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1/2016. sz. kt. 
 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

   
 
 
Készült: Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 

21-én 13 órai kezdettel tartott soros, nyílt ülésén 
 
 
 
Jelen vannak: Varga Gusztáv polgármester 

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

 
 
 
Jelen volt még: Dr. Szilbereisz Edit jegyző 

Bontovics Krisztián FIDESZ helyi szervezetének képviselője 
Vitális Gábor Román Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
Mucsi Tiborné Helyi Értéktár Bizottság elnöke 
Strifler Károlyné könyvtár képviselője 
Szedlacsekné Farsang Margit óvodavezető 
Kovalik Angéla intézményvezető 
Vanyó Tiborné dr. ügyvezető igazgató 
Pap Csaba ügyvezető igazgató 
Nagyné Csiffáry Anna külsős bizottsági tag 
Lipták János FEB elnök 
Szekeres Lajos FEB elnöke 
Ádám Andrásné FEB elnök 
Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési irodavezető 
Szabóné Faragó Julianna igazgatási irodavezető 
Sóki Zoltán műszaki irodavezető 
1 fő érdeklődő állampolgár 

     
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait, Jegyző asz-
szonyt, intézményvezetőket, meghívott vendégeket.  
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Megállapítom, hogy a 9 fő képviselőből 6 fő jelen van az ülésen, Csepreghy Elemér al-
polgármester úr, Dr. Fritz Izabella és Kálmán András képviselők később fognak megér-
kezni az ülésre.    
 
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitom.  
 
  
V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom, a Képviselő-testület a korábban megkül-
dött, Humán Szolgáltató Központ Alapító Okirata módosítása, valamint a víz, szennyvíz 
gördülő fejlesztési terv tárgyában készült szóbeli előterjesztéseket vegye napirendjére.  

 
Kérem, aki javaslatommal 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: Előterjesztés napirendre vétele   
    

1/2016. (I. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a  
- Humán Szolgáltató Központ Alapító Okirata módosítása, 
valamint a 
- víz, szennyvíz gördülő fejlesztési terv tárgyában készült 
szóbeli előterjesztéseket napirendjére vette.   
  

 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom, a Képviselő-testület a meghívóban közölt, 
és a fentiek szerint módosított 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 
   

2/2016. (I. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2016. január 21-i soros, nyílt ülése napirendjét 
az alábbiak szerint fogadja el: 

   
N A P I R E N D  TÁRGYA, ELŐADÓJA 

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

zött történt fontosabb eseményekről, tanácskozásokról 
     Előadó: Varga Gusztáv polgármester 
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2.) Mezőkovácsháza Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelet-
tervezetének tárgyalása 
Előadó: Varga Gusztáv polgármester 

 
3.) Az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok 2016. évi üzle-

ti terveinek megtárgyalása 
Előadók: Ügyvezetők 

 
4.) A gazdasági társaságok Felügyelő Bizottságainak beszámolója a 2015. 

évi tevékenységükről, a 2016. évi munkatervük elfogadása 
Előadó: FEB Elnökök 

 
5.) A Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött Együttműködési Megállapo-

dások felülvizsgálata 
Előadó: Varga Gusztáv polgármester 

 
6.) A Helyi Értéktár Bizottság beszámolója féléves tevékenységéről 

Előadó: Mucsi Tiborné a Helyi Értéktár Bizottság elnöke 
 
7.) Előterjesztések 
 

 
 

I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehaj-
tásáról, a két ülés között történt fontosabb esemé-
nyekről, tanácskozásokról 

  
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Varga Gusztáv 

 polgármester 
 
 
Csepreghy Elemér alpolgármester megérkezett a Képviselő-testület ülésére. (Jelenlé-
vő képviselők létszáma: 7 fő.) 
  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Nagyon gazdag decemberi programon vagyunk túl. 
Nincs olyan korosztálya településünknek, akit decemberben nem tudtunk köszönteni va-
lamilyen rendezvényen. A programok többsége színvonalas volt, az állampolgárok jól 
érezték magukat, mi magunk, akik részt vettünk rajta, mi is jól éreztük magunkat.  
 
40 millió Ft-os kiegészítő támogatásban részesített bennünket a Kormány. Ezt a műkö-
dési célú kiegészítő támogatást azért kapta meg önkormányzatunk, mert sikeresen mu-
tattuk be, hogy feladataink közül 40 millió Ft értékű kötelező értékű feladat finanszíro-
zása nem volt benne a költségvetésünkben. Az indokolást a Kormány elfogadta, és tá-
mogatásban részesítettek bennünket. Így adósságmentesen, -1,2 millió Ft kintlévőséggel 
tudtuk lezárni a tavalyi évet. Ez jó esélyt jelent arra, hogy az idei évi költségvetésünk is 
jó fog alakulni.  
 
Csepreghy Elemér alpolgármester úrral voltunk egy tanácskozáson és Kálmán András 
tanácsnokkal. Kiírták a Területi Operatív Programnak több mint 10 pályázatát. Ez a 
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TOP Békés Megyére 59,5 milliárd Ft-ot tartalmaz, melyből 7,5 milliárd forint un. leha-
tárolt keret a Mezőkovácsházi járás részére. Elképzeléseim szerint a lehatárolt keretből 
1,1 milliárd Ft-ot sikeresen meg tudunk pályázni, legalább ugyanennyit kellene megpá-
lyáznunk és elnyernünk a megyei keretből, s ez még csak a TOP-os pályázati kör.  
 
Várjuk még a KEOP, a GINOP és a Vidékfejlesztési Program kiírásait, melyek szintén 
jelentős összeget tartalmaznak. Nem könnyű hozzájutni ezekhez a pályázati források-
hoz. Hiába van lehatárolva, nem automatikusan nyerjük el, hiszen nagyon szigorú indi-
kátorok vannak, amelyeknek meg kell felelnünk. A közeljövőben nagyon sokat kell 
dolgoznunk azért, hogy minden pályázati kiírásra olyan pályázatot készítsünk el, mely 
megkapja azt a pontszámot, ami alapján nyertesei lehetünk a pályázatoknak.  
 
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel 
kapcsolatban?  
 
S z ű c s   Judit képviselő: Nagyon sok program volt valóban a városban, különösen a 
Karácsonyi rendezvények programsorozat volt nagyon tartalmas és nagyon bő. A Kará-
csonyi ünnepségek december 8-án az újszülöttek köszöntésével kezdődtek. Nagyon sok 
újszülött vett részt mindkét szülőjével a rendezvényen. Polgármester úr is jelen volt a 
rendezvényen, több fotós is, de sajnos mindannyian – akiknek feladata lett volna - meg-
feledkeztek arról, hogy a rendezvényről egy pár gondolattal, fotóval a város facebook 
oldalán említést tegyenek. Egy nagyon tartalmas, nagyon gazdag rendezvény volt, na-
gyon szép vendéglátással és műsorral.  
 
Egy másik rendezvényről szintén nem esett szó, ez pedig Csepreghy Elemér alpolgár-
mester úr a Mezőkovácsházi Óvodásokat köszöntötte a városi Karácsonyi ünnepségso-
rozat keretében. Rendkívül sok szaloncukrot hozott az óvodáskorú gyermekek megven-
dégelésére.  
 
Hétfőn, a Kulturális és Szociális Bizottság ülésén a következő probléma merült fel: A 
bizottság korábbi ülésén saját hatáskörben két döntést hozott. Az egyik témája: A képvi-
selő-testület keresse meg a KLIK-et, a másik pedig, hogy a Békés Megyei Szakszolgá-
latot keresse meg a Képviselő-testület. A bizottsági ülésen végrehajtási válaszként azt a 
választ kaptuk, hogy azért nem tud végrehajtásról beszámolni az irodavezető, mert ez 
nem a bizottság saját hatáskörében hozott határozata, hanem testületi anyag véleménye-
zése kapcsán hozott döntés. Mindkét határozat végrehajtásának határideje azonnal volt. 
A testületi határozatok között sem találtam végrehajtási beszámolót e két határozattal 
kapcsolatban. Csak én nem találtam végrehajtást, vagy valóban nem történt e két ügy-
ben intézkedés?   
 
Dr. S z i l b e r e i s z  Edit jegyző: Egyeztető tárgyalásra a héten került sor. Nem írásos 
megkeresés történt. A szakember ellátottságban semmi jóval nem biztattak. Az mond-
ták, hogy a logopédiai, a szomato és szurdo pedagógus, és még egy speciális szakszol-
gálati feladatot ellátó gyógypedagógus országos hiány. Ez ügyben a megye sem tud se-
gíteni. Egy konkrét ügyről is beszéltünk, ott segítséget ígértek. Válaszukat írásban is 
meg fogom kérni annak érdekében, hogy a Képviselő-testületnek azt meg tudjam kül-
deni. Felvetettem, hogy egy pedagógus képzésére kerülhessen sor. A tankerület igazga-
tója szerint erre sincs nagy esély, a képzésben nem érdekeltek. Megpróbálunk mi akár 
az óvodapedagógusaink közül vállalkozó személyt keresni akár a járás területéről is. 
Azt tudni kell, hogy hogyan, milyen formában tudja a Képviselő-testület támogatni a 
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továbbképzésre jelentkezőket, mert egy féléves képzés 250.000.-Ft.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A következő társulási ülésen javasolni fogom a Társu-
lásnak, hogy egy óvónőt támogassunk a somato pedagógus végzettség megszerzésében. 
A Képzés négy éves, s félévenként kb. 250.000.-Ft-ba kerül. A társulásnak most úgy tű-
nik, hogy e célra lesz forrása.  
 
Logopédus nagyobb számban van, sőt több fiatal logopédus fog most végezni, s várha-
tóan ezen a területen nem lesz probléma. A Nevelési Tanácsadó mindig létszámgon-
dokkal küzdött, most 7 szakembert foglalkoztat, és február-március hónaptól egy korai 
fejlesztés is beindul, tehát a bölcsődés, óvodáskorú gyermekek fejlesztése is el fog kez-
dődni.  
 
Mivel több kérdés és vélemény sincs, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt határo-
zati javaslattal és a beszámolókkal, szavazza meg. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Határozatok végrehajtása 

 
3/2016. (I. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 443/2015. (XI. 26.), 444/2015. (XI. 26.), 
448/2015. (XI. 26.), 449/2016. (XI. 26.), 452/2015. (XI. 
26.), 464/2015. (XI. 26.), 466/2015. (XI. 26.), 485/2015. 
(XII. 17.), 488/2015. (XII. 17.), 494/2015. (XII. 17.) sz. kt. 
határozatok végrehajtásáról, valamint a polgármester és 
alpolgármesterek két ülés közötti tevékenységéről szóló 
beszámolókat elfogadja.  
 
 
 

V a r g a   Gusztáv polgármester: A 2. napirendi pont előtt több előterjesztést szüksé-
ges megtárgyalni, mert az ott hozott döntések érinthetik a költségvetés tartalmát. Ezért 
javaslom a 14. sz. előterjesztés tárgyalását, mely az önkormányzat tulajdonában lévő 
gazdasági társaságok ügyvezetői javadalmazásának felülvizsgálata tárgyában készült.  
 
Az előterjesztésben javaslatot tettünk az ügyvezetők bérére. Jankó Erzsébet, a Kalocsa 
Róza Kft. ügyvezetőjének a bére 280.000.-Ft/hó, illetve amikortól a strand üzemelteté-
sét átveszi, akkor 310.000.-Ft/hó összeget javaslunk. Ennyiben módosulna a 2. sz. hatá-
rozati javaslat.  
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: A Kulturális és Szociális Bizottság mindhárom, előter-
jesztésben írt határozati javaslatot javasolja elfogadni, de megfogalmazott egy negyedik 
határozati javaslatot is.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Igen, azt a költségvetési napirend tárgyalásánál fo-
gom ismertetni.  
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P a p p   Zoltán képviselő: Mi együttes ülésen tárgyaltuk az előterjesztést, ahol a bi-
zottságok mind a négy határozati javaslatot javasolják elfogadni.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcso-
latban?  
 
Tekintettel arra, hogy kérdés, vélemény nincs, kérem, aki egyetért az 1. sz. határozati 
javaslattal, szavazza meg.  

 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – 1 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta: 
(A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Pap Csaba személyi alapbérének megállapítása 
 

4/2016. (I. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete Pap Csaba, a Településgazdálkodási Kft. ügyve-
zetője személyi alapbérét 2016. január 1. napjától bruttó 
310.000 Ft/hó összegben állapítja meg. A bérnövekmény 
összegével az önkormányzati támogatás összege nem 
emelkedik. 

 
Meghatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester  
 

 
 
Dr. Fritz Izabella képviselő megérkezett a Képviselő-testület ülésére. (Jelenlévő kép-
viselők létszáma: 8 fő.) 
 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Kérem, aki egyetért a 2. sz. határozati javaslattal az 
ismertetett módosítással együtt, szavazza meg.  

