapasztalnak a háziorvosok problémát, amit sajnos a beteg is megérez akkor, amikor a 
gyógyszerét nem tudja kiváltani, mert éppen az a készítmény nincs a gyógyszertárban, 
ezért vissza kell mennie a háziorvoshoz, hogy másik gyógyszert írjon fel.   
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Úgy gondolom, hogy ezt rövid időn belül a progra-
mozók meg fogják oldani.  
 
S z ű c s  Judit képviselő: Több alkalommal megfordultam a rendelőintézetben, látható, 
hogy a dolgozók túlterheltek, de annak ellenére rendkívül barátságosak, készségesek, 
kedvesek.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Számomra kellemetlen, hogy van vita a két gazdasági 
társaság között. Rossz érzés, hogy időnként nekem kellene közöttük igazságot tenni.  
 
M a j o r n é   Balla Ildikó főtanácsos: A pályázatban vannak várótermi bútorok, ez is 
megoldásra kerülhet, amennyiben nyerni fog a pályázat.  
 
Csernai Kft-nél a gyógytorna helyisége jelent problémát. Megoldásként felmerült, hogy 
talán a Bölcsődében lenne alkalmas helyiség. Azonban a jelenlegi új informatikai rend-
szer miatt a járóbeteg szaképületben kellene megoldani a nagyobb helyiség biztosítását.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Ha lenne Wiffi a bölcsődében, akkor hozzá lehetne 
férni az új egészségügyi rendszerhez. Ezt meg kell vizsgálni, és azt is, hogy a szakren-
delőben lenne-e megfelelő helyiség.  
 
Mivel több kérdés, vélemény nincs, kérem, aki egyetért az 1. sz. határozati javaslattal, 
szavazza meg.  

 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.) 
Tárgya: Vis Medica Kft tevékenységéről beszámoló 
 

411/2017. (XI. 23.) sz. kt. határozat: 
  

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete az önkormányzat tulajdonában álló járóbeteg 
szakellátó intézmény működtetését feladat-ellátási szerző-
dés keretében meghatározott óraszámban ellátó Vis 
Medica Kft.-nek az egyéves egészségügyi szakellátási te-
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vékenységéről szóló beszámolóját megtárgyalta és azt el-
fogadja. 
  
A Képviselő-testület egyben elismerését és köszönetét fe-
jezi ki a Vis Medica Kft. alkalmazásában álló egészség-
ügyi szakembereknek a beszámolási időszakban végzett 
munkájukért. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
             polgármester 
 

 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Kérem, aki egyetért a 2. sz. határozati javaslattal, 
szavazza meg.  

 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.) 
Tárgya: Dr. Csernai Katalin Kft tevékenységéről beszámoló 
 

412/2017. (XI. 23.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete az önkormányzat tulajdonában álló járóbeteg 
szakellátó intézmény működtetését egészségügyi ellátási 
szerződés keretében meghatározott óraszámban ellátó dr. 
Csernai Katalin Kft.-nek az egyéves egészségügyi szakel-
látási tevékenységéről szóló beszámolóját megtárgyalta és 
azt elfogadja. 
 
A Képviselő-testület egyben elismerését és köszönetét fe-
jezi ki a dr. Csernai Katalin Kft. alkalmazásában álló 
egészségügyi szakembereknek a beszámolási időszakban 
végzett munkájukért. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 

 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A 13. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mert e 
döntés a holnapi nap folyamán már továbbítani szükséges. Az előterjesztés az Önkor-
mányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása tárgyában készült. Az előter-
jesztéshez kiadásra került egy határozati javaslat is mellékletével, kérem ezek együtt 
tárgyalását. Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság megtárgyalta, kérem ja-
vaslatukat ismertetni.  

 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság java-
solja a határozati javaslatot mellékletével, és a rendelet tervezetet is elfogadni.  
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V a r g a  Gusztáv polgármester: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja a 
határozati javaslatot és a rendelet-tervezetet is elfogadni.  
 
Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban? 
 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal és mellék-
letével, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.) 
Tárgya: Adósságot keletkeztető ügyletek       

  
413/2017. (XI. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete  az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 
29/A. § alapján az önkormányzat adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségve-
tési évet követő három évre várható összegét, és a saját 
bevételek alakulását a határozat melléklete szerinti tarta-
lommal fogadja el. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 

 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Kérem, aki egyetért a rendelet-tervezettel, szavazza 
meg. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - megal-
kotta a: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.) 

   
26/2017. (XI. 28.) sz. önkormányzati rendeletet 
 
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. 
(II. 28.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
A rendelet a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete. 
 

 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A 23. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely 
számlavezetési hozzájárulás kifizetése tárgyában készült.  
 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta, javasolja a ha-
tározati javaslatot elfogadni.  
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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: Ez is olyan tétel, amit a programban nem lehet elszámolni?  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Igen.  
 
Mivel több kérdés nem hangzott el, kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, szavazza 
meg.  

 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.) 
Tárgya: Számlavezetési hozzájárulás kifizetése közfoglalkoztatottak részére 

 
414/2017. (XI. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete arról dönt, hogy az Önkormányzatnál foglalkoz-
tatott közfoglalkoztatottak részére a 2017. évi általános cé-
lú tartalék terhére bruttó 5.000.-Ft/fő összegben számlave-
zetési hozzájárulás kerüljön kifizetésre az alábbiak szerint:  

 
Adatok eFt-ban   

                                                                                   
 

 
 
 
 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
számlavezetési hozzájárulás kifizetéssel kapcsolatos intéz-
kedések megtételére. 

 
Határidő: azonnal  
Felelős: Varga Gusztáv  

   polgármester 
 
 
 
IV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Tájékoztató az egészségügyi alapellátás 

működéséről 
 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓI: Háziorvosok, házi gyermekorvos és fogorvosok 
 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Az előterjesztést az Ügyrendi, Kulturális és Szociális 
Bizottság tárgyalta, ezért kérem javaslatukat ismertetni.  
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság a hatá-
rozati javaslatot javasolja elfogadni.  

 Foglalkoztatott 
létszám 

Személyi jutta-
tás 

Munkaadói 
járulék 

Közfoglalkoztatottak 252 1.105 244 
Összesen (sz. juttatás + járulék):      1.349 e Ft  
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V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztés-
sel kapcsolatban?  
 
S z ű c s   Judit képviselő: Dr. Biedermann Viktor több mint 10 éve támogatja a 
Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde óvodásait az Óvodabál alkalmából. 
Ezt köszönjük szépen.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Mivel több vélemény nincs, kérem, aki egyetért a ha-
tározati javaslattal, szavazza meg.  

 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.) 
Tárgya: Egészségügyi alapellátási tevékenységről tájékoztató 
 

415/2017. (XI. 23.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete az önkormányzat kötelező feladataként biztosított 
egészségügyi alapellátás helyzetéről a tájékoztatást elfo-
gadja.  
  
A Képviselő-testület egyben elismerését és köszönetét fe-
jezi ki valamennyi egészségügyi szakembernek a város la-
kossága érdekében végzett tevékenységéért, munkájáért. 
  
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv 
               polgármester 
 
 

 
V. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Beszámoló a térítésmentes használatra átadott 

Táncsics u. 42. sz. alatti önkormányzati ingatlan 
hasznosításáról 

 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Varga Gusztáv 

polgármester 
 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság 
tárgyalta, A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja elfogadni a határozati ja-
vaslatot.  Kérem az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság javaslatának ismerteté-
sét.  
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság a hatá-
rozati javaslatot javasolja elfogadni. Kéri az Adományok Háza Vezetője, hogy a romos 
épületet mielőbb bontsuk el, mert a főépületet is el fogja húzni.  
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V a r g a  Gusztáv polgármester: Ez már többször jeleztük a Kft fel, ügyvezető úr azt 
az ígéretet tette, hogy még ez évben a bontás meg fog történni.  
 
Van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztéssel kapcsolatban?  
 
S z ű c s  Judit képviselő: Az óvodás gyermekek is kaptak felajánlást az Adományok 
Házától az elmúlt évben, és már ez évben is. Reméljük, lesznek olyan szülők, akik a 
megunt játékokat felajánlják az Adományok Házába.  
 
Tavaly elfagyott a vízórájuk az aknafedél hibája miatt, ami még nem került kijavításra. 
Ha a betervezett 300 eFt a jövő évben felhasználásra is kerül az Adományok Házán, ak-
kor sokkal szebb, kulturáltabb helyiségben fog e nemes tevékenység folyni.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Én magam sem gondoltam volna, hogy ennyire jelen-
tős lesz a városban az Adományok Háza tevékenysége, nagyon sok adományt kiosztot-
tak, nagyon sok emberen segítettek. Köszönet a munkájukért.  
 
