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2/2016. sz. kt. 
 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

   
 
 
Készült: Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 

11-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 

Süle Katalin Járási Hivatalvezető-helyettes 
Bontovics Krisztián FIDESZ helyi szervezetének képviselője 
Albertus László könyvtár vezetője 
Szedlacsekné Farsang Margit óvodavezető 
Kovalik Angéla intézményvezető 
Vanyó Tiborné dr. ügyvezető igazgató 
Pap Csaba ügyvezető igazgató 
Nagyné Csiffáry Anna külsős bizottsági tag 
Ádám Andrásné FEB elnök 
Vojtosovics Ildikó Pedagógiai Szakszolgálat vezetője 
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, Süle Katalint, 
a Járási Hivatal hivatalvezető-helyettesét, Jegyző asszonyt, intézményvezetőket, meghí-
vott vendégeket.  
 
Megállapítom, hogy a 9 fő képviselőből mindenki jelen van az ülésen.  
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Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitom.  
 
  
V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom, a Képviselő-testület a korábban megkül-
dött, Társulási Megállapodás módosítása, valamint a Meszolgker Kft. támogatási igénye 
tárgyában készült szóbeli előterjesztéseket vegye napirendjére.  

 
Kérem, aki javaslatommal egyetért, szavazza meg.  
  
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 
Tárgya: Előterjesztés napirendre vétele   
     

33/2016. (II. 11.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a  
- Társulási Megállapodás módosítása, valamint a 
- Meszolgker Kft. támogatási igénye tárgyában készült 
szóbeli előterjesztéseket napirendjére vette.   
  

 
V a r g a  Gusztáv polgármester: „Z” jelű előterjesztést adtunk ki, melyhez a 
Meszolgker Kft. támogatási igénye tárgyában készült előterjesztés kapcsolódik, melyet 
az imént vett napirendjére a Képviselő-testület. Javaslom, hogy e két előterjesztést az 
önkormányzat anyagi érdekeire tekintettel zárt ülésen tárgyalja a testület.  
 
Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 
Tárgya: Előterjesztések zárt ülésen tárgyalása   
     

34/2016. (II. 11.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a  
- Meszolgker Kft. értékesítése tárgyában készült „Z” jelű, 
valamint a 
- Meszolgker Kft. támogatási igénye tárgyában készült 
szóbeli előterjesztéseket zárt ülésen tárgyalja a Magyaror-
szág helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 46. § (1) bekezdés c.) pontja alapján.  
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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 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 
Tárgya: Napirend elfogadása 
   

35/2016. (I. 11.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2016. február 11-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 között 

történt fontosabb eseményekről, tanácskozásokról 
     Előadó: Varga Gusztáv polgármester 
 

2.) Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendele-
tének megalkotása 
Előadó: Varga Gusztáv polgármester 
 

3.) Az Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének elfogadása 
Előadók: Varga Gusztáv polgármester 

 
4.) A Polgármester éves szabadság-ütemtervének jóváhagyása 

Előadó: Papp Zoltán bizottsági elnök 
 

5.) Előterjesztések 
 

 
 

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

  
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Varga Gusztáv 

 polgármester 
 
 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Az írásos beszámolómat a következőkkel egészítem 
ki:  
 
- Tárgyaltam a Dr. Csenai Katalin Kft. képviselőivel. A fő problémájuk az volt, hogy az 
otthonápolás és hospice óraszámot a mezőkovácsházi és a környező települések házi és 
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szakorvosai nem használják ki. Havonta 300 órával rendelkeznek. Ha tartósan nem tud-
ják az óraszámot kihasználni, vélhetően ez az óraszám el fog veszni. Véleményem, 
hogy ez két olyan szolgáltatás, amely jelentős szakértelmet igényel, s ezt ingyenesen 
tudná a lakosság igénybe venni, amennyiben lenne igény.  
 
A háziorvosokkal tervezem az újabb megbeszélést, mert legutóbb abban állapodtunk 
meg, hogy amennyiben a költségvetést elfogadja a Képviselő-testület, ismételten foly-
tatjuk a tárgyalást. Ekkor szóba fogom hozni ezt a kérdést. is.  
 
A másik probléma, hogy a gyermekorvosi óraszám náluk kihasználatlan, mert 
Mezőkovácsházán van egy jó nevű, és megfelelő kapacitással rendelkező gyermekor-
vos, ezért a helyi lakosság e szolgáltatást nem veszik igénybe, vidéken pedig „vegyes” 
körzetek vannak. Kezdeményeztem, hogy próbáljanak meg más szakrendelést beállítani, 
ami városunkban nincs, és igény lenne rá. Úgy tűnik, hogy urológiai szakrendelést fo-
gunk a gyermekorvosi óraszám terhére heti 5 órában ellátni.  
 
- A Geotermikus erőmű beruházás talán ismételten hallat magáról. A tegnapi társulási 
ülésre meghívtam az erőmű képviselőit, de más elfoglaltság miatt nem tudtak eljönni. 
Előrehaladás, hogy most már biztos, hogy az első kútpár fúrása elkezdődik, 
Mezőkovácsháza határában találtak erre területet. Bízunk benne, hogy ha az eredmé-
nyek jók lesznek, akkor talál az erőmű is Mezőkovácsházán épülhet meg. Erre még nem 
kaptunk választ. Több terület alkalmas az erőmű építésére, ezek közül három 
Mezőkovácsházán, egy-egy van Kunágota, Magyarbánhegyes és Mezőhegyes határá-
ban. Ezek közül bárhol felépülhet az erőmű.  
 
Szegedi Balázzsal folytattam megbeszélést. Ennek az volt a célja, hogy a költségvetés 
tárgyalása során még inkább megerősödött bennünk az, hogy vannak olyan költségveté-
si kiadásaink, amelyek véleményünk szerint kötelező feladat-ellátásból adódnak. Az 
Alaptörvény szerint a kötelező feladat ellátását a Kormánynak finanszíroznia kell, ezért 
kértük Képviselő urat, hogy juttassa el ezeket a javaslatainkat a Kormány megfelelő tag-
jainak, hogy törvénymódosítással, vagy külön támogatással érjék el azt, hogy önkor-
mányzatunknak ez ne kerüljön plusz pénzbe.  
 
Reformátuskovácsházán tartottam fogadóórát. Kéthavonta a Közösségi Központba he-
lyezem ki a fogadóórámat. Ösztönzöm erre a Polgármesteri Hivatal munkatársait is. Ígé-
retet kaptam Béni Attilától a Járási Hivatal hivatalvezetőjétől, hogy Ők is tartanak kint 
ügyfélfogadást. Tárgyalást folytatunk a Posta, Gyógyszertár és a Démász, Dégáz képvi-
selőivel, hogy Ők is kihelyezett ügyfélszolgálatot hozzanak Reformátuskovácsházára. 
Remélem, hogy ez meg fog valósulni. A bankautomata kitelepítéséből egy-két hét van 
hátra. Ennek helye elkészült, a szerződés alá van írva.  
 
Múlt hét pénteken volt a Pilot Partnertalálkozó Reformátuskovácsházán a Közösségi 
Központban. 19 település, 36 brigádja vesz részt ebben a programban. A találkozón is-
mertette velünk Orosháza Alpolgármester Asszonya, aki a program főfelelőse, hogy a 
Belügyminisztériumtól kapott levél kapcsán a program ebben a formában nem folytató-
dik tovább. Azt javasolta az Államtitkár Úr, hogy úgy folytatódhat, hogy a két brigád 5 
fővel dolgozhat tovább, ők nevelik a sertéseket, illetve művelik az öt fóliát. Az Ő to-
vábbi munkájukhoz bért és járulékot fizet a Kormány, a maradék 6 embernél pedig le-
hetőséget adott az önkormányzatnak, hogy a start közmunka programban a mezőgazda-
sági munka részébe, amennyiben szükséges, új létszámként, az eddigi tervezetet módo-
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sítva foglalkoztassuk őket változatlan bér és járulékkal.  
 
A Többcélú Társulás keddi ülésén elfogadott egy határozatot, melyben kérjük a minisz-
tériumtól, hogy az eddig tervezettnél nagyobb juttatást adjon ezeknek a személyeknek. 
A konzorciumnak az volt a lényege, hogy az Orosházi Önkormányzat nyert több gépet, 
ők szállították az állatokat, palántákat, nekik vannak rekeszeik, ők kötötték a megálla-
podást a szállítókkal, a palántákra, stb. szakemberek, állatorvosok, növénymérnökök 
voltak alkalmazva, kértük, hogy ezt finanszírozza a Kormány. E kérésünkre várjuk a vá-
laszt.  
 
A Többcélú Társulás Társulási Tanácsi ülésen szó volt a Területi Operatív Programok-
ról is. E programban önkormányzatunk, és mi magunk, alpolgármesterek is nagyon so-
kat dolgozunk. Folyamatos egyeztetések vannak a Projektfelügyelet Kft. szakértőivel, a 
Megyei Önkormányzat szakértőivel. A Békés Megyei települési önkormányzatok egy 
része sérelmesnek tartja azt, hogy a Mezőkovácsházi és a Sarkadi kistérség a TOP-ból 
egy lehatárolt kerettel biztosan rendelkezik, és még e mellett szabad keretre is pályáz-
hat. Egyrészt nemtetszésüknek adtak hangot, másrészt pedig mindenfelé kezdeménye-
zik, hogy ez a megoldás szűnjön meg.  
A korábbi ilyen programoknak az volt a tapasztalata, hogy hiába voltunk mi LHH-s kis-
térség az előző időszakban is, a lemaradásunk a Békés Megyei járásoktól nem csökkent, 
hanem növekedett pályázati források hatására. Akkor egy észak, vagy közép békési ön-
kormányzat sem emelte fel szavát, hogy ezeknek a szegény sarkadi, és dél-békésieknek 
is többletforrást kellene juttatni, sőt bizonyos városközpont-szépítési projektek teljes 
összegét, az idegenforgalmakra, fürdőkre szánt pályázatok teljes összegét Gyula és 
Orosháza elvitte. Mezőkovácsháza ezekből egy fillért sem kapott.  
 
