Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal
5801 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176.
: 68 / 381 – 011; /
: 68 / 381 – 656;
7/2016. sz. kt.
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április
21-én 13 órai kezdettel tartott soros, nyílt ülésén

Jelen vannak: Varga Gusztáv
Csepreghy Elemér
Szénási István
Kálmán András
Papp Zoltán
Sütő Lajos
Szűcs Judit
Zábrák Istvánné

polgármester
alpolgármester
alpolgármester

képviselők

Távolmaradását bejelentette:
Dr. Fritz Izabella

képviselő

Jelen volt még: Dr. Szilbereisz Edit jegyző
Kovalik Angéla intézményvezető
Albertus László könyvtárvezető
Grestyákné Fülöp Szilvia a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa,
és még 4 kollégája
Kiss Tamás a Projektfelügyelet Kft. szakmai vezetője
Képes György a Békés Megyei Kormányhivatal Területfejlesztési és
Területrendezési osztályvezetője
Virányi István a Gyulai Közüzemi Kft. főmérnöke
Nagyné Csiffáry Anna külsős bizottsági tag
Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési irodavezető
Szabóné Faragó Julianna igazgatási irodavezető
Sóki Zoltán műszaki irodavezető
V a r g a Gusztáv polgármester: Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait, Jegyző aszszonyt, intézményvezetőket, meghívott vendégeket.
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Megállapítom, hogy a 9 fő képviselőből 7 fő jelen van az ülésen, Kálmán András képviselő úr később fog érkezni az ülésre.
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitom.
V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom, hogy a korábban megküldött, és az ülés
előtt kiadott,
- 2429/3 hrsz. ipari terület beszerzésének előkészítése,
- VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú, a Könyvtár felújítását célzó pályázat benyújtása,
- TOP-5.2.1-15 kódszámú pályázat benyújtásáról szóló határozat módosítása,
- közfoglalkoztatott munkavállaló bérének rendezése,
- a Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ Alapító Okiratának módosítása tárgyában kiadott szóbeli előterjesztéseket a Képviselő-testület vegye napirendjére.
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: Előterjesztések napirendre vétele
156/2016. (IV. 21.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a
- 2429/3 hrsz. ipari terület beszerzésének előkészítése,
- VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú, a Könyvtár felújítását célzó
pályázat benyújtása,
- TOP-5.2.1-15 kódszámú pályázat benyújtásáról szóló határozat módosítása,
- közfoglalkoztatott munkavállaló bérének rendezése,
- a Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ Alapító
Okiratának módosítása tárgyában kiadott szóbeli előterjesztéseket jelen ülése napirendjére vette.
V a r g a Gusztáv polgármester: A szóbeli 4. sz. előterjesztést azért nem javasoltam
napirendre venni, mert demens ellátást szerettünk volna a Reformátuskovácsházi volt
Napközi épületéből kialakítani. Az építészeti tervek áttekintését követően dolgoznak
még azon, hogy hogyan lehetne a normál, nappali ellátásra alkalmassá tenni az épületet.
A jövő héten más tárgyban is kell rendkívüli ülést tartani, ez az előterjesztés az új ismeretekkel kerül majd előterjesztésre.
V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom, a Képviselő-testület a 2429/3 hrsz. ipari terület beszerzésének előkészítése tárgyában készült szóbeli előterjesztést zárt ülésen tárgyalja, tekintettel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 46. § (1) bekezdés c.) pontjára.
Kérem, aki javaslatommal 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: Előterjesztés zárt ülésen tárgyalása
157/2016. (IV. 21.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2429/3 hrsz. ipari terület beszerzésének előkészítése tárgyában készült szóbeli előterjesztést zárt ülésen
tárgyalja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (1) bekezdés c.) pontja alapján.
V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom, hogy a Képviselő-testület a „0”-ás jelű
előterjesztést tárgyalja meg, mely a 2016. évi munkaterv módosítása tárgyában készült.
Az előterjesztésben írtakon túl, több képviselő is jelezte, hogy a május 19-re tervezett
soros ülésünk időpontjában más, halaszthatatlan elfoglaltságuk van, ezért javaslom,
hogy módosítsa a Képviselő-testület a munkatervét e tekintetben is, az ülés időpontját
2016. május 26-ában határozzuk meg. Az írásos előterjesztést előzetesen az Ügyrendi és
Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.