 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – 2 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta: 
(A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Jankó Erzsébet személyi alapbérének megállapítása 
 

5/2016. (I. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete Jankó Erzsébet, a Kalocsa Róza Kulturális 
Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője személyi alapbérét 
továbbra is 280.000 Ft/hó összegben állapítja meg azzal, 
hogy a strandfürdő és kemping üzemeltetési feladatok el-
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látása esetén a feladatellátás időpontjától az ügyvezető 
személyi alapbére 310.000.-Ft/hó összeg legyen. 
 
A bérnövekmény összegével az önkormányzati támogatás 
összege nem emelkedik. 
  
Meghatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester  
 
 

V a r g a   Gusztáv polgármester: Kérem, aki egyetért a 3. sz. határozati javaslattal, 
szavazza meg.  

 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – 1 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta: 
(A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Vanyó Tibor Mihályné dr. megbízási díjának megállapítása 
 

6/2016. (I. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete Vanyó Tibor Mihályné dr. a Meszolgker Kft. 
ügyvezetője 2016. évi megbízási díját a 2015. évi szinten 
állapítja meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester  
 
 

 
III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági 

társaságok 2016. évi üzleti terveinek megtárgya-
lása 

   
NAPIRENDI PONT ELŐADÓI: Ügyvezetők 
 
  
V a r g a  Gusztáv polgármester: E napirendhez kapcsolódóan javaslom a 3a  jelű elő-
terjesztés tárgyalását, mely a Településgazdálkodási Kft. 2016. évi Üzleti Terve tárgyá-
ban készült.  
 
Az Üzleti Terv a bizottsági ülésen elhangzottaknak megfelelően átdolgozásra került, 
melyet az ülés előtt a képviselők megkaptak.  
 
Kérem ismertetni az üzleti tervben elvégzett változtatásokat.  
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Á g o s t o n n é   Dohányos Ivett irodavezető: A Kft. első Üzleti Tervében az önkor-
mányzati támogatás összege 39.573 eFt volt. Ezt követően több körben egyeztető tár-
gyalásokat folytattunk, melynek eredménye a Pénzügyi Bizottság ülésére körvonalazó-
dott.  
 
Az eredeti tervekhez képest a következő módosítások történtek:  
 
Fűtés, brikett és térkőgyártás területén 758 eFt önkormányzati támogatás volt tervezve. 
Olyan döntés született, hogy ezt próbálja meg kitermelni a Kft., állítson be ilyen értékű 
árbevételt a Kft.  
 
Lakásgazdálkodás területén 1 fő asztalos munkavállalónak az álláshelyét 2016. március 
1-től megszüntetné a Képviselő-testület. Ez 1.799.000.-Ft támogatáscsökkentést ered-
ményezne. 
 
Zöldterület-kezelés területén az üzemanyag 50 %-ban visszavonásra került, így 600 eFt 
a támogatás csökkenés. 
 
Köztisztasági feladaton a hóeltakarításra vonatkozó túlórát elvonná a Képviselő-testület, 
így 3.238 eFt a megtakarítás. Ez a feladat majd az időjárástól függ. Utólag lehet, hogy 
fog érkezni a Képviselő-testülethez kérelem. Elsődlegesen arra kell törekedni,hogy a 
túlórákat szabadidőben kell kiadni a dolgozóknak, s ha ez nem lesz lehetséges, csak ezt 
követően lehet a túlórákat kifizetni.  
 
Az üdültetési feladaton nem változtattunk.  
 
A központi irányításon született még egy olyan döntés a Pénzügyi Bizottsági ülésen 
hogy július 1-től egy fő adminisztrátornak, aki jelenleg a követeléskezelést végzi, a 
munkaviszonya megszűnne.  
 
Így összességében 1.185.000.-Ft ezen a költséghelyen a megtakarítás. Mindösszesen 
pedig 7.580.000.-, illetve a számlavezetést 12.000.-Ft-ról 5.000.-Ft-ban javasolja meg-
határozni a bizottság. Mindösszesen a 39.573.000.-Ft-ról 31.876.000.-Ft-ban javasoljuk 
megállapítani a Településgazdálkodási Kft. 2016. évi támogatási összegét.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Az előterjesztésben szerepel, hogy a Felügyelő Bi-
zottság Elnöke a bizottság véleményét a testületi ülésen ismerteti. Kérem ezt megtenni.  
 
L i p t á k   János FEB elnök: A Felügyelő Bizottság az Üzleti Terv ismertetett módosí-
tását már nem tudta megtárgyalni. A Felügyelő Bizottság az eredeti üzleti tervet tárgyal-
ta, s azt javasolta volna a Képviselő-testületnek elfogadásra.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: A módosított üzleti tervet az együttes bizottsági ülé-
sen mindkét bizottság javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. A cafetéria, a 
számlavezetési díj, valamint járulékainak összege zárolásra került itt is, mint minden 
más intézménynél. A két létszámcsökkentéssel a határozati javaslatot javasolják a bi-
zottságok kiegészíteni.  
 
Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény?  
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C s e p r e g h y  Elemér alpolgármester: Ennek a 7 millió Ft-os csökkentésnek örülök. 
Ez a cég úgy indult, hogy próbálunk vállalkozói bevételt produkálni. Ez a korábbi ügy-
vezetőknél nem sikerült. Ebben az üzleti tervben nem is próbálkozunk vállalkozói tevé-
kenységet tervezni. 52 millió Ft-os árbevételhez 32 millió Ft önkormányzati támogatás-
sal számolunk, a 20 millió Ft-os különbség 14 millió Ft-os lakbér-bevételből, és kb. 2-3 
millió Ft-os plusz bevételből adódik. Az 52 millió Ft-os árbevételhez kb. 3 millió Ft 
egyéb bevételt tervez a Kft. Amikor ez a tevékenység elkezdődött, az volt az irányelv, 
hogy megpróbál minél több bevételt egyéb vállalkozási tevékenységből szerezni. Azt lá-
tom, hogy ez már nem cél. Így viszont megfogalmazódik bennem, hogy a vállalkozói 
tevékenységre hozzunk létre Kft-t. Most ebben a formában nem biztos, hogy e Kft-nek 
van létjogosultsága.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Sokat beszélgettünk alpolgármester úrral arról, hogy 
egy Kft-re szüksége van a településnek, hiszen Mezőkovácsháza elég nagy település 
ahhoz, hogy több olyan tevékenység legyen, amelyet vállalkozási formában el lehet lát-
ni. A Kft-nek ez a formája, amely most megmaradt, soha nem volt nyereséges, sőt vál-
lalkozási bevételeket előírva hatalmas veszteségeket produkált. Most a Képviselő-
testület egy részének az volt a véleménye, hogy legyen egy tiszta helyzet, nézzük meg, 
hogy mire megy a Kft. akkor, ha nem írunk elő olyan bevételei kötelezettséget, amelyet 
nem képes teljesíteni azért, mert nincs meg hozzá a személyi állománya, hanem ameny-
nyiben lesz vállalkozási tevékenységre lehetőség, akkor megpályázza azokat, megte-
remti hozzá a személyi és tárgyi feltételeket, s ebből fog vállalkozni. Erre nagyon jó 
esély van, hiszen ha elnyerjük a pályázati kiírásokat, amiben alvállalkozók tudunk lenni, 
ott megteremtődne, a szerződéskötéskor azok a feltételek, amelyek segítségével szak-
embereket vehetünk fel, eszközöket vásárolhatunk, s ezzel vállalkozási bevételt érünk 
el. Nagyon sok a feladata a Kft-nek. A jelenlegi szakember-állomány arra elég, hogy a 
város vagyonával gazdálkodjon, zöldterületeit rendben tartsa, illetve a közfoglalkozta-
tottak munkáját szervezze.  
 
Biztos vagyok benne, hogy év végére jelentős bevétele lesz a Kft-nek.  
 
S z é n á s i  István alpolgármester: A Kft-nek most ez az üzleti terve reális. Az igazga-
tónak most az a feladata, hogy tartsa ezt a költségvetést.  
 
C s e p r e g h y  Elemér alpolgármester: Hogyan látják annak lehetőségét, hogy ami-
kor nem lesznek adóbevételek, a támogatásokat havi rendszerességgel hogyan fogjuk 
tudni biztosítani a kft részére? 
 
Á g o s t o n n é  Dohányos Ivett irodavezető: Amikor az első üzleti tervet megláttam, 
az ügyvezetőt tájékoztattam arról, hogy havi szinten 4 millió Ft-ot egészen biztos, hogy 
nem fogunk tudni biztosítani. Ez a 31.876.000.-Ft-os összeg kezelhetőnek tűnik azzal, 
hogy ennek az összegnek egy részét zároljuk, cafetéria és számlavezetés. A nyári hóna-
pokban a csökkentett finanszírozást tudjuk biztosítani, ami csak a bérre és járulékaira  
lesz elég. A Kft. gazdálkodása hasonlítani fog az önkormányzat gazdálkodásához. 
Nagymértékben függ attól, hogy a működőképesség megőrzését szolgáló támogatást 
milyen ütemben fogjuk tudni lehívni. Ezt három részben lehet beadni, áprilisban, szep-
temberben, s ha nagyon szükséges, még novemberben is. A likviditás tervezésénél visz-
szatérünk az áprilisi beadásra. Ha az tud realizálódni, akkor helyreállhat a Kft. finanszí-
rozása, ugyan úgy az önkormányzatnak is. Az intézmény és gazdaságvezetők tudják, 
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hogy minden kifizetés előtt egyeztetés szükséges. Ha ez a továbbiakban is megmarad, 
akkor az önkormányzat, intézmények működőképesek maradnak. 
 
P a p p   Zoltán képviselő: Egyetértek azzal, hogy ne írjunk elő olyan árbevételt a Kft. 
részére, amit nem tud teljesíteni. Ennek a tavalyi év egy tipikus példája volt.  
Finanszírozásilag, ha kell a 13 ember a város működtetéséhez, akkor kell a fedezetet 
biztosítani. A Kft-nek a bérleti díjakat folyamatosan be kell szedni, mert ez az egyik be-
vételi forrása, a másik bevételi forrás az önkormányzat.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Amit mi adunk, annak jó részét állami támogatásból 
megkapjuk a település üzemeltetéséhez.  
 
Az Ügyrendi és Pénzügyi, valamint a Városfejlesztési Bizottságok a módosított üzleti 
tervet javasolják elfogadni.  
 
Egy határozati javaslatba került megfogalmazásra az üzleti terv elfogadása, mely tar-
talmazza a cafetéria és a számlavezetési díj zárolását, valamint a csökkentett létszámmal 
való működést. (2 fő munkaviszonyának megszüntetése.) 
 
Kérem, aki egyetért az ismertetett határozati javaslattal, szavazza meg. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – 1 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta: 
(A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Településgazdálkodási kft. 2016. évi üzleti tervének elfogadása, Kft. létszámá-

nak csökkentése 
 

7/2016. (I. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Településgazdálkodási Kft. a határozat mellék-
lete szerinti, 2016. évre vonatkozó Üzleti tervét az alábbi 
módosításokkal fogadja el:  
- a cafetéria és a számlavezetési díj, valamint járulékainak 
összegét zárolja.  
 
- A Képviselő-testület 2016. 03. 01-től 1 fő asztalos, 2016. 
07. 01-től 1 fő adminisztrátor álláshelyet megszünteti.  
 
Megbízza az ügyvezetőt a szükséges munkáltatói intézke-
dések megtételével és az üzleti terv jelen határozatban fog-
laltak szerinti átdolgozásával.  
 
Határidő: februári soros testületi ülés 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
              Pap Csaba ügyvezető 

 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom a 3b előterjesztés tárgyalását, mely a Kalo-
csa Róza Kft. 2016. évi Üzleti terve tárgyában készült.  
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Az előterjesztést szakterületenként, szintén valamennyi önkormányzati bizottság tár-
gyalta, kérem javaslatukat ismertetni.  
 
Dr. F r i t z   Izabella képviselő: A Kulturális és Szociális Bizottság javasolja elfogadni 
a határozati javaslatot.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: Együttes ülésen tárgyaltuk az előterjesztést, ahol mindkét 
bizottság javasolja elfogadni a határozati javaslatot mellékletével együtt.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: A Felügyelő Bizottság tárgyalta az üzleti tervet, ké-
rem javaslatukat ismertetni.  
 
Á d á m   Andrásné FEB elnök: A Felügyelő Bizottság a Kft. eredeti üzleti tervét tár-
gyalta, ami a strandra és a kemping működtetésére vonatkozik, azt nem. Az eredeti üz-
leti tervet javasolja elfogadni.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Az előterjesztés három határozati javaslatot tartal-
maz. Mivel ehhez kapcsolódóan kérdés, vélemény nincs, kérem, aki azzal egyetért, sza-
vazza meg.  

 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Kalocsa Róza Kft. 2016. évi Üzleti tervének elfogadása 

 
8/2016. (I. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Kalocsa Róza Nonprofit Közhasznú Kft. 2016. 
évi Üzleti tervét a határozat melléklete szerinti tartalom-
mal elfogadja.  
  