Ma délelőtt a Megyei Közgyűlésen voltam, ahol ugyan ez a kérdés felmerült. Sajnos 
nem tudtam végigvárni a vitát, az első napirendnél elmondtam érveimet, de a 19. és 20. 
napirend lesz az, amelyben ezt tárgyalják.  
 
A Többcélú Társulás Társulási Tanácsa elfogadott egy határozatot, melyben egyetértet-
tünk azzal, hogy a TOP így működjön tovább, a pontozás előnyt jelentsen nekünk, hát-
rányos helyzetű kistérségben élőknek.  
Azt sajnálják, hogy döntetlen pontozás esetén, mivel mi hátrányos helyzetű kistérségek 
vagyunk, akkor a mi pályázatunkat kell győztesnek kihirdetni, és plusz pontszámot is 
kapunk azért, mert mi a fejlesztendő járások között vagyunk. Nyilván azért vagyunk ott, 
mert le vagyunk maradva, és a GINOP-ban és a Vidékfejlesztési Operatív Programban a 
vállalkozók is pluszpontot kapnak azért, mert a hátrányos helyzetű térségben vannak.  
 
Tehát egyetértett a társulás, hogy a programok ugyan így folytatódjanak tovább. Levelet 
fogalmaztunk meg a Minisztériumnak, illetve a Megyei Közgyűlés Elnökének. E két le-
velet a Képviselő-testület tagjainak is megküldtük. Javaslom, fogalmazzunk meg egy 
határozatot, hogy támogatjuk azt, hogy a területi operatív rendszer megmaradjon.  
 
Határozati javaslatom a következő: „Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete egyetért a Területi Operatív Programnak a hátrányos helyzetű kistérsé-
gek felzárkóztatását célzó pályázati feltételrendszerével úgy, mint a pályázati források 
egy részének a hátrányos helyzetű kistérségek számára történő lehatárolásával, és a me-
gyei ITP által kialakított, a hátrányos helyzetű településeket támogató pontozási rend-
szerével.” 
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Ezek Uniós elvek, magyarországi jogszabályok is megfogalmazzák ezt. Ezekről az el-
vekről döntött a Megyei Közgyűlés, és ennek hatására dolgozta ki a Területfejlesztési 
Bizottság a pontozási rendszert, amelyet most támadnak.  
 
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e kérdés, vélemény az elhangzottakkal 
kapcsolatban?  
 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az általam ismertetett határozati 
javaslattal, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 
Tárgya: TOP pályázati feltételrendszerrel egyetértés 

  
36/2016. (II. 11.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete egyetért a Területi Operatív Programnak a hátrá-
nyos helyzetű kistérségek felzárkóztatását célzó pályázati 
feltételrendszerével, úgymint a pályázati források egy ré-
szének a hátrányos helyzetű kistérségek számára történő 
lehatárolásával, és a megyei ITP által kialakított, a hátrá-
nyos helyzetű településeket támogató pontozási rendsze-
rével. 
 
 

 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Én azt kértem a közgyűlési tagoktól, hogy várjanak 
addig, míg az első pályázatok elbírálásra kerülnek. A saját pályázati lehetőségeinket lát-
va, lesznek olyan pályázati kiírások, ahova nem tudunk majd pályázni, s lesz olyan tele-
pülés, aki a tíz terület közül egyre sem fog tudni pályázni. Ezért felesleges a nálunk jobb 
helyzetben lévő települések félelme.  
 
Kedden tárgyaltam az Emberi Erőforrások Minisztériumának munkatársaival. Több hát-
térintézményt a kormány a bürokrácia-csökkentés jegyében meg kíván szüntetni. A Türr 
István Képző és Kutató Intézet érinti mezőkovácsházát is. Elkészült, és átadásra került 
egy Oktatási és Innovációs Központ, mely pályázatból valósult meg, és 15 évi működést 
vállalt az ország. A működtetés hogyantovábbjáról volt szó. Abban maradtunk, hogy 
mindenütt alapítunk egy egyesületet, a 17 központban, mely egyesület vezetője lesz a 
székhely település önkormányzatának a Polgármestere, be kell vonni 5-6 önkormányza-
tot, civil szervezetet, vállalkozót, és esetleg magánszemélyt. Ez a 17 egyesület fog egy 
szövetséget alkotni. Ez a szövetség fogja a központokat működtetni, ide fog érkezni az a 
forrás. Az idő rövidsége miatt nem volt lehetőségünk arra, hogy az alakulásról, csatla-
kozásról szóló döntést idehozzuk a Képviselő-testület elé, de a februári rendkívüli ülés-
re előterjesztésre kerül, mert február végéig meg kall alakítani az egyesületet.  
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Mivel kérdés és vélemény nincs, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt határozati 
javaslattal és a beszámolókkal, szavazza meg. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 
Tárgya: Határozatok végrehajtása 

  
37/2016. (II. 11.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 399/2015. (X. 29.), 402/2015. (X: 29.), 
403/2015. (X. 29.), 490/2015. (XII. 17.) sz. kt. határozatok 
végrehajtásáról, valamint a polgármester és 
alpolgármesterek két ülés közötti tevékenységéről szóló 
beszámolókat elfogadja.  
 
 
 

II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 2016. évi 
költségvetési rendeletének megalkotása 

 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Varga Gusztáv 

polgármester 
 
 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Többszöri tárgyalást, egyeztetést, személyes megbe-
szélést követően alakult ki a rendelet-tervezet, mely előterjesztésre került. Kérem a költ-
ségvetési irodavezetőt, röviden ismertesse az előterjesztést.  
 
Á g o s t o n n é  Dohányos Ivett irodavezető: Az Önkormányzat 2016. évi főösszege 
1.241.835 eFt, egyező bevételi, kiadási főösszeg. Működési hiány a költségvetésben 
nincs megállapítva, a fejlesztési bevételek és kiadások különbözete 46.679 eFt.  
 
Mikor a tárgyalásokat elkezdtük, a működési bevételek és kiadások különbsége -74.044 
eFt volt. Ezt követően többkörös tárgyaláson keresztül születtek olyan hiánycsökkentő 
javaslatok, melyek lecsökkentették a hiány összegét. Az önkormányzatnak van még egy 
peres ügye az Aditus Kft-vel szemben, az ebből jelentkező kötelezettségünk 34 millió 
Ft. A költségvetési törvény továbbra is lehetőséget biztosít arra, hogy esetlegesen, 
amennyiben a működőképesség veszélyeztetésre kerül, akkor erre rendkívüli költségve-
tési támogatást lehessen igényelni, ezért ezt is beépítettük abba a körbe, ami a rendkívü-
li önkormányzati támogatás igényléséről szól. Így 34 millió Ft-tal megnövelve, de ösz-
szességében csökkentve 80.600 eFt-tal került a költségvetésben megtervezésre a rend-
kívüli önkormányzati költségvetési támogatás.  
 
Ha az Aditus Kft-vel kapcsolatos perköltséget nem vesszük figyelembe, akkor a műkö-
dési bevételek és kiadások különbsége 46.600 eFt, ami jelentősen jobb mint az elmúlt 
évben volt, akkor 76 millió Ft különbözettel lett a költségvetés elfogadva.  
 
A rendelet szöveges részében le lett írva, hogy milyen hiánycsökkentő döntések szület-
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tek, illetve minden intézmény a saját költségvetésében ezt kirészletezte.  
 
Kiosztásra került a 17. sz. melléklet, ami kötelező, nem kötelező és államigazgatási fel-
adatok bontásában tartalmazza az előirányzatokat.  
 
Az 1. sz. határozati javaslat hosszú távra szeretne a nyugdíjba vonuló dolgozók juttatá-
saira vonatkozóan iránymutatást adni.  
 
A 2. sz. határozati javaslat melléklete azt tartalmazza, hogy a hároméves kihatását meg 
kell vizsgálni annak, hogy a jelenlegi hitele az önkormányzatnak hogyan alakul.  
 
Összességében a költségvetés tartalmazza az önként és kötelezően ellátandó feladatot, 
amit az önkormányzat az SZMSZ-ében felvállalt. Az intézmények az elmúlt évben is 
tudták a működőképességet folyamatosan biztosítani, ugyan úgy, mint az önkormány-
zat. Bízom benne, hogy ez ebben az évben is ugyan így lesz.  
 
Megtervezésre került a Településgazdálkodási Kft, és a Kalocsa R. Kft. költségvetése, 
ezt az önkormányzat költségvetése átadott pénzeszközként tartalmazza, ez az Üzleti 
Tervekkel összhangban van.  
 
Létszámleépítés nincs tervezve a költségvetésben. Ezt az Érdekegyeztető Fórumon 
minden intézmény örömmel konstatálta.  
 