S ü t ő Lajos képviselő: A Bizottság javasolja a határozati javaslatot elfogadni. Személy szerint egyetértek Polgármester úr módosító javaslatával is.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel, s az általam tett javaslattal kapcsolatban?
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal, s az általam tett módosító indítvánnyal is, 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: Munkaterv módosítása
158/2016. (IV. 21.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2016. évi munkatervét az alábbiak szerint módosítja:
- Az áprilisi soros ülés napirendjéről a „A Helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálata” című napirendi
pontot törli.
- A 2016. május 19-re tervezett soros ülése időpontját
2016. május 26-ában határozza meg.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester
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V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom, a Képviselő-testület a meghívóban közölt,
és a fentiek szerint módosított napirendi pontokat tárgyalja meg. Van-e más javaslat?
Mivel egyéb javaslat nem hangzott el, kérem, aki a napirendi pontokkal egyetért, 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
159/2016. (IV. 21.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2016. április 21-i soros, nyílt ülése napirendjét
az alábbiak szerint fogadja el:
N A P I R E N D TÁRGYA, ELŐADÓJA
1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés között
történt fontosabb eseményekről, tanácskozásokról
Előadó: Varga Gusztáv polgármester
2.) Az Önkormányzat 2015. évi zárszámadási rendeletének megalkotása, a
pénzmaradvány elfogadása
Előadó: Varga Gusztáv polgármester
3.) Beszámoló a 2015. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól
Előadó: Dr. Szilbereisz Edit jegyző
4.) Az önkormányzat gyermekjóléti, gyermekvédelmi és gyermekek napközbeni ellátásainak éves átfogó értékelése
Előadók: Dr. Fritz Izabella KSZB elnöke
Kovalik Angéla intézményvezető
Szedlacsekné Farsang Margit intézményvezető
Schultzné Lipták Barbara bölcsődevezető
6.) Előterjesztések

V a r g a Gusztáv polgármester: Az előterjesztések tárgyalási sorrendjében módosításokat lesz szükséges eszközölni, mert több olyan előterjesztés van napirenden, melyekről a döntéseket nagyon rövid időn belül továbbítani szükséges. Ezért javaslom először
a 7. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a Rendőrkapitányság vezető kinevezésének véleményezése tárgyában készült.
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Az előterjesztést a Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.
S ü t ő Lajos képviselő: A Városfejlesztési Bizottság ülésén jelent volt a Békés Megyei Rendőr-főkapitány úr, és Nagy Lajos rendőr alezredes úr is. A bizottság javasolja
az előterjesztésben írt határozati javaslatot elfogadni.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény?
Mivel kérdés, vélemény nem volt, javaslom a 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: Nagy Lajos rendőrkapitányi kinevezésére javaslat
160/2016. (IV. 21.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény
8. § (2) bekezdése alapján javasolja a Mezőkovácsházi
Rendőrkapitányság kapitányságvezetői tisztségének ellátására Nagy Lajos rendőr alezredes kinevezését 2016. május
1-i hatállyal.
A kapitányságvezető eddig végzett szakmai munkáját elismeri.
Határidő: Békés Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatására: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester
V a r g a Gusztáv polgármester: Itt van körünkben Kiss Tamás úr, a Projektfelügyelet
Kft. szakmai vezetője. A TOP-os pályázatainkat a kft. készíti elő, ők nyújtják be.
Jelen van Képes György úr is, a Békés Megyei Kormányhivatal Területfejlesztési és Területrendezési osztályvezetője. Ők a TOP-os programok előkészítésével, kiírásával nagyon sokat foglalkoznak, s folyamatosan dolgoznak azon, hogy ezek a programok Békés Megye településeit fejlesszék.
Azoknak a napirendeknek a tárgyalását vesszük előre, amelyek a TOP-os programmal
kapcsolatos döntéseinket befolyásolják.
Javaslom a 3. sz. szóbeli előterjesztés tárgyalását, mely a TOP-5.2.1-15 kódszámú pályázat benyújtásáról szóló határozat módosítása tárgyában készült. Előzetesen bizottság
nem tudta tárgyalni az előterjesztést, ezért azt részleteiben ismerteti.
Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény?
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Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt, határozati
javaslattal, szavazza meg.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – 1 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:
(A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.)