Mivel több vélemény nincs, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg.  

 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.) 
Tárgya: Táncsics u. 42. sz. alatti ingatlan hasznosításáról beszámoló 
 

416/2017. (XI. 23.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete jelen határozatával az Adományok Háza Egyesü-
letnek a Mezőkovácsháza Táncsics u. 42. szám alatti térí-
tésmentes használatra átadott önkormányzati ingatlan 
2017. évi hasznosításáról szóló beszámolót tudomásul ve-
szi és elfogadja. 
  
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv 
               polgármester 
 

 
 
VI. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Beszámoló a Magyar Államtól ingyenes 

önkormányzati tulajdonba vett ingatlanok 
intézményi hasznosításáról (Tájház; Táncsics 
u. 26, Alkotmány u. 56.) 

 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓI: Kovalik Angéla és Albertus László  

              intézményvezetők 
 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A 6/A. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, melyet 
mindkét önkormányzati bizottság tárgyalt, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság ja-
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vasolja elfogadni a határozati javaslatot.  Kérem a másik bizottság javaslatának ismerte-
tését.  
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság a hatá-
rozati javaslatot javasolja elfogadni. 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztés-
sel kapcsolatban?  
 
S z ű c s   Judit képviselő: Remélem, ha majd Szabó Béla bácsi hagyatéka a Könyvtár 
kezelésébe kerül, akkor is ugyan ilyen kiváló szakmai munkát fognak végezni.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Mivel több vélemény nincs, kérem, aki egyetért a ha-
tározati javaslattal, szavazza meg.  

 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.) 
Tárgya: Táncsics u. 26. sz. alatti ingatlan hasznosításáról beszámoló 
 

417/2017. (XI. 23.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete jelen határozatával tudomásul veszi és elfogadja a 
Mezőkovácsházi Városi Könyvtár által készített, a 
Mezőkovácsháza, Táncsics u. 26. sz. alatti ingatlanvagyon 
hasznosításáról szóló beszámolót. 

 
Határidő: MNV Zrt. értesítésére azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 

 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A 6/B. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, melyet 
mindkét önkormányzati bizottság tárgyalt, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság ja-
vasolja elfogadni a határozati javaslatot.  Kérem a másik bizottsági javaslatot ismertetni.  
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság a hatá-
rozati javaslatot javasolja elfogadni. 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztés-
sel kapcsolatban?  
  
Mivel kérdés, vélemény nincs, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza 
meg.  

 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.) 
Tárgya: Alkotmány u. 56. sz. alatti ingatlan hasznosításáról beszámoló 
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418/2017. (XI. 23.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete jelen határozatával tudomásul veszi és elfogadja a 
Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ által készí-
tett, a Mezőkovácsháza, Alkotmány u. 56. sz. alatti ingat-
lan, 569/3132-ed tulajdoni hányadát érintő vagyon hasz-
nosításáról szóló beszámolót. 
 
Határidő: MNV Zrt. értesítésére azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv 
               polgármester 
 

 
VII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

beszámolója a vagyonkezelésbe vett 
önkormányzati tulajdonú ingatlan 
hasznosításáról 

 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

Békés Megyei Kirendeltsége 
 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság 
tárgyalt, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is javasolja elfogadni a határozati ja-
vaslatot.  Kérem a másik bizottság javaslatát ismertetni.  
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság a hatá-
rozati javaslatot javasolja elfogadni. Külön megköszöntem bizottsági ülésen Bontovics 
Krisztián és kollégái munkáját, mivel a város mindennemű megmozdulását igyekeznek 
segíteni, és minden intézmény munkáját is segítik.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztés-
sel kapcsolatban?  
 
S z ű c s   Judit képviselő: Az idő azt igazolta, hogy jól döntöttünk. Beépült a város kö-
zösségi életébe. Minden területen belefolyik a város munkájába. Vezetői rátermettsége 
is bizonyítja, hogy itt a helye az intézménynek és vezetőjének.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Az előző Képviselő-testület jelölte ki ezt a két épüle-
tet erre a célra, jó döntés volt. Szép központ lett, reméljük, hogy sokáig ilyen sokrétű és 
gazdag lesz az intézmény kínálata.  
 
Mivel több vélemény nincs, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg.  

 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.) 
Tárgya: Táncsics u. 48. sz. alatti ingatlan hasznosításáról beszámoló 
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419/2017. (XI. 23.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete jelen határozatával tudomásul veszi és elfogadja a 
tulajdonában lévő, Mezőkovácsháza, Táncsics u. 48. szám 
alatti Innovációs Oktatási és Közösségi Központ megne-
vezésű ingatlan vagyonkezelője, a Szociális és Gyermek-
védelmi Főigazgatóság Békés Megyei Kirendeltsége 
(5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 2.) által a vagyon hasz-
nosításáról készített beszámolóját. 
  
Határidő: értesítésére azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 
 

 
 
VIII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Előterjesztések 
 
 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom a 8. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a he-
lyi adórendelet módosítása tárgyában készült.  
 
Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság tárgyalta, a Pénzügyi és Városfej-
lesztési Bizottság javasolja a rendelet-tervezetet elfogadni.  Kérem a másik bizottság ja-
vaslatát ismertetni.  
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság az elő-
terjesztésben szereplő rendelet-tervezetet javasolja elfogadni az alábbi kiegészítéssel: A 
rendelet tervezet 5. §-át a következőkkel kérem kiegészíteni: „és az azt követő napon 
hatályát veszti.” 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye?  
 
S z ű c s  Judit képviselő: 10 hirdetőtábla kerül kihelyezésre a városban. Az ide kihe-
lyezendő hirdetések is a rendelet hatálya alá fog tartozni? Ezek a hirdetőtáblák azért ke-
rülnek kihelyezésre, hogy mindenki onnan kapjon információt, és kérem, hogy ne a fák-
ra helyezzék ki a hirdetményeiket. Az óvoda falára is szeretnénk egy hirdetőtáblát kérni, 
hogy ne az ablaküveget, falat tegyük tönkre.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Azért tettünk ki hirdetőtáblákat, hogy ott a lakosság 
térítésmentesen helyezhessenek el hirdetményeket, és itt az önkormányzat is tájékoztat-
ni fogja a lakosságot.  
 
Mivel több kérdés, vélemény nem hangzott el, kérem, aki egyetért a rendelet-tervezettel, 
annak javasolt kiegészítésével együtt, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megal-
kotta a: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.) 
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27/2017. (XI. 28.) sz. önkormányzati rendeletet 
 
a helyi adókról szóló 23/2010. (XI. 30.) sz. önkormányzati 
rendelet módosításáról. 
 
A rendelet a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete.  
 
 

  
V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom a 9. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a va-
gyonrendelet módosítása tárgyában készült. Megadom a szót Jegyző Asszony számára. 
 
Dr. S z i l b e r e i s z   Edit jegyző: A rendelet-tervezetben elírás történt, ugyanis az 1-
3. sz. mellékletek helyébe az 1-3. sz. melléklet lép. Ennek megfelelően javaslom a ren-
delet-tervezetet elfogadni.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság 
tárgyalta, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is javasolja a módosításnak megfele-
lően a rendelet-tervezetet elfogadni.  Kérem a másik bizottsági javaslatot ismertetni.  
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság a mó-
dosításnak megfelelően javasolja a rendelet-tervezetet elfogadni. 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye?  
 
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki egyetért a módosítással együtt a 
rendelet-tervezettel, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megal-
kotta a: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.) 
 

28/2017. (XI. 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 3. sz. melléklete. 
 

 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom a 10. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a 
Kereskedők Vendéglátósok Könyvelőirodája Kft. helyiségbérlete tárgyában készült.  
 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, és javasolja a hatá-
rozati javaslatot elfogadni mellékletével együtt.  

  
Van-e valakinek kérdése, véleménye?  
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Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal és mellék-
letével, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.) 
Tárgya: Kereskedők Vendéglátósok Könyvelőirodája helyiségbérlete az Árpád u. 176. 

sz. alatti ingatlanban 
 

420/2017. (XI. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a kizárólagos tulajdonát képező 5800 
Mezőkovácsháza Árpád u. 176 sz. ingatlan (polgármesteri 
hivatal) földszinti nagyterme előtti várakozóhelységre vo-
natkozóan, a Kereskedők Vendéglátósok Könyvelőirodája 
Kft.-vel a helység bérleti szerződést 1.000.-Ft+áfa/hó ösz-
szegben határozza meg.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a hatá-
rozat melléklete szerinti tartalmú helyiségbérleti szerződés 

aláírására.  
  