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester  
              Jankó Erzsébet ügyvezető 
 

 
V a r g a   Gusztáv polgármester: A 2. sz. határozati javaslatot a Kulturális és Szociális 
Bizottság javasolja elfogadni. Az együttes bizottsági ülésen az a döntés született, hogy 
erről a döntést halasszuk februárra, amikor már jelen tud lenni az ülésen az ügyvezető 
Asszony.  
 
Kérem, aki így elfogadja a 2. sz. határozati javaslatot, szavazza meg.  

 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Kalocsa Róza Kft. 2016. évi Üzleti tervének (fürdő és kemping) februári tár-

gyalása 
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9/2016. (I. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a strandfürdő és kemping 2016. évi üzleti tervé-
nek tárgyalását a február 11-i soros ülésére halasztja.  
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester  
              Jankó Erzsébet ügyvezető 
 

 
V a r g a   Gusztáv polgármester: A Városfejlesztési Bizottság a 3. határozati javaslatot 
nem javasolja elfogadni. Én javaslom a 3. sz. határozati javaslatot elfogadni, ugyanis a 
Kalocsa R. Kft. ügyvezetője kész arra, hogy ez évben üzemeltesse a fürdőt, az üzleti 
tervet az Ő véleményének kikérésével készítettük el, az üzemeltetés minden kockázatát 
ismeri. A Településgazdálkodási Kft. örülne annak, ha a fürdőt nem neki kellene üze-
meltetni, hanem a településgazdálkodási és egyéb vállalkozási feladatok végzésével 
lenne elfoglalva. Vesztenivalónk nincs. Eddig a strand korábbi üzemeltetőinél rosszul 
működött. Most egy új szellemű működés következhet, a hagyományos értékeket meg-
tartjuk, s remélhetőleg tudunk újítani.  
 
Javaslom elfogadni a 3. sz. határozati javaslatot. Kérem, aki azzal egyetért, szavazza 
meg.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – 2 nem szavazattal és 1 tartózkodással – az 
alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 
fő.) 
Tárgya: Fürdő, kemping Kalocsa Róza Kft.-nél történő működtetése 

 
10/2016. (I. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a strandfürdő és kemping működtetését 2016. 
március 1. napjától gazdasági társasága, a Kalocsa Róza 
Nonprofit Közhasznú Kft útján látja el. 
Egyidejűleg a strandfürdő és kemping bérletére a Telepü-
lésgazdálkodási Kft-vel fennálló szerződés 2016. február 
29. napjától, közös megegyezéssel történő megszüntetését 
kezdeményezi.  
 
A határozatban foglaltaknak megfelelően a Kalocsa Róza 
Kft. létesítő okiratának módosítása és a feladat-ellátási 
megállapodás tervezete a testület februári soros ülésére ke-
rüljön előterjesztésre. 
  
Határidő: februári soros ülés 
Felelős: Varga Gusztáv  
             polgármester  
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II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Mezőkovácsháza Városi Önkormányzat 2016. évi 

költségvetési rendelet-tervezetének tárgyalása 
   
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Varga Gusztáv 

polgármester 
 
  
V a r g a  Gusztáv polgármester: Nem könnyű feladat egy költségvetés előkészítése. 
Sok pozitívumot és feladatot tartalmaz számunkra. Azt lehet látni, hogy finanszírozá-
sunk az előző évhez képest egy kicsit javult. Nem olyan jelentős mértékben, mint ahogy 
szerintünk szükség lenne rá, hiszen továbbra is az adóerő-képességünk miatt a Kormány 
elvont tőlünk beszámításként 40 millió Ft-ot. Ha ez az elvonás nem lenne, akkor elérhe-
tő lenne a nullás költségvetés.  
 
A köznevelési feladatok támogatása 9.866 eFt-tal nő. Ez elsősorban bérként jelenik meg 
nálunk, hiszen a pedagógus végzettséggel rendelkező szakmai segítők többletjövedelme 
4,3 millió Ft lesz, a pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő tá-
mogatása pedig több mint 1 millió Ft lesz.  
 
A gyermekétkeztetés támogatása is jelentősen nő. 9.816.934.-Ft-tal. Ez elsősorban an-
nak köszönhető, hogy a gyermekek közül nagyon sokan ingyenes étkezésre lesznek jo-
gosultak. Idáig pályázat útján voltunk csak képesek a rászoruló gyermekek szünidei ét-
kezését biztosítani, most erre is kapunk 2.303.500.-Ft normatívát. Összesen szociális és 
gyermekjóléti feladatokra csaknem 40 millió Ft-tal kapunk többet.  
 
Ingatlanértékesítésből származó bevételre 5 millió Ft-ot terveztünk, aminek egy részét 
már teljesítettük is, mert egy ingatlant már értékesítettünk. Remélhetőleg, több ingatlant 
is tudunk majd értékesíteni.  
 
A költségvetés tartalmazza azt a 34 millió Ft kiadással fenyegető összeget, amely az 
Aditus Kft. elleni perben van ellenünk I. fokon megítélve. Február közepén lesz a tár-
gyalás, reméljük, hogy nem kell az egész összeget kifizetnünk. Ha igen, akkor kerülhe-
tünk bajba a finanszírozásban, mert Ők biztosan le fogják inkasszózni az összeget.  
 
Megkérem, Ágostonné Dohányos Ivett irodavezetőt, egy pár gondolatot mondjon el a 
költségvetésről.  
 
Á g o s t o n n é  Dohányos Ivett irodavezető: A 2016. évi költségvetés főösszege vár-
hatóan 1.254.150 eFt lesz. A költségvetési bevételek és kiadások különbözete 108.044 
eFt, ebből 34 millió Ft-ra hosszúlejáratú működési hitelfelvételt terveztünk az Aditus 
Kft. peresített követelése miatt. Így összességében a működési hiány 74.044 eFt..  
 
Az önkormányzati költségvetés 1.180.820 eFt, a Polgármesteri Hivatal költségvetési fő-
összege 138.114 eFt.  
 
Az előterjesztésben próbáltuk bemutatni azokat a bevételeket, kiadásokat, amelyek 
meghatározzák majd 2016. évben az önkormányzat működését. Beépítettünk minden 
olyan döntést, amelyet a Képviselő-testület a költségvetési koncepciónál a 407/2015. sz. 
határozatában megjelölt, valamint Polgármester úr, Jegyző Asszony, és a bizottságok 
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javaslati is szerepelnek a költségvetés tervezetében.  
 
Az önkormányzatunk finanszírozását javarészt a feladat-alapú finanszírozás teszi ki. Itt 
majd 50 millió Ft-os támogatás-növekedésről beszélhetünk, de szerkezeti átalakítások-
nak is köszönhető, hiszen a gyermekjóléti központ kialakítására 26 millió Ft-ot kaptunk. 
A szociális jogszabályok változása kapcsán az ingyenes gyermekétkeztetés miatt is je-
lentősen nőtt az önkormányzat támogatásának az összege.  
 
2015. évben 41.365 eFt-ot, míg 2016. évben 40.646 eFt-ot vont el az Állam a kötelező 
feladatok finanszírozásából. Általában ez az az összeg, amit az önhiki-n megpályázunk, 
s eddig megnyert az önkormányzat. Bízom benne, hogy ez a továbbiakban is így fog 
maradni.  
 
Tartottunk tőle, hogy a pénzbeli szociális ellátásokhoz való hozzájárulás összege csök-
kenni fog, de örömmel vettük, hogy nem csökkent, fél millió Ft-tal nőtt az összeg. Ez a 
normatíva nyújt fedezetet többek között a települési segélyrendelet megvalósítására, va-
lamint a szociális alapfeladatok, valamint a közmunka programok önerejének a finanszí-
rozására.  
 
A K&H Banknál most fog lejárni a szennyvíz II. ütem hitele, ami 116.322 eFt. Ez szep-
temberben esedékes. A költségvetés elfogadását követően meg kell kezdeni a majd ezer 
számlának a zárását.  
 
A bizottsági tárgyalásnál alaposan átbeszéltük a költségvetést. Ennek ellenére elmond-
hatom, hogy az Aditus per nélküli 74. millió Ft-os hiány még mindig magas. Jó eséllyel 
40 millió Ft pályázható. Tartok attól, ha a hiány összegét nem sikerül lejjebb vinni, ak-
kor az veszélyeztetheti a működést.  
 
Intézményi egyeztető tárgyalásokat kell majd tartani. Szeretném, ha a Képviselő-testület 
hozna egy olyan határozatot – ez az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság által megfogalma-
zódott – hogy 84 millió Ft lenne a hiány összege oly módon, hogy az az Aditus követe-
lését is tartalmazza.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Ez egy tervezet, nem biztos, hogy ugyan ez lesz a 
végleges költségvetés, amit a február 11-i ülésén fog tárgyalni a Képviselő-testület. Se a 
létszám, a dologi költség, és a bérköltség sem kőbevésett. Arra kell törekedni, hogy a 
működési célú hiány összege 50 millió Ft-nál semmi esetre sem legyen magasabb. Az-
zal akkor is meg kell birkózni, ha semmi működési célú támogatást sem kapunk. A per-
ben elveszített pénzre hitelt lehet felvenni, de a működési hiányra nem.  
 
Kérem irodavezető-asszonyt, az ülés végén ismertesse az intézményvezetőkkel, hogy 
kinek mely időpontban lesz az egyeztető tárgyalása. E megbeszélésre minden képvise-
lőt, bizottsági elnököt várunk.  
 
Először az általános véleményt, javaslatot kérem majd a képviselőktől ismertetni ha 
van, majd pontonként szavazunk a költségvetésről.  
 
Dr. F r i t z   Izabella képviselő: A Kulturális és Szociális bizottság is hosszasan vitá-
zott a költségvetésről. A megszorításokat mi is értjük. Az alapellátó orvosok részére 
szintén nincs tervezve támogatás. Összesen talán 600 eFt van tervezve a 6 alapellátó or-
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vosra. Ez minimális összeg. Ez az év megint úgy indul, mint a tavalyi. Úgy látszik, a ta-
valy októberi vita megint ki fog éleződni, amit nem szerettem volna. Az alapellátás biz-
tosítása önkormányzati kötelező feladat. Az alapellátásra nincs semmi fedezet, ennyire 
nem vagyunk fontosak az önkormányzat számára.  
 
A határozati javaslat 9. pontjához sincs tervezve fedezet. Az elmúlt évben még egy cse-
kély összeg, 200 eFt volt tervezve. Mindenkit arra kérek, hogy hol lehet még megszorí-
tást tenni, kiről lehet még egy bőrt lehúzni, gondoljunk arra, hogy annak mi lehet az ára.  
 
C s e p r e g h y  Elemér alpolgármester: Az előterjesztésben szerepel 1 fő aljegyző. 
Jegyző asszonynak mi a terve? 5. oldal 3. bekezdésében lévő megbízási díj 4 főnek 3 
hónapra bruttó 50 eFt/fő/hó micsoda?  6. oldal 2. bekezdésében a településüzemeltetési 
feladatokkal kapcsolatban 2 millió Ft többletkiadás mit tartalmaz? 
 
S z ű c s   Judit képviselő: Ezen a héten, az elmúlt két bizottsági ülésen többször akadt 
olyan helyzet, leginkább a költségvetés tárgyalásakor, amikor Polgármester úr és Én 
nem értettünk egyet. Szeretném megkérni Polgármester urat, hogy legyenszives és ezen-
túl próbáljon uralkodni az indulatain.  
Nekem olyan főnökeim voltak eddig az életemben, akik a vitákat és a vélemények 
egyeztetését mindig úgy oldották meg, hogy nekem soha nem kellett félnem, nem kel-
lett félnem attól, hogy engem valamilyen jelzőkkel illetnek, vagy olyan helyzetbe kerü-
lök, ami miatt nekem szégyenkeznem kell, vagy esetleg meg kell gondolnom, hogy eb-
ből a székből felálljak. Többször hangoztattam, hogy annyira a határán vagyok ennek a 
testületi munkának, hogy legszívesebben felállnék, mert megalázónak tartom azokat a 
helyzeteket, amikbe időnként belekerülök, pedig meggyőződésem, hogy azért ültettek 
ide, hogy véleményemmel őszintén és bátran képviseljem a város érdekeit, és csak a 
képviselő-társaim biztatásának köszönhető, hogy még nem álltam fel.  
Amikor polgármester úr a képviselői határozatot, melyben a háziorvosok alapellátását 
megszavazta a testület, a város gazdasági érdekeire hivatkozva megvétózta, akkor még 
azt is elárulom, hogy több képviselő-társamat arra buzdítottam, hogy oszlassuk fel ma-
gunkat, és legyen egy új szavazás, mert annyira azt éreztem, hogy nincs bizalom Pol-
gármester úr és a Képviselő-testület között.  
Engem olyan emberek tanítottak a demokráciára, akik a városban nagyon sokat tettek 
társadalmi munkában a városért. Lehet azt mondani, hogy én az anyatejjel szívtam ma-
gamba ezt a munkát, mert Édesanyám is képviselő volt a régmúltban. Kérem polgár-
mester urat, fogadja el, ha köztünk valamilyen vita van, hogy ez nem politikai indíttatá-
sú, ennek sincs semmi hátsó szándéka. Mindannyian azért vagyunk itt, hogy a várost 
előre vigyük. Több olyan eset is volt, hogy sikerült engem meggyőzni arról – bár nem 
hiszem a mai napig sem, hogy a „kitörési pont a háztáji gazdaságokból – egy nagyon 
pozitív dolog lesz, de úgy gondoltam, hogy meghajlok Polgármester úr érvei előtt, és 
próbáljuk meg, hogy ennek a 20 embernek legyen munkahelye.  
 