A költségvetési rendeletben 45 millió Ft-os likvidhitel-keretre vonatkozóan van beter-
vezve bevételi és kiadási előirányzat a finanszírozási bevételek és kiadások között. ezt 
az összeget kell majd március 17-e előtt módosítani, mert a TOP-os pályázatokhoz kap-
csolódóan az előkészítési költségek finanszírozására vonatkozóan kaptunk ajánlatot az 
OTP Banktól hosszabb távra is. Ahhoz, hogy le tudjuk jelenteni, mint várható hitelfel-
vétel, amivel nem biztos, hogy fogunk élni, de a lehetőségét meg kell hagyni, ezért a 
költségvetési rendeletet még februárban módosítani kell. Ez külön előterjesztés tartalma 
lesz.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Az örömteli a csökkenő mértékű hiány, amely egy-
részt annak köszönhető, hogy már a tavalyi évben az intézmények is nagyon jól gazdál-
kodtak, és a működési célú támogatással együtt hiány nélkül tudtunk fordulni az új évre. 
Az ez évi tervezés jól sikerült, az energia-korszerűsítés is szerepet játszik, mert keve-
sebb kiadást kellett tervezni közüzemi költségekre. Örömteli, hogy nincs megterhelve a 
jövőnk, mert az idei nagy adósság után a következő években már szinte alig lesz adós-
ság. Ha fejlesztési lehetőség lenne, akkor arra a célra tudnánk hitelt felvenni. 14 önkor-
mányzati alkalmazottnak tudtunk nem kötelező béremelést adni, ezáltal elismerve több-
letmunkájukat, illetve a többlet végzettségüket, amelyet az elmúlt év során megszerez-
tek. 10 állást is be fogunk tölteni ebben az évben, új állást tudunk a kollégáknak ajánla-
ni. Ennek legnagyobb része a Humán Szolgáltató Központ új feladatából adódik, de a 
maradék 3,7 álláshely sem kevés, amelyet teremteni tudunk, nem pedig szűkíteni. Ezt az 
eredményt úgy érjük el, hogy a kötelező feladataink közül az óvoda költségeinek 75 %-
át finanszírozza a kormány, 24 millió Ft-ot az önkormányzat ad, bölcsődének 47,7 %-át, 
15 millió Ft-ot az önkormányzat ad, könyvtárnak 17 %-át, itt 18 millió Ft-ot adunk, 
Humán Szolgáltató Központnak 80 %-át, 46 millió Ft-ot ad az önkormányzat, Polgár-
mesteri Hivatalnál 78 %-át, 30 millió Ft-ot ad az önkormányzat. A Kalocsa R. Kft-nek 
20 %-át, és 14,5 millió Ft-tal egészít ki az önkormányzat.  
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Az előterjesztést valamennyi önkormányzati bizottság megtárgyalta, az javasolják elfo-
gadni. Az Ügyrendi és Pénzügyi, valamint a Városfejlesztési Bizottságok az 1. sz. hatá-
rozati javaslatot módosítani javasolják.  
 
 Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény?  
 
C s e p r e g h y  Elemér alpolgármester: Az előterjesztés 4. oldalában a következő 
megfogalmazás van: „A háziorvosoknak adórendeletben az iparűzési adó bevétele 1,5 
millió Ft-tal csökkentésre került, és a 17. mellékletben benne van a 600 eFt-os támoga-
tás. Melyik az igaz? 
  
Javaslom, hogy az MTE 700 eFt helyett 1 millió Ft-tal támogassuk. Az MTE elnökségi 
ülésen részt vettem. Az épület az önkormányzat tulajdonában van, tönkrement a bojler, 
ezt kicserélték saját költségükre. Ezen túl elég nehéz, szűkös anyagi körülmények van-
nak. Az utánpótlás nagyon nehéz, Mezőhegyes már az utánpótlás bajnokságban nem in-
dul. Most a sportegyesületeknél elég nagy problémát jelent az utánpótlás kérdése. A 
környező településeken 2-3-szor magasabb összegű támogatást kapnak a sportegyesüle-
tek, mint amit mi tudunk adni. 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Erről egyeztettünk alpolgármester úrral, egyetértek a 
javaslattal. 
 
P a p p   Zoltán képviselő: A javaslattal én is egyetértek, az egyesület az épület műkö-
dését megfinanszírozta, ami a mi feladatunk lett volna.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Kérem a költségvetési irodavezetőt adjon választ, s 
arra is térjen ki, hogy a plusz 300 eFt-os támogatásra mi lehet a költségvetésben a fede-
zet.  
 
Á g o s t o n n é  Dohányos Ivett irodavezető: Január 21-én született arról döntés a 
költségvetési rendelet előkészítésekor, hogy a helyi iparűzési adó mentességet 2016. ja-
nuár 1-től biztosítani kívánja a Képviselő-testület a háziorvosoknak, fogorvosnak és a 
védőnőknek. ez rendeletmódosítást fog igényelni, amit majd többször kell tárgyalnia 
egy külső szervnek is, s azt követően kerülhet a Képviselő-testület elé elfogadásra.  
 
Mivel a döntés előzetesen megszületett, hogy a kedvezményt meg akarja adni a házior-
vosoknak, ezért a 2016. évi bevételt az iparűzési adónál a várható támogatások összegé-
vel csökkenteni kell, mert a 2016. évi adó, ami 2017. május 31-ig esedékes, annak a 90 
%-át 2016. márciusában, és 2016. szeptemberében fizetnék meg. Ez a bevétel már nem 
fog bejönni, ezért a tervezett bevételt 1,5 millió Ft-tal csökkentettük.  
 
A 600 eFt kezdettől fogva Polgármester úr javaslatára úgy szerepelt a költségvetésben, 
hogy a háziorvosok fejlesztési célú támogatása. Ha eszközbeszerzéshez kérnek támoga-
tást – nem működésre lett tervezve – ebből fedezhető. E tétel a költségvetés tárgyalása 
során folyamatosan benne volt a tételek között, senki nem mondta, hogy vegyük ki, nem 
született róla határozat, ezért jelenleg is tartalmazza a költségvetés a kiadások között.  
 
A Képviselő-testület dönthet arról, hogy módosítani kívánja az MTE-vel kötött szerző-
dést, mely a következő testületi ülésre kerüljön előterjesztésre azzal, hogy a támogatás 
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összege a 700 eFt helyett 1 millió Ft-ra változik. Ezt követően kerül a költségvetési ren-
deleten átvezetésre.  
  
V a r g a   Gusztáv polgármester: Mivel nincs több kérdés, vélemény, javaslom a sza-
vazások megkezdését.  
 
Az 1. sz. határozati javaslatban foglaltak ez évben kerülne első alkalommal alkalmazás-
ra, s lehet, hogy azok a személyek, akik ez évben mennek nyugdíjba, már számítottak 
erre az összegre, az együttes ülésnek a következő módosító javaslata van:  
 
 „Amennyiben az intézmény a tárgy év folyamán ki tudja gazdálkodni, akkor a nyugdíj-
ba vonuló dolgozót az intézményvezető döntése alapján 2 havi garantált bérminimum-
nak megfelelő összeg illeti meg.” 
 
Az intézmény és gazdasági társaságok vezetői úgy nyilatkoztak, hogy a szükséges ösz-
szegeket ki tudják gazdálkodni.  
 
Kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt 1. sz. határozati javaslattal, az ismertetett 
módosításával együtt, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 
Tárgya: Nyugdíjba vonulók juttatásai 
 

38/2016. (II. 11.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete az önkormányzatnál és az önkormányzat tulajdo-
nában lévő önkormányzati feladatot ellátó gazdasági társa-
ságoknál, amennyiben az intézmény a tárgy év folyamán 
ki tudja gazdálkodni, akkor a nyugdíjba vonuló dolgozót 
az intézményvezető döntése alapján 2 havi garantált bér-
minimumnak megfelelő összeg illeti meg. 
 
Az önkormányzatnál, intézményeinél, saját önkormányzati 
tulajdonú Kft-k esetében a munkaviszonyokat egybe kell 
számítani. 
A juttatás a jogviszony megszűnésének utolsó hónapjában 
esedékes. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

Intézményvezetők 
Ügyvezetők 

 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt 2. sz. hatá-
rozati javaslattal, szavazza meg.  
   
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
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határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 
Tárgya: Adósságot keletkeztető ügyletek 
 

39/2016. (II. 11.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 
29/A. § alapján az önkormányzat adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségve-
tési évet követő három évre várható összegét, és a saját 
bevételek alakulását a határozat melléklete szerinti tarta-
lommal fogadja el. 
  
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv 
              polgármester 

 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Kérem, aki egyetért az MTE szerződés-módosításra, 
a támogatási összeg növelésére tett javaslattal, szavazza meg.  
   
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 
Tárgya: MTE működési támogatása 
 

40/2016. (II. 11.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Mezőkovácsházi Torna Egylet működésére 
2016. évben 1 millió Ft támogatást biztosít az általános cé-
lú tartalék terhére.  
 
A támogatási megállapodás aláírására felhatalmazza a 
Polgármestert.  
  
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv 
              polgármester 

 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Kérem, aki egyetért az előterjesztés mellé csatolt ren-
delet-tervezettel, szavazza meg.  

 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megal-
kotta a: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 
 
 

2/2016. (II. 16.) sz. önkormányzati rendeletet 
 
a 2016. évi költségvetésről.  
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A rendelet a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete. 
 

 
 

 
III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Az Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervé-

nek elfogadása 
   
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Varga Gusztáv 

polgármester 
 
  
V a r g a  Gusztáv polgármester: Most még nem rendelkezünk nyertes pályázatokkal, 
nem tudhatjuk hogy lesz-e közbeszerzésünk, ezért nullás a közbeszerzési terv. Az elő-
terjesztést a Városfejlesztési, valamint az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságok tárgyalták, 
kérem javaslatukat ismertetni.  
 
P a p p    Zoltán képviselő: Együttes ülésen tárgyaltuk az előterjesztést, s mindkét bi-
zottság a határozati javaslatot javasolja elfogadni.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, véle-
mény?  
 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt határozati 
javaslattal, szavazza meg. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 
Tárgya: Közbeszerzési terv 2016. évi elfogadása 

 
41/2016. (II. 11.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tör-
vény 42. § (1) bekezdése, valamint az Önkormányzat 
közbeszerzésekről szóló Szabályzata alapján 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának 2016. évi 
közbeszerzési tervét az alábbiak szerint fogadja el: 

 
                               Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

                      2016. évi közbeszerzési terve 
 

Tervezett be-
szerzés meg-

nevezése 

 Irányadó 
eljárásrend 

Tervezett  
eljárástípus 
 

Az eljárás megindításának, illetve a 
közbeszerzés megvalósításának terve-

zett időpontja 
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A fentiekben elfogadott közbeszerzési terv nyilvános. A 
tervet a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbe-
szerzési Adatbázisban és az Önkormányzat hivatalos hon-
lapján közzé kell tenni. 
 
A közbeszerzési tervtől eltérő közbeszerzés is lefolytatha-
tó, azonban a módosítási igény felmerülésekor a tervet 
módosítani kell, megadva a módosítás indokát is.  
 
Jelen közbeszerzési tervet legalább 2021. december 31-ig 
meg kell őrizni. 
 