Határidő: bérleti szerződés aláírására azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv 
               polgármester 
 

 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A 11. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely a 
Mezőkovácsháza, Hősök tere 6. sz. alatti irodaház használatba adása tárgyában készült. 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta, javasolja az 
előterjesztésben írt határozati javaslatot elfogadni mellékletével együtt.  
 
Van-e valakinek kérdése, véleménye?  
  
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt határozati 
javaslattal és mellékletével, szavazza meg. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.) 
Tárgya: Gyulai Közüzemi Kft. helyiségbérlete a Hősök tere 6. sz. alatti ingatlanban 

    
421/2017. (XI. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 
5800 Mezőkovácsháza, Hősök tere 6. sz. ingatlanra vonat-
kozóan a Gyulai Közüzemi Kft.-vel a helyiség használati 
szerződést 45.000.-Ft+Áfa/hó összegben határozza meg. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a hatá-
rozat melléklete szerinti tartalmú megállapodás aláírására.  
  
Határidő: bérleti szerződés aláírására azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 

 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A 12. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely a 
közterületek rendeltetéstől eltérő használatának engedélyezéséről szóló önkormányzati 
rendelet módosítása tárgyában készült.  
 
Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság megtárgyalta, a Pénzügyi és Város-
fejlesztési Bizottság javasolja a rendelet-tervezetet elfogadni. Kérem a másik bizottság 
javaslatának ismertetését.  
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság java-
solja az előterjesztéshez csatolt rendelet-tervezetet elfogadni.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény, az előterjesztéssel kapcso-
latban? 
 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért a rendelet-tervezettel, szavazza 
meg. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - megal-
kotta a: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.) 

   
29/2017. (XI. 28.) sz. önkormányzati rendeletet 

 
a közterületek rendeltetéstől eltérő használatának engedé-
lyezéséről szóló 15/2004. (IV. 01.) sz. önkormányzati ren-
delet módosításáról.  
 
A rendelet a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete.  
 

 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom az 14. sz. előterjesztés tárgyalását, mely fel-
adat-ellátási megállapodás megkötése tárgyában készült.  
 
Az előterjesztést az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság megtárgyalta, ezért ké-
rem javaslatukat ismertetni.  
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság java-
solja az előterjesztésben írt határozati javaslat elfogadását.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcso-
latban?  
 
Mivel kérdés, vélemény nincs, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt határozati ja-
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vaslattal, és mellékletével, szavazza meg. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.) 
Tárgya: Központi orvosi ügyeleti feladat ellátására megállapodás a települési önkor-

mányzatokkal 
 

422/2017. (XI. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete arról dönt, hogy 2018. január 1. napjától a határo-
zat melléklete szerinti tartalommal feladat-ellátási megál-
lapodást köt a központi orvosi ügyeleti feladat ellátására 
az alábbi települési önkormányzatokkal:  
Battonya Város Önkormányzata 
Nagybánhegyes Község Önkormányzata 
Végegyháza Község Önkormányzata 
Kaszaper Község Önkormányzata 
Magyarbánhegyes Község Önkormányzata. 
 
A központi orvosi ügyeleti ellátáshoz a települések által 
2018. évben fizetendő hozzájárulás mértéke 74 
Ft/lakos/hó. A lakosságszám arányában a települések által 
2018. évben fizetendő hozzájárulás összege: 
Battonya Város Önkormányzata                   447.404 Ft/hó 
Nagybánhegyes Község Önkormányzata        96.866 Ft/hó 
Végegyháza Község Önkormányzata           103.082 Ft/hó 
Kaszaper Község Önkormányzata                139.416 Ft/hó 
Magyarbánhegyes Község Önkormányzata  168.942 Ft/hó 
  
Felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási megálla-
podások aláírására.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 

 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A 15. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely fo-
lyószámlahitel felvétele tárgyában készült. Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesz-
tési Bizottság megtárgyalta, a Bizottság javasolja az előterjesztésben írt határozati javas-
latot elfogadni.  
 
Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban? 
 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt határozati 
javaslattal, szavazza meg. 

 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.) 
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Tárgya: Folyószámlahitel felvétele 
   

423/2017. (XI. 23.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az OTP 
Bank Nyrt-től folyószámlahitel felvételéről dönt az alábbiak szerint: 
 
- Az ügylet megnevezése: éven belüli folyószámla hitel 
- Összege: maximum 45.000.000,- Ft 
- A hitel törlesztése: számlára érkező jóváírásokkal folyamatosan,  
- A hitel végső lejárata: 2018. december 28. 
- A hitel biztosítéka: az Önkormányzat költségvetése. 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata visszavonhatatlan megbízást ad az 
OTP Bank Nyrt. részére, hogy a hitel futamideje alatt amennyiben a fizetési 
számláján a jelen szerződés alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségei-
nek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biz-
tosítása érdekében a hitelkeret szerződés fennállása alatt és a kölcsön teljes 
visszafizetéséig a központi támogatások elkülönítésére szolgáló 
alszámlájáról, illetve a helyi adók és a helyben maradó gépjárműadó fogadá-
sára szolgáló számláiról a szükséges összeget az önkormányzat fizetési 
számlájára átvezesse. 
 
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal a hitel és járulékai visszafizetésé-
ért és a mindenkori éves költségvetésébe történő betervezéséért. Felhatal-
mazza a polgármestert az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra 
és a hitelszerződés aláírására. 
 
A folyószámlahitel kamatára, és a szerződéskötéshez kapcsolódó egyéb 
költségekre 2.000 eFt kerüljön betervezésre a 2018. évi költségvetésben. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 

 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom a 16. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a 
Kinizsi és a Móra utcai útalapok felújítása tárgyában készült.  
 
Előzetesen a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta az előterjesztést, és java-
solja elfogadni a határozati javaslatot.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kér-
dése, véleménye? 
 
S ó k i   Zoltán műszaki irodavezető: A kivitelezővel folyamatosak az egyeztetések, s a 
szerződés-tervezetben kettő módosítást kért, mely mindkettő elfogadható. Az elő a tel-
jesítési, befejezési határidő módosítása 4.1. pontban 2018. március 31-re. Ha az időjárás 
kedvező lesz, akkor két-három héten belül a munkát be tudják fejezni.  
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Azért, hogy az Önkormányzatnak kedvezőbb fizetési feltétele legyen, ezért a szerződés-
tervezet 9.2. pontjában a 90 napos átutalási határidőt 180 napra javasolják módosítani.  
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Örülök neki, hogy e két utca felújítása megtörténik. A 
Földhivatalnál a Kinizsi út úgy van bejegyezve, hogy szilárd burkolatú út. Ez soha nem 
volt az. A Rákóczi és a falu vége út közötti útszakasszal mi lesz? Miért nem folytatjuk 
tovább a Kinizsi utca felújítását? Az már nem túl hosszú terület, s ott is élnek állampol-
gárok. Oda se mentő, se tűzoltó nem tud bemenni.  
  
S ó k i  Zoltán műszaki irodavezető: Helyszínen felmértük az útalapokat. Megállapítot-
tuk, hogy a Rákóczi utcától a belterület határáig még útalap sincs. Ott a füvön lehet köz-
lekedni. Ott sokkal drágább lenne az útalap építése, ezért arra a szakaszra a saját tört 
kövünkből szállítanánk ki anyagot, 3 m szélességben készülne lehet, hogy egy kicsit 
gyengébb minőségű útalap, de járható lenne. A kivitelező cég vállalta, hogy elterítik a 
kőanyagot és a hengerrel megtömörítik. Ez többletköltséget az önkormányzatnak nem 
jelent.  
 
S z ű c s   Judit képviselő: A Bem utcai lakók köszönetüket fejezik ki az útépítésért. 
Azt is mondták, hogy az útépítők nagyon jó minőségű munkát végeztek. A Meztep Kft. 
kátyúzásáról ez nem mondható el. A kátyúzási munkából a Szabadság utca elején lévő 
Szivárvány Aqa Kft, aki kiváló partnerünk is, ott hatalmas gödrök vannak, aminek a ká-
tyúzását nem végezték el. Kérjük kijavítani, mert ott a Szabadság utcában a forgalom is 
jelentős.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A kátyúzással kapcsolatban nincs jó hírem. A kátyú-
zásra szánt összeg nem teszi lehetővég, hogy az összes kátyú kijavításra kerüljön a vá-
rosban. Egyes útjaink, - ilyen a József Attila, Deák, Dózsa utca egy része – annyira 
rossz állapotban vannak, hogy ott már az útalap megy tönkre.   
 