Nagyon kérem, ha bármikor ilyen vita van közöttünk, ne vegyük fel a kesztyűt. E testü-
letben senki nem a saját pecsenyéjét sütögeti, mindenki a városért dolgozik, hittel, lel-
kesedéssel, rengeteg olyan munkával, amit a saját szabadidejéből áldoz fel. Bízom ben-
ne, hogy ez a csapatmunka úgy fog tovább zajlani, hogy ilyen atrocitás nem fog többet 
engem érinteni. 
 
Á g o s t o n n é   Dohányos Ivett irodavezető: A 2 millió Ft:a 37. oldalon található a 
2016. évi anyag és eszközlista igény , itt 6.800 eFt van beállítva, de mivel a tavalyi évi 



 16 

előirányzat 1 millió Ft-ról indult, s láttuk, hogy nem volt elég, ezért 2 millió Ft került 
tervezésre a 6.800 eFt-tal szembe.  
 
Dr. S z i l b e r e i s z  Edit jegyző: Aljegyző tervezését lehetővé teszi a törvény. Az 
SZMSZ számol az aljegyzővel. Tavaly azért nem került betöltésre az állás, mert ezzel 
hozzájárultunk a költségvetési hiány csökkentéséhez. Az intézmény-egyeztető tárgyalá-
sok előtt állunk. Kértem a költségvetési irodavezetőtől, hogy mivel tavaly is meg volt az 
álláshely, ezzel tervezzen. Célszerű betölteni az aljegyzői állást egy járási székhely tele-
pülésen. Az, hogy betöltésre kerül az álláshely, vagy nem, az egyeztető tárgyalások 
függvénye is.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Szűcs Judit képviselő asszony felvetésére: Nem min-
dig érzem azt, hogy a város érdekében dolgoznak a képviselő-társaim, például Te is Ju-
dit. Gyakran úgy érzem, hogy valamilyen vélt ideológia mentén dolgoztok, és időnként 
az is motivál benneteket, hogy ha én javaslok valamit, s az jó volna, akkor gyengítsétek 
egy kicsit. Nem tudok mást tenni, ezt így érzem. Ha nem így van, akkor legyetek szíve-
sek, tegyetek gesztusokat annak érdekében, hogy ezt ne így érezzem. Eszméletlen csú-
nyán viselkedtél akkor, amikor Simonka képviselő úr itt volt, ezt elmondtam neked. 
Nem hoztam nyilvánosságra sehol. Azzal nagy kárt okoztál a városnak. Egy nagy támo-
gatónkat, segítőnket bizonytalanítottad el, hogy kovácsházának érdemes-e segíteni. Ilyet 
képviselő nem csinál akkor sem, ha ideológiailag más a véleménye. Összekeverted a 
szezont a fazonnal. Ilyeneket nem szabad csinálni. Nyilván fejlődni fogsz majd képvise-
lői munkád során, de tanulnod kell, ezt hidd el. Azt ne felejtsd el, hogy Én már több 
mint 20 éve itt vagyok, szereztem egy csomó tapasztalatot. Engem a lakosság több sza-
vazattal, mint némelykőtöket képviselőnek, választott polgármesternek. Itt csak egy 
szavazatot lehet leadni. Nem érzem tőletek azt a bizalmat, amit kellene hogy érezzek 
azért, mert ugyan az a lakosság engem is ide választott. Ne tévesszétek össze, közel 
nincs annyi jogosítványotok, mint egy polgármesternek, de felelősségetek sincs akkora. 
Nem érzem, hogy Ti ezzel tisztában volnátok. Én nagyon sok bántást szenvedek el Tő-
letek. Biztos voltam benne, hogy nektek megfordul a fejetekben az, hogy a Képviselő-
testületet feloszlassátok. Lehet, hogy meg van rá a lehetőségetek, de ez a demokráciával 
való visszaélés. Nem Ti választottátok a Képviselő-testületet, hanem a lakosság. Sértett-
ségből ilyet, még eszetekbe se volna szabad hogy jusson ilyen dolog. Ha eszetekbe jut, 
akkor azt jelenti, hogy baj van egy kicsit a gondolkodásotokkal. Amikor összecsatta-
nunk időnként egymással, az pontosan az, hogy másként gondolkodunk. lehet, hogy én 
a 20 éves önkormányzati tapasztalatom kapcsán is, lehet, hogy a rám leadott több sza-
vazat és nagyobb felelősség kapcsán is más a gondolkodás-módom. nagyon sokszor el-
mondtam, hogy megértem a véleményeteket, többet kellene beszélgetnünk. Most is arra 
kérlek Benneteket, hogy keressetek, az irodám ajtaja nyitva áll. Kérlek benneteket, ha 
bármelykőtökben kétség, gond merül fel, az irodámban beszéljük meg. Természetesen 
tisztában vagyok azzal, hogy legfőbb politikai döntéshozó szerv a Képviselő-testület. El 
kell itt bizonyos dolgokat mondani. Most, egy költségvetés tervezése kapcsán lehet, 
hogy nagyon fontos dolgokról más irányba visszük el a figyelmet, s vannak, akik meg-
sértődnek bizonyos dolgokon, s utána mindenre „nem”-mel fognak szavazni. Erre már 
volt példa.  
 
Bizottsági ülésen is elmondtam, szégyellem, és nem szeretem,hogy néha nem tudok 
magamon uralkodni, ezen majd igyekszem változtatni. Ott az indulatért elnézést kérek. 
A tények úgy vannak, ahogyan elmondtam.  
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Dr. F r i t z   Izabella képviselő: Ezeket a problémákat többen éreztük. Kérem, hogy 
ideológiamentesen döntsünk. A pártállás többünket hidegen hagy. Tudom, hogy sokkal 
több jogosítvánnyal és felelősséggel rendelkezik polgármester úr, de próbáljon bennün-
ket partnerként kezelni, és ne alá-fölérendeltként, amit többen érzünk. Ehhez én sem 
vagyok hozzászokva, én partnerként viszonyulok kollégáimhoz. Többünkben ez okoz 
feszültséget. Ha az ember rávilágít egy-egy problémára, ami a város életére igen is nagy 
hatással lehet, nem a saját pecsenyénket sütögetjük, a döntéseket a város meg fogja 
érezni. Én ezt már többször elmondtam. Próbáljuk egymást partnerként kezelni, s meg-
hallgatni egymást.   
 
 
Kálmán András képviselő megérkezett a Képviselő-testület ülésére (Jelenlévő képvi-
selők létszáma: 9 fő.) 
 
 
S z ű c s   Judit képviselő: Én minden egyeztetésre, háttérbeszélgetésre elmegyek. Pró-
bálok tájékozódni, minden információt megszerezni. Nekem nagyon furcsa volt az or-
szággyűlési képviselő úr stílusa. Nagyon nehezemre esett ott, akkor képviselőnek lenni 
indulat nélkül, és korrektül beszélgetni, ami baráti beszélgetésnek indult, de egy elég 
rossz fordulatot vett. Nyilván, hogy én is hibás vagyok, mert ezt a stílust nem tudtam 
kezelni. Nekem olyan főnökeim voltak, hogy soha nem kellett félnem attól, hogy őszin-
tén elmondom az aggályomat, soha, és most sem kell félnem attól, úgy érzem, ha azt 
egy megfelelő mederben, egy megfelelő partneri viszonyban teszem. Én nem érzem azt, 
amit Polgármester úr érez, nyilván Simonka országgyűlési képviselő úr se szokta meg 
azt, hogy valaki kérdez. Nem biztos, hogy túl gyakran, túl sűrűn kérdeznek tőle dolgo-
kat. Én úgy gondoltam, hogy egy város képviselőjeként bátran kérdezhetek a Projekt-
felügyeletről, az aggályaimról, de úgy látszik, hogy ez nem így van. Nem gondolom, 
hogy a városnak kárt okoztam. Nyilván nem fogom keresni a baráti kapcsolatot vele, de 
nem gondolom, hogy egy képviselő nem kérdezhet. Nem gondolnám, hogy ezzel átlép-
tem egy határt, s nem gondolom, hogy ezzel ártottam a városnak.  
 
Ha Polgármester úr úgy érzi, hogy ezzel a polgármesteri munkát hátráltattam, és abban 
a politikai körben polgármester úrnak ártottam, ezért Polgármester úrtól már elnézést 
kértem. Én úgy gondolom, hogy mint képviselő bátran kérdezhetek.  
  
Nekem az őszinte véleménynyilvánításomból és kérdezésemből még soha ilyen problé-
mám nem volt. Kérem, hogy ne vegyük fel a kesztyűt és politikai csatározások itt ne 
folyjanak.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: 4 fő megbízási díja: Ahhoz, hogy munkánkat a mara-
dék négy évre jól meg tudjuk tervezni,szükség lenne egy nagyon részletes probléma, il-
letve lehetőség térképre, melyet úgy méretnék fel, hogy egy-egy ember egy-egy utca-
szakaszon végigmenne, felmérné, hogy mi a lehetőség, gond, vélemény, a lakókkal be-
szélgetne. E véleménykérés végén alakulna ki a probléma, illetve lehetőség térkép, ami 
a hátralévő négy évben a munkánkat befolyásolná. Erre kérném a megbízási díj össze-
gét.  
 
600 eFt van tervezve az orvosok támogatására. Novemberben 900 eFt-ot szavazott meg 
a Képviselő-testület az orvosok támogatására. Személyesen beszélgettem az orvosokkal. 
egy orvos kivételével nem fogadták el a támogatás összegét az orvosok. Ki a város gaz-
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dasági helyzetét megértve, ki pedig sértettségből nem tartott rá igényt. Van közöttünk 
egy szerződés-kiegészítés, mely azt mondja, hogy az önkormányzat támogatásban ré-
szesíti az orvosokat, összeg megjelölése nélkül. A tavalyi döntésre nem volt meg a fe-
dezet. Most meg lesz a fedezet, mert a költségvetésben tervezésre kerül.  
 
Dr. F r i t z   Izabella képviselő: 150 eFt-ot személyenként azért nem fogadtuk el, mert 
ez az összeg nem fog rajtunk segíteni. Ez annyira megalázóan kevés összeg lenne, és 
most fejenként 100 eFt van tervezve. Ez lelkileg olyan elkeseredett hangulatba fogja 
tolni az alapellátást végző orvosokat, hogy baj lesz. Nem azért nem fogadtuk el a 150 
eFt-ot, mert megalázónak tartottuk, hanem azért, mert megalázónak tartottuk, hogy az 
önkormányzatnak ennyit jelentünk. Ez a fajta önkormányzati hozzáállás tragédiába fog-
ja sodorni az alapellátást. 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A határozati javaslat 12 pontot tartalmaz, melyekről a 
bizottságok szavaztak. Három darab új javaslat fogalmazódott meg. Az 1, 2, 3, 4, 6, 7, 
8, 10, 11. pontokat mindhárom bizottság egyhangúlag javasolja elfogadni. Javaslom 
ezekről a pontokról a szavazás megkezdését.  
 
Kérem, aki egyetért a határozati javaslat 1. pontjával, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a javas-
latot elfogadta. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A határozati javaslat 2. pontját a következőkkel javas-
lom kiegészíteni: számlavezetési díj és járulékai együttes összegét zárolja. Kérem, aki 
ezzel egyetért, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a javas-
latot elfogadta. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A határozati javaslat 3. pontját módosítás nélkül ja-
vaslom elfogadni. Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a javas-
latot elfogadta. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A határozati javaslat 4. pontját is módosítás nélkül ja-
vaslom elfogadni. Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a javas-
latot elfogadta. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A határozati javaslat 6. pontját is módosítás nélkül ja-
vaslom elfogadni. Kérem, aki azzal egyetért, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a javas-
latot elfogadta. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A határozati javaslat 7. pontját a mai ülésen korábban 
tárgyaltakkal egyezően, 31.876.000.-Ft-ban javaslom elfogadni. Kérem, aki ezzel egyet-
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ért, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – 1 tartózkodással – a javaslatot elfogadta. (A 
döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A határozati javaslat 8. pontját változtatás nélkül ja-
vaslom elfogadni. Kérem, aki azzal egyetért, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – 1 tartózkodással – a javaslatot elfogadta. (A 
döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A határozati javaslat 10. pontját is módosítás nélkül 
javaslom elfogadni. Kérem, aki azzal egyetért, szavazza meg.  

 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a javas-
latot elfogadta. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A határozati javaslat 11. pontját is módosítás nélkül 
javaslom elfogadni. Kérem, aki azzal egyetért, szavazza meg.  