Határidő: értelem szerint. 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 

 
 
 
IV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Polgármester éves szabadság-ütemtervének jó-

váhagyása 
 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Papp Zoltán 

bizottsági elnök 
 
 

 
P a p p    Zoltán bizottsági elnök: Polgármester úr elkészítette ez évre vonatkozó sza-
badság ütemtervét, melyet az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság megtárgyalt, az javasolja 
a Képviselő-testületnek elfogadni.  
 
Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban valakinek kérdése, véleménye?   
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Mivel kérdés, vélemény nincs, kérem, aki a határoza-
ti javaslattal és mellékletével egyetért, szavazza meg.  

 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 
Tárgya: Polgármester 2016. évi szabadság ütemtervének elfogadása 

 
42/2016. (II. 11.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete Varga Gusztáv polgármester 2016. évi szabadsá-
gának ütemtervét a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény 225/C § (2) bekezdése szerinti 
jogkörében eljárva a határozat melléklete szerint hagyja 
jóvá.  
  
Határidő: folyamatos, értelem szerint  
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
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               Dr. Szilbereisz Edit jegyző  
 

 
 
V. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Előterjesztések 
   
 
  
V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom az 5. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a 
strandfürdő és kemping 2016. évi Üzleti terve és üzemeltetéssel kapcsolatos szerződé-
sek tárgyában készült. Korábban döntöttünk arról, hogy a fürdő üzemeltetését erre az 
évre a Kalocsa Róza Kht-nak adjuk át. Ügyvezető Asszony beteg volt, az előterjesztés 
előkészítésében, a bizottsági üléseken azonban már részt vett, hétfőtől munkába fog áll-
ni.  
 
Az előterjesztést előzetesen megtárgyalta a Felügyelő Bizottság, kérem javaslatukat is-
mertetni.  
 
Á d á m   Andrásné FEB elnök: Tegnapi napon a Felügyelő Bizottság az Üzleti Tervet 
megtárgyalta, néhány aggályt megfogalmazott, de a határozati javaslatokat javasolja el-
fogadni.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: A bizottságok az előterjesztést megtárgyalták, nem 
egyhangú szavazással, de mindegyik határozati javaslatot javasolják a Képviselő-
testületnek elfogadásra. Az együttes bizottsági ülés az 1. sz. határozati javaslatot az 
alábbi kiegészítéssel javasolja elfogadni: „A fűnyírás és a karbantartási anyagok költsé-
gét a Kalocsa Róza Kft, míg a munkavégzés költségét a Településgazdálkodási Kft. vi-
seli.” 
 
Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény?  
 
S z ű c s   Judit képviselő: Ügyvezető Asszony kérését tolmácsolom. Kéri, hogy az 1. 
sz. határozati javaslat kerüljön kiegészítésre a következőkkel: „2016. március 1-jén át-
adás-átvételt kér tartani.” 
  
V a r g a  Gusztáv polgármester: Átadás-átvétel nélkül nem lehet átadni a strandot mű-
ködtetésre. Az természetes, hogy jegyzőkönyvnek is kell készülnie.  
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Én nem értettem egyet azzal, hogy a strandot a Kalo-
csa R. Kft. végezze. Ezen véleményemet továbbra is fenntartom, a marketing kerülhet a 
Kalocsa R. Kft-hez, de az üzemeltetés maradjon a Településgazdálkodási Kft-nél.  
  
A FEB tagságomról szeretnék lemondani. Legalább egy férfi legyen a FEB-ben, akinek 
a műszaki dolgokra van egy kis rálátása. A Településgazdálkodási Kft. FEB-nek csök-
kentjük a tiszteletdíjukat, mert elvettünk tőlük feladatot, de ugyan ezt az összeget nem 
látom a Kalocsa FEB tagjainál, de a feladatot megkapták. Már nem a saját tiszteletdíja-
mért szólok, hanem azokért, akik ezután fognak dolgozni.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A FEB-nek nem kell dolgozni. A FEB a tulajdonos 
érdekeit védi. Munkaterv alapján végzi a dolgát a FEB, szakértelemre nincs szükség. 
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Azt kell vizsgálni, hogy az üzleti tervben tervezettek megvalósultak, vagy ne. Ha nem, 
akkor megoldást kell keresni, és javaslatot tenni a Képviselő-testület felé. Ti mindig egy 
kicsit túl gondolkodtok. Olyan dolgot is magatokra akartok venni, mert a felelősségérze-
tetek ezt diktálja, ami nem feladatotok, az ügyvezető kapja érte a fizetést. Javaslom, 
fontold meg azt, hogy lemondasz a FEB tagságról, mert ezt a részét még nem is próbál-
tad.   
 
C s e p r e g h y  Elemér alpolgármester: Kérem, hogy a következő évre, 2017-re vo-
natkozóan a fürdő működtetésével kapcsolatban gondolkodjanak el azon, hogy valami 
befektetőt, vállalkozót, vagy bárki mást, akinek tapasztalata, gyakorlata, tőkéje van a 
fürdő működtetéséhez, vonjuk be e feladatba. Korábban ez működött, de talán az sem 
volt jó, de ez sem jó. Azt látom, hogy évről-évre küzdünk, de nem tudunk előre lépni. 
Folyamatosan tesszük oda a pénzt. A pályázatok kapcsán az optimizmusom el elvész, 
azt látom, hogy meg fogja haladni a lehetőségeinket a fürdő működtetése. Ígéretünk van 
egy tanuszodára 2017/18 évre. Ha sikerül is a felújítás, akkor is meg fogja haladni az 
anyagi lehetőségeinket a működtetés.  
 
Z á b r á k  Istvánné képviselő: Én ezt nem szeretném csinálni, mert nem értek vele 
egyet, ezért szeretnék lemondani a FEB tagságomról.  
 
Dr. S z i l b e r e i s z  Edit jegyző: Kérem, hogy írásban nyújtsa be lemondását olyan 
időponttal, hogy a Képviselő-testület dönteni tudjon az új tag személyéről. Ha azonnali 
hatállyal mond le megbízatásáról, akkor a Felügyelő bizottság működésképtelenné válik 
  
V a r g a  Gusztáv polgármester: Mindannyiunknak volt olyan érzése, hogy a strand 
nem működik megfelelően az előző formában. Ezért tettük a Kalocsa R. Kft-hez. E Kft. 
ügyvezetője sok sportrendezvényen részt vett, programokat szervezett. Elég jelentős 
marketing költséget kapott e Kft. a feladat ellátásához. Korábbi határozatunkban is sze-
repel az, hogy azért kell a strand működését javítani, hogy esetleg egy vállalkozó szá-
mára vonzóvá váljon.  
Pályázat nem ad lehetőséget a fürdő fejlesztésére, de mint rendezvény-helyszín, javít-
sunk rajta egy kicsit. Én is azt szeretném, ha egy vállalkozó üzemeltetné a strandot. Az 
önkormányzatnak 220 millió Ft saját adóbevétele van. Ha ezt egyrészt nem kötelező ál-
lami feladatok finanszírozására fordítanánk, vagy jól gazdálkodunk, akkor nagy a moz-
gásterünk. Adunk-e 7 millió Ft-ot azért, hogy a Mezőkovácsházi emberek helyben, ol-
csón fürödjenek. Igen, nem normális, hogy az önkormányzat működteti a strandot, ezt 
egy vállalkozónak kellene tenni. A vízforgató miatt viszont kb. 20 éves fenntartási köte-
lezettségünk van.  
 
P a p p   Zoltán alpolgármester: Együttes ülésen tárgyaltuk az előterjesztést, ahol a bi-
zottságok a 2-4 határozati javaslatokat módosítás nélkül javasolják elfogadni. Az 1. sz. 
határozati javaslatot az alábbi kiegészítéssel: „A fűnyírás és a karbantartási anyagok 
költségét a Kalocsa Róza Kft, míg a munkavégzés költségét a Településgazdálkodási 
Kft. viseli.” 
 
Mivel több kérdés, vélemény nem volt, javaslom a szavazásokat megkezdeni. Az 1. sz. 
határozati javaslatot a bizottsági ülésen tett javaslattal, valamint ügyvezető asszony át-
adás-átvételre vonatkozó kérésével kiegészítve javaslom elfogadni. Kérem, aki ezzel 
egyetért, szavazza meg.  
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A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 
Tárgya: Fürdő és kemping üzleti tervének elfogadása 2016. évre.  

 
43/2016. (II. 11.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a strandfürdő és kemping 2016. évi üzemeltetésé-
re vonatkozó, a határozat melléklete szerint üzleti tervet az 
alábbi módosítással fogadja el:  
 
- A fűnyírás és a karbantartási anyagok költségét a Kalo-
csa Róza Kft, míg a munkavégzés költségét a Település-
gazdálkodási Kft. viseli. 
 
Határidő: üzleti terv átdolgozására: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
             Jankó Erzsébet ügyvezető 
 

 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Kérem, aki egyetért a 2. sz. határozati javaslattal, 
szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – 1 nem szavazattal – az alábbi határozatot hoz-
ta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 
Tárgya: Kalocsa Róza Kft. tevékenységi körének bővítése 

 
44/2016. (II. 11.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete, mint a Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft. 
alapítója jelen határozatával úgy dönt, hogy a strandfürdő 
és kemping üzemeltetés miatt a Kft. tevékenységi körét az 
alábbi tevékenységgel bővíti:  
9329 – Mns egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység. 
A tevékenységi kör bővülését, valamint a strandfürdő és 
kemping üzemeltetés színhelyéül szolgáló 
Mezőkovácsháza, belterület 51/1 hrsz. és 
Mezőkovácsháza, belterület 2417 hrsz. szám alatt felvett 
ingatlanok, mint telephelyek a Kft. Alapító Okiratába ke-
rüljenek átvezetésre. 
 
Megbízza a Bagdi Ügyvédi Irodát a tevékenységi kör és 
telephely-bővülés Alapító Okiraton történő átvezetésére, 
valamint a Cégbíróságon történő átjegyzésével kapcsola-
tos teendők ellátásával.  
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
             Bagdi Ügyvédi Iroda 
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V a r g a   Gusztáv polgármester: Kérem, aki egyetért a 3. sz. határozati javaslattal, 
szavazza meg.  