S ó k i   Zoltán műszaki irodavezető: Ügyvezető úr a mai napon arról tájékoztatott, 
hogy még van kátyúzáshoz használatos anyag, s kérte annak megjelölését, hogy azt hol 
használják fel. A Szabadság utcának az említett szakaszát ki fogják javítani, valamint a 
Dózsa és Deák utcán, amíg lesz anyag, dolgozni fognak.  
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Biztos vagyok benne, hogy elő fog jönni a 
Móra utcai Tárházi út. A MÁV egyeztetést végig vittük. Van egy tervezett út alaprajz, 
ami a MÁV-nál elfogadható, teljesítettük azokat a feltételeket, amiket a MÁV támasz-
tott felénk. Egy végleges tervezés van hátra. Ezt meg kell hogy előzze polgármester úr-
nak egy egyeztetése az ATIDEPÓ igazgatójával, akinek tulajdonosai angolok. Ezért ta-
lán nem lesz egyszerű az ügy. Bízom benne, hogy sikeresen tudjuk a tárgyalásokat zár-
ni. Ha ez az út is megépül, akkor okafogyottá válnak a panaszok. Egy útalap építése 
sem egyszerű.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Tegnap tárgyaltam a MÁV-nál Szegeden, s a Regio-
nális Igazgató kijelentette, hogy ha valamint egy éven belül el tudtunk intézni a MÁV-
nál, az "csoda" számba megy. Az útépítéshez az engedélyt sikerült elintéznünk. Ha még 
a követ is megkapjuk, akkor a későbbiekben is tudunk útfelújításokat végezni.  
 
S z ű c s  Judit képviselő: Megköszönöm, ha a Szabadság utcai kátyúzási kérésem az 
Aqa előtt továbbításra került a Meztep Kft. felé.  
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Minden soros ülésről a felvételek fent vannak a Polgármesteri Hivatal honlapján. A vá-
rosi oldalra fel kellene tenni azt a linket, elérhetőséget, ahol az megnézhető.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Kérem Jegyző Asszonyt, hogy képviselő-asszony 
ezen kérését a médiával foglalkozó szakemberek felé továbbítsa.  
 
Mivel több kérdés, vélemény nincs, kérem, aki egyetért az előterjesztésben megfogal-
mazott határozati javaslattal, annak mellékletével az ismertetett módosítással együtt, 
szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.) 
Tárgya: Kinizsi és Móra utcai útalapok felújítása 
 

424/2017. (XI. 23.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete tekintettel a Kinizsi és a Móra utcák útalapjainak 
állapotára és az ott élő lakosság megfelelő minőségű köz-
lekedéssel kapcsolatos igényeire, a meglévő útalapok fel-
újításáról dönt a Kinizsi utcán az Orosházi út - Rákóczi ut-
cák közötti, valamint a Móra utcán az 1. sz. és Tárház be-
kötés közötti szakaszon. Egyúttal saját tört kő biztosításá-
val karbantartja a Kinizsi utcán a Rákóczi u. - belterületi 
határ közötti útszakaszt. 

 
A munkálatok elvégzésével megbízza a legkedvezőbb 
ajánlatot adó Fehér és Fehér Kft-t (Orosháza, Szőlő krt. 
9.). 
A felújításra bruttó 10.059.048.- Ft összeget biztosít a fej-
lesztési célú hitelfelvétel terhére. 
Az anyagi fedezeten túl a felújításokra 115 m3 saját tört 
anyagot biztosít. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a munkálatok megrendelé-
sére és a határozat mellékletét képező vállalkozói szerző-
dés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 

 
 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom a 18. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a 
Kalocsa Róza Kft. személyi juttatása tárgyában készült.  
 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, s az abban megfo-
galmazott határozati javaslatot javasolja elfogadni.  
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Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?  
 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt határozati 
javaslattal, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.) 
Tárgya: Kalocsa Róza Kft. munkavállalói részére cafetéria és számlavezetési díj kifize-

tésének engedélyezése 
 

425/2017. (XI. 23.) sz. kt. határozat: 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete jelen határozatával engedélyezi gazdasági társa-
ságának, a Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft.-nek 
munkavállalói számára 15.000.-Ft/fő cafetéria és 5.000.-
Ft/fő számlavezetési díj kifizetését, összesen 120e 
Ft+járulék összegben, melyet a 2017 évi üzleti tervében 
szerepeltetnie kell.  
 
Fedezetét a társaság eredménytartaléka képezi. 
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
                polgármester  

 
 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom a 19. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a 
Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ új álláshely létesítésének és meglévő ál-
láshely betöltésének engedélyezése tárgyában készült.  
 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, javasolják a határo-
zati javaslatokat elfogadni.  
 
Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?  
 
Mivel több kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az 1. sz. határozati javaslat-
tal, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.) 
Tárgya: Humán Szolgáltató Központnál 4 órás gondozói álláshely létesítése 

 
426/2017. (XI. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő - 
testülete hozzájárul a Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató 
Központnál 2017. december 01. naptól egy új, 4 órás gon-
dozói álláshely létesítéséhez.  
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Felkéri az intézményvezetőt, hogy az új álláshely betölté-
sének fedezetét a 2018. évi költségvetésében szerepeltesse. 
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
              Kovalik Angéla intézményvezető, HSZK 
 
 

V a r g a  Gusztáv polgármester: Kérem, aki egyetért a 2. sz. határozati javaslattal, sza-
vazza meg.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.) 
Tárgya: Humán Szolgáltató Központnál üres álláshelyek betöltéséhez hozzájárulás  

 
427/2017. (XI. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő- 
testülete hozzájárul a Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató 
Központnál 2017. december 01. naptól 2 üres álláshely be-
töltéséhez.  

Felkéri az intézményvezetőt, hogy az álláshelyek fedezetét 
a 2018. évi költségvetésében is biztosítsa. 

Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
              Kovalik Angéla intézményvezető HSZK 
 

 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom a 17. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a 
Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. 2017. II. negyedévi beszámolója és a több-
letfinanszírozás elvonása tárgyában készült. A Képviselő-testületnek nem kellene meg-
tárgyalnia ezt az előterjesztést, csak a Felügyelő Bizottságnak, de mivel az a váratlan 
helyzet állt elő, hogy a Kft. nyereséget ért el, ezért annak felhasználásáról dönteni szük-
séges.  
 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, mindkét határozati 
javaslatot javasolja elfogadni.  
 
Van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztéssel kapcsolatban?  
 
 
S z ű c s   Judit képviselő: Ez a nyereség amellett egy kicsit furán hangzik, hogy az ön-
kormányzat 8 millió Ft bírságot fizetett ki a Kft. helyett, hozzá kell tenni, hogy ez nem a 
jelenlegi vezetés hibája miatt keletkezett.  
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V a r g a   Gusztáv polgármester: Mivel több vélemény nincs, kérem, aki egyetért az 1. 
sz. határozati javaslattal, szavazza meg. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.) 
Tárgya: Településgazdálkodási Kft. 2017. III. negyedévi teljesítéséről beszámoló elfo-

gadása 
 

428/2017. (XI. 23.) sz. kt. határozat: 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. 
2017. III. negyedév teljesítéséről készült beszámolóját az 
alábbi adatokkal elfogadja: 

- egyező Eszköz- Forrás oldal: 19.305e Ft 
- mérleg szerinti eredmény:        7.580e Ft   

 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

            Pap Csaba ügyvezető 
 
 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Kérem, aki egyetért a 2. sz. határozati javaslattal, 
szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.) 
Tárgya: Településgazdálkodási Kft-től átadott pénzeszköz megvonása 

 
429/2017. (XI. 23.) sz. kt. határozat: 

 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete dönt a Mezőkovácsházi Településgazdálkodási 
Kft. várható eredményére tekintettel, 3.500e Ft működési 
célú átadott pénzeszköz megvonásáról, a december havi 
képviselő-testületi ülésen a tényadatok figyelembevételé-
vel az elvonás mértéke felülvizsgálatra kerül. Az elvont 
támogatás a rendkívüli önkormányzati támogatást csök-
kenti. 
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester  

            Pap Csaba ügyvezető 
 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom a 20. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a  
Településgazdálkodási Kft. jutalom kérelme tárgyában készült.  
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Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, javasolja a határo-
zati javaslatokat elfogadni.   
 
Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?  
 
S z ű c s  Judit képviselő: A jutalom 100.000.-Ft/fő/év mértékig, vagy az az összeg?  
 
P a p  Csaba ügyvezető: Egyszeri 100.000.-Ft/fő/év. 
 
Z á b r á k  Istvánné képviselő: Az intézmények is szétoszthatják a bérmegtakarítás 
összegét jutalomként? Nem vonjuk el tőlük? 
 