 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a javas-
latot elfogadta. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: A határozati javaslat 5. pontjával kapcsolatban eltérő 
vélemények alakultak ki: Az előterjesztés 8,75 fővel számol a Gyermekjóléti központ 
esetében, az intézményvezető pedig 9 fővel számol úgy, hogy többletköltséget nem igé-
nyelt. 9 fővel és pénzügyi támogatás nélkül javaslom elfogadni az 5. pontot. Kérem, aki 
ezzel egyetért, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a javas-
latot elfogadta. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: A határozati javaslat 9. pontjával kapcsolatban: Ami-
kor az előzetes megbeszélés volt, arról döntöttünk, hogy tavaly inkább vitákat generált a 
támogatás, hiszen némelyik civilszervezet olyan csekély összegű támogatást kapott, 
hogy azt sértésnek vette, ezért inkább nem támogatjuk őket ilyen módon. Az egyik civil 
szervezet arról tájékoztatott, hogy Kálmán András tanácsnok segítségével 230 eFt-ot 
nyertek működési célú támogatásra, s megköszönték a Képviselő-testület effajta segít-
ségét. Ezt ajánljuk ez évben is a civil szervezeteknek, egyházaknak. A polgárőrség több 
mint egy millió Ft-ot nyert működési célú támogatásra, ezért ott indokoltnak tartjuk a 
tárgyalások megkezdését.  
 
Dr. F r i t z   Izabella képviselő: Igen, tavaly egyes civil szervezetek meg is sértődtek 
az összeg láttán. Tavaly arról beszéltünk, hogy a 600 eFt-ot közös kasszába tesszük és 
tervezzük, mert ha nem lesz elkülönítve ez az összeg, akkor később nem lesz mihez 
nyúlni. 
  
K á l m á n   András képviselő: Járhatóbb út, hogy a civil szervezeteket inkább pályá-
zatokhoz segítsük hozzá. Minden civil szervezetnek elkészítettük a működés célú és a 
szakmai programját is, az egyházaknak is. Van egy bizonyos összeg elkülönítve, hogy 



 20 

ha azok a civil szervezetek, akik tudnak pályázni, és bruttó finanszírozásúak, de utófi-
nanszírozottak, azoknak a beruházásait az önkormányzat megelőlegezi.   
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: A likvidhitel keretet azért emeltük fel a tavalyihoz 
képest 15 millió Ft-tal, hogy ha a civil szervezetek olyan pályázatot nyújtanak be, amely 
utófinanszírozott, akkor nekik azt meg tudjuk előlegezni.  
 
Kérem, aki a 9. sz. határozati javaslattal egyetért, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – 1 nem szavazattal – a javaslatot elfogadta. (A 
döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: A 12. ponttal kapcsolatban a Kulturális és Szociális 
Bizottság ülése óta módosítás történt, az irodavezető javaslatára 84 millió Ft-ot javas-
lom elfogadni. Ezt a Városfejlesztési, valamint az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság is 
egyetértett. 
 
Kérem, aki a 84 millió Ft-os javaslattal egyetért, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a javas-
latot elfogadta. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Újabb javaslat: háziorvosi alapellátás 2016. évi mű-
ködésére 1.500 eFt átadott pénzeszközt biztosítsunk. Ez a KSZB javaslata. Ezzel kap-
csolatban nagyon hosszú vitát folytattunk le.  
 
A tavalyi támogatást az orvosok elutasították, egy orvos vette igénybe. Ez évre javas-
lom 600 eFt tervezését. Beszéltem az orvosokkal. Számomra az derült ki, hogy a mun-
kájuk elismerését célzó gesztust várják az orvosok. Ez egy-egy jó beszélgetés, tanács-
kozás, esetleg az, hogy az alapellátó orvosok tájékoztassanak bennünket tevékenységük-
ről, hogy elismerésünket fejezhessük ki. Ezek az orvosok vállalkozó háziorvosok. Egy 
vállalkozói szerződés alapján látják el az önkormányzat kötelező feladatát. 
 
Az Ügyrendi és Pénzügyi, valamint a Városfejlesztési Bizottság nem támogatta a Kultu-
rális és Szociális Bizottság javaslatát. Ha a Kulturális és Szociális Bizottság javaslatát 
elfogadja a Képviselő-testület, akkor 3 millió Ft-tal nő a hiány összege.  
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Előző pont: 84 millió Ft a maximális hiány 
összege. Polgármester úr és Szűcs Judit vitája kapcsán bebizonyítottuk, hogy tényleg a 
városért próbálunk dolgozni. Az előző évben megállapított hiány összege 120.827 eFt 
volt.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Közösen fogadtuk el a gazdasági programot, amely 
szerint nullára kellene levinni a hiány összegét. Az irodavezető asszonynak az a javasla-
ta, hogy amíg működési célú támogatást tudunk a Kormánytól igényelni, és lesznek 
olyan kötelező feladatok, amelyet 100 %-ban nem finanszíroz le a központi költségve-
tés, addig tervezni kell költségvetési hiányt. Hajlandó vagyok azt elfogadni, de annak a 
mértéke olyan legyen, hogy ha nem kapunk támogatást, akkor is tudjuk a költségvetést 
teljesíteni. .  
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Dr. F r i t z   Izabella képviselő: Ha erre az évre nem kell iparűzési adót fizetnünk, ak-
kor az 1,5 millió Ft már alaptalanná válik. Semmiképpen nem 3 millió Ft-ról van szó. 
Erre az évre 1,5 millió Ft-ról van szó, amit ne kelljen befizetni, ezzel a mi költségveté-
sünk is javuljon, tervezhetőbb legyen. Nagyon sok más településen ez így történik.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Amikor Kovácsháza életéről döntünk, akkor ne más 
településekkel példálózzunk. Mezőkovácsháza nagyon jó kisváros, fejlődőképes járási 
székhely. A mezőkovácsházi járás legjobb települése. Másmilyen, nem összehasonlítha-
tó a többivel. Ha nincs iparűzési adó bevétel, nem tudunk kinőni a többi település közül.  
 
A háziorvosi alapellátás 2016. évi működtetésére átadott pénzeszköz 1.500 eFt legyen.  
 
Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – 4 nem szavazattal és 1 tartózkodással – a ja-
vaslatot nem fogadta el. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 
fő.) 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A következő javaslat: A bizottságok javasolják a 
Képviselő-testületnek a helyi adó rendeletben a háziorvosok és védőnők, valamint a 
fogorvosok számára a helyi iparűzési adómentességet megállapítani.  
 
Kérem, aki e javaslattal egyetért, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – 3 nem szavazattal és 1 tartózkodással – a ja-
vaslatot elfogadta. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 
 
 
Dr. Fritz Izabella képviselő elment a Képviselő-testület üléséről. (Jelenlévő képvise-
lők létszáma: 8 fő.) 
 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A következő javaslat: A két bizottság javasolja a Ren-
dezvényterv 1.500 eFt-tal történő csökkentését azzal a kiegészítéssel, hogy a 
2016.07.08-án megrendezésre kerülő Vándorgomba rendezvény kerüljön bele a rendez-
vénytervbe támogatás nélkül. 
 
A könyvtárvezető bérét 30 eFt/hó + járulék összeggel kívánja megemelni 2016. 03.01-
től. 
A két bizottság javasolja továbbá, hogy a Humán Szolgáltató Központ gazdasági veze-
tőjének bére is kerüljön felülvizsgálatra a testületi ülésig. Itt én javaslom, hogy a gazda-
ságvezető bére 2016. március 1-től 14.000.-Ft-tal emelkedjen.  
 
Kérem, aki e javaslattal egyetért, szavazza meg.  
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a javas-
latot elfogadta. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: 15. A két bizottság javasolja a Bursa Hungarica ösz-
töndíj keretösszegének 500 eFt-tal történő csökkentését. 
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Az orvosi ügyelet tekintetében a Képviselő-testület kezdeményezze az érintett települé-
seknél a kötelező ügyeleti órák számának elemeléséből adódó többletköltségek arányos 
áthárítását. 
 
Kérem, aki e javaslattal egyetért, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a javas-
latot elfogadta. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
 
A Képviselő-testület a fenti részszavazások eredményeként az alábbi határozatot hozta: 
(A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8, illetve 9 fő.) 
Tárgya: Költségvetési rendelet-tervezet elkészítéséhez szempontok meghatározása 

 
11/2016. (I. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rende-
let-tervezet elkészítéséhez az alábbi szempontokat hatá-
rozza meg: 
 
1. Intézmények felhalmozási célú kiadásai az alábbiak 

szerint kerüljenek a költségvetési rendelet–tervezetben 
megtervezésre: 
• Önkormányzat: településüzemeltetési feladatokhoz 

kapcsolódóan 6.300 eFt 
• Polgármesteri Hivatal: felújítások 2.670 eFt, 

informatika: 3.359 eFt  
• A Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde fejlesztésére 

4.020 eFt-ot biztosít 
• A Humán Szolgáltató Központ részére 400 eFt-ot 

biztosít. 
2. A közalkalmazottak és munka törvénykönyve hatálya 

alá tartozó dolgozók részére betervezett étkezési 
utalvány, valamint a számlavezetési díj és járulékai 
együttes összegét zárolja. 

 
3. A Sportpálya fenntartására 1.207 eFt-ot biztosít. 
 
4. A települési támogatásra szánt keretösszeg: 

• Rendszeres települési támogatás 6.000 eFt 
• Rendkívüli települési támogatás 3.000 eFt 
• Köztemetés: 600 eFt 

 
5. A Kalocsa Róza Nonprofit Kft. finanszírozását 12.000 

eFt-ban határozza meg.  
6. A Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft.. 

finanszírozását 31.876 eFt-ban határozza meg.  
 
7. A strandfürdő és kemping működtetésére 8.000 eFt 

átadott pénzeszközt biztosít. 
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8. A Képviselő-testület a létszám állományának 

változásáról az alábbi döntést hozza: Az intézményi 
egyeztető tárgyalásokon kerüljön áttekintésre minden 
intézmény létszám állománya. 

 
9. Az általános célú tartalék mértékét 7.000 eFt-ban, a 

fejlesztési célú tartalék mértékét 15.000 eFt-ban 
határozza meg. 

 
10. A Képviselő-testület a szociális alapellátásokat 

érintően az alábbi döntéseket hozza: 
• A Gyermekjóléti Központ létszámkeretét 9 főben 

határozza meg. 
• A konyha működtetéséhez 2016. február 01-től 1 fő 

szakács, 1 fő adminisztrátor, 1 fő karbantartó, 0,25 
fő gépkocsivezető közalkalmazotti jogviszonyban 
történő foglalkoztatásáról dönt. 

 
11. Az átadott működési célú pénzeszközök tekintetében 

az alábbi döntéseket hozza: civil szervezetek, egyházak 
működtetésére támogatást nem állapít meg. A 
Polgárőrség helyi szervezetével tárgyalásokat 
kezdeményez a közüzemi díjak áthárításáról. 

 
12. Az intézményi egyeztető tárgyalások lefolytatása során 

törekedni kell arra, hogy a működési célú bevételek és 
kiadások különbözete a 84 mFt-ot ne haladja meg. 

 
13. A helyi adó rendeletben a háziorvosok és védőnők, va-

lamint a fogorvosok számára a helyi iparűzési adómen-
tesség kerüljön megállapításra.  

 
14. - A Rendezvényterv 1.500 eFt-tal történő csökkentésé-

ről dönt a Képviselő-testület azzal a kiegészítéssel, 
hogy a 2016.07.08-án megrendezésre kerülő Vándor-
gomba rendezvény kerüljön bele a rendezvénytervbe 
támogatás nélkül. 

  
- A könyvtárvezető bérét 30 eFt/hó + járulék összeggel 
megemeli 2016. 03.01-től. 

 
- A Humán Szolgáltató Központ gazdasági vezetőjének 
bére 2016. március 1-től 14.000.-Ft/hó összeggel emel-
kedik.  

 
15. - A Bursa Hungarica ösztöndíj keretösszegét 500 eFt-

tal csökkenti. 
 
- Az orvosi ügyelet tekintetében a Képviselő-testület 
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kezdeményezi az érintett településeknél a kötelező 
ügyeleti órák számának elemeléséből adódó többlet-
költségek arányos áthárítását. 

 
Határidő: A költségvetési rendelet-tervezet benyújtására 

2016.02.11-i Képviselő-testületi ülésre 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 
 
 

 
 
IV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A gazdasági társaságok Felügyelő Bizottságainak 

beszámolója a 2015. évi tevékenységükről, a 
2016. évi munkatervük elfogadása 

 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓI: FEB Elnökök 
 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Ezt az előterjesztést is valamennyi önkormányzati bi-
zottság tárgyalta szakmánként, kérem javaslatukat ismertetni.  
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: A Kulturális és Szociális Bizottság a Kalocsa Róza 
Kft. Felügyelő Bizottsága beszámolóját 2015. évi tevékenységükről, valamint a 2016. 
évi munkatervüket javasolja elfogadni. 
 
P a p p   Zoltán képviselő: Együttes ülésen tárgyaltuk az előterjesztést. Az előterjesz-
tésben írt mind a hat határozati javaslatot javasolják a bizottságok elfogadni.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény a beszámolókkal kapcsolat-
ban?  
 