 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – 1 nem szavazattal – az alábbi határozatot hoz-
ta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 
Tárgya: Kalocsa Róza Kft.-vel megállapodás-kötés a fürdő és kemping üzemeltetésére 

 
45/2016. (II. 11.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a strandfürdő és kemping üzemeltetésére - 2016. 
március 1. napjától kezdődően határozatlan időtartamra – 
a Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft.–vel a határozat 
melléklete szerinti tartalommal Feladat-ellátási megálla-
podást köt.  
 
A Testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés alá-
írására. 
 
A strandfürdő 2016. március 1-jén külön átadás-átvételi 
eljárás keretében kerüljön átadásra a Kft. részére.  
 
Határidő: szerződések aláírására március 20. 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester  
             Jankó Erzsébet ügyvezető 
 

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

 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – 1 nem szavazattal – az alábbi határozatot hoz-
ta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 
Tárgya: Kalocsa Róza Kft.-vel szerződéskötés a fürdő és úttörőtábor ingatlanokra 

 
46/2016. (II. 11.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a tulajdonát képező Mezőkovácsháza, belterület 
51/1 hrsz. alatt felvett „strandfürdő” jelölésű, 1 hektár 
7279 m2 alapterületű és a Mezőkovácsháza belterület 2417 
hrsz. alatt felvett „kivett úttörőtábor” jelölésű, 9435 m2 
alapterületű, kempingként üzemeltetett ingatlanra vonat-
kozóan 2016. március 1. napjától kezdődően határozatlan 
időtartamra a Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft.–vel 
a határozat melléklete szerinti tartalommal Haszonkölcsön 

szerződést köt.  
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A Testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés alá-
írására. 
 
Határidő: szerződések aláírására március 20. 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
             Jankó Erzsébet ügyvezető 
 

 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Javaslom a 6. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a Te-
lepülésgazdálkodási Kft. feleslegessé vált eszközökkel kapcsolatos intézkedések és a 
vízdíj hátralék alakulása tárgyában készült. Ezt az előterjesztést a Városfejlesztési, va-
lamint az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: Együttes ülésen tárgyaltuk az előterjesztést, s mindkét bi-
zottság mindkét határozati javaslatot javasolja elfogadni.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Az előterjesztés szerint vannak olyan kitlévőségek, 
amelyeket a Kft. behajthatatlannak tart. Ezek az elhunyt, illetve elköltözött személyek 
tartozásai, valamint a megszűnt gazdasági társaságok tartozásai. A megszűnt gazdasági 
társaságoknál nem tudjuk a tartozásokat behajtani, kivezetni nem szabad a könyvekből 
addig, míg az értesítés nem érkezik meg a felszámolótól. 
Az elhuny polgárok tartozásainál, ahol a hagyatéki eljárás lezárult, ott nem tudjuk a kö-
veteléseket behajtani, de ahol nem zárult le az eljárás, ott tudjuk a hagyatéki igényünket 
jelezni. Kérem, hogy az anyakönyvvezető és a gazdasági társaság szoros kapcsolatot 
tartsanak egymással.  
Az elköltözött személyeknél mindent tegyen meg a gazdasági társaság az új lakcímek 
felderítése érdekében.  
 
 
 
A Kulturális és Szociális Bizottság ülésén is gyakorlat, hogy annak a személynek adunk 
ki hosszabb időre lakást, akinek nincs az önkormányzat felé fennálló lakbér, adó, egy 
egyéb közüzemi tartozása. Első esetben részletfizetésre ad lehetőséget a bizottság, azt 
követően pedig elutasítja a kérelmet.  
 
Kérek mindenkit, hogy akinek tartozása van, azt szíveskedjen rendezni. A kollégák 
munkatársai segítőkészek.  
 
Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?  
 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt 1. sz. hatá-
rozati javaslattal, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 
Tárgya: Településgazdálkodási Kft-nél Intézkedési terv végrehajtása (feleslegessé vált 

eszközök) 
 
 



 19 

47/2016. (II. 11.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete jelen határozatával tudomásul veszi és elfogadja a 
Településgazdálkodási Kft. feleslegessé vált eszközeinek 
és készleteinek értékesítésére elfogadott Intézkedési terv-
ben foglaltak végrehajtásáról szóló tájékoztatást.  
  
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 
 

 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Kérem, aki egyetért a 2. sz. határozati javaslattal, 
szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 
Tárgya: Településgazdálkodási Kft-nél Intézkedési terv végrehajtása (kintlévőségek 

kezelése) 
 

48/2016. (II. 11.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete jelen határozatával tudomásul veszi és elfogadja a 
Településgazdálkodási Kft.-nek a kintlévőségei kezelésére 
és a követelések behajtására vonatkozó intézkedési terv-
ben foglaltak végrehajtásáról szóló tájékoztatását.  
   

Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 
 

 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: A 7. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely a 
Településgazdálkodási Kft. 2015. 06. 01. és 12. 31. közötti időszakra vonatkozó ered-
mény-kimutatása tárgyában készült. Az előterjesztést szintén a Városfejlesztési, vala-
mint az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságok tárgyalták, kérem javaslatukat ismertetni.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: Szintén együttes ülésen tárgyaltuk az előterjesztést, ahol 
mindkét bizottság javasolja elfogadni a határozati javaslatot.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Bízunk benne, hogy ez évben a gazdasági társaság 
hiány nélkül tud majd gazdálkodni.  
 
C s e p r e g h y  Elemér alpolgármester: A volt vízmű eszköz állomány értékesítése 11 
millió Ft-tal pozitívumként benne szerepel ebben az eredmény-kimutatásban.  
  
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Az is benne van, amit mi invesztáltunk bele a Kft-be, 
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pluszba. Ez az eredmény nem igazán eredmény, mert nagyon sok pénzt öltünk a Kft-re. 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Mit invesztáltunk a Kft-be? 
 
Á g o s t o n n é   Dohányos Ivett irodavezető: Éves szinten 15 millió Ft volt támoga-
tásként az eredeti előirányzata a Kft-nek, és év végével 29.500 eFt volt a működési célú 
átadott pénzeszközök összege.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: Számomra azt bizonyítja a fél éves kimutatás, hogy támoga-
tás nélkül nem tud működni a Kft. A Kft. azért működik, mert támogatjuk. Ha nem a 
Kft-nél lennének alkalmazva az emberek, akkor az önkormányzatnál lennének alkal-
mazva. A saját bevétele minimális. Nincs is rá nagyon lehetősége, hogy saját bevételt 
teremtsen, mert annyi feladatot adunk számára. Ez leköti az egész kapacitását.  
 
Dr. S z i l b e r e i s z  Edit jegyző: Ezt a Kft.-t önkormányzati feladatok ellátására hív-
ta életre a Képviselő-testület. Nyilván, hogy azokat a támogatási összegeket át kell adni, 
ami egyébként az önkormányzati költségvetésben tervezve van ezekre a feladatokra, de 
valószínűleg ott is kevesebb, mint ahogy a finanszírozásból látható volt, mint ami a fel-
adat-ellátásra szükséges lenne.  
 
Át kell gondolni, hogy mire szeretnénk a Kft-t a jövőben használni. A közbeszerzések 
kapcsán merült ez fel, mert a közbeszerzések között létezik az un. inhaus közbeszerzés. 
Akkor lét életbe ilyen beszerzés, ha a Kft. a finanszírozás 80 %-át az önkormányzattól 
kapja. Csak 20 % lehet a saját bevétele. Nyilván egészen más, ha alvállalkozóként kap 
idegen bevételt. Több mindent kell egy önkormányzati Kft-nél mérlegelni. Nem lehet, 
vagy nem biztos, hogy érdemes a saját bevétel teljesítését határtalanul előírni. Ők is 
közfeladatot látnak el, s bizonyos jogszabályok, amelyek a közpénz felhasználásáról 
szólnak, előnyöket is fogalmazhatnak meg egy ilyen Kft. mellett.  
 
C s e p r e g h y  Elemér alpolgármester: Mi folyamatosan minden évben többször vé-
giggondoljuk, hogy miért hoztuk létre a Kft-t. Korábban azért hoztuk létre, hogy az ön-
kormányzati beruházásoknál a Kft. képes lesz arra, hogy a közbeszerzéseknél megenge-
dett 10 %-os alvállalkozói teljesítményt elvégezze, ezzel csökkentve az önkormányzati 
támogatást, ami a Kft. működéséhez szükséges. Több ügyvezetőn keresztül kínlódtunk 
ezzel, nem sikerült teljesíteni.  
Most azt próbáljuk mondani, hogy a Kft. a saját intézményeink működtetését végzi, és 
erre hivatott. Szeretnénk azt elérni, ezért a létszámot próbáltuk szakemberekkel kiegé-
szíteni, hogy képesek legyenek pályázatok megvalósításába bekapcsolódni. Most azt az 
elvárást, hogy saját bevételt nem kell teljesítenie a Kft-nek, ezt egyszerű lesz teljesíteni, 
de azt nem, amit most Jegyző Asszony mondott, és amit többen elvárunk, hogy a Kft. az 
üzleti tervéten írtaktól sokkal jelentősebb bevételt produkálna. Felkérem Ügyvezető 
urat, hogy ezen dolgozzon.  
Folyamatosan vitázunk a Kft létéről, nem létéről. Korábban Polgármester úr kérte, hogy 
szavazzunk a Kft-nek, a mostani ügyvezetőnek bizalmat. Ha egyéb saját bevételt nem 
produkálnak, és nem is várunk el tőlük, akkor lehet, hogy intézményi keretek között is 
működhetnének. Nyilván akkor a Képviselő-testületnek kell majd mérlegelni. Ez min-
dig olyan, hogy akár melyik ujját vágja az ember, mind fáj. Kérem ügyvezető urat, pró-
báljon meg e mentén tevékenykedni, hogy év végén ne kelljen több támogatást adni. 
 