Tárgya: Hátrányos helyzetű emberek integrációja c. pályázat benyújtásáról szóló határozat módosítása
161/2016. (IV. 21.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 114/2016. (III. 24.) sz. kt. határozatának harmadik bekezdését az alábbiak szerint módosítja:
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására irányuló konzorciumi megállapodás
aláírására a Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvánnyal, a Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központtal és a Békés Megyei Önkormányzati Hivatallal.
Egyebekben a határozat nem változik.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester

V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom a 10. sz. előterjesztés tárgyalását, mely az
önkormányzat által 2016. évben benyújtandó pályázatok tárgyában készült. Ezt az előterjesztést a Városfejlesztési, valamint az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.
S ü t ő Lajos képviselő: Együttes ülésen tárgyaltuk az előterjesztést, mindkét bizottság
az előterjesztésben írt határozati javaslatot javasolja elfogadni.
V a r g a Gusztáv polgármester: A táblázatban lévő adatokat módosítani szükséges,
kérem Jegyző Asszony, ezeket ismertesse.
Dr. S z i l b e r e i s z Edit jegyző: A TOP program 1. pályázatában azt írtuk, hogy az a
lehatárolt keret terhére került benyújtásra, ellenben az a megyei szabad keret terhére lett
benyújtva.
A 2. pályázatot javasoljuk törölni a táblázatból, mert azt nem csak önkormányzatunk
fogja benyújtani, hanem közösen, a Dél-Békési Kistérség többi településével együtt.
Az 5. pontban egybe van vonva az orvosi és fogorvosi rendelő felújítása és eszközbeszerzése. A 60 millió Ft-os lehatárolt keret terhére csak a Reformátuskovácsházi orvosi
rendelő felújítása nyújtható be. A fogorvosi rendelő felújítása a szabad keret terhére lesz
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benyújtva. Ennek pályázati összege 22 millió Ft lesz.
Ez évben várhatóan nem kerül benyújtásra a 9. pont alatt szereplő, barnamezős területek
rehabilitációja c. pályázat.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?
P a p p Zoltán képviselő: A vidékfejlesztési program 2. pályázatával kapcsolatban van
kérdésem. Miért ezek az utcák kerülnek bele a pályázatba? A Béke utca folytatását nem
javaslom, mert az annyira szűk, hogy majdnem egyirányú. Ha oda forgalmat terelünk,
balesetveszélyes állapotot teremtünk.
S ó k i Zoltán irodavezető: Ez egy több hónappal ezelőtti munkaanyag. Amikor ezek a
programok részletes kidolgozásra kerülnek, akkor meg fogjuk kérdezni főként a bizottságot, de azokat a gazdálkodókat is, akiket érintenek a külterületi utak. Ezeket össze
kell majd vetni a pályázati lehetőségekkel, hogy pontosan milyen utakat enged meg besorolni a pályázati lehetőségbe. A helyrajzi számok biztosan változni fognak.
V a r g a Gusztáv polgármester: Azokat az utakat fogjuk majd szerepeltetni a pályázatban, amelyek jól alátámaszthatóan segíteni fogják a város gazdasági tevékenységét.
Mivel több 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: Pályázatokról tájékoztató
162/2016. (IV. 21.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat által 2016. évben benyújtandó,
tervezett pályázatairól szóló tájékoztatót elfogadja.

V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom a 6. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a
TOP-3.1.1-15 kódszámú pályázat benyújtásáról szóló határozat módosítása tárgyában
készült. Bizottsági ülésen elhangzott, hogy ilyen rövid idő alatt hogyan, miért változhat
meg a pályázati összeg. Kérdezem Kiss Tamás urat, hogy e kérdésre tud-e válaszolni?
K i s s Tamás Projektfelügyelet Kft. szakmai vezetője: A kerékpárutak projektek előkészítésénél hangsúlyos kérdés volt a műszaki előkészítés. Nagyon megnehezíti munkánkat, hogy a pályázat benyújtásához nem kellenek kész projektek, csak projektötletek.
Ezeknél a projektötleteknél teljes pontossággal meg kell hogy határozzuk a költségvetést. Ezért végül is projektekkel kell hogy pályázzunk, mert később a költségek nem
módosíthatóak. Ha netán tévednénk a költségek számításánál, és kevesebb költséget jelölünk meg, mint amiből a pályázat kihozható, akkor kellemetlen helyzetbe hozzuk a
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partnerünket, mert lesz egy megnyert pályázat, amiből 100 %-os támogatottsággal nem
tudja megvalósítani a projektet. Vagy saját maga keres forrásokat, vagy elesik a teljes
támogatástól.