C s e p r e g h y  Elemér alpolgármester: Kérem a Kalocsa R. Kft. FEB elnökét, hogy a 
fürdő nyitását február-március hónapban próbálják meg koordinálni, egyeztetni.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: A február 11-i ülésén tárgyalja a Képviselő-testület a 
Kalocsa Róza Kft. üzleti tervét, előzetesen a FEB ezt véleményezheti. 
 
Mivel több kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt 1. sz. 
határozati javaslattal, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Kalocsa Róza Kft. FEB beszámolójának elfogadása 

 
12/2016. (I. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Kalocsa Róza Kft. Felügyelő Bizottságának 
2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja, 
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és köszönetét fejezi ki a Felügyelő Bizottság tagjainak te-
vékenységükért. 
 
Határidő: a FEB értesítésére azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 

 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Kérem, aki egyetért a 2. sz. határozati javaslattal,  s 
azzal, hogy a Munkaterv kerüljön kiegészítésre a fürdő nyitásával kapcsolatos feladatok  
egyeztetésével, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Kalocsa Róza Kft. FEB 2016. évi munkatervének jóváhagyása 

 
13/2016. (I. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Kalocsa Róza Kft. Felügyelő Bizottságának a 
határozat melléklete szerint, az alábbi módosítással hagyja 
jóvá: Kerüljön betervezésre a fürdő nyitásával kapcsolatos 
feladatok egyeztetése.  
 
Határidő: FEB értesítésére azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv 
              polgármester 
 

 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Kérem, aki egyetért a 3. sz. határozati javaslattal,  
szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Településgazdálkodási Kft. FEB beszámolójának elfogadása 

  
14/2016. (I. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. 
Felügyelő Bizottságának 2015. évi tevékenységéről szóló 
beszámolójában foglaltakat elfogadja, és köszönetét fejezi 
ki a Felügyelő Bizottság tagjainak tevékenységükért. 
 
Határidő: a FEB értesítésére azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 
 

 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Kérem, aki egyetért a 4. sz. határozati javaslattal,  



 26 

szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Településgazdálkodási Kft. FEB 2016. évi munkaterve 

  
15/2016. (I. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. 
Felügyelő Bizottságának 2016. évi munkatervét a határo-
zat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 
Határidő: FEB értesítésére azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 

 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Kérem, aki egyetért az 5. sz. határozati javaslattal,  
szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Meszolgker Kft. FEB beszámolójának elfogadása 

  
16/2016. (I. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Mezőkovácsházi Meszolgker Kft. Felügyelő 
Bizottságának 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló-
jában foglaltakat elfogadja, és köszönetét fejezi ki a Fel-
ügyelő Bizottság tagjainak tevékenységükért. 
 
Határidő: a FEB értesítésére azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester  
 

 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Kérem, aki egyetért a 6. sz. határozati javaslattal,  
szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Meszolgker Kft. FEB 2016. évi munkaterve 

  
17/2016. (I. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Mezőkovácsházi Meszolgker Kft. Felügyelő 
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Bizottságának 2016. évi munkatervét a határozat mellékle-
te szerinti tartalommal elfogadja. 
  
Határidő: FEB értesítésére azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 
 
 
 

V. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött Együtt-
működési Megállapodások felülvizsgálata 

 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Varga Gusztáv 

   polgármester 
 

 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Az előterjesztést még a nemzetiségi önkormányzatok 
nem tárgyalták, de az előterjesztés úgy készült, hogy előzetesen kikértük véleményüket. 
Mindkét önkormányzat elnöke úgy nyilatkozott, hogy ők sem kívánják módosítani a 
köztünk lévő megállapodást. Az előterjesztést az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tár-
gyalta, kérem javaslatukat ismertetni.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: A Bizottság  javasolja elfogadni mindkét határozati javasla-
tot.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcso-
latban?  
 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, javaslom az 1. sz. határozati javaslat elfogadását.  
 
Kérem, aki azzal egyetért, szavazza meg. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodás 

változtatás nélküli hatályban tartása 
  
18/2016. (I. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal fennálló 
Együttműködési Megállapodást a nemzetiségek jogairól 
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése 
alapján felülvizsgálta, annak módosítását nem tartja szük-
ségesnek.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
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V a r g a   Gusztáv polgármester: Javaslom a 2. sz. határozati javaslat elfogadását.  
 
Kérem, aki azzal egyetért, szavazza meg. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Román Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodás 

változtatás nélküli hatályban tartása 
  
19/2016. (I. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Román Nemzetiségi Önkormányzattal fennálló 
Együttműködési Megállapodást a nemzetiségek jogairól 
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése 
alapján felülvizsgálta, annak módosítását nem tartja szük-
ségesnek.  

  
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 
 

 
 
VI. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Helyi Értéktár Bizottság beszámolója féléves 

tevékenységéről  
 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Mucsi Tiborné 

   TÉB elnök 
 
 

V a r g a   Gusztáv polgármester: Az előterjesztést a Kulturális és Szociális Bizottság 
tárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.  
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: A Bizottság  javasolja elfogadni a határozati javasla-
tot.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Szóbeli kiegészítésre megadom a szót Mucsi Tiborné 
elnök asszonynak.  
 
M u c s i   Tiborné elnök: A Települési Értéktár Bizottság eddig négy helyi értéket vett 
nyilvántartásba, köztük a Mezőkovácsháza gyalogos és kerékpártúra útvolanait. Amikor 
a bizottság ezen érték nyilvántartásba-vételéről döntött, akkor azok, akik aktívan hasz-
nálják az útvonalat, szóvá tették, hogy ez az év egy részében elhanyagolt állapotban 
van. Kérem a képviselő-testületet, a tavasz, és ha lehet, egész év folyamán a túraútvona-
lak jól járhatók legyenek, a táblák ha hiányosak, szíveskedjenek pótolni. Szeretnénk, ha 
az általános és középiskolás gyermekek, de egyéb személyek is ezt a túraútvonalat a na-
pi életük részévé tudnák tenni.  
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Az Önkormányzat és a Városi Könyvtár honapján a javaslati lap, amellyel bármely ma-
gánszemély, vagy civil szervezet élhet, megtalálható. Annak a kitöltése nem bonyolult, 
nem kíván szakértelmet, de a Városi Könyvtár szakemberei mindenkinek a segítségére 
állnak, s természetesen én is.  
 
A következő területekre várnánk javaslatot: Önkormányzat részéről a parkerdőre, mert 
az egy olyan érték, ami szintén egy kicsit elhanyagolt állapotban van, de mindenképpen 
egy kedvelt turisztikai és szabadidő eltöltési hely volt a városban.  
 
Kulturális értékek közül a legújabb a Tájház, szeretnénk, ha a Duma Színház is 
nominálásra kerülne, illetve a Mutasd magad Dél-Békés. Az Általános Iskola részéről a 
Csanád Vezér hét, az Óvoda részéről a sport kategóriában pedig a Vándor gomba.  
 
Ezek azok a fiatal hajtások, amelyek megállják helyüket a helyi értékek mentén, de a 
sport életművek közül úgy gondolom, hogy Sári Ferenc munkássága megérdemelné, il-
letve Engelhardt Katalin paralimpikon is méltán kerülhetne ebbe az arcképcsarnokba, 
vagy a jelenlegiek közül Almási sporttársunk. 
 
A bizottság várja a civil szervezetek, magánszemélyek javaslatait. Nyilván a bizottság is 
fog tenni javaslatot, de elsősorban bírálni szeretne.  
 
Kérjük Önöket, segítsék e munkát. Polgármester úr tett egy olyan ígéretet, hogy a ha-
vonkénti intézményvezetői értekezleten szívesen lát, ahol az intézményvezetőkkel e 
tárgyban is tudnék egyeztetni. Szívesen együttműködöm az intézményekkel.  
 
Köszönöm eddigi támogatásukat. További jó munkát kívánok! 
  
V a r g a   Gusztáv polgármester: Testületi ülésünket az Oros Com Kft. közvetíti, min-
dig a testületi ülést követő héten, csütörtökön 18 órától, s ugyan azon a héten, szomba-
ton szintén 18 órától ismétli meg. Így az Elnök Asszony által elmondottak sok ember-
hez eljuthatnak.  
 
A túraútvonalak környezetét a tavasz folyamán rendezetté fogjuk tenni. Február 3-án 14 
órakor lesz a következő intézményvezetői megbeszélés, melyre elnök asszonyt szeretet-
tel várom.  
 
Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?  
 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, javaslom az 1. sz. határozati javaslatot elfogadni. 
 
Kérem, aki azzal egyetért, szavazza meg. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Települési Értéktár Bizottság munkájáról beszámoló   

  
20/2016. (I. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja a Települési Értéktár Bizottság 2015. 
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II. féléves beszámolóját, egyúttal köszönetét fejezi ki a 
Bizottság tagjainak elhivatott munkájukért.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 
 
 

V a r g a   Gusztáv polgármester: Javaslom a 2. sz. határozati javaslatot elfogadni. 
 
Kérem, aki azzal egyetért, szavazza meg. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosí-

tása  
  
21/2016. (I. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Mű-
ködési Szabályzatát az alábbiak szerint módosítja: 

1. A Szervezeti és Működési Szabályzat 10. pontjában 
az „A jegyzőkönyvet az ülésen jelenlévő bizottsági 

tagok aláírásukkal hitelesítik.” szövegrész helyébe 
az  „A jegyzőkönyvet az ülést levezető elnök és az 

ülésen jelenlévő egy bizottsági tag aláírásukkal hite-
lesítik.” szöveg kerül. 

2.  Jelen módosítás 2016. február 1. napján lép hatályba. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 

 
 
 

VII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Előterjesztések 
 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Javaslom a 7. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a 
2016. évi Munkaterv módosítása tárgyában készült.  

 
Előzetesen a Kulturális és Szociális, valamint az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tár-
gyalta, kérem javaslatukat ismertetni.  
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: A Kulturális és Szociális Bizottság javasolja elfogadni 
a határozati javaslatot.  
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P a p p   Zoltán képviselő: Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság az előterjesztésben írt 
indokok miatt javasolja a munkaterv módosítását, a határozati javaslat elfogadását.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolat-
ban?  
 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza 
meg.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Munkaterv módosítása  

  
22/2016. (I. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2016. évi munkatervét az alábbiak szerint mó-
dosítja: 
A februári soros ülés napirendjéről „A helyi esélyegyenlő-
ségi program felülvizsgálata” napirendi pontot törli azzal, 
hogy azt az áprilisi soros ülésén tárgyalja. Továbbá törli a 
februári soros ülése napirendjéről „Az ügyvezetők java-
dalmazásának felülvizsgálata” című napirendi pontot. 
A 2016. évi munkatervében a májusi soros ülés időpontját 
május 20. napjáról május 19. napjára módosítja.  
  
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester  
 

 
 

V a r g a   Gusztáv polgármester: Javaslom a 8. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a 
437/2015. (XI. 26.) sz. kt. határozat módosítása tárgyában készült.  
 
Az előterjesztést az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kérem javaslatukat is-
mertetni.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot 
javasolja elfogadni.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolat-
ban?  
 
Mivel kérdés, vélemény nincs, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza 
meg.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Határozat módosítása 
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23/2016. (I. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 437/2015. (XI. 26.) sz. kt. határozatát az alábbi-
ak szerint módosítja:   
A határozat utolsó mondata helyébe az alábbi szöveg ke-
rül: 
A testület úgy dönt, hogy Pap Csaba Mihály helyett az 
igazgatóság elnöke Pénzes János legyen.” 
 
A határozat módosítással nem érintett rendelkezései válto-
zatlanul hatályban maradnak. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 

 
  
  

V a r g a   Gusztáv polgármester: Javaslom a 9. sz. előterjesztés tárgyalását, mely in-
gatlanok ingyenes tulajdonba vétele tárgyában készült.  
 
Előzetesen az Ügyrendi és Pénzügyi, valamint a Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, 
kérem javaslatukat ismertetni.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: Együttes ülésen tárgyaltuk az előterjesztést. Nagyon sok a 
bizonytalansági tényező ebben az ügyben. Sok kérdésünkre nem kaptunk választ a 
Nemzeti Eszközkezelőtől, ezért mindkét bizottság azt javasolja, hogy most vegye le na-
pirendjéről a Képviselő-testület ezt az előterjesztést, s a 2016. szeptemberi soros ülésre 
kerüljön ismételten előterjesztésre.  
 
Beszéltem a Településgazdálkodási Kft. ügyvezetőjével, aki úgy nyilatkozott, hogy a 
feladatot meg tudnák oldani ezzel a létszámmal. 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolat-
ban?  
 
S z é n á s i  István alpolgármester: Nekünk van egy hatályos lakásrendeletünk. A bérek 
egyeznek a mi lakásbérleti díjainkkal? Nem lesz feszültség?  
 
Dr. S z i l b e r e i s z  Edit jegyző: A saját rendeletünk módosítását vonná maga után. 
 