S z é n á s i   István alpolgármester: 2003. óta működik a Kft. Korábban intézményi 
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rendszerben oldottuk meg a feladatok ellátását. Az volt a cél, hogy saját bevételt termel-
jen. Nem tudja megtenni. A feladatokat el kell látni. Ha intézmény lenne, meg kellene 
nézni, hogy az az ellátási forma olcsóbb lenne, vagy nem. A kft-nek adjunk faladatot, s 
talán működni fognak.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Igen, kértem, hogy adjunk a Kft-nek bizalmat, szava-
zatotokkal meg is adtátok, de minden testületi ülésen elmondjátok, hogy nem bízunk 
bennük. Most fogadtuk el az ez évi üzleti tervüket, próbálják meg az abban foglaltakat 
végrehajtani. Most annyi pénz kapnak, mint tavaly használtak fel. Tavaly sem tudták 
teljesíteni a bevételi terveiket. Azokat a feladatokat látták el, amelyeket most a Kft-nek 
adtunk. Azt várjuk el, hogy az intézmények fenntartásával, a városüzemeltetéssel kap-
csolatos feladatokat a lehető legjobb szinten lássák el. Emellett, ha lesz lehetőségük, ak-
kor a pályázatok megvalósításához új embereket kell felvenni. A pályázat egy lehetőség 
lesz. Én is azt szeretném, ha a Kft. ez irányban is feladatokat tudna ellátni. A Kft. a 300 
közfoglalkoztatottat foglalkoztatja, ez 8 millió Ft-ot jelent a Kft. költségvetésében bér és 
egyéb költségként. Fél évig legalább adjunk nekik bizalmat, és lássuk, hogy mire jut-
nak. 
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Nincs nálam bizalomvesztés, de a nyereség kimutatása 
egy kicsit sántít. Fél év alatt nem lehet csodát tenni. Minden vállalkozásnak adni kell 
felfutási időt, hogy be tudja bizonyítani, hogy életképes, vagy nem. Bízom benne, hogy 
jól tud működni a Kft.  
 
 
Szénási István alpolgármester kiment a Képviselő-testület üléséről. (Jelenlévő képvise-
lők létszáma: 8 fő.) 
 
 
P a p  Csaba ügyvezető: Egyszer voltunk itt kérni 6 millió Ft-ot. Igen, egy gazdasági 
társaságnak az a lényege, hogy profitorientált legyen. Mi kb. 240-250 főt, megkesere-
dett embert kell munkára bírjunk és koordináljuk munkájukat, ez nem kis feladat.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Mivel több kérdés, vélemény nem volt, javaslom a 
határozati javaslat elfogadását.  
 
Kérem, aki azzal egyetért, szavazza meg. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – 2 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta: 
(A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Településgazdálkodási Kft. 2015. 06. 01. és 12. 31. közötti időszakra vonatko-

zó eredmény-kimutatása 
  
49/2016. (II. 11.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete jelen határozatával arról dönt, hogy a Település-
gazdálkodási Kft. 2015.06.01-től 2015.12.31-ig tartó idő-
szakra eső eredmény-kimutatását 1.136 e Ft eredménnyel 
tudomásul veszi.  
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Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 

 
 
Sütő Lajos képviselő kiment, Szénási István alpolgármester visszajött a Képviselő-
testület ülésére. (Jelenlévő képviselők létszáma: 8 fő.) 

 
 

V a r g a   Gusztáv polgármester: A 8. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely a 
Meszolgker Kft. működési célra átadott pénzeszköz felhasználásának elszámolása tár-
gyában készült. Az előterjesztést az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kérem 
javaslatukat ismertetni.  
 
P a p p    Zoltán képviselő: A Bizottság  javasolja elfogadni a határozati javaslatot.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcso-
latban?  
 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, javaslom a 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: Meszolgker Kft. működési célú pénzeszközzel elszámolása   

  
50/2016. (II. 11.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Meszolgker Kft. részére szállítói tartozások ki-
egyenlítését szolgáló 2.906 eFt működési célú átadott 
pénzeszköz felhasználásáról szóló elszámolást tudomásul 
veszi és elfogadja. 
 
Határidő: értesítésre azonnal  
Felelős: Varga Gusztáv 
              polgármester 
 
 

 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Javaslom a 9. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a  
Polgármesteri Hivatalnál üres álláshely betöltése tárgyában készült.  

 
Előzetesen az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság az előterjesztésben írt 
indokok miatt javasolja a határozati javaslat elfogadását.  
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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: Polgármesteri Hivatalban üres álláshely betöltése  

  
51/2016. (II. 11.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete jelen határozatával hozzájárulását adja a 
Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatalnál 1 fő megürese-
dő ipari-kereskedelmi ügyintézői álláshely betöltéséhez 
2016. március 01-től határozatlan időre a Polgármesteri 
Hivatal költségvetése terhére.  
 
Határidő: 2016. március 1.  
Felelős: Dr. Szilbereisz Edit  
                   jegyző 
 
  

Szénási István alpolgármester kiment a Képviselő-testület üléséről. (Jelenlévő képvise-
lők létszáma: 7 fő.) 
 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Javaslom a 16. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a 
KLIK kérelme a Pedagógiai Szakszolgálat Mezőkovácsházi Tagintézménye helyiség-
bővítése tárgyában készült. Az Ügyrendi és Pénzügyi, valamint a Kulturális és Szociális 
Bizottságok tárgyalták előzetesen az előterjesztést. Kérem javaslatukat ismertetni.  
 
Dr. F r i t z   Izabella képviselő: A bizottság javasolja a határozati javaslatokat elfo-
gadni.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság is javasolja elfogadni a 
határozati javaslatokat, azzal, hogy a használati Szerződés-módosítás kerüljön kiegészí-
tésre azzal, hogy az internet forgalmi díját, valamint a mobiltelefonok forgalmi díját a 
KLIK térítse meg az önkormányzat részére.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Az előterjesztés mellé csatolt szerződés-tervezetet 
javaslom kiegészíteni a bizottsági javaslattal.  
 
Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény?  
 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt 1. sz. hatá-
rozati javaslattal, szavazza meg.  
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött Használati szerződés módo-

sítása 
  

52/2016. (II. 11.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal 
2013. január 18. napján kelt Használati szerződés módosí-
tását a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés-módosítás alá-
írására. 
 
Határidő: a szerződés módosítás aláírására 30 nap 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 

 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Kérem, aki egyetért a 2. sz. határozati javaslattal, 
szavazza meg.  
  
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési megállapodás 

módosítása 
  

53/2016. (II. 11.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete kezdeményezi a Mezőkovácsháza Város Roma 
Nemzetiségi Önkormányzatával kötött Együttműködési 
megállapodás közös megegyezéssel történő módosítását a 
határozat melléklete szerinti tartalommal.   
 
Felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás-módosítás 
aláírására. 
 
Határidő: a megállapodás módosítás aláírására 30 nap 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 
 
 

 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Javaslom a 10. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a 
strandfürdő és kemping felújítási igénye és nyitásának ütemezése tárgyában készült.  
 
Az előterjesztést a Városfejlesztési, valamint az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tár-
gyalta, kérem javaslatukat ismertetni.  



 25 

 
P a p p   Zoltán képviselő: Együttes ülésen tárgyaltuk az előterjesztést, ahol a Városfej-
lesztési Bizottság részéről nem született döntés, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság csak 
az ülőpadka megemelésének szükségességéről döntött pénzösszeg nélkül, mert ennek 
költségeit elő kell készíteni.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Kérem ismertetni, hogy a felújítás hogyan hajtható 
végre? 
 
S ó k i   Zoltán irodavezető: A Kft-vel kötött feladat-ellátási szerződés az önkormány-
zati ingatlanok karbantartásáról rendelkezik úgy, hogy az anyagokat megvásárolják az 
intézmények, a munkát pedig díjmentesen elvégzi a Kft. Ebben az esetben nem karban-
tartásról, hanem felújításról van szó. Ezt a feladat-ellátási szerződés nem tartalmazza, 
másrészt nem biztos, hogy elvárható a Kft-től, hogy ezt a munkát is munkadíj nélkül 
végezze el. Ha a szakemberek egy-két hétig ezen a munkán dolgoznak, akkor más fel-
adatot nem fognak tudni elvégezni, esetleg. E munkának az elvégzése hozzájárulhatna a 
saját bevételek növeléséhez. Ha külső vállalkozótól rendelnénk meg a munka elvégzé-
sét, akkor az egészen biztos, hogy nem ezekkel az óradíjakkal számolna, mint a kft. 
számolt felénk. A köztünk lévő szerződésre tekintettel mindenképpen az javasolt, hogy 
munkadíjjal együtti összeget fogadja el a Képviselő-testület, ha támogatja a munkának 
az elvégzését.  
 
A Kalocsa R. Kft. ügyvezetője vállalta, hogy a márciusi ülésre a fürdő nyitás állásáról 
előterjesztést fog készíteni, melyben szerepeltetni fogja azokat a munkákat, amelyek 
feltétlen szükségesek a nyitáshoz. Ha a jelenlegi állapotában meg tudja nyitni a fürdőt, 
akkor ezekről nem fog szót ejteni, ha van olyan, amit valamely szakhatóság a nyitáshoz 
előír, csak azokat a munkálatokat fogja szerepeltetni.  
 
A határozati javaslat első felében lévő feladatok nem kötelezően elvégzendőek, a két bi-
zottság az ülőpadka megemelését támogatta.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: Bizottsági ülésen senki nem tudott meggyőzni bennünket ar-
ról, hogy a felújításra valóban szükség van, és előbbre visz bennünket. Ha van értelme, 
tudjuk támogatni a felújítást, de csak akkor, ha van értelme.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A nyitás ütemezése a tavalyi évnek megfelelően tör-
ténne. Ezt tartalmazza a határozati javaslat második része. A határozati javaslat első ré-
szében a gyógymedence ülőpad ülésmagasságának megemelésére tervezett 573.786.-Ft-
ot javaslom elfogadni.  
 
A többi felújítási javaslatról a márciusi ülésen, a tájékoztatóval együtt döntenénk.  
 
