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Jelen volt még: Simonka György országgyűlési képviselő
Szabóné Faragó Julianna igazgatási irodavezető
Béni Attila Járási Hivatal vezetője
Süle Katalin Járási Hivatalvezető-helyettes
Albertus László könyvtár vezetője
Szedlacsekné Farsang Margit óvodavezető
Kovalik Angéla intézményvezető
Vanyó Tiborné dr. ügyvezető igazgató
Bánki András Tankerület vezetője
Fodor Istvánné Általános Iskola képviselője
Nagyné Csiffáry Anna külsős bizottsági tag
Szekeres Lajos FEB elnök
Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési irodavezető
Sóki Zoltán műszaki irodavezető
73 fő érdeklődő állampolgár
V a r g a Gusztáv polgármester: Köszöntöm Simonka György országgyűlési képviselő
urat, Béni Attilát, a Járási Hivatal vezetőjét, Süle Katalint, a Járási Hivatal hivatalveze-

2
tő-helyettesét, Bánki András tankerület-vezetőt, a Képviselő-testület tagjait, intézményvezetőket, meghívott vendégeket, érdeklődő állampolgárokat.
Megállapítom, hogy a 9 fő képviselőből 7 fő jelen van az ülésen, Dr. Fritz Izabella és
Szűcs Judit képviselők jelezték távolmaradásukat.
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitom.
V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom, a Képviselő-testület a korábban megküldött, Tájékoztató a …JövőD Dél-Békésben épül… program terveiről, csatlakozási lehetőségről, valamint a kötelező betelepítési kvótával kapcsolatos önkormányzati állásfoglalás tárgyában készült szóbeli előterjesztéseket vegye napirendjére.
Kérem, aki javaslatommal egyetért, szavazza meg.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.)
Tárgya: Előterjesztés napirendre vétele
73/2016. (II. 26.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a
- Tájékoztató a …JövőD Dél-Békésben épül… program
terveiről, csatlakozási lehetőségről, valamint a
- kötelező betelepítési kvótával kapcsolatos önkormányzati állásfoglalás 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, 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: Napirend elfogadása
74/2016. (II. 26.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2016. február 26-i rendkívüli, nyílt ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
N A P I R E N D TÁRGYA, ELŐADÓJA
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1.) Előterjesztések
Előadó: Varga Gusztáv
polgármester