Á g o s t o n n é  Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: Az intézményeknek van 
egy 2 %-os kereset-kiegészítési kerete, amelyből az év végi jutalmazásokat tudják esz-
közölni. Az óvodánál a nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozik, a 
Könyvtárnál és a Humán Szolgáltató Központnál minden dolgozóra. Egyébként a bér-
megtakarításokról úgy rendelkezik a költségvetési rendelet, hogy annak összegét az in-
tézményvezető nem fizetheti ki önállóan, azt általában a Képviselő-testület döntésével 
el szokta vonni az intézményektől. Önállóan bérmegtakarítást nem fizethetnek, ezt a 
költségvetési rendelet tiltja. Miden intézménynél van bérmegtakarítás. December hó-
napban az előirányzatok felülvizsgálatra kerülnek, a fel nem használt előirányzatokat a 
Képviselő-testület el szokta vonni. Ez évek óta bevett gyakorlat.  
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Ha ez a bevett gyakorlat, akkor a Kft-nél miért nem 
így van? Az intézmények nem tudják, hogy felhasználhatják ezt az összeget?  
 
Á g o s t o n n é   Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: Az intézményeknél van 2 
%-os keret kereset-kiegészítésre, a Kft-nél ez nincs, azért fordult most kérelemmel a 
Képviselő-testülethez.  
 
S z ű c s  Judit képviselő: A következő költségvetési tárgyalásnál az összes jutalmat, az 
összes cafetériát az önkormányzat intézményeinél kérem, hogy együtt tárgyaljuk. Elő-
ször tárgyaltuk a köztisztviselőket, mert Jegyző Asszony számára az volt a legfonto-
sabb, azt követően a többi intézményt. Együtt, egyformán hozzunk döntéseket. Már 
csak a Kalocsa Róza Kft. dolgozói és az óvodapedagógusok nem kaptak jutalmat. Egy-
szerre döntsünk ezekben a kérdésekben akkor is,ha nem ugyan az a jogszabály vonatko-
zik mindenkire. Amikor a fenntartó jóindulatára és szociális érzékenységére apellálnak 
a kérelmezők, akkor legyen mindenkinek lehetősége ezzel élni. Ha a bevett gyakorlat 
az, hogy úgy is el fogják vonni, nem is terjesztenek elő ilyen irányú kérelmet.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Az óvodapedagógusok 67,5 %-os bérfejlesztést kap-
tak 3 év alatt. A béremelésben benne van a 4 %-os jutalomalap. A Kft-nél dolgozók a 
minimálbér emelése és a garantált bérminimum emelése miatt kellett kapniuk. Többször 
úgy éreztem, hogy ha az óvónők is kapnak béremelést, akkor rendben van a kérelem, ha 
nem, akkor kifogásod van. Ez így helytelen.  
 
A Polgármesteri Hivatalnál nem Jegyző Asszony tartotta fontosnak a bérrendezést. Ezt 
én kezdeményeztem, mert a reményeink ellenére sem lépte meg a Kormány azt, hogy a 
köztisztviselői illetményalapot is megemelje. Félő, és panaszkodtak a köztisztviselők, 
hogy a sok-sok munkához képest a bérük nem emelkednek. Ezért kértem megvizsgálni, 
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hogy amennyiben az önkormányzat gazdasági lehetősége megengedi, akkor saját hatás-
körben előlegezzük meg az bérfejlesztés összegét. Én továbbra is bízom abban, hogy a 
Kormány az illetményalapot meg fogja emelni. 
  
A Kft-nél bérmegtakarításból maradt az összeg. Ez azt jelenti, hogy a feladataikat elvé-
gezték, kevesebben, vagy több munkával, de a bér egy része megmaradt, ennek egy ré-
szét javasoljuk a dolgozók részére kifizetni.  
 
A Felügyelő Bizottság a kérelmet megtárgyalta, és támogatta a Kft. kérésének teljesíté-
sét.  
  
S z ű c s   Judit képviselő: Az óvónők a cafetérián kívül még semmit nem kaptak. Ne-
kem az elv a lényeg. az, hogy valaki kap bérkiegészítést és bérpótlékot, az egy dolog. A 
jutalom az elvégzett munka elismerése. Az egy gesztus, amiben nem részesülnek az 
óvoda pedagógusok több éve. Amikor élt a 2 %, akkor élt a minőségi bérpótlék is. Ezt 
elvették, és ott maradt egy űr. Most a pedagógusok rosszabb helyzetbe kerültek, igaz, 
hogy adtak béremelést, de most a jutalomról beszélünk. Ha a Képviselő-testület nem 
tartja fontosnak, hogy bármilyen csekély mértékben az óvodapedagógusok is jutalom-
ban részesüljenek, azt elfogadom. 
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Ez elvi kérdés. A következő téma az ügyvezető jutal-
mazásának kérdése. Ez után következnek majd a többi intézmény kérelmei és gazdasági 
társaság, mert ők is elvégezték munkájukat, s ők is szeretnének jutalmat kapni. Próbál-
juk meg egy helyen kezelni ezt a kérdést.  
 
S z ű c s   Judit képviselő: Aki a Polgármesteri Hivatalban van, és magasabb a bérük, 
ők nem kapnak jutalmat? Ez elv. Az, hogy a pedagógusok 67 %-os bérfejlesztést kap-
tak, amit meg lehet nézni, hogy mennyi, és mennyit dolgoztak a minősítés kapcsán 
azért, hogy a bruttó 25 %-ot még megkapják, igen. Akinek magas a bére bárhol, gazda-
sági társaságoknál, azok nem kapnak jutalmat?  
 
Z á b r á k  Istvánné képviselő: Az sem mindegy, hogy mit honnan emelünk.  
  
V a r g a  Gusztáv polgármester: Az óvodapedagógusok bére a nemzetgazdasági átlag 
fölött van. A Kormány szándéka jól látszik. Az első réteg voltak az óvodapedagógusok, 
ahol az életpálya-modell bevezetésre került. A gesztus érték jó. Azokat a kérdéseket, 
amiket a Kormány nem tud rendezni, vagy nem rendez, azokat mi mindet nem tudjuk 
helyben megoldani.  
 
A Kft. elvégezte a feladatát, kevesebben dolgoztak, bérmegtakarítás keletkezett, ennek a 
bérmegtakarításnak egy részét adnánk oda a dolgozóknak.  
 
P a p  Csaba Településgazdálkodási Kft. ügyvezetője: Én is úgy gondoltam, hogy ez 
egy gesztus. Minden dolgozó 107 e Ft nettót keres. A magánszférákban minimum há-
romszorosát keresik az emberek, félek, hogy nem fogjuk tudni megtartani a szakembe-
reket.  
V a r g a  Gusztáv polgármester: Mivel több kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki 
egyetért az 1. sz. határozati javaslattal, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
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határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.) 
Tárgya: Településgazdálkodási Kft-nél cafetéria és számlavezetési díj zárolt összege 

felhasználásának engedélyezése 
 

430/2017. (XI. 23.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete hozzájárul a Mezőkovácsházi Településgazdál-
kodási Kft. zárolt cafetéria és számlavezetési díj összegé-
nek felhasználáshoz. 

 
Határidő: értesítésre azonnal  
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
              Pap Csaba Ügyvezető 
 

 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Kérem, aki egyetért a 2. sz. határozati javaslattal, sza-
vazza meg.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.) 
Tárgya: Településgazdálkodási Kft munkavállalói részére jutalom kifizetéséhez hozzá-

járulás 
 

431/2017. (XI. 23.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete hozzájárul a Mezőkovácsházi Településgazdál-
kodási Kft. munkavállalói részére történő egyszeri jutalom 
kifizetéséhez 1.071e Ft+járulék összegben, a Kft bérmeg-
takarítása terhére. A jutalom elosztásáról az ügyvezető sa-
ját hatáskörében dönt. 

 
Határidő: értesítésre azonnal  
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
              Pap Csaba Ügyvezető 
 

 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom a 21. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a 
Településgazdálkodási Kft. folyószámla hitelének kezességvállalása tárgyában készült.  
 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, javasolják a határo-
zati javaslatokat elfogadni.  
 
Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?  
 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az 1. sz. határozati javaslattal, 
szavazza meg.  
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.) 
Tárgya: Településgazdálkodási Kft folyószámlahitel felvételéhez hozzájárulás  
 

432/2017. (XI. 23.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete hozzájárulását adja a Mezőkovácsházi Település-
gazdálkodási Kft. által az OTP Bank Nyrt-től 5 millió fo-
rint folyószámlahitel egy évre történő felvételéhez műkö-
dőképesség fenntartása céljából. A hitel végső lejárata: 
2018. december 31. 
  