S ü t ő   Lajos képviselő: Erre a kérdésünkre nem kaptunk választ bizottsági ülésen. Azt 
tudjuk, hogy külön, egyedi megállapodásokat kell majd kötnünk, ha átkerülnek az ingat-
lanok az önkormányzathoz. Ha összehasonlítjuk a bérleti díjakat, eléggé homogén képet 
kapunk.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: A Kormányrendelet magasabb fokú jogszabály, mint 
a helyi rendelet, ezért erre hivatkozással kettő évig maradhatnak a bérleti díjak. De 
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szeptemberig ezt a kérdést is tisztázni kell.  
Kérem, aki egyetért az előterjesztés napirendről történő levételével és a szeptemberi so-
ros ülésre való beterjesztésével, szavazza meg.  
  
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Előterjesztés napirendről levétele  

 
24/2016. (I. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete az ingatlanok ingyenes tulajdonba vétele tárgyá-
ban készült előterjesztést leveszi napirendjéről azzal, hogy 
az a szeptemberi soros ülésre kerüljön ismételten előter-
jesztésre.  
  
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv 
                polgármester 
 
 

  
V a r g a   Gusztáv polgármester: Javaslom a 10. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a 
civil szervezetek és egyházak támogatásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
tárgyában készült. Tárgyalta az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság, kérem javaslatukat 
ismertetni.  
  
P a p p    Zoltán képviselő: A bizottság a következő módosításokkal javasolja a rende-
let-tervezet elfogadását: A rendelet 6. § (1) bekezdésében az „Oktatási és Szociális Bi-
zottság” helyébe „Kulturális és Szociális Bizottság” kerüljön, ugyan így a 9. § (3) be-
kezdésében a „Pénzügyi Bizottság” helyébe „Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság” kerüljön.  
  
V a r g a   Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcso-
latban?  
 
K á l m á n   András képviselő: Ha a költségvetésben nincs tervezve fedezet, akkor a 
rendelet többi pontját is szükséges lenne módosítani, mert elvettük a fedezetet. 
 
Dr. S z i l b e r e i s z   Edit jegyző: Nem ez a rendelet az, ami biztosítja számukra a 
támogatást, hanem a költségvetési rendelet. Ha elfogad a Képviselő-testület a költségve-
tési rendeletében támogatási összeget a civil szervezeteknek és egyházaknak, akkor al-
kalmazandó a civil szervezetek támogatásáról szóló rendelet.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Nem mondtunk le végleg a civil szervezetek és egy-
házak támogatásáról. Csupán külön, ilyen címen erre nem biztosítottunk forrást. Azon-
ban ha olyan cél tűnik fel a szervezetek előtt, amely méltó a támogatásra, akkor a tarta-
lék alapból, plusz bevételeinkből, stb. támogathatja az önkormányzat. Alanyi jogon nem 
fog a támogatás járni. Amennyiben olyan pályázaton indulnak, amely utófinanszírozású, 
akkor az önkormányzat támogatására számíthatnak.  
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V a r g a   Gusztáv polgármester: Mivel több kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki 
egyetért a bizottsági javaslattal, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
– elfogadta. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Kérem, aki a fentiek szerint módosított, az előterjesz-
tés mellé csatolt rendelet-tervezettel egyetért, szavazza meg.  
  
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megal-
kotta az  (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
 
 

1/2016. (I. 26.) sz. önkormányzati rendeletet  
 
a civil szervezetek és egyházak támogatásáról szóló  
26/2011. (XI. 30.) sz. önkormányzati rendelet módosításá-
ról. 
 
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 

 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Javaslom a 11. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a 
Meszolgker Kft. kérelme tárgyában készült. Előzetesen tárgyalta az Ügyrendi és Pénz-
ügyi Bizottság, kérem javaslatukat ismertetni.  
 
P a p p    Zoltán képviselő: Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság javasolja a határozati 
javaslatot elfogadni mellékletével együtt.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolat-
ban?  
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Csak a mérleg miatt, vagy egyéb költségek 
finanszírozása miatt is szükség van erre a pénzre? A testület korábbi döntése alapján 
van-e érdeklődő a cégre? 
 
Á g o s t o n n é   Dohányos Ivett irodavezető: A mérleg miatt van szükség a támoga-
tásra.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Van érdeklődő a Kft. iránt, és több is. Én egy érdek-
lődővel beszéltem. Ha van komoly érdeklődő, akkor a február 11-i ülésre készül előter-
jesztés az értékesítésről.  
 
Mivel több kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, és 
mellékletével, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – 2 nem szavazattal és 2 tartózkodással – a ja-
vaslatot nem fogadta el.  
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A döntés szerint úgy kell hogy tárgyaljak a vevővel, hogy veszteségesen veszi meg a 
céget.  
 
Dr. S z i l b e r e i s z   Edit jegyző: Ha a Kft. értékesítéséről dönt a testület, akkor visz-
szajöhet a testület elé az a kérdés is.  
 
Z á b r á k  Istvánné képviselő: Arról javaslom, hogy szavazzon a Képviselő-testület, 
hogy a kért 500 eFt-ot abban az esetben biztosítja a Képviselő-testület, ha komoly vevő 
van a cégre.  
 
N a g y n é   Csiffáry Anna gazdaságvezető: Javaslom, hogy a Képviselő-testület az 
500 eFt-ot szavazza meg a Képviselő-testület, s abban az esetben, ha nem lesz vevő, ezt 
a határozatot a Képviselő-testület a következő ülésén vissza tudja vonni. Ez a döntés 
készpénzzel nem jár, ezt a Kft, mint követelést tartaná nyilván a tulajdonossal szemben 
a könyveiben, s ezzel a mérleg szerinti eredménye pozitív lett volna.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A következő határozati javaslatot javaslom elfogadni: 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy folytassa a tárgyalásokat a le-
hetséges vevők felkutatására. Komoly szándék esetén tehet ígéretet arra, hogy a Képvi-
selő-testület tehermentesen fogja a Kf-t értékesíteni.  
 
S z é n á s i  István alpolgármester: Korábban az SZMSZ-ben volt arra lehetőség, hogy 
egy témában ugyan azon az ülésen kettő alkalommal szavazhatott a Képviselő-testület. 
Ezt a szabályt vissza kellene állítani.  
 
Dr. S z i l b e r e i s z   Edit jegyző: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
törvény nem ad lehetőséget egy ülésen, egy témában történő kétszeri szavazásra.  
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: A Képviselő-testület arról döntsön, hogy 
amennyiben sikerül a Kft. vételével szerződést kötni, abban az esetében a Képviselő-
testület biztosítsa a mérleg szerinti eredmény pozitívvá tételéhez a szükséges fedezetet.  
 
Á g o s t o n n é  Dohányos Ivett irodavezető: Feltételhez kötött határozat a számvitel 
nyelvén nem értelmezhető. Vagy tervezem a költséget, vagy nem. Február 28-ig lehet 
december 31-i fordulónapi mérleghez és eredmény-kimutatáshoz hozzányúlni.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Akkor minden marad így, a február 11-i ülésre visz-
szahozzuk a témát.  
 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Javaslom a 12. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a 
Településgazdálkodási Kft. kérelme tárgyában készült. 
  
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.  
  
P a p p   Zoltán képviselő: A bizottság a követeléseket nem javasolja elengedni.  

  
V a r g a  Gusztáv polgármester: A céltartalékban lekötött bírság alakulásáról annyit 
tudunk, hogy kedden megvolt a bírósági tárgyalás első fordulója. Az ott részvevők sze-
rint jól áll az önkormányzatunk, elképzelhető, hogy nem kell kifizetni a 8 millió Ft bír-
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ságot, de valamekkora összeget fizetni kell. Amennyiben az ott lévő tartalék felszaba-
dul, akkor azzal szemben kell követelést állítani. Ez a döntés a kft. működését nem ve-
szélyezteti.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcso-
latban?  
 
N a g y n é   Csiffáry Anna gazdaságvezető: Még egy-két dolog előkerül. Ezzel a mér-
leg szerinti eredmény negativitását szeretnénk elkerülni. Így a mérleg szerinti eredmény 
biztosan pozitív lenne.  
 
K á l m á n   András képviselő: Mekkora összeg várható, hogy be fog folyni? 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: 21 millió Ft a kintlévőség, kb. 10 millió Ft fog be-
folyni. A behajtás elég jó ütemben halad.  
Február 11-én lesz a testületi ülés. Ha addig valami lényegesen változik, még tudunk 
döntést hozni.  
 
Mivel nincs több kérdés, vélemény, javaslom az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság javas-
latának elfogadását. Kérem, aki azzal egyetért, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Településgazdálkodási Kft-vel szemben fennálló önkormányzati követelések 

fenntartása 
   

25/2016. (I. 21.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete jelen határozatával arról dönt, hogy a Település-
gazdálkodási Kft.-vel szemben fennálló önkormányzati 
követeléseket nem engedi el. 

 
Határidő: értesítésre azonnal  
Felelős: Varga Gusztáv 
               polgármester  
   
 

 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Javaslom a 13. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a 
Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ üres álláshely betöltése tárgyában készült. 
Előzetesen tárgyalta az Ügyrendi és Pénzügyi, valamint a Kulturális és Szociális Bizott-
ság. Kérem javaslatukat ismertetni.  
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: A Kulturális és Szociális Bizottság javasolja a határo-
zati javaslatot elfogadni.  
 
P a p p    Zoltán  képviselő: Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság ülésén az intézmény-
vezető kérte, hogy határozott ideig járuljon hozzá a Képviselő-testület az álláshely be-
töltéséhez.  
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K o v a l i k   Angéla intézményvezető: Jelenleg ez az álláshely azért üres, mert a kol-
léganő gyed-en van, helyettesítéssel töltjük be az álláshelyet február 19-ig. A helyettesí-
tő kolléganő megy nyugdíjba. Határozott időre szeretném kérni az álláshely betöltését, a 
gyedről visszatérő dolgozó visszatérésének idejéig.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcso-
latban?  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Mivel kérdés, vélemény nem volt, javaslom a határo-
zati javaslatot elfogadni azzal, hogy az álláshely a gyedről visszatérő dolgozó idejéig 
legyen betölthető.   
 
Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Humán Szolgáltató Központ Támogató Szolgálatában üres álláshely betöltése 

 
26/2016. (I. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-
testülete hozzájárul a Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató 
Központ Támogató Szolgálatánál 1 fő személyi segítő üres 
álláshely betöltéséhez 2016. március 1-től a határozott ide-
ig gyed-en lévő dolgozó visszatéréséig.  
   

    Határidő: értelem szerint  
    Felelős: Kovalik Angéla  

             intézményvezető 
 

 
 

V a r g a   Gusztáv polgármester: A 15. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely a 
helyi adóhátralék behajtás hatékonyságának növelése tárgyában készült. A beszámoló-
ból az tűnik ki, hogy új dolgokat nem vállalnak, hanem a meglévőket végzik gyakrab-
ban.  
 
Véleményem szerint helyszíni ellenőrzéseket is végezhetnének. Ez aggályos volt Jegyző 
Asszony részére. További vizsgálatot kell végezni arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet 
köztisztviselőt megbízni helyszíni ellenőrzés végzésére. Kérem Jegyző Asszonyt, és a 
pénzügyi irodavezetőt, hogy a koncepció készítés időpontjára gondolkodjanak még to-
vábbi behajtási módszerek alkalmazásáról.  
 
Ezt az előterjesztést is előzetesen tárgyalta az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság. Kérem 
javaslatukat ismertetni.  
 
P a p p    Zoltán képviselő: Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot 
javasolja elfogadni.  
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V a r g a   Gusztáv polgármester: Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, véle-
mény?  
 
S z é n á s i  István alpolgármester: Az adóhátralékok tételenként mit jelentenek? 
 
Á g o s t o n n é    Dohányos Ivett irodavezető: idegen tartozás: Más hivataloktól ka-
pott, önkormányzat által kötelezően behajtandó tartozás, ilyen pl. a szemétdíj hátralék, 
vagy a gyorshajtásból eredő bírságoknak az adók módjára történő behajtása. Ezeket az 
összegeket teljes egészében át kell utalni azok felé, akik kérik a behajtást.  
  
felszámolás, végelszámolás hátraléka: ez legfőképpen a cégeknél jellemző, a felszámo-
lásról szóló tv. tartalmazza a kielégítési sorrendet. Az önkormányzati adók annyira a lis-
ta alján szerepelnek, hogy a felszámolás során eleve sincs elég pénz a követelések ki-
elégítésére, az esetek 99 %-ában nem jutunk pénzhez, mint adóhatóság. 
 
A 26 millió Ft-tal lehet valamit kezdeni.  
  
V a r g a   Gusztáv polgármester: Az is jó, ha a hátralék nem halmozódik tovább.  
 
Mivel több kérdés nem volt, javaslom a határozati javaslat elfogadását.  