V a r g a Gusztáv polgármester: Képviselő úr elhatározta, hogy egy nagyszabású járási programot dolgozunk ki közösen, melyhez kéri a települések csatlakozását. Ennek a
neve „a jövőD Dél Békésben épül” Ez a szóbeli 2. sz. előterjesztés. Az szóbeli 1. sz.
előterjesztést én készítettem, szeretném, ha a Képviselő-testület majd az abban foglalt
határozati javaslatot elfogadná.
Megadom a szót Simonka György országgyűlési képviselő úr számára. Kérem, hogy e
két előterjesztéssel kapcsolatban mond el gondolataidat.
S i m o n k a György országgyűlési képviselő: „A jövőD Dél Békésben épül” c. programban a fiatalok számára céloztuk meg azt, hogy megüzenjük számukra, hogy olyan
jövőt szeretnénk építeni számukra itt, Dél Békésben, amilyet Ők akarnak. Nem olyat,
amit mi képzelünk el számukra. Ezt megpróbáltuk, és nem tetszett nekik, kudarcot vallottunk. Éves szinten kb. kettőezren menekülnek el e térségből. Ez a továbbiakban nem
tartható. Szeretnénk Dél Békést élhetőbbé tenni, a fiatalok számára elfogadhatóvá tenni.
Bízunk abban, hogy nemcsak nem akarnak majd elmenni, de vissza is fognak jönni. Sok
szeretettel várjuk őket.
Migráns ügy: Az elmúlt napokban nagyon sok tévhír kezdett terjedni a múlt hétvégi Európai Uniós csúcs kapcsán. Miniszterelnök Úr nem fogadott el semmit, nem írt alá
semmit, sőt a továbbiakban is tiltakozni fogunk a betelepítések ellen. Az EU az elmúlt
hétvégén két fontos döntést hozott: Az első, hogy a britek azt kérték, hogy csak abban
az esetben kívánnak az EU-ban maradni, ha az unió alapvetően megreformálja működését. Mivel fontos, hogy a britek belül maradjanak nagyon sok, fontos javaslatot fogadtak
el. Az első javaslat az volt, hogy versenyképes Európát akarnak. Azt látják, hogy az EU
egyre inkább morzsolja föl az örökül kapott javakat, azt amit gazdaságilag felépítettünk,
és gyengülünk. Ez mindannyiunk érdeke. nem gyengülhetünk tovább, mert geopolitikai
szinten egy gyenge EU-ban bármi bekövetkezhet.
Versenyképességünk egyik záloga a britek szerint az, hogy ne legyen ekkora bürokrácia, mert ez lassítja rendszereinket. Mivel időben nem tudunk reagálni, ezért lemaradunk, gazdaságilag visszafejlődünk. Vissza szeretnék állítani azt az állapotot, mielőtt a
Kelet-Európai Országok beléptek az EU-ba. Ez nem lesz egyszerű. Az EU engedett, s
bízunk abban, hogy a bürokrácia csökkenni fog.
A britek következő követelése az volt, hogy a Nemzeti Parlamenteknek magasabb jogköre legyen. Ez többek között azt is jelenti, hogy az EU-nak minden döntését ne kelljen
azonnal végrehajtani, hanem legyen meg a szuverenitásunk. Vasárnap még senki nem
gondolta, hogy ebből lehet valami. Ezt követően a Magyarok Kormányülésen elfogadták, hogy népszavazást kezdeményeznek, s ezzel kikényszerítik a Parlamentből azt,
hogy egy bizonyos döntést meghozzon. Ez a döntés vélhetően nem fog tetszeni az EUnak, sőt az EU-s döntéssel szembemegy. Erre csak az adott lehetőséget, hogy a múlt
hévégén a britek ezt kiharcolták. Előtte erre nem volt lehetőség.
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Szerették volna még a britek a szociális reformot, és a munkavállalók korlátozását is elérni. 55-56 ezer ember dolgozik ma regisztráltan Nagy Britanniában. A szociális reform
kapcsán van igazsága az ellenzéki kommunikációnak. Egy ponton engedni kellet. Az,
aki ma kint dolgozik Angliában, annak minden feltétel egyenrangú azoknak a feltételeivel, akik állampolgárok is Angliában munkavállalási szempontból. A szociális ellátások
területén mindenki, aki kint dolgozik, kint él, ugyan olyan feltétellel tudja igénybe venni
a szociális ellátó-rendszert, mint egy Angol állampolgár. Egy ponton kellett engedni –
ez kb. 1000-1200 munkavállalót érint Angliában negatívan -. Angliában kb. 100 font
egy gyermek után járó gyermekvédelmi rendszerben való részvétel, Magyarországon
ugyan ez kb. 8-10 font. Vannak olyan dolgozók, akik felveszik azok után a gyermekek
után is a járandóságot, akik sosem jártak Angliában. Azt kérték a britek, hogy ebben az
egy pontban engedjünk, s az EU csúcs engedett is, arányosítva fogják a juttatásokat
kapni az igénylők, amennyiben az indokolt lesz számukra.
Mindenki szeretné, ha Nagy Britannia tagja maradna az EU-nak, mert akkor befizetéseit
továbbra is teljesítené, Magyarország is 12 ezer milliárd fejlesztési forráshoz juthat.
A Magyar Kormány semmit nem engedett abból, amit 2015. év elején eltervezett. A
Kormány kimondta, hogy nem történhet az meg, hogy egy nem Uniós ország állampolgára előnyösebb helyzetbe kerüljön, vagy kiváltságosabb ellátásban részesüljön, mint
egy uniós ország állampolgára. Ehhez képest, amikor országunkba érkeztek a
migránsok, meg akarták követelni, hogy nekik klímával felszerelt helyiség kell, milyen
üdítő, étel, ellátás kell. Amikor mindez nem teljesült, hozzákezdtek dobálózni, szemtelenkedni, elégedetlenkedni. Első körben amit tudtunk tenni, az volt, hogy a lehető leggyorsabban megpróbáltuk őket átengedni az országon. A gond akkor volt, amikor naponta több mint tízezren érkeztek. Ekkor feltorlódtak, a buszok, vonatok, nagyobb pályaudvarok megteltek. Ekkor döntött a Kormány a határzárról, amiért „hideget-meleget”
kaptunk az egész Európától, és a magyar baloldalról. Mi próbáltuk megvédeni a Magyar
embereket a bevándorlóktól, mert nem tudtuk, hogy kik Ők, beazonosítatlanul jöttek
ide. Személyi okmányaikat eldobálták, nem tudtuk, hogy hányan jöttek jó és rossz szándékkal. Az EU-s csúcsnak a legnagyobb eredménye ez ügyben, hogy most először fogadták el a Magyar elveket. Most először nem kritizálta senki Magyarország eljárásrendjét. Most először azt mondták, hogy valamit tenni kell, mert a titkosszolgálatok jelentése alapján ma Európában 5-6000 fő között van a terroristák száma. Nem tudjuk,
hogy mikor, milyen irányítás mentén fognak lecsapni.
Miniszterelnök Úr decemberben az EU csúcson bejelentette, hogy nem hajlandó végrehajtani az EU egyedi döntést, ezt követően Szlovákia is ugyan ezt tette. Nem akarunk
sem 1.200, sem semennyi embert befogadni. Amit a hírekben látunk, hogy mennyire
rossz körülmények között élnek az emberek, háborúban, éhínségben, az csak a felszín.
Attól sokkal rosszabbul élnek az emberek, a házak, lakótelepek, városok le vannak
dózerolva, sajnos a romok alatt csecsemők is vannak. Járványok vannak, stb. Leányokat, gyermeket visznek el e területekről szex-rabszolgának. Ezeket nem lehet embereknek nevezni, akik ilyeneket képesek tenni.
Szeretnénk segíteni ezeken az embereken, de nem úgy, hogy mi is féljünk. El kellene
érni azt, ha vége lesz a háborúnak, menjenek vissza, s építsék újra az országukat. Mi segíteni akarunk, de nem így. Adunk pénzt, telepedjenek le bárhol, de ne jöjjenek ide,
mert félünk tőlük.
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Ezt az egész migrációs kérdést nem lenne szabad politikai kérdésként kezelni. Egységes, magyar kérdés és probléma, melyre megoldást kell találni. Tavalyi évben 2 millió
aláírás gyűlt össze a migráció kérdésében. Jelen pillanatban ha szükséges lesz, meghúzzuk a román határon is a sávot, mert várhatóan itt fognak átvonulni a bevándorlók. A
kérdés, hogy hány nap múlva és hány nap alatt, mit hagynak maguk után, csak hulladékot, vagy félelmet is? Már tesztelik az útvonalakat. Katasztrófavédelmi és biztonsági
szinten is elkészültek a szükséges tervek. Azért, hogy megépülnek a védvonalak, mindenki úgy közlekedhet tovább, mint eddig, útlevéllel, szabályosan. Semmilyen korlátozás nem lesz, de a migránsokat igen, őket be fogjuk azonosítani újlenyomattal, s nem
tehetik azt, amit szeretnének.
A Kormány bejelentette, hogy népszavazást kezdeményezünk az ügyben, az EU pedig
bejelentette, hogy előrehozza az EU csúcsot, ahol a miniszterelnökök fognak az ügyről
tárgyalni. Ilyen sem szokott lenni. Március 5-7 között EU csúcs lesz, döntésre akarják
vinni a kérdést. Nagy a baj.
Hálás leszek, ha a Képviselő-testület elfogadja a megfogalmazott határozati javaslatot.
Ezen kívül támogatni kell Miniszterelnök urat abban, hogy a magyarok álláspontját úgy
is tudja képviselni, hogy nemcsak egyszerűen a 2 millió aláírással fog megjelenni, hanem a továbbiakban is gyűjtjük az aláírásokat. Hoztam egy petíciós tömböt, s kérlek
Polgármester úr, folytassátok az aláírásgyűjtést. Az eddigi aláírásokért hálás köszönetemet fejezem ki.
„A jövőD Dél Békésben épül” c. programban: „JDDB” Dél-Békés szempontjából a következő kettő év ötven évre meghatározza Mezőkovácsháza és Dél-Békés jövőjét. Történelmi lesz a kettő év, és óriási felelőssége lesz ennek a Képviselő-testületnek.
Azért mondom ezt, mert nem hiszem, hogy az Európai Unió által biztosított 12.000 milliárd Ft meg fogja azt a problémát oldani, hogy innentől kezdve a fiatalok nem vándorolnak el és nem fogy ilyen arányban a lakosságunk, de úgy hiszem, hogy segíthet. Ez a
pénz, most fog be érkezni az országba, amelyet a hátrányos helyzetű térségeknek szánnak. Igaz, hogy 2020-ig terjedő időszakról beszélünk, de mégis a következő két évben
fog eldőlni, hogy milyen pályázatok lesznek és milyen módon fogunk tudni pénzhez
jutni. Mivel meg fognak jelenni az évnek a közepén legkésőbb, akkora pénz éhség van,
akkora igény van mind a hitelekre, mind a támogatásokra, fejlesztésekre, hogy egy éven
belül le fogják kötni őket. Ez nem 2017. év végén kezdődik el ez a folyamat, 2018-ban
már csak visszahulló források lesznek. Most kell minden önkormányzatnak, vállalkozóknak, minden területnek, körzetnek, és Képviselő-testületnek nagyon komolyan öszszeszednie magát, hogy a lehető legtöbbet ebből ki tudjuk hozni. Mi a JDDB program
kapcsán nem csak egyszerűen a felületet szeretnénk súrolni, mint amit tesznek sokan.
Mi ott kezdtük a munkákat, polgármester úrral, hónapok óta dolgozunk, hogy felépítsük
ezt a rendszert. Ez egy 85 program elemből álló rendszer. Ha valaki tud még javaslatot
tenni hozzá, akkor legyen még több, minden kérdőjeles és mindegyik programelemnél a
vágyainkat próbáljuk megfogalmazni és ehhez keressük a forrásokat. Ma már nem hiszünk abban, hogy egy település maga partizán akcióban el tudna érni valamit, mert ha
ez működött volna, akkor nem tartanánk itt. Most ott tartunk, hogy a felméréseink alapján Békés Megye lakossága éves szinten 4.000 fővel csökken. Sokan mondják azt, hogy
a megyére levetítve ez nem sok. A 4.000 ember jellemzően a két leghátrányosabb helyzetű Kistérségből tehát a Mezőkovácsházi és a Sarkadi Kistérségből hiányzik. De csak
ha a minimumot vesszük, az 2.000 fő/év. Békés Megyéből 1980 óta két Békéscsabányi
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ember hiányzik. Senki nem lép, nem elemez és valami lobbi folytán és a széttagoltságunk folytán egyre hátrányosabb helyzetbe kerülünk, és egyre inkább nem tudjuk elérni
azt a célt, amit kitűztünk magunk előtt. Egyetlen egy gondolat van előttünk, hogy a fiatalokat visszatartsuk. Ha nincs más, ha csak ez az egy elv vezérel bennünket, akkor talán ezt közösen elérhetjük, de ma sajnos ettől még nagyon messze vagyunk. Ez a 2.000
ember olyan mértékben hiányzik tőlünk, hogy sok jó képességű, tehetséges, szakképzett
és betanított munkás megy el. Ennek következtében kialakult Békés Megyében az óriási
munkanélküliség. Az is igaz, hogy amikor 2010-ben átvettük a kormányzást Békés Megyében 18.000 munkanélküli volt, most 12.000 van. De a 12.000-ből 1.300 ebben a Járásban. Óriási a munkanélküliség és nincsen munkaerő. Ez skrizofén helyzet és nem
tudjuk, hogy mit kezdjünk vele. Még is csak jelenség valamit kellene tenni ellene. Azt
gondolom, hogy vissza kell menni a legelejére, majd akkor lesz munkahely, hogy ha
lesz elegendő mennyiségű betanított munkás, vagy segédmunkás arra, hogy további vállalatok tudjanak ide jönni. Sikerült elérnünk Polgármester úrral illetve Kálmán András
is sokat segített ebben, mint fejlesztési referens, hogy ez a körzet szabad vállalkozói zóna kategóriába be tudjon kerülni. Szabad vállalkozói zóna kategóriája nem csak azt jelenti, hogy elsősorban a vállalkozások járulék kedvezményeket kapnak a munkavállalók
után, hanem azt is, hogy a GINOP-os forrásból csak mi tudunk pályázni. Ennek köszönhetően, nem hogy az ország más pontjairól jelentkeznek vállalkozók, feldolgozó
üzemek, cipzárgyárak illetve húsgyárak, hogy jönnének ide, hogy ha volna
Mezőkovácsházának Ipari Parkja, hanem már Békéscsabáról és Gyuláról is. A Békéscsabaiak illetve a Gyulaiak ki vannak akadva. Ahol tudnak, támadnak bennünket, hogy
hogyan lehetett azt elérni, hogy az ő vállalkozóik ki akarnak menni olyan helyre, ahol
van fejlesztési forrás. Hiszen a Minisztérium úgy döntött, hogy itt lehet benyújtani
olyan pályázatokat, olyan feldolgozó üzemek jöhetnek létre, ami náluk pedig nem. Nagyon nehéz a helyzetünk, de még is meg kell próbálnunk ebből elindulni és ezen tovább
dolgoznunk. A szituáció az, hogy a programok a mi malmunkra hajtják a vizet. Igaz,
hogy ez nem tetszik Gyulának, Békéscsabának, ahol tudnak, támadnak bennünket területi alapon. Az Európai Unió abból a célból adta ezt a 12.000 milliárd Ft-ot, hogy a leghátrányosabb helyzetű térségeket zárkóztassák fel. Ezek a pénzek jelentős számban nálunk, Békés Megye déli részén kellene, hogy hasznosuljon. Az elmúlt ciklusban
Bajnaiék felállítottak egy rendszert, ők azt mondták, hogy régiókban gondolkodnak, illetve Kistérségekben. A régió, a mi régiónk a Dél-Alföldi régió volt, ez állt három megyéből, Bács-Kiskun, Csongrád és Békés Megyéből. Kijelölték az arra megfelelő szervezetet, nevesítve Botkáékat Szegeden, hogy majd ők el fogják a három megyében osztani a pénzeket. Amikor megérkezett a pénz, akkor a Szegediek mindjárt azt mondták,
hogy a fele a miénk, a másik felét pedig testvériesen szétosztjuk a három megye között.
Mivel tranzitútvonalakon hozzák végig, nem erre mentek az utak, ezért mindenhol lekapkodtak egy kicsit belőle, és amikor el kellett volna, hogy jusson hozzánk, akinek
küldték a szállítmányt, akkor a plató helyen még volt valami, akkor odamentünk és
mondtuk, hogy csak ennyi, azt mondták igen. Mondtuk, hogy nem gondoltátok, hogy
nekünk több járna, a válasz az volt, hogy nem. Megkérdezésünk nélkül elosztották maguk között. Ha nem teszünk semmit és nem fogunk össze egy komplex programmal,
akkor ez a tendencia folytatódni fog. De ha össze állunk és nem vagyunk hajlandóak elfogadni, ami még marad, hanem erősek akarunk lenni, akkor össze kell, hogy álljunk.
Ehhez 100.000-en kellünk és Dél-Békésben pont 100.000-en vagyunk. Mióta ezt alapelvként lefektettük magunk elé, azóta működnek a dolgaink. Az Unió ebben minden területen segíteni fog, hisz ő kérte, hogy osszák el területekre. Olyan szintű volt a megosztottság az elmúlt években itt, hogy itt senki nem akart a másik neve alatt futni, senki
nem akart a másikkal dolgozni. Mindenki önállóan akarta megoldani azt, ami megold-
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hatatlan volt. Ezt a munkát vállaltuk mi fel, az Európai Unió pedig küldi a segítséget
nekünk, csak most már nem Regionális és Kistérségi, hanem Megyei és Járási szinten.
Ne rugaszkodjunk el a valóságtól, azt is be kell vallani, most is ugyanígy gondolják, pedig most Fideszesek ülnek ott. A Népszabadságban leírják jobboldali és baloldali felelős
politikusok, képviselők, hogy még közép békési centrumban fellelhető az iparnak és a
turizmusnak a nyoma, addig Dél-Békésben semmi nincs már. Évekkel ezelőtt megszűnt
minden gazdasági forma. Minden egyes Uniós forrás, ami ebbe az irányba megy, az
Uniós pénzek el kótya-vetyélése. Innentől kezdve nem vagyunk hajlandóak ezt elfogadni, két oka van ennek. Egyrészről felfogtuk, van egy rendszerünk, ahol együtt, egy
olyan lobbi erőt képviselünk, hogy testtartást váltunk. Az, amit eddig alkalmaztunk,
hogy tudjátok, milyen nagy bajban vagyunk mi, milyen rosszak az útjaink, nem tud bemenni a mentőautó, és betegek halnak meg, legyetek már méltányosak velünk, a nekünk
járó pénzt ne vegyétek már el tőlünk. Mondtuk ezeket Gyulának, Békéscsabának,
Csongrád megyének, Szegednek és bíztunk benne, hogy egyébként emberekkel beszélgetünk és esetleg egyszer szolidaritást vállalnak velünk és azt fogják mondani, hogy
igazatok van, nektek járt volna pénz, nem építünk a ti utcáitok pénzéből szökőkutat 38.at. Ez viszont nem következett be sem akkor, de viszont most sem fog. A területek élén
Fideszesek ülnek, nem politikai, hanem területi vita folyik. Ha valaki politikát akar ebbe
keverni, az nem méltó arra, hogy képviseljen embereket. Most csata folyik, nem beszélgetések és egyeztetések, tárgyalások, hanem harc. Amikor Miniszterelnök úr asztalán
pár nappal ezelőtt landol egy iromány, hogy azt követelik, hogy Simonka menjen a fenébe, és a Megyei Közgyűlés Elnöke mondjon le és vonják vissza a pályázati kiírásokat
csak azért, mert Dél-Békés irányába lejtenek a pályák, és lapoz egyet a Miniszter úr
ahol 30 önkormányzat pecsétje, élén a Gyulai polgármesterével. Gyula polgármestere
fogalmazza meg a levelet és utána írja alá a többi. Felfogták, hogy baj van, nem dolgoztak, nem csináltak semmit és most van egy olyan összefogás Dél-Békésben, ami
100.000 főnek látja el a képviseletét. Ma testtartást váltottunk, nem könyörgünk tovább.
Ami nekünk jár, azt ki is fogjuk használni, sőt még ennél is többet, mert nekünk nem
csak hogy ez jár, de nekünk kompenzálni kell azt, amit elvetettek az elmúlt években tőlünk. Karsai képviselő úr, aki 8 évig alkalmazta ezt a stílust, Varga Gusztáv polgármester, akkori alpolgármester illetve én kis falusi polgármesterként beleálltunk azt gondoltuk, hogy működni fog. És minden alkalmat megragadott elmondani, hogy mi féllábúak
vagyunk. Ezt nem rosszindulatból tette, hanem azért, hogy felhívja a figyelmet arra,
hogy mekkora baj van és szolidaritást kérjen azoktól, akiken keresztül jön hozzánk a
pénz. A gyengéket nem hívják meg a tárgyaló asztalhoz, a gyengéket lenyomják. Ami
még rosszabb ennél, hogy minek a következménye az, hogy éves szinten 2.000-rel fogy
a lakosságunk. Ez egy olyan hely, ahol nem lesz jobb. Innentől kezdve egész DélBékésnek testtartást kell változtatni. Ami nekünk jár, nem engedjük, hogy elvegyék a
többiek. Ehhez viszont erősnek kellett lenni. Mindig a magyar népmeséket hozom tanulságként, hogy az igazság a végén mindig győz. Ez a valóságban nem működik, a valóságban sajnos nem az győz, akinek igaza van, hanem az, aki erősebb. Hiába volt nekünk mindig igazunk, a többiek erősebbek voltak nálunk és nekik lett igazuk. Nekünk
ezt fel kellett fogjuk, Varga Gusztáv polgármester úr ennek az élére állt illetve én is, és
a továbbiakban nem vagyunk hajlandóak ezt elfogadni és mindenkit arra bíztatok, hogy
ezt a testtartást vegyük fel és mondjuk el az embereknek, hogy óriási a csata. El tudjátok
azt képzelni, hogy milyen erőnek kell megmozdulni ahhoz, hogy egyáltalán megmerjenek fogalmazni egy ilyen levelet két oldalon keresztül velem szemben. A Megyei Közgyűlés elnöke a kormány adta ember, Fideszes listán, az első helyen jutott be, és őt is
lemondásra hívják fel. Nem 10 és 100 millió Ft-ról van szó, hanem ennél többről, hogy
hol fog felépülni a következő út, hol fog a következő iskola megújulni, hol fog munka-
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hely teremtődni, hol lesz egészségesebb élni, hogy hol gondolják a fiatalok azt, hogy itt
jobb lesz, az most fog eldőlni. Ez óriási területi csata. Kell a támogatás. Mint Miniszterelnök úrnak, amikor kimegy Brüsszelbe 5-én, ha nem 2 millió aláírás, hanem 2,5 millió
aláírás van, akkor bátrabban tud menni és erősebben tud harcolni és érdekeket érvényesíteni. Nekem ugyanilyen támogatásra van szükségem. Ma a polgármesterek mögöttem
állnak, és amikor elkezdenek támadni engem, akkor sün alakzatba beállnak és megvédenek. Azt gondolják, hogy ha engem kilőnek, akkor Dél-Békés achillesz sarkát kilőtték, és minden megy a régi kerékvágásban. Olyan harcosaink vannak ma már, mint
Varga Gusztáv polgármester úr illetve Marjai János Battonya polgármestere. Nem tudjátok elképzelni, hogy mennyire visszük vásárra a bőrünket. Nem politikai színtéren
fognak bennünket támadni, hanem minden területen, ahol tudnak. Napi szinten tartanak
ellenem sajtó tájékoztatót. Jobb esetben testületeken belül megosztottságra törekszenek,
és meg lassítják mondjuk Mezőkovácsházán Varga Gusztáv polgármesternek a munkáját és lekötik az energiáit azzal, hogy a testületet győzködje, hogy a tisztviselői gárda ne
tudjon haladni előre, és mire odaérnek, elég egy napot késni, addigra már elfogyott. Tartanak tőlünk, azért írogatják ezeket a levelet. Ez történt sajnos, ezt nem vagyunk a továbbiakban hajlandóak eltűrni. Mikor meg tudtuk csinálni, hogy olyan pályázatokat írnak ki gazdaság élénkítése szempontjából, amire csak itt tudnak pályázni és eljönnek a
vállalkozók és gazdák onnan. Amikor azt látják, hogy ÖNHIKI-ket csak itt kapnak az
önkormányzat. Azt hiszik, hogy ez egy politikai munka és én intézem el, és ha engem
kinyírnak, akkor végük van a Dél-Békésieknek. Ebben nagyon komoly szakmai munka
van, polgármesterekkel heti szinten, Varga Gusztáv polgármester úrral hetente többször
találkozunk és dolgozunk rajta. Ezért arra kérem a Képviselő-testületet, hogy minden
erejével azon legyen, hogy Varga Gusztáv polgármester urat, a Képviselő-testületet, a
Mezőkovácsháziak jövőjét támogassák. Ma már olyan erősek vagyunk, hogy amikor ellenünk szövetkeznek, akkor olyan harcosaink vannak, mint Varga Gusztáv polgármester
úr, aki bemegy az oroszlán barlangjába is akár. Összegyűlik 40 önkormányzat és szidalmaznak, mocskolnak és átkoznak bennünket, aláírásokat gyűjtögetnek ellenünk.
Varga Gusztáv polgármester úr megfogalmazott egy levelet, átment Marjai János polgármester úrhoz, ő is aláírta, még Nagy Béla is felteszi a kezét baloldaliként, hogy ki ne
hagyjatok belőle, nem hogy aláírom, hanem ott állok mellettetek. Ezt követően még 40en aláírják. Dél-Békésből elindult petíciót, amit Varga Gusztáv polgármester úr fogalmazott meg, 40 önkormányzat aláírja, sőt abból a 30-ból még 4 vagy 5 átáll hozzánk. A
csata nem fog csillapodni a következő hetekben, hónapokban sem, a sajtó tájékoztatókat
fogják a következő időszakban is használni arra, hogy tudjanak bennünket támadni. Arra kérlek benneteket, hogy mondjátok el az utcákban, hogy csata van, Varga Gusztáv
polgármester úr vásárra viszi a bőrét és azok, akik azt gondolják, hogy Varga Gusztáv
polgármester úr megosztottságát most kihasználhatják saját politikai céljuk vagy személyes ambíciójuk beteljesülése érdekében, azokat arra kérem, hogy ne árulják el
Mezőkovácsházát és Dél-Békést. Mert minden egyes perc, amit a polgármester vagy a
Képviselő-testület azzal tölt el, hogy a helyi ehhez a dologhoz mérten jelentéktelen
ügyeket kell kezelni, az milliókba kerül, és egy gyereket mindig hozzá lehet rakni, hogy
egy gyerekkel kevesebb fog visszajönni. Ne csak egyszerűen Mezőkovácsháza Képviselő-testületének tagjaként, hanem személy szerint, úgy, mint Kálmán András, aki részt
vesz a munkában és kidolgozza a fiataloknak az ösztöndíj programot. Úgy, mint Varga
Gusztáv polgármester úr, aki hetente kétszer eljön este, mikor otthon kellene lenni a
családjával, késő éjszakába nyúlóan dolgozunk. Támogassátok azzal, hogy el tudja ezt a
munkát végezni az itt élők érdekében és mindenkit arra kérek, hogy ha van ötlete, vagy
konkrétan van ügye, akkor bővítse ki vagy változtassa meg a 85 program elemünket,
olyan módon, amellyel jobbá tudjuk tenni és üzenetet tudunk küldeni a fiataloknak,
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hogy nincs értelme elmennetek. Nem gondolom, hogy ez a 12.000 milliárd Ft csak elegendő arra, hogy ezt megvalósítsuk, de a 12.000 milliárd Ft-ból nekünk járó forrás nagyon sokat segíthet. Ha most nem akkor két év múlva már felesleges ezen gondolkodni.
A programunk a JDDB program, az 85 program elemből áll, amit eddig kidolgoztunk.
Ez a 85 program elem 10 témakör köré csoportosul. Tegnap Battonyán tartottak Képviselő-testületi ülést, és ott valaki azt mondta, hogy nehogy elmond mind a 85 programot,
aztán a végén a képviselő asszony elmondta, hogy ez neki kevés, mert nagyon keveset
hallott róla.
A 10 témakört viszont ismertetnék, amelyek egyben a kedvenceim is. Ha valaki kérdezni szeretne, nyugodtan tegye meg, mert szívesen fogok rá válaszolni. Nem azt kértem
levélben, hogy csatlakozzon hozzá Mezőkovácsháza vagy bármely önkormányzat, hanem eljöttem benneteket meggyőzni arról, hogy segítsetek személyesen is, minden intézményvezető, képviselő, polgármester abban, hogy ezt megtudjuk valósítani és ezt
közösen kell, hogy felépítsük. Van most lehetőségünk arra, hogy felépítsük. Ilyen történelmi pillanat nem volt a térségben.
Az egyes program elemet Kodolányi programnak fogjuk nevezni, ez oktatás, képzés,
felsőoktatás, tehetséggondozás. Minden egyes programunkkal üzenünk a fiataloknak,
hogy megújítjuk Dél-Békést. Ha Mezőkovácsháza vagy Reformátuskovácsházáról nézzük, akkor felesleges üzenni, itt vannak. Mi azoknak is üzenünk, akik egyébként kollégiumban, gimnáziumban vannak Békéscsabán, vagy Budapesten esetleg Londonban
dolgoznak. Onnan pedig nem elég Mezőkovácsházának a megújításáról beszélni, mert
itt éltek, itt szocializálódtak és nem fogják elhinni. De ha azt látják, hogy 85 helyről fog
érkezni minden Dél-Békésről és Dél-Békés értéke lesz az, ha itt a határban épül egy
geotermikus kút, vagy főiskola valósul meg. Ma Békés Megyében jó formán ahol minden városban van felsőoktatás, vonulnak ki és szűnnek meg karok. Ehhez képest nem
Orosházáról beszélhetünk, hanem Dél-Békésnek lesz egy olyan főiskolája, amit reményeink szerint egy év múlva egyetemmé tudunk minősítetni. A Kodolányi Főiskola, aki
Székesfehérváron székel, csak Budán van 1.200 hallgatója, leteszi a székhelyét ide DélBékésbe. A Kodolányi Főiskola rektora körbe jár minden igazgatót, Tankerületi igazgatót, olyan alázattal, amilyen alázattal mi állunk ehhez a feladathoz. Sőt kérdezi, hogy
milyen szakokat indítsunk, talán közgazdász, óvoda pedagógus, mit szeretnénk. Azért
vagyunk itt, hogy többek között a Linemárnak és a Vágóhídnak teremtsünk olyan brigádvezető középvezetői szintű embereket, akik 5-10-15 emberrel képesek dolgozni.
Mert ma ez a legnagyobb probléma, hogy a mérnöki kar garnitúra kiesett. Hiába van betanított munkás alatti réteg, aki feladatot képes elvégezni, hogy ha nincs irányító személyzet, akkor nem fogjuk tudni ezeket felépíteni.
Háztáji gazdasággal kapcsolatosan a polgármesterekkel azon dolgozunk, hogy DélBékés legyen az első olyan körzet, ahol a háztáji gazdaság be tud indulni. Azt gondolják
sokan, hogy ez a Pilot program, ami elindult Mezőkovácsházán is, az maga a programnak a lényeg, hogy dolgoznak benne emberek. Ez nem így van. A program egy eszköz.
Mi voltunk az elsők országosan, akik felállítottunk egy olyan rendszert, amellyel ki kísérleteztünk egy olyan fajtát, ami most a háztáji körülményektől eltérően, de még is abban a közegben képes három hónap alatt 280 kg takarmánnyal, ilyen genetikával háztáji
körülmények között megélni. Ezt Mezőkovácsházán mind a két brigád megcsinálta nem
is egyszer. Kálmán András tudja a legjobban, hogy az egész Európai Uniós gazdaságfejlesztési modul egy témakör köré csoportosul. Minden erőnkkel azon vagyunk, hogy
megvalósítsuk a hozzá adott érték növelést. Belügyminiszter úrnak a támogatását maximálisan bírva, nem csak azt kaptuk meg, amit vártunk, hanem többet. Mert úgy látják,
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hogy ez országosan elterjeszthető, jó példa. De az biztos, hogy a jövő évben, de lehet,
hogy még az idén vágópontot vagy pontokat fogunk felépíteni. Nem én, nem
Mezőkovácsháza és nem Tótkomlós, hanem ez a 19 önkormányzat illetve az ő Szociális
Szövetkezetei közösen. Az alapszámítás az, hogy minimum 100 Ft-ot tudunk keresni
kg-ként az élő súlyra levetítve, ha a hasznot nem a vágóhíd viszi el, hanem a saját vágó