A pályázatok beadási határideje a meghirdetéstől elég rövid volt ahhoz, hogy
teljeskörűen kidolgozott, engedélyes dokumentációkat lehessen készíteni műszaki
szempontból. Ezért a mérnökök az utolsó pillanatig dolgoztak azon, hogy a lehető legpontosabb költségkalkulációt tudja elkészíteni a projektekhez. Ez így volt e pályázatnál
is. A projektbe egy tartalék is beállításra került azért, hogy ha a projekt megvalósításánál bármiféle csúszás következne be, legyen fedezet. A tartalék összege a projekt értékének 5 %-a. többek között ez a tartalék volt az, ami megnövelte a projekt össz költségét.
V a r a g a Gusztáv polgármester: Az elmondottak szerint az Önkormányzat érdekében történt a költségnövelés.
Az előterjesztést a Városfejlesztési, valamint az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.
S ü t ő Lajos képviselő: Együttes ülésen tárgyaltuk az előterjesztést. A Városfejlesztési Bizottság javasolja, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság nem javasolja elfogadni a határozati javaslatot.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban valakinek kérdése, véleménye?
Mivel kérdés, vélemény nincs, kérem, aki a 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: Kerékpárút építéséről szóló határozat módosítása
163/2016. (IV. 21.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 116/2016. (III. 24.) sz. kt. határozatának második bekezdését az alábbiak szerint módosítja:
A
"Fenntartható
települési
közlekedésfejlesztés
Mezőkovácsházán" megnevezésű pályázat összköltsége
366.254.241.- forint. A pályázat keretében igényelt állami
támogatás mértéke 100 %, azaz 366.254.241.-forint.
Egyebekben a határozat nem változik.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester
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V a r g a Gusztáv polgármester: Mivel jelen van az ülésen a Projektfelügyelet Kft.
szakmai vezetője, kérdezem képviselő-társaimat, van-e feléje kérdés?
Kérem Kiss Tamás urat, hogy a Többcélú Társulás által benyújtott turisztikai pályázat
szükségességéről tájékoztassa a Képviselő-testületet.
A Többcélú Társulás ülésén is elmondtuk azokat az okokat, hogy Dél-Békésben, a
Mezőkovácsházi járásban a települések pontszerű turisztikai fejlesztésben gondolkodtak. A pályázatok előkészítése kapcsán előzetes projektfeltárásokon vettünk részt. Olyan
projektek kerültek a települések részéről megjelölésre, amelyek általában csak a településnek a turisztikai potenciáját növelte volna.
A turisztika az EU-s támogatásokon belül nem egy kiemelt terület. Turisztikai támogatások azért kerültek bele a magyar Operatív Programokba, mert a Kormány védte azt,
hogy Magyarország számára a turisztika egy kiemelt iparág, nagyon fontosnak tartja
ennek a további fejlesztését. Az EU ettől függetlenül azt látta, hogy Magyarország turisztikai fejlesztésére elsősorban az a jellemző, hogy pontszerű fejlesztések jönnek létre,
amik semmilyen módon nem kapcsolódnak egymáshoz, ezért fenntarthatóságuk meglehetősen kérdéses. Ezért elsősorban az un. hálózatosságot fogja támogatni az EU. Azokat
a projekteket fogja támogatni, amelyeknél kimutatható, hogy több turisztikai attrakció
egymáshoz kapcsolásához szükséges, nem önálló fejlesztésként valósulnak meg. Turisztikai termékcsomagok kialakítására kerül sor, nem egy-egy turisztikai termék fejlesztésére.
Dél-Békés e tekintetben erős kihívások előtt áll. Ahhoz, hogy igazán sikeresek legyünk,
ahhoz nem elégséges az, hogy egy-egy járási centrum, vagy egy nagyobb település fejlesszen. Olyan fejlesztésben kell gondolkodni, amibe minél több település és fejlesztési
elképzelés bevonásra kerülhet.