A hitel visszafizetésének biztosítékául Mezőkovácsháza 
Város Önkormányzata kezességet vállal. Az önkormány-
zat a kezességvállalását a hitel visszafizetésére a minden-
kori éves költségvetésében a kötelezettségek között szere-
pelteti.   
 
Felhatalmazza a polgármestert a kezességvállalási megál-
lapodás aláírására. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 

 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Kérem, aki egyetért a 2. sz. határozati javaslattal, sza-
vazza meg.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.) 
Tárgya: Településgazdálkodási Kft folyószámlahitel felvételéhez kezességvállalási díj 

fizetése  
 

433/2017. (XI. 23.) sz. kt. határozat: 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. 5 
millió Ft-os folyószámla hitelének egy évre történő felvé-
teléhez vállalt önkormányzati kezességhez, a kezességvál-
lalással biztosított összeg (5.000.000.-Ft tőke és járuléka 
erejéig) után egyszeri 1%-os, összesen 50.000.-Ft kezes-
ségvállalási díjat állapít meg. A kötelezett a megállapított 
kezességvállalási díjat a folyószámla hitelszerződés meg-
kötését követő 30 napon belül köteles az Önkormányzat 
11733034-15344100 számú számlájára való átutalással 
megfizetni. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a ke-
zességvállalási díjról szóló szerződés aláírására. 
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

  Pap Csaba Mihály ügyvezető 
 
 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom a 22. sz. előterjesztés megtárgyalását, mely 
a fürdő és kemping üzemeltetésre történő meghirdetése tárgyában készült.  
 
Előzetesen a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, java-
solják a határozati javaslatot elfogadni mellékletével együtt.  
 
Van-e valakinek kérdése, véleménye?  
 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, és mel-
lékletével, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.) 
Tárgya: Fürdő és kemping üzemeltetésre történő meghirdetése 

       
434/2017. (XI. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete pályázati felhívás közzétételéről dönt a 
„Mezőkovácsháza  Strandfürdő és kemping hasznosításra 

és üzemeltetésre történő átadása” tárgyában. 
 
A pályázati felhívást közzé kell tenni fürdő és kemping 
működtetésével, üzemeltetésével kapcsolatos szaklapok-
ban és internetes honlapokon, valamint a városi honlapon. 
A pályázati felhívás mellett részletes pályázati dokumen-
táció készítendő, mely alkalmas az érdeklődők részére a 
komplexum infrastrukturális állapotának bemutatására. 
 
A Képviselő-testület a pályázati felhívás szövegezését a 
határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Meghatalmazza a polgármestert a pályázati felhívás meg-
felelő fórumokon történő megjelentetésével.  
Hasznosítói érdeklődés esetén megbízza a polgármestert 
egyeztető tárgyalások lefolytatására és a további szükséges 
lépések Képviselő-testület elé terjesztésére. 
 
Határidő: - felhívás megjelentetésére: 2017. november 30. 
                - részletes dokumentáció elkészítésére: 2017. 

december 6. 
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                - további lépések előterjesztésére: értelem sze-
rint 

Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 

 
 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom a 24. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a 
Polgármesteri Hivatalban álláshely növelése tárgyában készült.  

 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési, valamint az Ügyrendi, Kulturális és 
Szociális Bizottság megtárgyalta, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja a 
határozati javaslatokat elfogadni. Kérem a másik bizottsági javaslatot ismertetni.  
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság is java-
solja elfogadni a határozati javaslatokat.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, 
véleménye?  
 
C s e p r e g h y  Elemér alpolgármester: Érdemes lenne egy létszám-átvilágítást vég-
rehajtani a Polgármesteri Hivatalban, mert a kormányzati finanszírozotti létszámon lé-
nyegesen túl vagyunk. Nem nézzük meg, hogy hogyan lehet átszervezni a munkakörö-
ket, hanem új álláshelyeket töltünk be. Kérem Jegyző Asszonyt, hogy amikor hivatali 
létszámbővítésről van szó, először vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy belső átszer-
vezéssel meg tudná-e oldani a feladatok végzését.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: A költségvetés tárgyalásakor minden intézményt át-
világítunk, a Polgármesteri Hivatalnál ez legyen központi kérdés. Ez nem csak a Pol-
gármesteri Hivatalra, hanem minden intézményre igaz lehet.  
 
Mivel több vélemény nem hangzott el, kérem, aki az 1. sz. határozati javaslatot elfogad-
ja, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.) 
Tárgya: Határozat módosítása (Településgazdálkodási Kft-től álláshely bevonása) 

       
435/2017. (XI. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete jelen határozatával az alábbiak szerint módosítja 
a 324/2017. (IX. 21.) sz. kt. határozatát:  
A határozat 1. pontja törlésre kerül. 
 
Az elvont létszámhoz tartozó feladatokat a Polgármesteri 
Hivatal költségvetési irodájának megbízott munkavállalója 
látja el. 
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A határozat módosítással nem érintett részei változatlanul 
érvényben maradnak. 
 
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 
 

V a r g a  Gusztáv polgármester: Kérem, aki a 2. sz. határozati javaslatot elfogadja, 
szavazza meg.  
  
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.) 
Tárgya: Polgármesteri Hivatalban 1 fő informatikusi álláshely betöltése 

       
436/2017. (XI. 23.) sz. kt. határozat 
  
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete jelen határozatával hozzájárulását adja a 
Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatalban lévő álláshe-
lyek 1 fő informatikusi álláshellyel történő növeléséhez, és 
annak 2017. december 01. napjától való betöltéséhez. 
 
A foglalkoztatás fedezetét a Mezőkovácsházi Polgármes-
teri Hivatalnál a 2018. évi költségvetésben tervezni kell. 
  
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 

 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Kérem, aki a 3. sz. határozati javaslatot elfogadja, 
szavazza meg.  
  
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.) 
Tárgya: Polgármesteri Hivatalban 1 fő takarítói álláshely betöltése 

       
437/2017. (XI. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete jelen határozatával hozzájárulását adja a 
Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatalban lévő álláshe-
lyek 1 fő takarítói álláshellyel történő határozott időtar-
tamra történő növeléséhez, és annak 2017. december 01. 
napjától 2018. február 28-ig való betöltéséhez. 
 
A foglalkoztatás fedezetét a Mezőkovácsházi Polgármes-
teri Hivatalnál a 2018. évi költségvetésben tervezni kell. 
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A 2018. évi költségvetésben készüljön kimutatás az állás-
hely végleges biztosításának lehetőségéről. 
   
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 

 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom a szóbeli 1. sz. előterjesztés tárgyalását, 
mely a Gyulai Közüzemi Kft. bérleti üzemeltetési szerződése tárgyában készült.  
 
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, javasolja a határozati javaslat elfoga-
dását.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A költségvetési irodavezetőnek megadom a szót.  
 
Á g o s t o n n é  Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: Az elmúlt időszakban Vég-
egyháza és Mezőkovácsháza külön kötötte meg az üzemeltetési szerződéseket, s voltak 
olyan tételek, amelyek eltérően voltak szabályozva. Ilyen volt pl.: a bérleti díj is, amit a 
Magyar Energetikai Hivatal befagyasztott. Ezt a szerződést december 31-ig kell a meg-
kötést követően elküldeni. Most egy teljesen új szerződés kerül megkötésre, jónak láttuk 
azt, hogy tárgyaljunk a Gyulai kft-vel, s azokat a korábbi jogos felvetéseket, amelyek 
eddig a települést hátrányosan érintette, most próbáljuk meg a szerződésbe belefoglalni, 
illetve elérni azt, hogy egyenlő félként kezeljenek minket ebben a témában.  
 
Amikor a szerződés megkötésre került, jelzéseink ellenére a veszteség bepótlásáról kü-
lön rendelkezett a szerződés. Az elmúlt években a víz ágazgatunk veszteséges volt, a 
bepótlásokról mindig intézkedett az önkormányzat, viszont a nyereségről a szerződés 
nem rendelkezik. Arról a víz- közmű törvény rendelkezik, hogy ágazatonként és telepü-
lésenként elkülönült nyilvántartást kell vezetni a Gyulai Kft-nek az üzemeltetés során. 
A mezőkovácsházi Önkormányzatnak a szennyvíz ágazatban 2015. évben 16 millió Ft 
adózás előtti nyeresége, 2016. évben 10 millió Ft adózás előtti nyeresége keletkezett. 
Ezt a kérdést a víziközmű szerződésnek a 2. mellékletének a VI. pontja tárgyalja, amit 
javaslok kiegészíteni a következőkkel: „amennyiben erre az előző években a település-
hez kapcsolódóan megképződött eredménytartalék nem nyújt fedezetet.”  
 