Kérem, aki egyetért a javaslatommal, 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: Fürdő és kemping felújítása 
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54/2016. (II. 11.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Mezőkovácsházi Strandfürdő és kemping 2016. évi üzemeltetéséhez szük-
séges alábbi felújításokról dönt: 
- A gyógymedence ülőpad ülésmagasságának megemeléséhez szükséges 

573.786.- Ft-ot a fejlesztési célú hitel felvételével biztosítja.   
 
A munkálatok megrendelésére megbízza a polgármestert, a munkálatok ko-
ordinálásával a Polgármesteri Hivatal műszaki irodáját. 
 
A fürdő és kemping megnyitásának, illetve biztonságos és szabályszerű mű-
ködési feltételeinek megteremtése érdekében szükségesnek tartja az alábbi 
feladatok Kalocsa Róza Nonprofit Kft. általi elvégzését: 
- Gyógymedence, Kemping és a termálkút felkészítése az ez évi működésre 

2016. március hónapban. 
- Kemping és gyógymedence megnyitása 2016. április 1. A gyógymedencét 

a helyi lakosság is igénybe veheti a kempingen keresztüli megközelítéssel. 
- Nagymedence és vízforgató, valamint a vendéglátás előkészítése 2016. 

április hónapban. 
- Nagymedence próbaüzeme 2016. május 1-től. 
- Teljes Fürdő nyitás a Szupermaraton hétvégéjén, május közepén. 

 
A Képviselő-testület felkéri a Kalocsa Róza Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, 
hogy készítsen írásos beszámolót a nyitásra történő felkészülésről, felújítási 
javaslatairól, illetve esetleges díjmódosítási javaslatáról a 2016. márciusi 
testületi ülésre. 

 
Határidő: Kalocsa Róza Nonprofit Kft. tájékoztatására: azonnal, egyebekben 

értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
          Jankó Erzsébet ügyvezető 

 
  
  

V a r g a   Gusztáv polgármester: Javaslom a 11. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a 
Településgazdálkodási Kft. 2016. évi módosított Üzleti terve 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, és az ismételten 
módosított üzleti tervet javasoljuk elfogadni.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolat-
ban?  
 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt határozati 
javaslattal, szavazza meg.  
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással – az 
alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 
fő.) 
Tárgya: Településgazdálkodási Kft. üzleti terve  

 
55/2016. (II. 11.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Településgazdálkodási Kft. 2016. évi módosí-
tott Üzleti tervét a határozat melléklete szerinti tartalom-
mal elfogadja.  
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester  
              Pap Csaba ügyvezető 
               
 

  
V a r g a   Gusztáv polgármester: Javaslom a 12. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a  
központi orvosi ügyelet települési hozzájárulásainak módosítása tárgyában készült. 
Tárgyalta az Ügyrendi és Pénzügyi, valamint a Kulturális és Szociális Bizottság, kérem 
javaslatukat ismertetni.  
  
Dr. F r i t z   Izabella képviselő: A Kulturális és Szociális Bizottság javasolja a határo-
zati javaslatot elfogadni.  
 
P a p p    Zoltán képviselő: Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság is javasolja a határozati 
javaslatot elfogadni azzal, hogy a működési hozzájárulás 371 eFt többlet költségeire az 
általános célú tartalék nyújt fedezetet.  
  
V a r g a   Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcso-
latban?  
 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, a módosí-
tó javaslattal együtt, 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: Orvosi ügyelet működtetéséhez hozzájárulás 
 

56/2016. (II. 11.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a központi orvosi ügyeleti ellátás működtetéséhez 
a települési hozzájárulást 2016. évben 352.032.-Ft összeg-
ben biztosítja.  
 
A működési hozzájárulás 371 eFt/hó többlet költségeire az 
általános célú tartalék nyújt fedezetet.  
 



 28 

Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 
 
 
 

 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Javaslom a 13. sz. előterjesztés tárgyalását, mely tá-
jékoztató a javadalmazási szabályzatról. Előzetesen tárgyalta az Ügyrendi és Pénzügyi 
Bizottság, kérem javaslatukat ismertetni.  
 
P a p p    Zoltán képviselő: Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság nem kéri a Javadalma-
zási Szabályzatot a márciusi ülésre előterjeszteni.  
 
Dr. S z i l b e r e i s z   Edit jegyző: Az előterjesztés tartalmazza, hogy a szabályzat el-
fogadásától számított 30 napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni. Erre fel kell 
hívni majd az ügyvezetők figyelmét. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok taka-
rékos működéséről szóló törvény kimondja, hogy a szabályzatban elfogadottaktól nem 
lehet eltérni a Felügyelő Bizottságok javadalmazásában sem. A szabályzat 2011-ben 
kelt, szükséges a felülvizsgálata, ezért a márciusi ülésre be kell hozni.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Jogszabályi változások miatt szükséges a szabályzatot 
tárgyalni, ezért javaslom elfogadni a határozati javaslatot.  
 
Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Javadalmazási Szabályzat aktualizálásának kérése 
   

57/2016. (II. 11.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a javadalmazási szabályzatról szóló tájékoztatást 
elfogadja, azzal, hogy a szabályzat aktualizálása a márciu-
si soros ülésre kerüljön előterjesztésre. 
  
Határidő: szabályzat aktualizálása: márciusi soros ülés 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 

 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Javaslom a 14. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a 
család- és gyermekjóléti központ helyiséghasználata és a Humán Szolgáltató Központ 
Alapító Okirata módosítása tárgyában készült. Előzetesen tárgyalta az Ügyrendi és 
Pénzügyi, valamint a Kulturális és Szociális Bizottság. Kérem javaslatukat ismertetni.  
 
Dr. F r i t z   Izabella képviselő: A Kulturális és Szociális Bizottság javasolja mindkét 
határozati javaslatot elfogadni mellékleteivel együtt.  
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P a p p    Zoltán  képviselő: Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság is egyetért a határozati 
javaslatok elfogadásával.  
 
Dr. S z i l b e r e i s z   Edit jegyző: A Humán Szolgáltató Központ Alapító Okiratát 
most azért szükséges módosítani, mert a telephelyek között fel kell tüntetni a nyitva álló 
helynek számító irodákat, ahol az ügyfélfogadás fog történni.  
 
A telephelyek címében még folyamatban van az egyeztetés, vannak helyek, ahol eltérő 
címek lettek megadva, mint amit a Takarnet programban a tulajdoni lap tartalmaz. Ezért 
az egyeztetés lezártát követő címek kerülnek véglegesen az Alapító Okiratba.  
 
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 javaslatot elfogadni.   
 
Kérem, aki azzal egyetért, szavazza meg. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Család- és gyermekjóléti központ működtetésére feladat-ellátási szerződés-

kötés a járás települési önkormányzataival 
 

58/2016. (II. 11.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete jelen határozatával arról dönt, hogy a 
Mezőkovácsházai Járás települési önkormányzataival 
2016. március 1. napjától határozatlan időtartamra a hatá-
rozat melléklete szerinti tartalommal Ingatlanhasználati 
szerződést köt a család és gyermekjóléti központ feladata-
inak ellátása céljából.  
 
A Testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződések 
aláírására. 
 
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 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Humán Szolgáltató Központ Alapító Okiratának módosítása 
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59/2016. (II. 11.) 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: A 15. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely a 
Településgazdálkodási Kft. Felügyelő Bizottság tiszteletdíjának csökkentése tárgyában 
készült.  
 
Ezt az előterjesztést is előzetesen tárgyalta az Ügyrendi és Pénzügyi, valamint a Város-
fejlesztési Bizottság. Kérem javaslatukat ismertetni.  
 
P a p p    Zoltán képviselő: Mindkét bizottság a határozati javaslatot javasolja elfogad-
ni.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, véle-
mény?  
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Úgy gondolom, a Felügyelő Bizottság fele-
lőssége nem csökkent, továbbra is teljes vagyonukkal felelősek a Kft. működéséért.  
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: A Kalocsa R. Kft. FEB tagjainak a munkája megnőtt. 
A Településgazdálkodási FEB tagoktól elvett összeggel növeljük meg a Kalocsa R. Kft. 
FEB tagjainak díjazását.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A felelősség ott csökken, hogy a Kft. pénzforgalma 
csökkent le jelentősen.  
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Én ezzel az összeggel egyet is érthetek, de a másik 
FEB eddig ingyen végezte a munkát, de most jelentős többletfeladatot kapott. Amit itt 
elvonunk, azt oda lehetne adni. 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Javaslom, hogy a márciusi ülésre, amikor az ügyve-
zető asszony beszámol a fürdőnyitás előkészületi munkáiról, az akkori ülésre kerüljön 
előkészítésre a Kalocsa Róza Kft. FEB tagok díjazásának bevezetéséről előterjesztés. 
 
Mivel több kérdés, vélemény nem volt, javaslom az előterjesztésben írt határozati javas-
lat elfogadását.  

 
Kérem, aki azzal egyetért, szavazza meg. 
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – 2 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta: 
(A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Településgazdálkodási Kft. FEB tagjainak díjazása 

 
60/2016. (II. 11.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Településgazdálkodási Kft. Felügyelő Bizottsá-
ga tagjainak tiszteletdíját 2016. március 1. napjától az 
alábbiak szerint állapítja meg: 

    FEB Elnöknek 25.000.-Ft/hó 
    FEB Tagoknak 15.000.-Ft/hó/fő 

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

 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Kérem, aki a Kalocsa R. Kft. FEB tagjainak díjazásá-
ra tett javaslatommal egyetért, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – 1 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta: 
(A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Kalocsa R. Kft. FEB tagjai díjazásának előkészítése 

 
61/2016. (II. 11.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Kalocsa Róza Kft. Felügyelő Bizottsága tagjai-
nak díjazására előterjesztést kér készíteni a Képviselő-
testület márciusi soros ülésére.  
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv 
               polgármester 
 
 

  
V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom tárgyalni a 17. sz. előterjesztést, mely egy-
séges Üdülési Szabályzat előkészítése tárgyában készült. Előzetesen valamennyi ön-
kormányzati bizottság tárgyalta, kérem javaslataikat ismertetni.  
 