Mivel a területnek történelmileg jelentős turisztikai látogatottsága nincs, ezért próbáltunk keresni olyan kulcsszavakat, ami vonzóvá teheti a látogatókat. Dél-Békés híres lehet a dinnyéről, a dombegyházi Kunhalmokról, a Száraz ér partja, stb. itt került szóba a
Calendula terv. Dél-Békésnek közös arculatot adva, gyógy turisztikai, gyógyító jellegét
kihangsúlyozva egy komplex gazdaságfejlesztési, munkahely-teremtési, képzési spektrumot is felölelő tervet készítsenek. Ekkor mondtuk azt, hogy a turisztikát is erre lenne
érdemes „ráhúzni”, s azt a javaslatot tettük a Társulás részére, hogy készítenénk egy
„füves körútnak” nevezett turisztikai tervet, amely valamennyi Dél-Békési települést
érintené, s településenként azt a turisztikai attrakciót be lehetne építeni a programba,
amit az adott település szeretne. Ezt közösen összefogva be lehetne adni egy olyan hálózatos, többcélú turisztikai attrakció fejlesztést, amelynek a támogatottsága jóval nagyobb lehet, mintha ezt külön, pontszerűen mutatnánk be.
A turisztikai fejlesztésnél egy igen komoly pályázatot megalapozó dokumentációt kell
beadni. Üzleti és marketing tervet kell beadni ahhoz, hogy pontosan kimutatható legyen,
hogy a turisztikai attrakció-fejlesztésnek milyen munkahely-teremtő hatásai, gazdaságélénkítő hatásai lesznek, milyen kihatása lesz általában a település egyéb életére.
A járásszékhely a legnagyobb település. A járásszékhely lakosságszáma is úgy lesz piacilag elfogadható létszámú akcióterület, ha ahhoz a környékbeli települések mind bevonzásra kerülnek.
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A következők miatt is javasoltuk a közös pályázat benyújtását: A lehatárolt keretben
meghatározott, a turisztikára fordítható forrás egy része a Megyei Közgyűlés döntése
nyomán megosztásra került, és a teljes keret nem használható fel ebben az évben, hanem egy része csak jövőre használható fel. Igen komoly feszültségek keletkeznének abból a települések között, ha bárki elkezdené azt koordinálni, hogy ki az, aki ez évben, s
ki csak jövőre nyújthatná be pályázatát. Ezért azzal a javaslattal éltünk, ha egy ilyen füves körutas pályázatot készítünk, akkor lesz egy füves körút egy, ami 2016. évben valósul meg, s elkészül a füves körút kettő, ami a következő évben kerül benyújtásra. Így
lehetőség nyílik arra, hogy mindenkinek a fejlesztései megosztva, de mégis egységesen
megvalósításra kerülhessenek.
V a r g a Gusztáv polgármester: Ahhoz, hogy ezt a turisztikai pályázatot benyújtsuk,
önmagunkban egyenként kevesek lettünk volna, így együtt, van rá esély.
S z ű c s Judit képviselő: Köszönöm, hogy Kiss Tamás úr részt vesz az ülésünkön.
Sok esetben nem tudtam igennel szavazni a Projektfelügyelettel kapcsolatos határozati
javaslatokra. Örülök annak, hogy jelen van, és magyarázattal szolgált a pályázattal kapcsolatban. Az a kérdésem lett volna, hogy mit jelent számunkra e változás? Ha Kiss
Tamás jelenlétével többször megtisztelte volna a képviselő-testületet, akkor olykorolykor másképp szavaztam volna. Nem biztos, hogy mindig igennel, de lehet, hogy jobban tudtam volna, hogy miről kell szavazni. Én lelkiismeretesen szeretnék dönteni, ezért
van amikor tartózkodom, vagy nemmel szavazok.
A jövőben is, ha egy-egy ügyben nem fogok tisztán látni, nem fogok tudni igennel szavazni.
V a r g a Gusztáv polgármester: Ezt nem is kéri Tőled senki. Az túlzó elvárás lenne,
hogy Kiss Tamás, aki a szakmai vezetője ennek a nagy cégnek Gödöllőn, hogy mindig
jelen legyen az ülésünkön. Viszont Békés Megyében is vannak munkatársai, akiket meg
tudunk hívni üléseinkre.
Köszönöm Kiss Tamás úrnak a tájékoztatást. Abban állapodtunk meg, hogy egy rövid
konzultációt fog még folytatni jegyző Asszonnyal bizonyos kérdésekről a testületi ülésen kívül, az időre Szabóné Faragó Julianna igazgatási irodavezető helyettesíti Jegyző
Asszonyt.