 
Kérem, aki azzal egyetért, szavazza meg. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Helyi adóhátralék behajtás hatékonyságának növeléséről beszámoló elfogadása 

 
27/2016. (I. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja a helyi adóhátralék behajtása 
hatékonyságának növeléséről szóló beszámolót. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Dr. Szilbereisz Edit  
                  jegyző 
 
 
 

V a r g a   Gusztáv polgármester: Javaslom a 16. sz. előterjesztés tárgyalását, mely az 
Adományok Háza Egyesület szerződései tárgyában készült. Az Ügyrendi és Pénzügyi, 
valamint a Városfejlesztési Bizottságok tárgyalták előzetesen az előterjesztést. Kérem 
javaslatukat ismertetni.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: Együttes ülésen tárgyaltuk az előterjesztést, s mindkét bi-
zottság javasolja az 1. sz. határozati javaslat elfogadását. A 2. sz. határozati javaslatot az 
alábbi módosítással javasolják elfogadni a bizottságok:  
 
Feladat-ellátási szerződés 9.1. pont: lejárat 2019. 11. 30. Ingatlan használati szerződés 
3.1. pontja a következők szerint módosul: "indokolt költségeket fedezi" szövegrész tör-



 39 

lésre kerül, és helyette a "rezsi költségeket maximum bruttó 60 eFt keret erejéig fedezi" 
szövegrész kerül be. 4.1. pont: a lejárat 2019. 11. 30. 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, véle-
mény?  
 
K á l m á n   András képviselő: A Cégbíróságon még nincs bejegyezve a személyi vál-
tozás, Hajdú Jánosné még nincs bejegyezve.   
 
B o n t o v i c s  Krisztián Adományok Háza Egyesület tagja: A kérelmeket a Cégbíró-
sághoz beadtuk változás átvezetése végett és új egyesület bejegyzése céljából. Hiány-
pótlásra kértek bennünket adminisztratív okok miatt. Ezért nincs még meg a Cégbírósá-
gi bejegyzés. Február, március hónapra várjuk a bejegyzés megtörténtét.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Maradhat a határozati javaslat, de én akkor írhatom 
alá a megállapodást, ha a Cégbírósági bejegyzést megmutatják.  
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Miért kap kedvezőbb elbírálást az Adomá-
nyok Háza Egyesület, mint a Polgárőr Szövetség? Ezen az ülésen döntöttünk arról,hogy 
a Polgárőr Egyesület fizesse a számára ingyenesen odaadott ingatlan rezsi költségeit. 
Most, az Adományok Háza Egyesületnek 60.000.-Ft-ig fizetjük a közműköltségeit. Ez-
zel nem értek egyet, a két szervezetet azonos elbírálásban kell részesíteni. Két önfelál-
dozó tevékenységet folytató egyesületnek azonos feltételeket kell biztosítani.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A Polgárőr Egyesület működési célú támogatásra  
több mint 1 millió Ft-ot nyert.  
 
Dr. S z i l b e r e i s z   Edit jegyző: A Polgárőr Egyesülettel is van Feladat-ellátási 
megállapodás, s abban a testület évről-évre 300.000.-Ft-ot biztosít az egyesületnek a 
működési feladatok támogatására. Ezt most is megszavazta a Képviselő-testület, ez a 
költségvetésben szerepel. Ezzel az összeggel támogatja a Képviselő-testület a Polgárőr-
ség működését. A felhasznált összeggel minden évben el is számolnak.  
 
K á l m á n  András képviselő: A Hagyományok Nyomában Gasztronómiai Egyesület-
nek beadtam a pályázatát működési célra, és egy gasztro fesztiválra. A Cégbíróságnál a 
változás nem lett átvezetve, ezért a regisztrációs nyilatkozatot Madainé Szellelki Mária 
helyett Hajdú Jánosnénak kellene aláírnia. 
 
A Polgárőr Egyesület amit nyert pénzt, az a feladatának a működését szolgálja, nem a 
működési költségét. Az Egyesület 50-55 személy részére próbál egyenruházatot biztosí-
tani.  
 
S z ű c s   Judit képviselő: A két egyesület nem egy székhelyen van? 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Nem. 
 
Mivel több kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt 1. sz. 
határozati javaslattal, szavazza meg.  
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Hagyományok Nyomában Egyesülettel kötött szerződések megszüntetése 
  

28/2016. (I. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete jelen határozatával arról dönt, hogy a Hagyomá-
nyok Nyomában Egyesülettel kötött Feladat-ellátási szer-

ződés-t és Ingatlanhasználati szerződés-t 2015. december 
31. napjával közös megegyezéssel megszünteti. 

 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester  
 

 
V a r g a   Gusztáv polgármester: A 2. sz. határozati javaslat elfogadása esetén akkor 
lesz aláírási jogosultságom, ha az Adományok Háza Egyesület bemutatja az új cégbíró-
sági bejegyzését. Ezzel javaslom a 2. sz. határozati javaslatot kiegészíteni. Kérem, aki 
ezzel, és a módosított mellékleteivel egyetért, szavazza meg.  
  
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – 1 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta: 
(A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Adományok Háza Egyesülettel szerződések kötése 
  

29/2016. (I. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete jelen határozatával arról dönt, hogy az Adomá-
nyok Háza Egyesülettel a határozat melléklete szerinti tar-
talommal Feladat-ellátási szerződést és Ingatlanhasználati 

szerződést köt.  
 
A Testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy – az 
Adományok Háza új cégbírósági bejegyzése bemutatását 
követően - a szerződéseket aláírja. 
  
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv 
               polgármester  
 
 

 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom tárgyalni a 17. sz. előterjesztést, mely a 
Szántódi üdülő felújítása tárgyában készült. Előzetesen a Városfejlesztési, valamint az 
Ügyrendi és Pénzügyi bizottságok tárgyalták, kérem javaslataikat ismertetni.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: Együttes ülésen tárgyaltuk az előterjesztést, s mindkét bi-
zottság javasolja elfogadni a határozati javaslatot.  
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V a r g a   Gusztáv polgármester: A Kulturális és Szociális Bizottság ülésén elhangzott, 
hogy a bizottság néhány tagja megnéznék az önkormányzat összes üdülőjét, (Balatonfü-
redi, Szántódi és Mártélyi) annak állapotát.  
 
Felhatalmazom Szűcs Judit képviselőt, hogy e feladatot szervezze meg, tapasztalataikról 
tájékoztassák a Képviselő-testületet a február 11-i ülésén, s tegyenek javaslatot a 600 
eFt felhasználására.  Az úthoz az önkormányzat gépkocsiját használhatják. A Kft, illet-
ve a táboroztatók közül is legyen egy-egy fő jelen, akik a helyzeteket ismerik.  
 
Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?  
 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza 
meg. 
  
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Szántódi üdülő felújításához fedezet biztosítása 
 

30/2016. (I. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a szántódi üdülő felújítására és 1 db centrifuga 
beszerzésére 600.000 Ft összeget biztosít a 2016. évi költ-
ségvetésében.  
 
A munkálatok elvégzésére legfeljebb 600.000 Ft összeg-
ben vállalkozási szerződés megkötéséről dönt a 
Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft-vel. A szer-
ződés részleteiben való megállapodásra és a szerződés alá-
írására felhatalmazza a polgármestert. 
 
Határidő: értesítésre azonnal, a kivitelezési munkák elvég-
zésére 2016. május 31. 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
   Pap Csaba Ügyvezető 
  

 
 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Javaslom a Humán Szolgáltató Központ Alapító 
Okiratának módosítása tárgyában készült szóbeli előterjesztés tárgyalását.  
 
Megadom a szót Jegyző Asszonynak.  
 
Dr. S z i l b e r e i s z   Edit jegyző: Szükséges még módosítani a kiadott Alapító Okira-
tot. Az intézmény telephelyei közé fel kell venni a Csanád Vezér Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskolát is. Ezzel kiegészül az Alapító Okirat 1.2.2. pontja.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Ezt az előterjesztést a Kulturális és Szociális, vala-
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mint az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta. Kérem javaslatuk ismertetését.  
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: A Kulturális és Szociális Bizottság javasolja a határo-
zati javaslatot elfogadni mellékletével együtt. 
 
P a p p  Zoltán képviselő: Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság is javasolja a határozati 
javaslatot elfogadni.  

 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcso-
latban?  
 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért Jegyző Asszony kiegészítésével, 
valamint a határozati javaslattal, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Humán Szolgáltató Központ Alapító Okiratának módosítása 
  

31/2016. (I. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete, mint alapító, a Mezőkovácsházi Humán Szolgál-
tató Központ módosító Alapító Okiratát a határozat mel-
léklete szerinti tartalommal fogadja el.  
  
Határidő: Kincstárhoz történő továbbításra: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 

 
 
 

V a r g a   Gusztáv polgármester: Javaslom a víz, szennyvíz gördülő fejlesztési terv 
tárgyában készült szóbeli előterjesztés tárgyalását. Tárgyalta az Ügyrendi és Pénzügyi, 
valamint a Városfejlesztési Bizottság. Kérem javaslatukat ismertetni.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: Együttes ülésen tárgyaltuk ezt az előterjesztést, a határozati 
javaslatot mellékleteivel együtt javasoljuk elfogadni.  
 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcso-
latban?  
 
Mivel nincs kérdés, vélemény, javaslom a határozati javaslatot elfogadni mellékletével 
együtt.  
 
Kérem, aki azzal egyetért, szavazza meg. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Víz, szennyvíz gördülő fejlesztési terv elfogadása 
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32/2016. (I. 21.) sz. kt. határozat 

 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a határozat melléklete szerint elfogadja a vízellá-
tási és szennyvíz-szolgáltatási vagyonelemek 2016 – 2030. 
évre vonatkozó 15 éves gördülő fejlesztési tervét, melynek 
forrása vízellátási vagyonelemeket érintően a bérleti díj, 
szennyvíz-szolgáltatási vagyonelemek tekintetében a bér-
leti díj.    
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester, 

Daróczi László, a Gyulai Közüzemi Nonprofit 
Kft. ügyvezetője 

 
 
 
 

B E J E L E N T É S E K  
 
 
K á l m á n   András képviselő: A mai napon engedélyt kértem a pilot kitörési pont a 
háztáji gazdaságok felé c. modellkísérleti program következő helyszínének biztosítson 
helyszínt Mezőkovácsháza. Pontos időpontot nem tudom megmondani, kb. kettő hét 
múlva lesz a következő találkozó. Úgy gondolom, hasznos volt a mai nap. Bízom ben-
ne, hogy kettő hét múlva megrendezésre kerülő Mezőkovácsházi rendezvényre minden-
ki el fog tudni jönni.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: nagy valószínűséggel február 4-én lesz a következő 
időpont. A pontos időpontról mindenkit tájékoztatni fogok. Érdemes részt venni egy 
ilyen rendezvényen. Itt lesz minden település polgármestere, a településekről a pilot 
program felelős személyei, ahol már a szociális szövetkezetek megalakultak, ott azok 
vezetői is. Mi mindig népes delegációval szoktunk e rendezvényeken részt venni. Min-
dig jelen van az országgyűlési képviselő úr, a Munkaügyi Központ Vezetője, a Belügy-
minisztérium Békés Megyei Koordinátora, s gyakran jelen vannak a Belügyminisztéri-
um főosztályvezetői. Általában egy-egy témát kiemelnek, s ilyenkor a NAV főosztály-
vezetője, vagy könyvelési szakemberek, vagy a zöldségtermesztéssel, állattenyésztéssel 
kapcsolatos szakértők. Ezek mindig igen értékes tanácskozások. 
 
P a p p   Zoltán képviselő: Kérek minden képviselő-társamat, hogy vagyonnyilatkoza-
taikat ne feledjék el január 31-ig leadni.  
 
S z ű c s   Judit képviselő: A mai napon a Pesti Vigadóban veszi át Albertus László 
könyvtárigazgató a minősített könyvtári címet, amelyet megpályázott. Ezúton is tiszte-
lettel gratulálunk az egész kollektívának, hogy Mezőkovácsháza város hírnevét öregbí-
tik. Megköszönöm Polgármester úrnak, hogy igaz, hogy nem mindig egyezik a vélemé-
nyünk, de most sikerült meggyőznöm Őt arról, hogy a minőségi és a plusz feladatok el-
látásáért Albertus Lászlónak egy kicsit emeljük meg a fizetését. Ezt köszönöm.  
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V a r g a   Gusztáv polgármester: A szünetben megköszöntem Ádám Andrásnénak is a 
tevékenységét, hiszen abban, hogy ezt a díjat a Könyvtár elnyerte, az Ő munkája is ben-
ne van. Felkértem, s ebből hagyományt szeretnék teremteni, hogy minden évben a város 
előző évi kitüntetettjét kérem fel, hogy a következő évi március 15-i ünnepi beszédet 
tartsa meg. Erre Ádám Andrásnét felkértem.  
 
Hétfőn este a Magyar Kultúra Napja alkalmából tartunk ünnepséget, erre mindenkit sze-
retettel várunk. Ott egy kollégát kitüntetésben, és 6 kollégát ajándék jutalomban fogunk 
részesíteni.  
 
 Mivel több bejelentés nincs, köszönöm a megjelenést, a nyílt ülést 16 óra 40 perckor 
bezárom. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

 
Varga Gusztáv  Dr. Szilbereisz Edit 
  polgármester          jegyző 
 
 
 
 
 

Papp Zoltán 
jkv. hitelesítő 