Ezt az igényünket jeleztem Főkönyvelő Asszonynak, aki javasolta, hogy a két fél tár-
gyaljon ez ügyben is egymással. Ezt az igazságtalanságot ebben a szerződésben rendez-
ni kellene.  
 
A fejlesztések kapcsán is az eredmény egy része jó lenne, ha felhasználható lenne, hi-
szen ez a helyi közmű működtetéséből származó eredménye a Gyulai Kft-nek. 
 
Célszerű lenne a szerződésben elérni azt, hogy kérésünket vegyék figyelembe, a meg-
képződött eredmény erre a vízi, illetve szennyvízközmű hálózatra lenne fordítható.  
 
Törvényi akadálya nincs annak, hogy a szerződésbe a módosítások beépítésre kerülje-
nek.   
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C s e p r e g h y  Elemér alpolgármester: Egyetértek a költségvetési irodavezető által 
elmondottakkal. Eddig két víziközmű rendszer üzemeltetéséről beszéltünk, most ez 
egybe fog lenni. Medgyesegyházán is változtattak a bérleti díj összegén. Erre tekintettel 
javaslom, hogy a Képviselő-testület fogalmazzon meg egy kérését az Energiahivatal El-
nökének, hogy vizsgálja felül a bérleti díjak mértékét Mezőkovácsháza és Végegyháza 
vonatkozásában, mert most már egy bérleti és üzemeltetési szerződésbe kerültünk. Az 
Energiahivatal úgy rendelkezik, hogy egy víziközmű rendszer – függetlenül attól, hogy 
kettő települést érint – akkor miért lehet kettő különböző bérleti díj összegszerűségében. 
Most van itt a lehetőség a kérés előterjesztésére. Mezőkovácsháza fele akkora összegű 
felújítást tud elvégezni, mint Végegyháza, ugyan azon a víziközmű rendszeren.  
 
Medgyesegyháza kezdeményezett bérleti díjváltoztatást, a kérelmüket kedvezően bírál-
ták el.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Nekünk kellene megállapodni egy közös díjban Vég-
egyháza Önkormányzatával, s azt felterjeszteni. Végegyházán 27-én lesz testületi ülés, 
addigra alakulhat egy kompromisszumos javaslat. Addig is határozatban rögzíthetjük, 
hogy kezdeményezzük egységes bérleti díj meghatározását közöttünk.  
 
Á g o s t o n n é   Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: Az egyezségnek Végegy-
háza is nyertese lenne. Nekik a bérleti díj, ugyan úgy mint nálunk, beépül a költségek 
közé. Amit megkap az önkormányzat az a települési kimutatásnál költség. Mivel náluk 
a szennyvíz és a víz ágazat is veszteséges, Ők is próbálták már csökkenteni a bérleti díj 
összegét, de a Kft. arról adott tájékoztatást, hogy be vannak fagyasztva a díjak, és az 
Energia Hivatal hozzányúlni.  
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Minél hamarabb kellene Végegyháza Ön-
kormányzatával tárgyalni. A Medgyesegyházi bérleti díjváltoztatás egy testületi döntés-
sel indult el, és lett pozitív döntés. A szerződést december 31-ig be kell nyújtani. Javas-
lom a határozat elfogadását.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A következő határozati javaslatot javaslom elfogadni: 
„Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyeztetést kezdemé-
nyez Végegyháza Község Önkormányzatával az üzemeltetésbe adott víziközmű vagyon 
bérleti díjának azonos összegben történő meghatározásáról. A megállapodást követően 
Végegyháza Község Önkormányzatával közösen kezdeményezi az üzemeltető Gyulai 
Közüzemi Nonprofit Kft-nél az egységes bérleti díj szerződésbe foglalását és a Magyar 
Energia Hivatal Elnöke általi jóváhagyását.  
  
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester” 
 
Kedden fogunk tárgyalni a Gyulai Közüzemi Kft. delegációjával, s ha nem fogadják el 
az általunk megfogalmazott tervezetet, akkor a decemberi ülésre vissza fogjuk hozni.  
 
Mivel nincs több kérdés, vélemény, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt határozati 
javaslattal, szavazza meg.  
  
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.) 
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Tárgya: Gyulai Közüzemi Kft. bérleti-üzemeltetési szerződése 
 

438/2017. (XI. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Gyulai Közüzemi Kft.-vel és Végegyháza Köz-
ség Önkormányzatával az önkormányzat tulajdonát képe-
ző víziközművagyon üzemeltetésére a jelen határozat 1. 
számú melléklete szerinti tartalmú háromoldalú bérleti-
üzemeltetési szerződést a 3. számú és 4. számú melléklete-
ivel együtt elfogadja. 
A Bérleti-üzemeltetési szerződés 1a. mellékletét jelen ha-
tározat 2. számú melléklete szerinti tartalommal fogadja 
el. 
A Bérleti-üzemeltetési szerződés 2. sz. mellékletét jelen 
határozat 3. számú melléklete szerinti tartalommal fogadja 
el. 
Felhatalmazza a polgármestert a bérleti-üzemeltetési szer-
ződés és mellékleteinek aláírására. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert továb-
bá arra, hogy a Gyulai Közüzemi Kft. taggyűlésén jelen 
határozat szerinti álláspontot képviselje. Amennyiben a 
szerződés és mellékletei lényegét nem érintő egyéb ponto-
sítás, vagy módosítási javaslat alapján a szerződés szövege 
módosításra kerül, ebben az esetben is képviselheti teljes 
jogkörrel a Mezőkovácsháza Város Önkormányzatát és a 
szerződést aláírhatja. Módosítás esetén a Polgármester a 
szöveg változásáról a következő testületi ülésen beszá-
molni köteles. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 

 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Kérem, aki az ismertetett határozati javaslattal egyet-
ért, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.) 
Tárgya: Egységes bérleti-üzemeltetési díjról tárgyalások Végegyháza Önkormányzatá-

val 
 
439/2017. (XI. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete egyeztetést kezdeményez Végegyháza Község 
Önkormányzatával az üzemeltetésbe adott víziközmű va-
gyon bérleti díjának azonos összegben történő meghatáro-
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zásáról. A megállapodást követően Végegyháza Község 
Önkormányzatával közösen kezdeményezi az üzemeltető 
Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft-nél az egységes bérleti díj 
szerződésbe foglalását és a Magyar Energia Hivatal Elnö-
ke általi jóváhagyását.  
   
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 

V a r g a  Gusztáv polgármester: A szóbeli 2. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, 
mely a közfoglalkoztatottak év végi jutalmazása tárgyában készült.  
 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta, határozati ja-
vaslatot javasolja elfogadni azzal, hogy abból az „50 fő” és a „készpénzben történő” 
szövegrészek kerüljenek törlésre.  
 
Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban? 
 
S z ű c s   Judit képviselő: Az elmúlt évben a Településgazdálkodási Kft. ügyvezetője 
lehetőséget biztosított arra, hogy az intézményeknél feladatot teljesítő közfoglalkozta-
tottak is részesülhettek ebben az elismerésben. Ez évben is ugyan így tervezi a jutalma-
zás megvalósítását az ügyvezető úr?  
  
V a r g a  Gusztáv polgármester: Mivel ügyvezető úrnak el kellett menni, a kérdést to-
vábbítani fogjuk felé, de biztosan ez évben is ugyan úgy fog történni a jutalmazás, mint 
a korábbi években.  
Mivel több kérdés nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt határozati javas-
lattal, annak javasolt módosításával együtt, szavazza meg.  
  
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.) 
Tárgya: Közfoglalkoztatottak cafetéria juttatásának kifizetése 
 

440/2017. (XI. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a jelen határozatával arról dönt, hogy a közfog-
lalkoztatottak részére cafetéria juttatás formájában történő 
jutalom kifizetését engedélyezi. 
Az 500 eFt jutalom és a 219 eFt munkaadói járulék fede-
zetét a rendkívüli önkormányzati támogatás képezi. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert a kifizetéshez szükséges 
feladatok elvégzésére. 
A kifizetés határideje: 2017. december 22.  
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
      polgármester 
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V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom a szóbeli 3. sz. előterjesztés tárgyalását, 
mely a Javadalmazási Szabályzat módosítása tárgyában készült. A Településgazdálko-
dási Kft. Felügyelő bizottsága javasolja elfogadni a Javadalmazási Szabályzatot, mely 
lehetőséget biztosít arra, hogy a gazdasági társaságok ügyvezetőit elismerésben része-
síthessük.  
 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, javasolja a határo-
zati javaslatot elfogadni mellékletével együtt.  