Dr. Szilbereisz Edit jegyző kiment a képviselő-testület üléséről.
V a r g a Gusztáv polgármester: A 6. sz. szóbeli előterjesztés tárgyalását javaslom,
mely a Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ Alapító Okiratának módosítása
tárgyában készült.
Ezt az előterjesztést sem tudta bizottság tárgyalni az idő rövidsége miatt, ezért is kérdezem, hogy van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény? Az alapító Okirat
módosítása a Táncsics u. 19. sz. alatti ingatlan bővítésére kiírt pályázat benyújtásához
szükséges.
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Mivel kérdés, vélemény nem volt, javaslom az előterjesztésben írt határozati javaslat elfogadását 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: Humán Szolgáltató Központ Alapító Okiratának módosítása
164/2016. (IV. 21.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, mint alapító, a Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ módosító Alapító Okiratát a határozat melléklete szerinti tartalommal fogadja el.
Határidő: Kincstárhoz történő továbbításra: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester

Kálmán András képviselő megérkezett a Képviselő-testület ülésére. (Jelenlévő képviselők létszáma: 8 fő.)
V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom a 2. sz. szóbeli előterjesztés tárgyalását,
mely a VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú, a Könyvtár felújítását célzó pályázat benyújtása tárgyában készült. Előzetesen a Városfejlesztési, valamint az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést, kérem javaslatukat ismertetni.
S ü t ő Lajos képviselő: Együttes ülésen tárgyaltuk az előterjesztést, s mindkét bizottság javasolja elfogadni a határozati javaslatokat.
S ó k i Zoltán irodavezető: Az 1. sz. határozati javaslat határidejének módosítását javaslom, - tekintettel arra, hogy a pályázati felületen el lett halasztva az április 21-i beadási határidő május 2-re – a következőre: a benyújtás megnyitásától számított 8 napon
belül.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?
K á l m á n András képviselő: A 2. sz. határozati javaslatban szerepel az önerő összege, mely 2.631.578.-Ft. Reményeim szerint önerő alapot tudunk beadni. Ez azt jelenti,
hogy amennyiben támogató okirattal rendelkezünk, akkor még az önerőt is meg tudjuk
pályázni, valószínű, hogy minimum az 50 %-át, maximum a 75 %-át még meg tudjuk
pályázni.
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Kérem Kálmán András képviselő urat, vagy
Sóki Zoltán irodavezetőt, hogy a beadott pályázatainkról a honlapon, vagy a facebook
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oldalon adjunk folyamatosan tájékoztatást az érdeklődőknek.
V a r g a Gusztáv polgármester: Mivel több kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki
egyetért az 1. sz. határozati javaslattal, a módosításával együtt, szavazza meg.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
Tárgya: Könyvtár felújítására pályázat
165/2016. (IV. 21.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázatot kíván benyújtani a VP-6-7.4.1.1-16
kódszámú, "Településképet meghatározó épületek külső
rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása,
fejlesztése, energetikai korszerűsítés" című pályázati felhívásra.
"A mezőkovácsházi könyvtár külső felújítása és energetikai korszerűsítése” megnevezésű pályázat keretében a
Mezőkovácsháza, Árpád u. 162. sz. 579. hrsz. alatti
Könyvtár épület energiahatékonyságot is szolgáló teljes
külső felújítását kívánja megvalósítani.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos nyilatkozatok aláírására
és a pályázat benyújtására.
Határidő: pályázat benyújtására: a benyújtás megnyitásától
számított 8 napon belül.
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester
V a r g a Gusztáv polgármester: Kérem, aki egyetért a 2. sz. határozati javaslattal, szavazza meg.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
Tárgya: Könyvtár felújításához szükséges saját forrás meghatározása
166/2016. (IV. 21.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú, "Településképet
meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós
közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés" című pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról
dönt "A mezőkovácsházi könyvtár külső felújítása és energetikai
korszerűsítése”
megnevezéssel.
A
Mezőkovácsháza, Árpád u. 162. sz. 579. hrsz. alatti
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Könyvtár épület energiahatékonyságot is szolgáló teljes
külső felújítását célzó beruházás pályázati összköltségét az igényelhető 50.000.000.- Ft-os támogatásra tekintettel legfeljebb bruttó 52.631.578.- Ft-ban határozza meg.