hidunkon visszaosztjuk a saját termelőink számára. Ez még nem éri meg, hogy háztáji
gazdaságot működtessünk. Ehhez még keresni kell 140 Ft-ot kg-ként. Ezt úgy találtuk
meg, hogy a húst nem adjuk el, hanem a saját húsüzemünkben fogjuk elszállítani. Az
ebből befolyó pénz, a nyereség az nem marad a vágópontnál, hanem visszamegy az előállítókhoz. Mi szeretnénk létrehozni szintén közösen egy kocatelepet, amellyel azt fogjuk eszközölni, hogy ki fogunk helyezni, nem csak saját magunk számára hanem minden olyan Mezőkovácsházi, Kunágotai, Battonyai akiben bízik az önkormányzat és belép a Szociális Szövetkezetbe, ez az ember kaphat 10 malacot. Mi leszünk az az első
körzet, akik 100.000 Ft-ot tud majd az emberek zsebébe tenni. Nem hiszem, hogy ha az
alapelvünket vesszük, hogy ez által a fiatal azt mondja, hogy biztosan nem megyek
Szegedre. Ez hülyeség. Azt gondoljuk, hogy az a fiatalember, aki itt éli le 18 éves koráig az életét és utána nyílik lehetősége arra, hogy elmenjen innen, az több mosolyt lásson
a szüleinek az arcán. Mert ma az történik, hogy egymás között a házaspárok ritkán beszélnek, vagy negatívan. Ha 100.000 Ft-tal egy kicsit beljebb lennének, nagyon sok
olyan család van, ahol ez a 100.000 Ft bevétel nagyon sokat számít.
Van egy prevenciós programunk a 4. program, ahol azt tűztük ki célul, hogy egészségesebb helyi társadalmat teremtsünk. Ez is legalább 8 vagy 10 program elemből fog állni.
El is indult egy ilyen folyamat, elkezdtünk rajta dolgozni, de ennek a kibontakozása ennek az évnek a második felére várható. Szeretnénk azt elérni, hogy az a sok-sok aktív
korú ember aki eddig sem ment el, és nem is akar elmenni a városból és jól el van, mert
dolgozik, de egyre romló egészségügyi állapota van, ezzel veszélybe sodorja magát,
magán keresztül a családját illetve a vállalkozást is, szeretnénk egy prevenciós jelleggel
a figyelmüket felhívni, hogy milyen módon tehetnek az egészségükért. Belátom azt,
hogy ma Magyarországon egészséges ételt enni az luxus. Azt mondom, hogy ezt mindenki nem engedheti meg magának. Van még 100-150 olyan dolog, amellyel hozzájárulhatnak az egészségükhöz. Rengetegen halnak meg. Vannak dolgok, amelyekkel jobbá lehetne tenni. Ilyen apró dolgokkal lehet azon segíteni, hogy tovább éljen az ember.
Nem megyünk el szűrő vizsgálatokra, mert ,,gáz”. Nem mennek el a férfiak urológushoz, aztán sorra halnak meg prosztatarákban. Amikor 8 barátját temeti el az ember egy
éven belül és átfut a fején, hogy ők megtennének mindent azért, hogy éljenek, de nem
tudnak. Nem hívjuk fel a figyelmet és nem beszélünk erről, ez csak nálunk ekkora probléma. Gödöllőn mondjuk nincs ilyen probléma. Battonyán az egyik gazda karácsonyra
azt ajándékozta a nála dolgozó traktorosoknak, hogy megcsináltatta a fogukat, több
100.000 Ft-ből. Ennél a csodálatosabb dolgot, annál nincsen szebb. Ennek nincs kultúrája nálunk, vissza kell ezt hozni. A prevencióra nagyon komoly hangsúlyt fektetünk és
vannak dolgok, amelyek jól működnek, de én azt is szeretném megújítani. A fiatalokat
ez érdekli, és ha a fiatalok ezt nézik és látják, és azt látják, hogy Dél-Békés egy olyan
hely, ahol ezzel foglalkoznak, akkor el gondolkodnak rajta és talán nem mennek el.
Minden üzenetünkkel azon kell, hogy legyünk, hogy megszüntessünk ennek a 2.000
embernek az elvándorlását.
Az 5. pont, ezt IV. Béla programnak nevezte el Lenovszki tanár úr. Ez a porta rendező
programunk. Mezőkovácsháza is érintett, de Mezőkovácsházának sokkal inkább érintettek vannak ebben a programban. Ma ott tartunk, hogy a fiataloknak egy része azért kell,
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hogy elmenjen, mert nem alakul ki benne a röghöz kötöttség és nem büszke a saját utcájára illetve a városára sem. Nekünk ezt az idomitást ki kell alakítanunk bennük. Ha azt
látjuk, hogy minden második házban nem laknak, és minden 10 ház úgy néz ki, hogy
borzasztóan senki nem büszke rá és a fiataloknak bevésődik, hogy nem hogy nem vagyok rá büszke, de már kezdem szégyelni, hogy honnan jövök. Ezt itt nem mondják el
Mezőkovácsházán, de Szegeden és Budapesten igen. Ez ellen tennünk kell. Ez a program botrányos lesz, ez országos botrányt fog kavarni olyan településeknek, ahol belemennek. Arra bíztatnálak benneteket, hogy ,,másszatok” bele. Gyertek ebbe az egyesületben és hajtsátok végre, mert nem számít, hogy mint mondanak a Budapesti liberálisok és mit mondanak a gazdagabb emberek. Azokkal a portákkal, amelyről nem gondoskodnak azt kell tenni, hogy azonnali hatállyal megadóztatni. A lakatlan ingatlanokat
meg kell adóztatni. Majd egy programot kell megvalósítanunk, amelynek keretén belül
kérünk pénzt arra, hogy az ilyen házakat ledúrhassuk, hogy ha menthetetlenek. Ha
mondjuk az önkormányzat ki akar menni kitakarítani, vagy megigazítani a lecsúszott
cserepet, haza jön a tulajdonos Romániából vagy Londonból és feljelenti az önkormányzatot, hogy hogyan képzelte ezt. Ezt közösen Dél-Békésben megtudjuk üzenni,
hogy Dél-Békés olyan hellyé válik a fiataloknak is, hogy mi rendet rakunk, nem lesznek
itt ilyen porták. Ha viszont lesznek adót fognak fizetni, ha pedig nem fizetik be, akkor
adók módjára behajtják tőlük. Ha viszont ez sem megy, akkor Sőre és Társa Végrehajtói
Iroda árverezze el azoknak a házát, amelyben nem laknak, vegye meg az önkormányzat
és rakja rendbe. Itt van a CSOK, ez is komoly problémát fog okozni Mezőkovácsházán,
annak ellenére, hogy nagyon jó. Adnak 10 millió Ft támogatást, és adnak 10 millió Ft
hitelt. Ha valaki saját maga szeretné felépíteni és kiválasztani, hogy milyen színű legyen
a csempe, akkor azt mondja, hogy 5 millió Ft-os adókedvezményt is kap, tehát körülbelül 25 millió Ft-ig el tudsz menni bruttóban. Vannak olyan fiatalok, akik el is döntik,
hogy három gyermeket bevállalnak. Csak jön az első probléma, kell egy telek, hol, egy
tervező, aki sokkal drágábban csinálja. Tehát kellene 1 millió Ft, hogy a tervezőt meg
tudjam fogadni. Valamint kellene egy ember, aki el tudja intézni nekem a támogatást,
mert én nem értek hozzá. Kell egy ember, aki elmegy a bankba, és elintézi a hitelemet.
Mivel Mezőkovácsháza nagyon jó döntést hozott akkor amikor az ország legjobb szakembereit bíztátok meg azzal, hogy itt megvalósítsák a fejlesztési programoknak az előkészítését, a ti alkalmazottaitok most jelen pillanatban Makovecz Tervező Irodának a
munkatársai. Makovecz Imre bácsi aki az elmúlt évszázadok egyik legnagyobb tervező
géniusza, maga mellé vett 7 tanítványt és miután Imre bácsi meghalt, a tervezők viszont
itt maradtak és azt a feladatot végzik el, amit ti rájuk ródtok. Úgy tudom, hogy
Mezőkovácsházán ők tervezik a piactereket, egyebeket. Minden Dél-Békési piactér
gyönyörű szép, ősi magyar motívumokat fog tartalmazni. Orosházán már megbízták
őket.
85 program elemből áll ez a program és lényeg az, hogy üzenjünk a fiataloknak, hogy
gyertek vissza nem menjetek el. A legfontosabb az, hogy nem Mezőkovácsházi szintről
üzenünk, hanem Dél-Békési szintről. Arra kérem a képviselő tagokat, hogy ha ezt elfogadjátok akkor ne csak úgy, mint Mezőkovácsháza Képviselő-testületnek a tagjai, hanem személy szerint is mondjátok el, hogy hol kell rajta korrigálni, melyik programból
szeretnétek kivenni a részeteket, és mit javasoltok még annak érdekében, hogy ezt a célt
elérjük.
Köszönöm szépen a szót.
V a r g a Gusztáv polgármester: Köszönöm szépen Simonka György országgyűlési
képviselő úrnak a gondolat ébresztőjét. Az előzetes megbeszélésen a Képviselő-testület
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tagjaival már konzultáltunk erről és ezért is hívtam facebookon keresztül a város lakosságát, hogy akit érdekel az jöjjön el. Miközben mi beszélgettünk ennek a programnak az
előkészítésén az azért elhangzott, ahhoz, hogy valakinek az inger küszöbét átüssük, ahhoz 14-szer kell, hogy meghallgassa.
A migráns kérdésben mindig az volt az állásfoglalásom, hogy ha a migráns kérdés Magyarországnak a problémája, akkor Magyarország nem egy olyan burok, hogy ott annak
problémája, hanem az mindenkinek problémája. Ha valakit betelepítenek Magyarországra, akkor azt hova telepítik, annak egy részét Mezőkovácsházára telepítik.
Mezőkovácsházán ki van jelölve az a három ingatlan, amit nekünk rendelkezésre kell
bocsátani, hogy ha a migránsok nagy számban megjelennek Mezőkovácsházán, lehet
hogy csak az építkezésre a honvédeknek. Tehát mindenkit érint és vannak már DélBékésben is jelen migránsok. Azt gondolom, hogy aki beáll a csatasorba annak kell felhatalmazást adni.
A TOP-ról szólva, én könnyen állok be ezekbe a csatákba, hiszen itt Mezőkovácsházán
látom, hogy nagyon jó, kiváló intézményeink vannak és mindenki a közösségért dolgozik. Miért ne legyen nekünk jogunk, hogy ugyanolyan körülményeket biztosítsunk a
Mezőkovácsházi embereknek. Ez nekem nem nehézség, örömmel állok fel a 40 Észak
és Közép Békési település vezető elé és mondom az arcukba, hogy szégyelljék magukat,
hol van belőlük a szolidaritás. Zalai Mihály Közgyűlés Elnöke fogalmazott úgy, hogy
nem elkölteni kell ezt a pénzt, hanem felhasználni kell a pénzt.
A JDDB programmal kapcsolatosan azt kell elmondanom, hogy benne vagyok én is a
közéletbe már régen. Képviselő társaim közül is, intézményvezetők is, küzdöttünk eddig
és próbálkoztunk, de egyedül eddig nem mentünk semmire. A képviselő úr gondolatába
számomra az a legvonzóbb, hogy ha össze fogunk és 100.000 leszünk, akkor nincsen
lehetetlen.
Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye az elhangzottakkal kapcsolatban?
B á n k i András Tankerületi Igazgató: Tisztelt képviselő úr, polgármester úr illetve
Képviselő-testületi tagok. Köszöntök mindenkit.
Az én ingerküszöbömet elérte és nem is kellett hozzá 14 alkalom. Az oktatás és a komplex fejlesztő programmal kapcsolatosan szeretném az állásfoglalásomat elmondani.
Utolsó órában vagyunk és nagyon nagy szükség van erre a komplex programra. Ha ezt
átvetíteném az oktatás helyzetére és a Dél-Békési oktatás a Mezőkovácsházi és az Orosházi Tankerültre is ráhúzom ezt a sajnálatos helyzetet, azt kell megállapítani és azt látjuk, hogy sajnos az elvándorlás, az, hogy nem vonzó Dél-Békés a fiatalok számára ez
nagy mértékben érinti az oktatás területét is. Azok a fiatalok, akik elmennek tanulni középiskolából főiskolára és pontosan tudjuk azoknak a számát, akik pedagógiai pályára
akarnak állni és pedagógus képzésen vesznek részt, nem térnek ide vissza Dél-Békésbe.
A probléma itt kezdődik, hogy elértük azt a szintet, hogy nem tudjuk pótolni a nyugdíjba vonuló pedagógusunknak az álláshelyét. Ha ez a program megvalósul, hogy DélBékés egy élhető térség lesz, akkor vissza fognak jönni és ezt örömmel fogják tenni.
Azt is látjuk, hogy a 2015-2016-os tanévben szeptember óta megközelítőleg 10 álláshelyet hirdettek meg folyamatosan a köznevelési intézményekben. Ez abból adódik, mert
nem akarnak ide jönni dolgozni, holott a feltételek majdhogynem ugyanolyanok, mint
egy nagy városban. Hiszen egységes bérezés van a pedagógusoknál. Az Állami átvételt
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követően 2013. január 1-től bevezették az életpálya modellt, ami egységessé tette a bérezést, azt a bérezést, amit tudnunk kell, hogy az Állami átvétel előtt nem volt egységes.
Voltak olyan települések, ahol több 100.000 Ft-os Cafetériát kaptak a pedagógusok.
Most egységes, még sem tudunk szerezni munkaerőt. Ez pontosan a térség elmaradásából adódhat. Bár már én azt tapasztalom, hogy az elmúlt időszakban már már egy felfelé
ívelő pályán indult el a Dél-Békési térség. A ,,Kulcs egy jobb élethez” program is segítette ezt a felzárkózást. A 7 szokás programnak az elemeit majdnem minden köznevelési
intézményben a pedagógusok átvették, megkapták. Több 10 millió Ft-os képzés jött le a
köznevelési intézményekben. Nem csak a pénz a lényeg, hanem az, hogy milyen hozama volt ennek a képzésnek. Nem csak olyan képzésre kell gondolni, ami azért valósult
meg, hogy ez a pénz el legyen költve, hanem ezt a pedagógusok most jelenleg az intézményekben alkalmazzák ezt a tudást, amit a program által át tudtak venni. Egy nagyon
jól működő program ez a 7 szokás program. Pontosan a leszakadó diákságnál kiemelkedő eredményeket mutathatunk fel. Ezt nagyon szépen köszönjük.
Én, mint a Mezőkovácsházi és Orosházi Tankerület vezetője csak támogatni tudom, és
bízok benne, hogy az oktatási program elemből, amit képviselő úr felvázolt mind a két
Tankerület és minden intézménye profitálni fog. Bízok benne, hogy Dél-Békés a jövőben élhető térség lesz és ezáltal az oktatásban is megkönnyíti az oktatás irányítás munkáját.
M a z u r á k Zoltán VB. biz. tag: A háztáji gazdaság programhoz szeretnék hozzászólni. Nagyon jó ötletnek tartom. A 2000. évek elejétől eddig teljesen kiirtották a háztáji gazdaságot a vidékeken. Ezt lehet látni, hogy ha végig megyünk az utcákon, gyom
eszi az udvarokat, a kerteket, senki nem gazdálkodik, senki nem próbálja megtermelni
magának az élelmiszert. Éveken keresztül alacsony árakon lehetett élelmiszereket vásárolni. Gondoljunk bele, hogy a Nyugatról behozott lejárt szavatosságú húst árulták az
üzletekben, ennek nem volt piaci értéke ezt adtak akár fél áron is. Ezt akár említhetném
a zöldségek esetében is. Több mint 20 éve termelő vagyok, a nagybani piacon, éveken
keresztül 30 Ft-ért lehetett burgonyát vásárolni. A multik úgy alakították az árakat, hogy
így legyen, és a termelők pedig tönkrementek. Nagyon jónak tartom ezt a programot,
mert megpróbálják megízleltetni az emberekkel a termelést, megpróbálják megtanítani a
termelést.
V a r g a Gusztáv polgármester: Mazurák Zoltán bizottsági tag szavai hitelesek, hiszen ő maga is és a családjának minden tagja háztáji gazdálkodásból is szerzi a jövedelmének egy részét. Mazurák Zoltán bizottsági tag ígérte korábban, hogy amennyiben
szükséges, azokat a fiatalokat, akik fóliás termesztést szeretnének, szívesen segít nekik
tanácsaival és a gyakorlatának a bemutatásával.
F o d o r Istvánné pedagógus: Tisztelt képviselő úr, Polgármester úr, és Képviselőtestület!
Ahogy hallottam a képviselő urat is és a Tankerületi Igazgató urat is nagyon sok minden megfogalmazódott bennem. Intézményi szinten szeretnék a képviselő úr által elmondottakhoz hozzászólni. 3 évig dolgoztam a KLIK Mezőkovácsházi Tankerületében
és olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy nem csak a Mezőkovácsházi Általános Iskola tehetséggondozó munkáját ismerem, hanem a Mezőkovácsházi Tankerülethez tartozó valamennyi általános iskola szakmai munkáját. Elmondhatom, hogy valamennyi
általános iskolában nagyon jó tehetséggondozó munka folyik a délelőtti tanórák folya-
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mán és a délutáni egyéb foglalkozásokon is. Az intézményvezetők nem úgy dolgoznak,
hogy egymástól elszigetelten, hanem igen is egymás között megosztják a tapasztalataikat és az elmúlt időszakokban is erre nagyon jó példa volt a Mezőkovácsházi Tankerület
amikor intézményvezetői értekezleten összejöttek az intézményvezetők és szakmai párbeszédet folytathattak. Nagyon régóta élek Mezőkovácsházán. Mezőkovácsháza nagyon
szerencsés helyzetben van, hiszen az óvodájába, az általános iskolájában is és a
Mezőkovácsházán lévő középiskolában is folyik tehetséggondozás. Elmondhatom azt,
hogy nagyon sok tehetséges gyermek van Mezőkovácsházán. Ezeket a tehetséges gyerekeket nem csak fel kell fedeznünk, ezeket a tehetséges gyermekeket fejlesztenünk
kell. Nekünk pedagógusoknak az a feladatunk, hogy ezt meg is tudjuk valósítani. Nagyon nagy sikereket érünk el. De én is több alkalommal elgondolkodtam azon, hogy végezzük a munkánkat, de valamiért mégis hiányérzetem van. Ez mi is. Az, hogy ezek a
tehetséges fiatalok akiket már fejlesztünk óvodától egészen a középiskoláig, sikeresek a
felső oktatásban is, hogy ezek a tehetséges fiatalok kerüljenek vissza a településükre.
Ne csak Mezőkovácsházára, Dél-Békésbe. Tudják használni a tehetségeiket. Ahogy hallottam a programot az jutott eszembe, hogy ez hiányzott, erre nagyon nagy szükség van.
Összefogással úgy gondolom, hogy elmondhatjuk azt, hogy az intézmények kiváló tehetséggondozó munkája miatt elmondhatják majd azt a fiatalok, hogy igen is élhető jövő van Dél-Békésben. Ehhez kívánok mindenkinek nagyon sok sikert és ha szükség van
természetesen a munkámra, a munkámat is feltudom ebben ajánlani.
M i k i t é n é Kiss Katalin állampolgár: Kérdezni szeretném, hogy hol érhető el a
JDDB program?
V a r g a Gusztáv polgármester: Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése a képviselő úrhoz?
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Köszöntök mindenkit az ülésen, és köszöntöm országgyűlési képviselő urat, és köszönöm neki, hogy ismételten Mezőkovácsházi
Képviselő-testület előtt megjelent és tudunk újra a városról is beszélni. Külön köszönöm és örömmel szolgál, hogy ebben a programban a területet többször kihangsúlyozta
a képviselő úr. Mi itt Mezőkovácsházán egy olyan összetételű Képviselő-testület vagyunk, akik mindannyian Mezőkovácsházáért dolgozunk. Úgy gondolom, hogy ezt valamilyen szinten próbáltuk és próbáljuk továbbra is így tenni. Nekem egyetlen egy ami
hiányzik ebből a programból. Sajnos főiskolás koromban egyszer egy jós azt mondta,
hogy 102 évig fogok élni, ezt igyekszem majd betartani, viszont a jövő már nem az
enyém, hanem a gyermekeimé. Teljesen egyetértek azzal, hogy a gyerekeknek a jövőjét
kell építeni, de azért én szeretném még a jelenben saját magam is megélni, hogy ez a
program sikeres és valamit le fog tudni tenni az asztalra. Van az előterjesztésnek egy 2.
sz. határozati javaslata, tegnap már tárgyaltunk többek között erről az előterjesztésről is.
Úgy gondolom, és bízok benne, hogy ezt a 2. sz. határozati javaslatot is el fogja fogadni
a Képviselő-testület és kvázi ezzel a programnak valamilyen szinten a házigazdája is.
Ez a kérdés bennem is megfogalmazódott, hogy hol lehet elérni ezt a programot. Szeretném kérni képviselő úrtól, hogy a mi testületi tagjainkkal is ossza meg, és kérje ki a
véleményünket, sőt mi több vegye igénybe a munkabírásunkat. Személy szerint magam
részéről ezt fel tudom ajánlani. Örömmel vennénk, hogy ha be tudnánk csatlakozni ebbe
a programba.
S z é n á s i István alpolgármester: Említette a képviselő úr, hogy elöregedő társadalom
van Dél-Békésben. Szembe kell néznünk azzal is, hogy rengeteg nyugdíjasunk van.
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Vannak olyan emberek, akik 40 éves munkaviszonnyal elmennek nyugdíjba, és 5760.000 Ft-os nyugdíjakkal. Megemeltük most a házadót 10 Ft-tal éves szinten, ez körülbelül egy lakásnál 600 Ft-ot jelentett. Engem, mint alpolgármestert nagyon sok idős néni felhívott és letorokoltak, hogy nekik még a 600 Ft-os is sok. Mi lenne, ha én azt
mondom, hogy 300.000 Ft felett nincs emelés, hanem felhozni legalább 100.000 Ft-ra
ezeknek az embereknek a nyugdíját és utána, ha ez megtörtént 10 éven belül, akkor lehet mindenkinek emelést adni.
S z a b ó n é Faragó Julianna igazgatási irodavezető: Jogszabályi szempontból nézem
a dolgokat. Az 1. sz. határozati javaslat arról szól, hogy felhatalmazzuk Polgármester
urat az Egyesületbe való belépési szándék nyilatkozat aláírásáról. Ez a szándéknyilatkozat, ha aláírásra kerül, ez köti önkormányzatunkat, hogy belépünk az egyesületbe. Arról
szeretnénk valamit hallani, hogy az egyesületnek milyen tagdíja van, milyen feltételekkel tervezzük ezt működtetni.
S i m o n k a György országgyűlési képviselő: Úgy látom, hogy ez nem nyilatkozat, ez
szándéknyilatkozat. A szándéknyilatkozat arról szól, hogy szándékoznak belépni. Hogy
egyesületi formában fogunk-e működni azt én találtam ki és azt én szeretném, de mivel
a mai alkalom az nem egy bejelentés, hogy ez megszületett és meg akarjuk csinálni, mi
nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy az alapokat lehelyezzük. Nem bejelenteni érkeztünk, hogy ezt meg akarjuk csinálni, hanem ahhoz a programhoz, amit mi kitaláltunk,
ahhoz toborozni jöttünk egyrészről partnereket, másrészről olyanokat, akik szívesen segítenének ebben. Mi kitaláltunk egy dolgot, és miután ennek a térségnek a veszte az
volt, vagy az lehet, hogy mindenki azt gondolta, hogy tudja mi jó és majd ő megoldja,
de a tényen nem változtat, hogy mégis csak mennek el a fiatalok és fogy a lakosság.
Most úgy gondoljuk jó néhányan, hogy ez egyedül nem fog menni. Arra kérek mindenkit, hogy közösen kezdjünk el dolgozni azon, hogy meg tudjuk kérdezni a fiatalokat,
hogy ők hogyan gondolják. Az ő gondolataikat, álmaikat, elképzeléseiket kezdjük el
közösen megvalósítani annak érdekében, hogy bebizonyítsuk, hogy semmi más nem
motivál bennünket csak az, hogy itt tartsuk őket. A 85 program elemeknek a 90 %-a kidolgozott program és most keressük a lehetőséget a pályázati formára, hogy ezeket meg
tudjuk valósítani. Instagram, Twitter, Facebook-os oldalakon most jelenik meg, és a neve JDDB vagy a JövőD Dél-Békésben Épül néven fog megjelenni. Aki ehhez hozzá kíván tenni, azt nagyon szívesen fogadjuk.
A nyugdíj kapcsán úgy tudom, hogy azért aggályos az, hogy most egyszer azt mondjuk,
hogy aki X felett kap, az már most ne kaphasson nyugdíjemelést, mert azok, akik
100.000 Ft felett kapnak nyugdíjat, azok joggal gondolják azt, hogy ők többet, a munkabérükből levont miatt kötelezően befizetni szükséges járadékból ez nekik jár, illetve
jelenlegi rendszert is borítaná, hiszen most nem abból kapnak vissza nyugdíjat a jelenlegi nyugdíjasok, amit valamikor befizettek, hanem abból kapnak pénzt, amit most fizetnek be. Esetleg megtorpannak azok a magasabb keresetű emberek a nyugdíjbefizetésnél és joggal kérdezik meg, hogy ha én többet fizetek be, akkor már megint az fog
történni, hogy hiába fizetek be többet, esetlegesen én is ugyanannyit fogok kapni, vagy
a nekem is járó emelést nem fogom megkapni. Talán még azt is mondhatnánk, hogy jogos, igazságos lenne, másik oldalon pedig azt mondják, hogy nem. Mivel két részre fog
szakadni ez a társadalom, nem szeretnénk egy ilyen vitát megnyitni és egymásnak engedni a két felet. Viszont a nyugdíj reform az folyamatban van. 5%-ot emelkedett a
nyugdíjak reálértéke. Korábbi években mindenki azt mondta, hogy csődbe fog menni
Magyarország. Ehhez képest azt tudtuk mondani, hogy meg tudtuk oldani, hogy egyál-
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talán vannak nyugdíjak. Nagyon szegény az országunk, az UNIOS pénzek, amelyek be
fognak érkezni, azoknak sajátos módon nem fordítható az államnak a működtetésére. A
nyugdíjak tekintetében egyetlen egy forrás lehet, mi dolgozók által befizetett járulékok.
Mivel kevesen dolgozunk, ezáltal nem tud emelkedni a nyugdíj. Nem nagyon látom
megvalósíthatónak, hogy eltérítsük a nyugdíjemeléseket, hogy csak azok kapjanak, akik
nagyon keveset kapnak.
V a r g a Gusztáv polgármester: A múlt héten részt vettem Orosházán egy sajtó reggelin. Képviselő úr invitált a részvételre. Társalgás közben egy vállalkozót kérdeztem arról, hogy mi szükséges ahhoz, hogy egy vállalkozás Mezőkovácsházára telepedjen? az
volt a válasz, hogy elsősorban rendbe kell hogy legyen a város, jól működjenek az intézményei. Nálunk ez megvan. Szép legyen a város. Itt már a programba beleütközünk,
mert sajnos nálunk is vannak üres, gondozatlan, gazos porták és lakások. az is gond,
hogy nagyon sokan a lakott lakások esetében sem gondozzák a házuk előtt lévő területeket. Az infrastruktúrával is baj van. Legyen hely, ahova felépítik az üzemüket. Ezért
lenne szükséges az ipari park kialakítása, mely a TOP programhoz kapcsolódik. Az is
fontos, hogy legyen olyan munkaerő, aki képes lesz a munkát elvégezni. Itt az iskolák
és a szociális ellátó rendszernek van fontos szerepe. Jelen pillanatban gondot jelent a
szakképzett munkaerők biztosítása. Ez sajnos az egész járásra igaz.
Ahhoz, hogy előrelépjünk, mindannyiunkra szükség van, az összefogásra, az intézményekre, a lakosságra, s ránk, önkormányzatra is. A JDDB program ezt az összetartozást,
a közös gondolkodást teszi szükségessé.
Tekintettel arra, hogy nincs több kérdés és vélemény, javaslom a Tájékoztató a
…JövőD Dél-Békésben épül… program terveiről, csatlakozási lehetőségről, tárgyában készült szóbeli előterjesztésbe foglalt határozati javaslatokról a szavazás megkezdését.
Kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt 1. 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: „a…JövőD Dél-Békésben épül” Egyesületbe belépési szándéknyilatkozat aláírása
75/2016. (II. 26.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyet ért a …JövőD Dél-Békésben épül… program célkitűzéseivel és törekvéseivel, támogatja azok megvalósulását.
Részt kíván venni az alakulóban lévő „a…JövőD DélBékésben épül” Egyesület munkájában, ezért felhatalmazza a polgármestert a szükséges egyeztetések lefolytatására, majd a belépési szándéknyilatkozat aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester
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V a r g a Gusztáv polgármester: Kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt 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: „a…JövőD Dél-Békésben épül” Egyesület székhelycímének bejegyzése
76/2016. (II. 26.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárulását adja, hogy „a…JövőD DélBékésben
épül”
Egyesület
székhelyeként
a
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata tulajdonában álló
5800 Mezőkovácsháza Árpád u. 176. szám alatti ingatlant
jegyeztesse be a bírósági nyilvántartásba.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester
V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom a kötelező betelepítési kvótával kapcsolatos önkormányzati állásfoglalás tárgyában készült szóbeli előterjesztésben írt határozati javaslatról is a döntéshozatalt.
Kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt 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: Kötelező betelepítési kvótával kapcsolatos állásfoglalás
77/2016. (II. 26.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elutasítja a kötelező betelepítési kvótát. A kötelező betelepítési kvóta jogtalan, értelmetlen. Növeli a bűnözés kockázatát és a terrorveszélyt. A kvóta veszélyezteti a
kultúránkat és a mindennapjaink biztonságát, vállalhatatlan terheket jelentene városunknak, a szociális, egészségügyi és oktatási rendszerünknek.
A Képviselő-testület kéri a kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az illegális migránsok
beáramlását és a kötelező betelepítési kvótát, védje meg
Magyarországot és a magyar embereket!
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester
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Simonka György országgyűlési képviselő úr elment a Képviselő-testület üléséről, Polgármester úr szünetet rendelt el.
Szünetet követően: (A Képviselő-testület jelenlévő tagjainak létszáma: 7 fő.)
V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom az 1. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a
Településgazdálkodási Kft. kérelme tárgyában készült. Az előterjesztést előzetesen az
Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.
P a p p Zoltán képviselő: Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság javasolja az előterjesztésben írt határozati javaslatot elfogadni.
V a r g a Gusztáv polgármester: Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e
kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt határozati
javaslattal, szavazza meg.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.)
Tárgya: Településgazdálkodási Kft. bérleti díjtartozásának elengedése
78/2016. (II. 26.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Településgazdálkodási Kft. könyveiben nyilvántartott, 4.852.722.- Ft összegű bérleti díj-tartozást elengedi.
Határidő: értesítésre azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester

V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom a 2. sz. előterjesztés tárgyalását, mely szintén a Településgazdálkodási Kft. kérelme tárgyában készült. Ezt az előterjesztést is előzetesen tárgyalta az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság, ezért kérem javaslatukat ismertetni.
P a p p Zoltán képviselő: ezek a tartozások nem elengedésre kerülnének, hanem technikailag máshol kerülnének könyvelésre. A tartozások behajtását továbbra is végzik. A
Végegyházi Önkormányzat segítségét is kérni fogjuk az ottani lakosok tartozásainak
behajtása érdekében. Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság javasolja a határozati javaslatot elfogadni.
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V a r g a Gusztáv polgármester: Én Végegyháza Polgármesterével ez ügyben fel fogom venni a kapcsolatot. Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény?
Mivel kérdés és vélemény nincs, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt 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: Településgazdálkodási Kft-nél behajthatatlan követelések nyilvántartása
79/2016. (II. 26.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete jelen határozatával hozzájárulását adja a Településgazdálkodási Kft-.nek ahhoz, hogy az 5.000.-Ft alatti
231.675.-Ft követelés-állományt, valamint az elhunytak
esetében nyilvántartott 969.038.-Ft követelés-állományt,
összességében 1.200.713.-Ft-ot a továbbiakban, a Kft.
könyveiben - az óvatosság elvét figyelembe véve - behajthatatlan követelésként tartsa nyilván.
Határidő: értesítésre azonnal,
Felelős: Varga Gusztáv polgármester
Pap Csaba Ügyvezető