 
Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban? 
 
S z ű c s  Judit képviselő: Nem találok a Szabályzatban olyan rendelkezést, hogy aki 
fegyelmi eljárásban részesült részére ne legyen fizethető jutalom. Ezt szabályozni kelle-
ne.  
 
Dr. S z i l b e r e i s z  Edit jegyző: 1.2.4.  pont utal arra, hogy a jutalom megállapítása 
csak lehetőség. Nem köteles megállapítani a Képviselő-testület a jutalmat.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Három szűrő is van benne, a Polgármester javaslatára, 
a Felügyelő Bizottság véleményének kikérésével a Képviselő-testület dönt a jutalmak 
kifizetéséről. Év elején úgysem lesz meghatározva jutalom kifizetése, a következő vár-
ható kifizetésig a Szabályzat módosítható.  
 
C s e p r e g h y  Elemér alpolgármester: A Településgazdálkodási Kft. Felügyelő Bi-
zottsága tárgyalta az ügyvezető jutalmazását, elviekben azzal egyetértett.  
A jutalom kérdése humánus, a Képviselő-testület kompetenciája. Nincs megszabva kü-
lönböző kritérium, és mindenki úgy dönt, ahogyan akar.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A szóbeli figyelmeztetés erre az esetre nem vonatko-
zik, az nem fegyelmi intézkedés.  
  
S z ű c s   Judit képviselő: A jutalom lehetőség, de ne adjunk akkor, ha a munkáját nem 
megfelelően végzi. Kérem Jegyző Asszonyt, ennek a kérésemnek nézzen utána, a Java-
dalmazási Szabályzatban ha lehet, ez kerüljön rögzítésre. Ha nem megfelelően végzi va-
laki a munkáját, ne kaphasson jutalmat.  
 
C s e p r e g h y  Elemér alpolgármester: Ez a Képviselő-testület képes arra, hogy el-
döntse, hogy valaki megérdemli-e a jutalmat, vagy nem, egy éves munkát kell értékelni.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Mivel több vélemény nem volt, kérem, aki egyetért a 
határozati javaslattal, és mellékletével, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.) 
Tárgya: Javadalmazási Szabályzat elfogadása 
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441/2017. (XI. 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 cég-
iratok közötti elhelyezéséről az elfogadást követő 30 na-
pon belül gondoskodjon. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester és 
              ügyvezetők 
 

 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom a szóbeli 4. sz. előterjesztés tárgyalását, 
mely a Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. ügyvezetőjének jutalmazása tár-
gyában készült.  
 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, javasolják a határo-
zati javaslatot elfogadni.  
 
Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?  
 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza 
meg.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.) 
Tárgya: Településgazdálkodási Kft. ügyvezetőjének jutalma (Pap Csaba) 
 

442/2017. (XI. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. 
ügyvezetője részére egyszeri jutalmat állapít meg 300e 
Ft+járulék összegben, a Kft. bérmegtakarítása terhére. 
A jutalom összege 2017. november 29. napját követően fi-
zethető ki.  
  
Határidő: értesítésre azonnal  
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 
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B E J E L E N T É S E K  
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Ez évben már nem visznek többet zöldhulladékot, a 
fák még tele vannak levéllel. Mi lesz a sok levéllel? 
 
- Reformátuskovácsházán az önkormányzati intézmények elől nem viszik el a zöldhul-
ladékot. Az Adományok Házánál összeszedték a faleveleket, és nem vitték el.  
 
- Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság ülésén úgy döntöttünk, hogy a gallyfá-
kat aprítva adjuk a segélyezetteknek. 
 
- Az Orosházi u. 12. sz. alatti ingatlan előtt építési törmelék, stb., minden az utcán van. 
A januári ülésre kérem, hogy a ház eleje legyen rendbe téve.  
 
- Közbeszerzési eljárással miért késlekedünk? Miért nem volt az anyagban, miért nincs?  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Falevél: Ez évben szállítják először a településről a 
zöldhulladékot, korábban is megoldották valahogy a lakosok ezt a kérdést. Az időpon-
tokat a szolgáltatóktól kapjuk. Most már látjuk, hogy mikor kellene több időpont. Tarta-
lék időpontot lehet igényelni, de jóval korábban. Megnézzük, hogy mit tudunk tenni. 
Január elején lesz legközelebb zöldhulladék szállítás, amikor a lakásból kikerülő fenyő-
fák is az utcán fognak megjelenni.  
 
S ó k i   Zoltán polgármester: Amikor egy kézben voltak a projektek, és mindent az ön-
kormányzat intézett, akkor a közbeszerzések olajozottan történtek. Most, amikor van 
egy projektelőkészítő csapat, projektmenedzseri csapat, s mindenki csak a saját fontos-
ságát próbálja bizonyítani, olyan akadályokat gördítenek az eljárás elé, amit mi nem tu-
dunk érdemben megoldani. Azon vagyunk, s naponta több e-mailt váltunk az érintettek-
kel, hogy végre ide kerüljenek a közbeszerzési felhívások. Legutóbb azt írtam a szakér-
tőnek, hogy legkésőbb a decemberi testületi ülésre be kell terjeszteni legalább kettő 
közbeszerzést. Mi azt szeretnénk, ha mind a három bejönne, de még választ sem kap-
tunk.   
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A helyzet engem is nagyon bosszant. Jövő héten lesz 
társulási ülés. Ez a többi településen is probléma. A Projektfelügyelet Kft-vel készítte-
tett előkészítéseknél van értelmezési vita a közbeszerző és a felügyelet között. Megpró-
bálom ezt rendezni.  
 
S z ű c s   Judit képviselő: A volt Mezőgép bejárásán nagyon jelentős mennyiségű fa-
anyag volt a telepen. Annak hasznosítása hogyan történt? Ha a faanyag még ott van, és 
nincs terv a hasznosításra, akkor az intézmények tüzeljék el.  
 
A Reffi iskolában is vannak olyan bútorok, amiket senki nem használna, ezeket a búto-
rokat a közmunkások szétszedhetnék, a vasanyag elvihető lenne, és a faanyag eltüzelhe-
tő lenne. Az épületre a pályázatok megvalósulásakor biztosan szükség lesz, ezért időben 
ki kellene üríteni.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Az iskolába lévő faanyag szétszedését kiadtuk felada-
tul, nem tudom, hogy mi történt az ügyben, de utána fogunk érdeklődni. A többi felve-
tésnek utána fogunk nézni.  
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Alpolgármester urakkal együtt kértük a Településgazdálkodási kft. ügyvezetőjét, hogy a 
faaprítást végezze el.  
 
Ez évben kb. 100 q fát kellene a télre betárolni. Ez rendelkezésünkre fog állni, mert 
vannak használt fák, illetve a pálya melletti kiserdő rendbetételre kerül, ugyan így a 
Bem utca melletti kiserdő is. A Béla major melletti kiserdőből 15 db kiszáradt akácfa 
kerül kivágásra és rendelkezésünkre fog állni.  
 
S z é n á s i  István alpolgármester: Az 5.000 fő alatti lélekszámú kistelepülések kapnak 
a Kormánytól tüzifát. Ez ügyben keressük meg az országgyűlési képviselő urat, hogy e 
5.000 fős határt terjesszék ki 10.000 főre, így mi is kaphatnánk egy kis segítséget.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Erről már beszéltem országgyűlési képviselő úrral, 
de részt vettünk egy konferencián is, ahol ezt elmondtuk, és azt a választ kaptuk, hogy a 
módosításra nem látnak lehetőséget. Ez az 5.000 fő 2.000 települést érint. Nagyon sok 
pénzről van szó.  
  
S z ű c s  Judit képviselő: A Szántó féle házakat azzal vásároltuk meg, hogy szociális 
bérlakás céljára hasznosítjuk. Ez a döntés nem most volt, és a szociális lakásra várók 
listája folyamatosan bővül.  
 
S z é n á s i  István alpolgármester: A Kinizsi utcai lakás rendben van, a Móra utcai is 
beköltözhető, a Szántó féle kis lakás azonnal beköltözhető. A nagy lakást meg kell osz-
tani. A három lakásban a kályhák is megvannak, be kell állítani őket, a lakások fűthető-
ek.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Tekintettel arra, hogy több bejelentés nincs, a Képvi-
selő-testület nyílt ülését 16 óra 30 perckor bezárom.  
 
 

K.m.f. 
 

 
 
 
Varga Gusztáv  Dr. Szilbereisz Edit 
  polgármester          jegyző 
 
 
 
 

Zábrák Istvánné  
jkv. hitelesítő 

 