Ennek figyelembe vételével a maximálisan biztosított saját
forrást 2.631.578.- Ft-ban állapítja meg. A pályázat saját
forrására a fedezetet a fejlesztési célú tartalék terhére biztosítja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester
V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom tárgyalni a 16. sz. előterjesztést, mely a
Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolója és 2016. évi Üzleti Terve tárgyában készült. Kérdezem az ülésen jelenlévő Virányi urat, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?
V i r á n y i István főmérnök: Köszönöm, nem kívánok kiegészítést tenni. A megküldött anyagok részletesen, sok információval bírnak. Ha van kérdés, szívesen válaszolok.
V a r g a Gusztáv polgármester: Az előterjesztést előzetesen a Városfejlesztési, valamint az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.
S ü t ő Lajos képviselő: Együttes ülésen tárgyaltuk az előterjesztést, ahol mindkét bizottság javaslatot tett az előterjesztésben írt hét darab határozati javaslat elfogadására. A
bizottsági ülésen is jelen volt Virányi úr, aki kérdéseinkre válaszolt.
Varga Gusztáv polgármester kiment a Képviselő-testület üléséről, az ülés vezetését
Csepreghy Elemér alpolgármester részére adja át. (Jelenlévő képviselők létszáma: 7 fő.)
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel
kapcsolatban?
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az 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: Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolójának elfogadása
167/2016. (IV. 21.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete jelen határozatával javasolja a Gyulai Közüzemi
Nonprofit Kft 2015. évi beszámolójának 923.949 e Ft
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egyező eszköz-forrás főösszeggel történő taggyűlés általi
elfogadását.
Felkéri a Polgármestert, hogy a Kft. Taggyűlésén ezen álláspontját képviselje.
Határidő: értesítésre azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Kérem, aki egyetért a 2. sz. határozati javaslattal, szavazza meg.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.)
Tárgya: Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. 2015. évi eredményének eredménytartalékba
helyezése
168/2016. (IV. 21.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete jelen határozatával javaslatot tesz a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. Taggyűlése felé, hogy a Kft. 2015.
évi 153.692 eFt mérlegszerinti eredménye kerüljön eredménytartalékba helyezésre.
Felkéri a Polgármestert, hogy a Taggyűlésen ezen álláspontját képviselje.
Határidő: értesítésre azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: 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: Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. 2016. évi Üzleti Terve elfogadására javaslat
169/2016. (IV. 21.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete jelen határozatával javasolja a Gyulai Közüzemi
Nonprofit Kft. Taggyűlésének, hogy a Kft. 2016. évi Üzleti Terve elfogadásra kerüljön.
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Felkéri a Polgármestert, hogy a Taggyűlésen ezen álláspontját képviselje.
Határidő: értesítésre azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: 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: Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. 2016. évi Beruházási Terve elfogadására javaslat
170/2016. (IV. 21.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete jelen határozatával javasolja a Gyulai Közüzemi
Nonprofit Kft. Taggyűlésének, hogy a Kft. 2016. évre vonatkozó beruházási terve elfogadásra kerüljön.
Felkéri a Polgármestert, hogy a Taggyűlésen ezen álláspontját képviselje.
Határidő: értesítésre azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Kérem, aki egyetért az 5. 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 Nonprofit Kft. Ügyvezető prémiumfeladatainak értékeléséről tájékoztató elfogadására javaslat
171/2016. (IV. 21.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete jelen határozatával javasolja a Gyulai Közüzemi
Nonprofit Kft. Taggyűlésének, hogy a Daróczi László
ügyvezető és általános igazgató 2015. évi prémiumfeladatainak előzetes értékeléséről készített tájékoztatót fogadja
el, továbbá javasolja a Taggyűlésnek a kitűzött célfeladatok teljesítése után járó jutalomösszeg kifizetésének engedélyezését.
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Felkéri a Polgármestert, hogy a Taggyűlésen ezen álláspontját képviselje.
Határidő: értesítésre azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Kérem, aki egyetért a 6. 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 Nonprofit Kft. Ügyvezetője részére 2016. évben jutalom
megállapítására javaslat
172/2016. (IV. 21.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete jelen határozatával javasolja a Gyulai Közüzemi
Nonprofit Kft. Taggyűlésének, hogy a Kft. ügyvezető
igazgatójának a 2016. évben a meghatározott célfeladatok
teljesítését követően bruttó 4 havi bérének megfelelő jutalom kerüljön megállapításra.