V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom a 3. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a
Meszolgker Kft. 2015. évi mérlegbeszámolója tárgyában készült. Előzetesen ezt az előterjesztést is az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.
P a p p Zoltán képviselő: Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság ez előterjesztés megtárgyalása után javasolja a határozati javaslatot kiegészíteni a következőkkel: „Az eredmény összegét eredmény-tartalékba helyezi.” A kiegészítéssel együtt javasolja az előterjesztésben írt határozati javaslatot elfogadni a bizottság.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: A Felügyelő Bizottság tárgyalta az előterjesztést, és javasolja a Képviselő-testületnek elfogadni a határozati javaslatot.
V a r g a Gusztáv polgármester: Az, hogy az eredményt eredmény-tartalékba helyezi a
Képviselő-testület, jelenti azt, hogy a Kft. értékesítésekor ezt az összeget visszakapjuk?
Á g o s t o n n é Dohányos Ivett irodavezető: Az eredményről a Képviselő-testületnek
dönteni kell, ez a határozat kötelező tartalmi eleme. A szerződés tartalmazza, hogy az
aktívákkal és a passzívákkal elszámolunk, tehát tételesen elszámol vevővel az eladó.
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V a r g a Gusztáv polgármester: Mivel nincs több kérdés, vélemény, javaslom a határozati javaslatot elfogadni kiegészítésével együtt. Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza
meg.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.)
Tárgya: Meszolgker kft. 2015. évi pénzügyi beszámolójának elfogadása
80/2016. (II. 26.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete jelen határozatával arról dönt, hogy a
MESZOLGKER Mezőkovácsházi Településgazdálkodási,
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2015. évi beszámolóját
193 e Ft mérleg szerinti eredménnyel, 3.694 eFt egyező
eszköz-forrás oldallal tudomásul veszi és elfogadja.
A Képviselő-testület a Meszolgker Kft. mérlegszerinti
eredményét, azaz 193 eFt-ot eredmény-tartalékba helyezi.
Határidő: értesítésre azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester
V a r g a Gusztáv polgármester: A 4. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, hogy a
Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. ügyvezető megbízása tárgyában készült. Megítélésünk
szerint korrekt munkakapcsolat alakult ki önkormányzatunk és az Ügyvezető Úr között.
Ezt az előterjesztést is előzetesen az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta, ezért kérem javaslatukat ismertetni.
P a p p Zoltán képviselő: Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság javasolja az előterjesztésben írt határozati javaslatokat elfogadni.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?
Mivel nincs több kérdés, vélemény, javaslom az 1. sz. határozati javaslatot elfogadni.
Kérem, aki azzal egyetért, szavazza meg.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.)
Tárgya: Gyulai Közüzemi Kft. ügyvezetői megbízásra és megbízási díjra javaslat
81/2016. (II. 26.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete jelen határozatával javasolja a Gyulai Közüzemi
Nonprofit Kft. taggyűlésének, hogy a Társaság ügyvezető-
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jének 2016. március 26. napjától 2021. március 26. napjáig tartó, öt éves határozott időtartamra Daróczi Lászlót válassza meg azzal, hogy az ügyvezetői feladatok ellátása
megbízási jogviszony keretében történik. A Képviselőtestület javasolja a Társaság taggyűlésének, hogy az ügyvezető megbízási díját bruttó 70.000.-Ft/hó összegben állapítsa meg.
Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Kft.
Taggyűlésén ezen álláspontját képviselje.
Határidő: értesítésre azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester

V a r g a Gusztáv polgármester: Kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt 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: Gyulai Közüzemi Kft. Társasági Szerződése módosítására javaslat
82/2016. (II. 26.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete jelen határozatával javasolja a Taggyűlésnek a
Társasági szerződés alábbiak szerinti módosításának elfogadását:
- a társasági szerződés 10./ pontja harmadik bekezdésében 2016. március 26-i hatállyal a „hiteles cégaláírási
nyilatkozatának” szövegrészt „ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintájának” szövegre módosítsa,
- a társasági szerződés 10./ pontja hatodik bekezdésének
első mondatát 2016. március 26-i hatállyal az alábbiak
szerint módosítsa:
„Az ügyvezető megbízatása 2016. év március hó 26.
napjától kezdődően 2021. év március hó 26. napjáig
tart.”
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Taggyűlésen ezen álláspontját képviselje.
Határidő: értesítésre azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester
Varga

Gusztáv polgármester: Javaslom az 5. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a

22
közmunkaprogramok végrehajtása tárgyában megkötött megállapodás jóváhagyása tárgyában készült. Az előterjesztés nem tartalmazza az összes programot. A Pilot program,
az öt fős útőr, illetve a kettő tanfolyam az előterjesztésben nem szerepel. Az előterjesztés arról szól, hogy a közfoglalkoztatási program lebonyolításával a Képviselő-testület a
Kft-t bízza meg, ez a megbízás azokra a programokra is értendő, amelyeket most az előterjesztés nem tartalmaz.
A márciusi ülésen lesz bemutatva az, hogy mely programban milyen feladatokat fogunk
ellátni, milyen eszközöket tervezünk vásárolni, stb.
A Városfejlesztési, valamint az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságok tárgyalták az előterjesztést, kérem javaslatukat ismertetni.
P a p p Zoltán képviselő: Együttes ülésen tárgyaltuk az előterjesztést, ahol mindkét
bizottság javaslatot tett az előterjesztésben írt határozati javaslat és mellékletének elfogadására. Kérte a bizottság, hogy a 2015. évi közmunkaprogram megvalósításáról kapjon tájékoztatást, hogy mit, hogyan sikerült megvalósítani, illetve mely feladatok maradtak el, ha volt ilyen. A márciusi ülésen erről tájékoztatást fogunk kapni.
A megállapodás-tervezetben pap Csaba titulusa módosítandó „ügyvezető”-re.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?
S ü t ő Lajos képviselő: A most induló programokról negyedévente fog a Kft. tájékoztatást készíteni a Képviselő-testület elé.
V a r g a Gusztáv polgármester: Mivel nincs több kérdés, vélemény, javaslom a határozati javaslatot elfogadni mellékletével, annak módosításával együtt. Kérem, aki ezzel
egyetért, szavazza meg.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.)
Tárgya: Startmunka programok végrehajtására szerződéskötés a Településgazdálkodási
Kft-vel
83/2016. (II. 26.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Belügyminisztérium által nyújtott lehetőséggel
élve
a
közfoglalkoztatási
startmunka
minta/mintaprogramra épülő programok végrehajtásának biztosítására a Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kftvel 2016. március 2-től – 2017. február 28-ig terjedő határozott időre megállapodást köt a határozat melléklete szerinti tartalommal.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
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Határidő: Megállapodás aláírására: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester

V a r g a Gusztáv polgármester: A 6. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely az
Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása tárgyában készült. Előzetesen az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.
P a p p Zoltán képviselő: Együttes ülésen tárgyaltuk az előterjesztést, s mindkét bizottság javasolja a rendelet-tervezetet elfogadni.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény?
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztés mellé csatolt rendelet-tervezettel, szavazza meg.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megalkotta a (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.)
4/2016. (III. 02.) sz. önkormányzati rendeletet
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.
(II. 16.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendelet a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete.