Dr. F r i t z   Izabella képviselő: A Kulturális és Szociális Bizottság most javasolja az 
előterjesztést napirendről levenni azzal, hogy az a márciusi soros ülésre kerüljön előter-
jesztésre.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: Együttes ülésen tárgyaltuk az előterjesztést, s mindkét bi-
zottság javasolja az előterjesztést levenni napirendről. Az előterjesztés azt követően ke-
rüljön a márciusi ülésre előterjesztésre, hogy előtte a Kulturális és Szociális Bizottság 
tagjai a műszaki iroda dolgozójával az üdülőkben a helyszíni felmérést elvégezte.  
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V a r g a   Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcso-
latban?  
 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért a módosító határozati javaslattal, 
szavazza meg. 
  
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Előterjesztés napirendről levétele 
 

62/2016. (II. 11.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete az egységes Üdülési Szabályzat előkészítése tár-
gyában készült előterjesztést leveszi napirendről azzal, 
hogy az a márciusi ülésre kerüljön előterjesztésre úgy, 
hogy előtte a Kulturális és Szociális Bizottság tagjai a mű-
szaki iroda dolgozójával az üdülőkben helyszíni felmérést 
végezzen. 
 
Határidő: márciusi soros ülés 
Felelős: Varga Gusztáv 
              polgármester 
 
 

 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Javaslom a 18. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a 
Nemzetközi Konfekcióipari Gyártó és Kereskedő Kft. bérleti szerződése tárgyában ké-
szült.  
 
Ezt az előterjesztést a Városfejlesztési, valamint az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tár-
gyalta. Kérem javaslatuk ismertetését.  
 
P a p p  Zoltán képviselő: Együttes ülésen tárgyaltuk az előterjesztést, ahol mindkét bi-
zottság javasolta a határozati javaslatot elfogadni mellékletével együtt.  

 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcso-
latban?  
 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza 
meg.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Árpád u. 120. sz. alatti ingatlan bérlete 
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63/2016. (II. 11.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Nemzetközi Konfekcióipari Gyártó és Kereske-
dő Kft.-vel 2016. április 1. napjától kezdődő határozatlan 
időtartamra a Mezőkovácsháza, Árpád u. 120. szám alatti 
ingatlan hasznosítására a határozat melléklete szerinti tar-
tamú Bérleti szerződést köti.  
  
A Testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés alá-
írására. 
 
Határidő: a szerződés aláírására 30 nap 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 

 
 
Szénási István alpolgármester megérkezett a Képviselő-testület ülésére. (Jelenlévő 
képviselők létszáma: 8 fő.) 

 
 

V a r g a   Gusztáv polgármester: Javaslom a 19. sz. előterjesztés tárgyalását, mely az 
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint az intézmények Alapító 
Okirata módosítása tárgyában készült.  
Előzetesen tárgyalta az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság, kérem javaslatukat ismertetni.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: A Bizottság javasolja az előterjesztésben írt határozati ja-
vaslatokat mellékleteivel együtt, valamint a rendelet-tervezetet elfogadni.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcso-
latban?  
 
Mivel nincs kérdés, vélemény, javaslom az 1. sz. határozati javaslatot elfogadni mellék-
letével 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: Óvoda Alapító Okiratának módosítása 

  
64/2016. (II. 11.) sz. kt. határozat 

  
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete, mint alapító, a Mezőkovácsházi Négy Évszak 
Óvoda és Bölcsőde módosító Alapító Okiratát a határozat 
melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  
 
Határidő: Kincstárhoz történő továbbításra: azonnal 
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Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 
 

 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Javaslom a 2. sz. határozati javaslatot elfogadni mel-
lékletével 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: Könyvtár Alapító Okiratának módosítása 

  
65/2016. (II. 11.) sz. kt. határozat 
  
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete, mint alapító, a Mezőkovácsházi Városi Könyvtár 
módosító Alapító Okiratát a határozat melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja.  

 
Határidő: Kincstárhoz történő továbbításra: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
             polgármester 
  

 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Javaslom az előterjesztés mellé csatolt rendelet-
tervezet elfogadását.  
  
Kérem, aki azzal egyetért, szavazza meg. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megal-
kotta a (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 

   
3/2016. (II. 16.) sz. önkormányzati rendeletet 
 
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 4/2013. (II. 
19.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
A rendelet a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete. 
 
 
 

V a r g a   Gusztáv polgármester: Javaslom a Társulási Megállapodások módosítása 
tárgyában készült szóbeli előterjesztés tárgyalását. 
Előzetesen tárgyalta az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság, kérem javaslatukat ismertetni.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: A Bizottság javasolja az előterjesztésben írt határozati ja-
vaslatokat mellékleteivel együtt elfogadni.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcso-
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latban?  
 
Dr. S z i l b e r e i s z   Edit jegyző: Az előterjesztés második bekezdésében a dátum el 
lett írva, az helyesen 2016. február 9, ekkor döntöttek a Társulási Tanácsok a megálla-
podások módosításáról.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Mivel nincs kérdés, vélemény, javaslom az 1. sz. ha-
tározati 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: Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 
 

66/2016. (II. 11.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete módosítani kívánja a Dél-Békési Kistérség Több-
célú Társulása Társulási Megállapodását a határozat mel-
lékletét képező tartalommal. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás-módosítás 
aláírására. 
 
Határidő: 2016. február 26. 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 
 
 

V a r g a   Gusztáv polgármester: Javaslom a 2. sz. határozati javaslatot elfogadni mel-
lékletével 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: Mezőkovácsházi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 
 

67/2016. (II. 11.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete módosítani kívánja a Mezőkovácsháza és Térsége 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását a hatá-
rozat mellékletét képező tartalommal. 

 
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás módosítás 
aláírására. 
 
Határidő: 2016. február 26. 
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Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 
 
 
 

B E J E L E N T É S E K  
 
 
S z é n á s i  István alpolgármester: Az Árpád u. elején lévő buszmegállóból a baleset 
óta hiányzik az ülőpad, kérem pótolni.  
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: A Türr István Képző és Kutató Intézetben egyre több 
esemény zajlik. Ennek következtében a gépkocsiforgalom jelentősen megnőtt, ezért oda 
szükséges lenne parkolókat kialakítani, térkővel kirakni a területet.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Az Intézetben rövidesen képzések fognak indulni 
közmunkások részére. Várhatóan kőműves képzés is indul. Ehhez anyagot is biztosítani 
fognak, nekünk pedig munkát kell biztosítani, s a parkoló kialakítása e célra megfelelő 
lenne. Megpróbáljuk e program keretében megvalósítani a parkolók kialakítását.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: A József A. utca és a Tűzoltóság között a kerékpárútra na-
gyon belógnak a fák gallyai, ezek balesetveszélyt okoznak. Már a futók is alig tudnak 
rajta futni, nem beszélve a kerékpárosokról.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Sütő Lajoséktól már kettő hónappal ezelőtt kértem, 
hogy e feladatot oldják meg, de ez még a mai napig várat magára. A lakók felszólítása 
megtörtént, hogy a házuk előtti fákat nyessék meg.  
 
Dr. F r i t z   Izabella képviselő: A Mentőállomás, az Központi Orvosi Ügyelet, Járási 
Hivatal előtt parkolókat kellene kialakítani.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Megkaptuk az írásos kérést is. Az az indok, hogy ott 
van a mozgáskorlátozotti feljáró a Központi Orvosi Ügyelethez, és a feljáró közelében 
nem tudnak megállni azok a betegek, akik az ügyeletre mennének. Ez ügyben egyeztet-
tünk a Járási Hivatallal. A benti utcarészen lenne kialakítva a parkoló. Az anyagi fede-
zetet össze kell egyeztetni.  
 
S z ű c s  Judit képviselő: Az elmúlt ülésen szóvá tettem pár dolgot. Az újszülöttek kö-
szöntéséről az összes képet megkaptam, ezeket köszönöm.  
 
Pedagógiai Szakszolgálat szakellátásával kapcsolatosan is megkaptam a választ. 2 fő je-
lentkezett a Négy Évszak Óvoda és bölcsőde alkalmazottai közül gyógypedagógusnak a 
Váci Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolára, és a Dél-Békési Többcélú Társulás mindkét 
jelentkezőt támogatta.  
 
Örömmel tapasztaltam, hogy az önkormányzat facebook oldalában jelentős színvonal-
emelkedés történt. Nagyon sok aktuális hírt lehet most már onnan szerezni.  
 
Február 28-ig kell a kitüntetett személyekre a javaslatokat leadni. Felhívom a figyelmet, 
hogy a 2015. év kitüntetettjei még nincsenek a honlapra feltéve. Kérem szíveskedjenek 
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ezt is aktualizálni.   
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Kértem már korábban is, ha valakinek valamilyen hí-
re van, amit a facebouk oldalon meg kell jelentetni, szóljon, az engedélyezést én szok-
tam megadni, távollétemben Szabóné Faragó Julianna. Erről az intézményvezetőkkel is 
egyeztettünk.  
 
Dr. F r i t z   Izabella képviselő: A József A. u. - Deák u. kereszteződésben balra for-
dulva egy nagy bokor takarja az út beláthatóságát.  
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Dózsa-Petőfi u. kereszteződésben az elsőbbségadás 
kötelező tábla egy bokortól nem látszik, és a színe is kifakult.  
 
Reformátuskovácsházi ravatalozó előtetője elkészült, de kérjük, hogy alatta legyen tér-
kővel lerakva a terület.  
 
Reformátuskovácsházán a köztéri padokat felújították, köszönjük.  
 
S z é n á s i  István alpolgármester: Dózsa u. SZTK felől 2 db tuja  szinte már az úttest-
re ér.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester:  Mivel több bejelentés nincs, köszönöm a megjele-
nést, a nyílt ülést 15 óra 50 perckor bezárom. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

 
Varga Gusztáv  Dr. Szilbereisz Edit 
  polgármester          jegyző 
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