V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom a Meszolgker Kft. adás-vételével összefüggésben hozandó döntések tárgyában készült 7. sz. előterjesztés tárgyalását. A kft. adásvételének előkészítésével korábban a Képviselő-testület megbízta Csepreghy Elemér alpolgármestert és Papp Zoltán bizottsági elnököt. kérem alpolgármester urat, ismertesse
a tárgyalások eredményét.
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: A tárgyalások eredményeként előszerződés
került megkötésre. Az előszerződés mindkét felet köti. A végleges szerződést azért nem
tudtuk megkötni, mert a vevő külföldön tartózkodik, március 2-án fog hazaérkezni. Elvárásunk volt, hogy a vevő a Bagdi Ügyvédi Irodát bízza meg az üzletrész-vásárlással
kapcsolatban. Ez megtörtént, az iroda készíti elő a szerződéseket.
A Képviselő-testület célja volt, hogy a drága és hosszadalmas végelszámolás helyett
egy viszonylag rövid, és lényegesen költséghatékonyabb az önkormányzat számára, üzletrész értékesítést hajtson végre.
A vételárat, amit az 1. sz. határozati javaslat tartalmaz, elfogadtuk, erre készült az előszerződés. A mérlegben több olyan pontot találtunk, mellyel kapcsolatban most a Képviselő-testületnek döntéseket kell hozni, ezeket tartalmazzák a határozati javaslatok.
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Az ülés elején került kiadásra még egy határozati javaslat. Március 15-tel – amennyiben
az adás-vételi szerződés mégsem kerülne aláírásra – az önkormányzatnak a törzstőke
összegét 3 millió Ft-ra kell emelni. Erre az esetre szól a 7. határozati javaslat, mely végelszámolásról szól.
Az Ügyvezető és a Felügyelő Bizottság kérdését sikerült Polgármester úrnak rendezni.
Voltak olyan elvárásaink, hogy a cég székhelye változzon meg. Ez is rendben van, a
változást ügyvéd úr intézi. A névben szerepelt Mezőkovácsháza neve, ez is törlésre kerül.
V a r g a Gusztáv polgármester: Az előterjesztést előzetesen az Ügyrendi és Pénzügyi
Bizottság megtárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.
P a p p Zoltán képviselő: A Bizottság javasolja az előterjesztésben írt, és az ülés előtt
kiadott, összesen hét darab határozati javaslat elfogadását. A 7. határozati javaslatban
szereplő összeg pontosan 60.000.-Ft/hó. Ügyvezető asszony vállalta a végelszámolói
feladatot, amennyiben arra sor kerülne.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban valakinek
kérdése, véleménye? Köszönöm mindazoknak a munkáját, akik részt vettek az adásvételi szerződés előkészítésében.
Mivel kérdés, vélemény nincs, kérem, aki az 1. sz. határozati javaslattal és mellékletével
egyetért, szavazza meg.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.)
Tárgya: Meszolgker Kft. értékesítése
84/2016. (II. 26.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete jelen határozatával arról dönt, hogy a kizárólagos
tulajdonát képező MESZOLGKER Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t a
2016. március 1. fordulónappal, 55.000 Ft vételáron értékesíti Lechner Béla Balázs 6200 Kiskőrös Kőrisfa u. 5.
II/2. szám alatti lakos részére.
A határozat melléklete szerinti tartalmú adásvételi szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester
V a r g a Gusztáv polgármester: Kérem, aki a 2. sz. határozati javaslattal és mellékletével egyetért, 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: Meszolgker Kft. követeléseinek (étkezési díjhátralék) átkerülése a Humán
Szolgáltató Központhoz
85/2016. (II. 26.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete jelen határozatával arról dönt, hogy a
MESZOLGKER Mezőkovácsházi Településgazdálkodási,
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. követelései között nyilvántartott, a határozat melléklete szerinti 178.845.-Ft öszszegű étkezési díjhátralék 2016. február 29. napjával átadásra kerül a Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ részére.
Határidő: azonnal
Felelős: Kovalik Angéla intézményvezető
Vanyó Tibor Mihályné dr. ügyvezető
V a r g a Gusztáv polgármester: Kérem, aki a 3. sz. határozati javaslattal és mellékletével egyetért, szavazza meg.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.)
Tárgya: Meszolgker Kft. követeléseinek átkerülése a Városi Önkormányzathoz
86/2016. (II. 26.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete jelen határozatával arról dönt, hogy a
MESZOLGKER Mezőkovácsházi Településgazdálkodási,
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. követelései között nyilvántartott, a határozat mellékletét képező alábbi követelések:
1.492.777.-Ft összegű lakbértartozás
7.555.-Ft összegű munkavállalókkal szembeni
követelés-állomány
2016. február 29. napjával átadásra kerül Mezőkovácsháza
Város Önkormányzata részére.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Szilbereisz Edit Jegyző
Vanyó Tibor Mihályné dr. Ügyvezető
V a r g a Gusztáv polgármester: Kérem, aki a 4. sz. határozati javaslattal egyetért,
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: Meszolgker Kft. házipénztárában lévő pénzeszköz átkerülése a Városi Önkormányzat házipénztárába
87/2016. (II. 26.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete jelen határozatával arról dönt, hogy a
MESZOLGKER Mezőkovácsházi Településgazdálkodási,
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. házipénztárában lévő
pénzeszköz 2016. március 1-jei fordulónappal a Kft. által
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata házipénztárába
befizetésre kerül.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Szilbereisz Edit jegyző
Vanyó Tibor Mihályné dr. ügyvezető
V a r g a Gusztáv polgármester: Kérem, aki az 5. sz. határozati javaslattal egyetért,
szavazza meg.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.)
Tárgya: Meszolgker Kft. bankszámláján lévő összeg átkerülése a Városi Önkormányzat számlájára
88/2016. (II. 26.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete jelen határozatával arról dönt, hogy a
MESZOLGKER Mezőkovácsházi Településgazdálkodási,
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. OTP Bank Nyrt.-nél vezetett bankszámláján (11733034-20062321) lévő összeg
2016. március 1-jei fordulónappal a Kft. által a
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata OTP Bank Nyrt.nél vezetett 11733034-15344100 számú számlája javára átutalásra kerül.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Szilbereisz Edit jegyző
Vanyó Tibor Mihályné dr. ügyvezető
V a r g a Gusztáv polgármester: Kérem, aki a 6. sz. határozati javaslattal egyetért,
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: Meszolgker Kft.nél nyilvántartott kaució összeg átkerülése a Településgazdálkodási Kft-hez
89/2016. (II. 26.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete jelen határozatával arról dönt, hogy a
MESZOLGKER Mezőkovácsházi Településgazdálkodási,
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. kötelezettségei között
nyilvántartott
kaució
(bérlakások)
összege
a
Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. OTP Bank
Nyrt.-nél vezetett 11733034-20062132 számú számlája javára 2016. február 29. napjával átutalásra kerül. Az átutalással egyidejűleg a kötelezettség is átadásra kerül.
Határidő: azonnal
Felelős: Pap Csaba ügyvezető
Vanyó Tibor Mihályné dr. ügyvezető
V a r g a Gusztáv polgármester: Kérem, aki a 7. sz. határozati javaslattal egyetért,
szavazza meg.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.)
Tárgya: Adás-vétel meghiúsulása esetén a Meszolgker Kft. végelszámolása
90/2016. (II. 26.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete jelen határozatával arról dönt, hogy amennyiben a
MESZOLGKER Mezőkovácsházi Településgazdálkodási,
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. értékesítése valamilyen
oknál fogva nem valósul meg, az adásvételi szerződés
2016. március 15. napjáig nem kerül aláírásra, úgy a Képviselő-testület kinyilvánítja azon szándékát, hogy a
MESZOLGKER Mezőkovácsházi Településgazdálkodási,
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t jogutód nélkül végelszámolással megszünteti.
A végelszámolás kezdő időpontja: 2016. március 15. napja
A Testület végelszámolónak Vanyó Tibor Mihályné dr.
magánszemélyt- bruttó 60.000.-Ft/hó díjazás mellett - jelöli ki.
Határidő: értesítésre azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester
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V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom a 8. sz. előterjesztés tárgyalását, mely tájékoztatás a TOP projektek előkészítése tárgyában készült. Az előterjesztés melléklete azt
tartalmazza, hogy melyik pályázatot milyen célra kívánjuk benyújtani, mekkora a rendelkezésre álló keretösszeg, melyik évben kerül kiírásra a pályázat, illetve melyik évben
történhet a megvalósítása. Tartalmazza azt is, hogy egy-egy pályázatnak a Polgármesteri Hivatalban ki a felelőse.
Első körben minden intézkedési területre pályázni szeretnénk. Én már egy-két olyan területet látok, ahol a végső válasz az lesz, hogy mégsem tudjuk majd a pályázatot benyújtani különböző okok miatt. (Drága az előkészítés, vagy valamelyik ingatlan nem felel meg a pályázati feltételeknek, stb.)
A lehatárolt keretből 1,1 milliárd forint, a szabad keretből pedig 700 millió Ft összegre
nyújtunk be pályázatot. 1,8 milliárd forintra nyújtunk be összességében pályázatot a
TOP programban.
Az előterjesztést előzetesen megtárgyalta a Városfejlesztési, valamint az Ügyrendi és
Pénzügyi Bizottság. Kérem javaslatukat ismertetni.
P a p p Zoltán képviselő: Az előző napirendhez visszatérve, Nagyné Csiffáry Anna
gazdaságvezetőnek megköszönöm a munkáját, Ő tette a legtöbbet azért, hogy az adásvétel létrejöhessen.
Együttes ülésen tárgyaltuk az előterjesztést, s mindkét bizottság javasolja a határozati
javaslatot elfogadni mellékletével együtt.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény?
K á l m á n András képviselő: A táblázatban egy helyen a 2017. évszám után kérdőjel
van téve azért, mert akkorra meg fog változni a pontozási rendszer.
A felhívás kódszám alatt szerepel egy rövidítés, mely azt jelenti, hogy egyszer kerül
meghirdetésre, és 2016. évben egyszer lehet megpályázni. Valószínűleg ezeket a projekteket még egyszer nem fogják kiírni. Ez érinti az egészségügyi alapellátásra benyújtásra
kerülő projekteket, a szociális alapszolgáltatásra benyújtandó projekteket, illetve a társadalmi együttműködés erősítést szolgáló helyi szintű komplex programokat. Valamennyi pályázatot már elkezdtük. Bízom benne, hogy tudunk minden benyújtási határidőt tartani.
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Ha véglegesen meg lesz minden pályázatra a
konkrét elképzelésünk, akkor azt tegyük közzé, esetleg a facebook oldalra. A lakosságot
tájékoztassuk terveinkről.
V a r g a Gusztáv polgármester: Még vannak nyitott kérdések. Május 1. előtt fog
megjelenni a következő újság, abban is tájékoztatni tudjuk majd a lakosságot. Mivel
több kérdés, vélemény nem volt, javaslom a határozati javaslatot elfogadni. Kérem, aki
azzal egyetért, 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: TOP-os pályázatok előkészítéséről tájékoztató
91/2016. (II. 26.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a megyei TOP pályázatok fejlesztési célkitűzéseiről és az azok előkészítéséről szóló tájékoztatást a jelen
határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a további előkészítések koordinálására és a pályázatok végleges formában történő
előterjesztésére azok benyújtása előtt.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester

V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom a 9. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a
Projektfelügyelet Kft-vel kötött keret-megállapodás 1. sz. mellékletének módosítása
tárgyában készült. A megállapodás megkötése óta a TOP-os projektek közül került be
még kettő, illetve a vidékfejlesztési program önkormányzatokra vonatkozó pályázatai
közül is kerültek már meghirdetésre pályázatok. Ezekkel egészül ki az 1. sz. melléklet.
Ezt az előterjesztést a Városfejlesztési, valamint az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta meg előzetesen, ezért kérem javaslatukat ismertetni.
P a p p Zoltán képviselő: A vidékfejlesztési program 3. pontja: – külterületi (csak
helyrajzi számmal ellátott) közutak fejlesztése –. Többször említettem, hogy mi a Henrik majorban dolgozunk. Az utat szeretnénk, ha az önkormányzat segítségével fel lehetne újítani. Mint az én általam vezetett cég; mint a helyi szövetkezet is, ha ez önerős pályázat, ebben segítene. Kérem, ha lesz ilyen pályázat, arról szíveskedjenek tájékoztatni.
60 főt foglalkoztatunk. Az utakat nem csak mi használjuk, ez közforgalmi út.
Bizottsági ülésen olyan beszélgetésbe elegyendünk, hogy mi van akkor, ha nyerünk egy
pályázatot, de nem úgy, ahogy mi szeretnénk, csak részben. Ha 50 %-ban nyerünk egy
pályázatot, de nem akarjuk megvalósítani, akkor jár a Projektfelügyeletnek a díj, vagy
nem?
V a r g a Gusztáv polgármester: Az elnyert támogatási összegnek megfelelő díj jár nekik, mert a munkát elvégezték.
P a p p Zoltán képviselő: A szerződés azt tartalmazza, hogy a támogatási okiratban
elnyert összeg jár. De ekkor még nincs támogatási okirat. A kötbér súlyosabb dolog,
mintha a másik részt fizetnénk ki. Jó lenne a szerződésnek ezen részeit pontosítani.
V a r g a Gusztáv polgármester: A márciusi ülésre elő fogjuk készíteni e kérdés ponto-
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sítását.
P a p p Zoltán képviselő: Az előterjesztés mellékletében szerepelnek vidékfejlesztési
programok, ennek a 3. pontjához kapcsolom mondandómat: A Henrik Majorban dolgozunk. Az utat szeretnénk, ha az önkormányzat segítségével fel lehetne újítani. Mind az
én általam vezetett cég, mind a helyi szövetkezet is, ha ez önerős pályázat, segítenénk a
felújításban. Kérem, ha lesz ilyen pályázat, mindenképpen kapjak tájékoztatást. Jelenleg
60 főt foglalkoztatunk. Az utat nem csak mi használjuk, az egy közforgalmi út.
A Projektfelügyelettel kötött szerződéssel kapcsolatban a következők vetődtek fel: Mi
történik, ha nyerünk egy pályázatot, de nem úgy, ahogy mi szeretnénk, ezért nem akarjuk megvalósítani. ez esetben jár a Projektfelügyeletnek a díj?
V a r g a Gusztáv polgármester: Az elnyert támogatási összegnek megfelelő díj jár. A
munkát elvégezték.
P a p p Zoltán képviselő: A szerződés úgy fogalmaz, hogy az támogatási okiratban
elnyert díj illeti meg. Ez esetben viszont nincs támogatási okirat. A kötbér súlyosabb,
mintha a szerződés szerinti részt fizetnénk ki. Ezeket a kérdéseket jó lenne pontosítani.
Együttes ülésen tárgyaltuk az előterjesztést, s mindkét bizottság a határozati javaslatot
mellékletével együtt javasolja elfogadni.
V a r g a Gusztáv polgármester: Véleményem szerint azzal, hogy a projektötletet szerepeltetjük az 1. sz. mellékletben, ezzel megbízást adtunk a Projektfelügyelet Kft-nek.
Ők a munkát elvégzik, akkor a szerződés szerinti összeget fizetni kell. Mielőtt benyújtjuk a pályázatot, arról a Képviselő-testület hoz döntést.
Kötbér akkor lép be, ha saját hibánkból nem valósítjuk meg mégsem a pályázatot. A
márciusi ülése e két kérdés értelmezését előkészítjük.
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Kérem Polgármester urat, hogy a következőkben járjon közben a Projektfelügyelet Kft-nél: Jelenleg keret-megállapodásunk van.
Ez tartalmazza azt, hogy minden pályázatra külön kötünk egy végleges megállapodást.
Amikor már látjuk, hogy mely pályázatot kívánjuk megvalósítani, arra készítsék el, és
hozzák el a konkrét megállapodást. Ekkor kérdéseinket egyértelművé tudjuk tenni. Az
egyedi szerződések benyújtásával az adott pályázatról bővebb tájékoztatást kaphatna a
Képviselő-testület.
V a r g a Gusztáv polgármester: A márciusi ülésre meghívjuk a Projektfelügyelet Kft.
munkatársait ez ügyben. Március 31-e több pályázatnak is a benyújtási határideje, a
márciusi ülésünkön ezekről a pályázatok benyújtásáról úgyis dönteni kell.
K á l m á n András képviselő: A Vidékfejlesztési Program kiírásain belül már egy pályázat meghirdetésre került, konkrétan a Könyvtár épületének a felújítása.
Támogatom, hogy a következő ülésre készüljön egy tájékoztatás. Arányosításról beszélünk, aminek kell hogy tartalmazza az egyedi szerződés ezt a tételt. Amennyiben a pályázat nem nyer akkora támogatási összeget, ami miatt csökkentett támogatásban részesülünk, abban az esetben arányosítva, minden egyes költségtételt annak a mértékével
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fogják csökkenteni.
Ha egy mód van rá, akkor ez szerepeljen minden egyedi szerződésben.
V a r g a Gusztáv polgármester: Nem ez a napirend tárgya, ezért nem néztem át teljes
egészében a szerződést. Szerintem a szerződés azt tartalmazza, hogy a támogatási szerződésben megítélt összeg bizonyos százalékát fizetjük a Projektfelügyelet Kft-nek. Nem
a kiírásban szereplő összeg, hanem a támogatási szerződésben szerepelő összeg. A márciusi ülésig minden értelmezési kérdést meg fogunk nézni.
Mivel több kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt határozati javaslattal, és mellékletével, 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: Projektfelügyelet Kft-vel kötött keret-megállapodás 1. sz. mellékletének módosítása
92/2016. (II. 26.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Projektfelügyelet Országos Projekttervező, támogató és -felügyelő Kft-vel (székhelye: 1163 Budapest,
Batsányi János utca 28-32.) a fejlesztési céljai megvalósítására kötött keret-megállapodás 1. sz. mellékletét felülvizsgálta, azt a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal fogadja el.
Felhatalmazza a polgármestert a melléklet aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester

V a r g a Gusztáv polgármester: A 10. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely a
Hátrányos Helyzetű Térségek Fejlesztéséért Nonprofit Kft. használati szerződése tárgyában készült. Az előterjesztést az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kérem
javaslatukat ismertetni.
P a p p Zoltán képviselő: Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság idő hiányában nem tárgyalta az előterjesztést.
V a r g a Gusztáv polgármester: A beszélgetések során a helyszín kérdése merült fel.
A volt fizikoterápiás épületet jelöltük meg, mely épületet a Vidékfejlesztési program
egyik pályázatában fel szeretnénk újítani. Aggályként merült fel, hogy nem jelen-e akadályt később, ha az épületbe valamely szervezet be van jegyezve. A Polgárőr Egyesület
nyújtaná később majd be a pályázatot.
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Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Az épület önkormányzati tulajdonban van,
Polgárőrség használatába adtuk. az volt a javaslat, hogy a Polgárőrség, mint egyesület
nyújtson be pályázatot az épület felújítására 50 millió Ft értékben. Az merült fel, hogy
célszerű-e oda helyezni egy másik egyesületet? Felújítását követően az épület a Polgárőrség a Rendőrséggel, önkormányzati intézményekkel együtt gyerekek közlekedésbiztonságra nevelését, stb. szolgálná.
A Hősök tere 6. sz. alatti, vagy a Polgármesteri Hivatal épületét is megadhatnánk. Ez
nem okozna problémát.
K á l m á n András képviselő: Vidékfejlesztési pályázatokon belül létesítményeket
kell megadni. Ez azt jelenti, hogy egy pályázó szervezet egy létesítményre nyújthat be
pályázatot. Célszerű volna, ha a Nonprofit Kft. székhelye máshol lenne. Ezzel ezt a kft-t
is pályázható állapotba tudnánk úgy tenni, hogy azt az ingatlan, amit az önkormányzat
működése céljára átad, fel tudnánk újítani.
A Polgárőr Egyesület jó pályázó, be vannak jegyezve az NVH-hoz. Ha a nonprofit Kft.
ugyan arra a címre lesz bejegyezve, akkor gond lesz.
V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom a határozati javaslatot a következők szerint
megfogalmazni: „Az önkormányzat tulajdonában álló, Hősök tere 6. sz. alatti, vagy az
Árpád u. 176. sz. alatti ingatlanban használati jogot engedélyez.”
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Ha ez a szervezet is pályázni szeretne, akkor
adjunk használatukba egy olyan ingatlant, amelyet fel kívánnánk újítani. Bízzuk meg
Polgármester urat, a kft. székhelye kiválasztásával kapcsolatban az egyeztetések lefolytatásával. Ezzel javaslom a határozati javaslatot kiegészíteni.
V a r g a Gusztáv polgármester: az ingatlanok felújításánál tudni kell, hogy ez csak
külső felújítást takar, valamint nyílászárók cseréjét. Belső felújításról nincs szó. Most
elmondhatjuk, hogy van annyira stabil a költségvetésünk, hogy ha nyerünk egy nagyobb
összeget egy épület külső felújítására, ott saját forrásból a belső felújítást el tudjuk végeztetni.
Mivel több kérdés, vélemény nem volt, javaslom a határozati javaslat elfogadását alpolgármester úr javaslatával, valamint a mellékletével együtt.
Kérem, aki azzal egyetért, szavazza meg.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.)
Tárgya: Hátrányos Helyzetű Térségek Fejlesztéséért Nonprofit Kft. részére fióktelephely kijelölése (Árpád u. 176.)
93/2016. (II. 26.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete jelen határozatával hozzájárul ahhoz, hogy a Hát-
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rányos Helyzetű Térségek Fejlesztéséért Nonprofit Kft.
(2142 Nagytarcsa, Hársfa utca 2.) 2016. február 26. napjától kezdődő, határozott időtartamra 2017. december 31.
napjáig
az
önkormányzat
tulajdonában
lévő,
Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. sz. alatti ingatlant fióktelephelyként a Cégbíróságon bejegyezze.
A Testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat melléklete szerinti tartalmú fióktelephely bejegyzéséről szóló
hozzájáruló nyilatkozat aláírására az átláthatósági nyilatkozat megtételét követően.
Határidő: a szerződés aláírására 30 nap
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester

V a r g a Gusztáv polgármester: A 11. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely a
folyószámla hitelkeret emelése tárgyában készült. Az előterjesztést az Ügyrendi és
Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.
Papp

Zoltán képviselő: A Bizottság javasolja elfogadni a határozati javaslatot.

V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?
C s e p r e g h y Elemér polgármester: Kérem Polgármester urat, hogy a teljes, 88
millió Ft-os hitelkeretet használja ki, és erre kapacitálja az apparátust is.
V a r g a Gusztáv polgármester: Én azt szeretném, hogy nyerjünk minél több pályázatot, de legyen annyi pénzünk, hogy ne kelljen a hitelkeretet kihasználni.
Mivel több kérdés, vélemény nem volt, javaslom a 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: Folyószámla hitelkeret megemelése
94/2016. (II. 26.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
OTP Bank Nyrt-től folyószámlahitel felvételéről dönt az alábbiak szerint:
- Az ügylet megnevezése: éven belüli folyószámlahitel
- Összege: maximum 88.000.000,- Ft
- A hitel törlesztése: számlára érkező jóváírásokkal folyamatosan,
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- A hitel végső lejárata: 2016. december 31.
- A hitel biztosítéka: az Önkormányzat költségvetése.
Az önkormányzat visszavonhatatlan megbízást ad az OTP Bank Nyrt.
részére, hogy a Hitel futamideje alatt amennyiben a Fizetési Számláján
a jelen szerződés alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek
teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak
biztosítása érdekében jelen Szerződés fennállása alatt és a Kölcsön teljes visszafizetéséig a központi támogatások elkülönítésére szolgáló
alszámlájáról, illetve a helyi adók és a helyben maradó gépjárműadó
fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget Adós Fizetési
Számlájára átvezesse.
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal a hitel és járulékai visszafizetéséért és a mindenkori éves költségvetésébe történő betervezéséért.
Felhatalmazza a polgármestert az ügylet egyéb feltételeiben történő
megállapodásra és a hitelszerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester

V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom a 12. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a
2015. évi költségvetésről szóló 1/2015. (II. 17.) sz. önkormányzati rendelet módosítása
tárgyában készült.
Előzetesen az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.
P a p p Zoltán képviselő: Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság az előterjesztés mellé
csatolt rendelet-tervezetet javasolja elfogadni.
Á g o s t o n n é Dohányos Ivett irodavezető: Összhangba hoztuk a teljesítési adatokat
a módosított előirányzattal. ezt jogszabály írja elő.
Az átvezetések után nem hiánya, hanem tartaléka van az önkormányzatnak, 52 millió
Ft. Ez azt jelenti, hogy ennek 90 %-a a bankszámlán is rendelkezésre áll. Az elmúlt évi
gazdálkodásunkat követően 52 millió Ft van a számlán. Egy szállítói tartozás volt, ami
nem volt kiegyenlítve, de a tartalék összege erre is fedezetet nyújt. Minden számlánknak meg volt a fedezete. A start munkaprogramok bérfizetésének, illetve járulékfizetésének előlegeihez kapcsolódik.
Nagyon jó évet zárt az önkormányzat 2015-ben.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?
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Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért a rendelet-tervezettel, szavazza
meg.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – megalkotta
az (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.)
5/2016. (III. 02.) sz. önkormányzati rendeletet
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.
(II. 17.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendelet a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete.

V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom a 13. sz. előterjesztés tárgyalását, mely
egyesület alapítása tárgyában készült. A határozati javaslatokat és a tervezeteket elküldtük az EMMI jogászainak, akik még egy határozati javaslatot tettek. Véleményem szerint ennek tartalma az 1. sz. határozati javaslatban benne van, de javaslom, kérésüknek
tegyünk eleget. A 2. sz. határozati javaslatba tagnak javaslom Görbe Rékát beírni. Az
Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést előzetesen, ezért kérem javaslatukat ismertetni.
P a p p Zoltán képviselő: Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság ezt az előterjesztést sem
tudta tárgyalni idő hiányában.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény?
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt 1. 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: Dél-Békés Hátrányos Helyzetű Településeinek Felzárkózásáért Egyesületbe
tagként történő belépés
95/2016. (II. 26.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete dönt arról, hogy
1. Mezőkovácsháza Város Önkormányzata alapító tagként
belép a Dél-Békés Hátrányos Helyzetű Településeinek
Felzárkózásáért Egyesület Mezőkovácsháza egyesületbe, megismerte az Alapszabály-tervezetét, javasolja azt
az alakuló közgyűlés részére elfogadni. Az elfogadott
Alapszabályt magára nézve kötelezőnek tekinti.
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2. Vagyoni hozzájárulásként 5.000.-Ft/hó tagdíj megfizetését biztosítja a mindenkori költségvetése terhére.
3. A Képviselő-testület hozzájárulását adja, hogy a DélBékés Hátrányos Helyzetű Településeinek Felzárkózásáért Egyesület Mezőkovácsháza székhelyeként a
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata tulajdonában álló 5800 Mezőkovácsháza Árpád u. 176. szám
alatti) ingatlant használhassa, illetve jegyeztesse be a bírósági nyilvántartásba.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza Varga Gusztáv polgármestert az Egyesülettel kapcsolatos dokumentumok
aláírására, az Egyesületben az önkormányzat képviseletére.
5. A Képviselő-testület hozzájárulását adja, hogy a DélBékés Hátrányos Helyzetű Településeinek Felzárkózásáért Egyesület Mezőkovácsháza a nevében használhassa a „Mezőkovácsháza” megnevezést.
Határidő: Az egyesület alakuló közgyűlésének időpontja:
2016. március 16.
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester
V a r g a Gusztáv polgármester: Kérem, aki egyetért a 2. sz. határozati javaslattal, azzal kiegészítve, hogy az egyesület elnökségében még tag legyen Görbe Réka ügyvezető,
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: Dél-Békés Hátrányos Helyzetű Településeinek Felzárkózásáért Egyesület elnöksége és FEB tagjainak megválasztása
96/2016. (II. 26.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete javasolja a Dél-Békés Hátrányos Helyzetű Településeinek Felzárkózásáért Egyesület Mezőkovácsháza
közgyűlésén elfogadásra:
1. 5 évre megválasztani az egyesület elnökségébe
a.) elnökének: Varga Gusztáv Mezőkovácsháza polgármesterét
b.) tagjainak: Marjai János Battonya polgármesterét
Görbe Réka ügyvezetőt
2. 5 évre megválasztani az Egyesület Felügyelő Bizottsága
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a.) elnökének: Süli Ernő Kunágota polgármesterét
b.) tagjainak: Csürhés István Kaszaper polgármesterét
Varchó István Végegyháza polgármesterét
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az alakuló közgyűlésen a határozatba foglalt álláspontot képviselje.
Határidő: az egyesület alakuló közgyűlésének időpontja:
2016. március 16.
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 – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.)
Tárgya: Dél-Békés Hátrányos Helyzetű Településeinek Felzárkózásáért Egyesületben
tagdíj fizetése
97/2016. (II. 26.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Dél-Békés Hátrányos Helyzetű Településeinek
Felzárkózásáért Egyesület Mezőkovácsháza részére vagyoni hozzájárulásként 2016. március 1. napjától biztosítja
az 5.000.-Ft/hó összegű tagdíjat, 2016. évben összesen
45.000 Ft összeget a működési célú tartalék terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester
V a r g a Gusztáv polgármester: Kérem, aki egyetért a 4. 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: Dél-Békés Hátrányos Helyzetű Településeinek Felzárkózásáért Egyesületbe a
Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. alapító tagként belépése
98/2016. (II. 26.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, mint az egyszemélyes Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. tagja,
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hozzájárulását adja, hogy a Kft. a Dél-Békés Hátrányos
Helyzetű Településeinek Felzárkózásáért Egyesület
Mezőkovácsháza egyesületbe alapító tagként beléphessen.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester

V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom a következő határozati javaslat elfogadását:
„Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete arról dönt, hogy
Mezőkovácsháza város Önkormányzata, mint jogi személy, alapító tagként belép a DélBékés Hátrányos helyzetű Településeinek Felzárkózásáért Egyesületbe, Elnöknek delegálja Varga Gusztáv Mezőkovácsháza polgármesterét.”
Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.)
Tárgya: Dél-Békés Hátrányos Helyzetű Településeinek Felzárkózásáért Egyesületbe
Mezőkovácsháza Önkormányzatának belépése, elnöknek Varga Gusztáv polgármester delegálása
99/2016. (II. 26.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete arról dönt, hogy Mezőkovácsháza város Önkormányzata, mint jogi személy, alapító tagként belép a DélBékés Hátrányos helyzetű Településeinek Felzárkózásáért
Egyesületbe, Elnöknek delegálja Varga Gusztáv
Mezőkovácsháza polgármesterét.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester
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BEJELENTÉSEK
V a r g a Gusztáv polgármester: Mivel bejelentés nincs, köszönöm a megjelenést, a
nyílt ülést 14 óra 50 perckor bezárom.
K.m.f.

Varga Gusztáv
polgármester

Szabóné Faragó Julianna
igazgatási irodavezető

Papp Zoltán
jkv. hitelesítő