Felkéri a Polgármestert, hogy a Taggyűlésen ezen álláspontját képviselje.
Határidő: értesítésre azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Kérem, aki egyetért a 7. 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 Nonprofit Kft.-vel kötött bérleti szerződés módosítására javaslat
173/2016. (IV. 21.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete jelen határozatával felhatalmazza a Polgármestert
arra, hogy kezdeményezzen egyeztető tárgyalást a Gyulai
Közüzemi Nonprofit Kft.-vel a Felek között létrejött Bérleti-üzemeltetési szerződés 2. sz. melléklete A víziközműhasználati díj megállapodásáról és a felek közötti elszámolási kötelezettségekről szóló megállapodás VI. Az el-
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számolás részének olyan módosítására, mely szerint
Mezőkovácsháza településre eső általános költségek felosztása a település szempontjából célszerű és gazdaságos
megoldást jelentene az adott lehetőségeken belül.
Felkéri a Polgármestert, hogy a Taggyűlésen ezen álláspontját képviselje.
Határidő: értesítésre azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester

I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, tanácskozásokról
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Varga Gusztáv
polgármester

C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy
van-e kérdés, vélemény a beszámolókkal kapcsolatban?
Mivel kérdés és vélemény nincs, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt határozati
javaslattal és a beszámolókkal, szavazza meg.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.)
Tárgya: Határozatok végrehajtása
174/2016. (IV. 21.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 111/2016. (III. 24.), 112/2016. (III. 24.),
113/2016. (III. 24.), 120/2016. (III. 24.), 122/2016. (III.
24.), 129/2016. (III. 24.), 130/2016. (III. 24.), 132/2016.
(III. 24.), 138/2016. (III. 24.), 140/2016. (III. 24.),
141/2016. (III. 24.) sz. kt. határozatok végrehajtásáról,
valamint a polgármester és alpolgármesterek két ülés
közötti tevékenységéről szóló beszámolókat elfogadja.
Varga Gusztágv polgármester és Dr. Szilbereisz Edit jegyző visszaérkeztek a
Képviselő-testület ülésére, Csepreghy Elemér alpolgármester visszaadja az ülés
vezetését Polgármester Úr számára. (Jelenlévő képviselők létszáma: 8 fő.)
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V a r g a Gusztáv polgármester: E napirendhez kapcsolódóan még a következőkről tájékoztatom a Képviselő-testületet:
- A MÁV-val aláírtuk a szerződést, a Településgazdálkodási Kft. dolgozói azóta dolgoznak az állomások épületeinek és környezetének szépítésén.
- Április 8-án a Társulási ülésen köszöntöttük Dombiratos új Polgármesterét, Fehérné
Andorka Ildikót. Az ülésen jelen voltak a geotermikus erőmű projektnek a vezetői, s tájékoztattak bennünket arról, hogy a projekt folyik. Eddig a kutatás műszaki terve készült. A koncesszió elnyeréséhez nagyon komoly tárgyalásokat kellett folytatniuk a
MOL-lal. Nyár közepére megszerzik az összes engedélyt. Két-három hónap múlva kisebb, a szeizmikus hatást mérő eszközöket, 12 kútból álló hálózat elhelyezését segítő
fúróeszközök jönnek. Szeptemberben kezdik az első mélykutat megfúrni. Eddig elköltöttek 7,6 milliárd forintot erre a projektre. Azt mondták, hogy itt műszaki bravúrok kellenek ahhoz, hogy ez az erőmű egyáltalán sikeres legyen.
Amennyiben az első kutak fúrása jó lesz, akkor Mezőkovácsházán lesz az erőmű. Itt
volt a Mezőgazdasági Minisztérium Főosztályvezetője is. Ő elmondta, hogy Ők kezességet vállaltak az Uniós projekt megvalósításáért. Olyan nem fordulhat elő, hogy pénz
hiányában megáll a beruházás.
- Az ülésen szintén jelen volt a Közút Kht. Megyei Igazgatója, Virág Mihály úr. Elmondtuk, hogy nehezményezzük, hogy Békés Megyében kevés útfelújítás történik. A
TOP-ban is van 3,5 milliárd forint értékű pénzeszköz útfelújításra, amiből legalább 900
millió Ft a mi járásunkat illetné. Megkérdezésünk nélkül tettek javaslatot arra, hogy
mely utak kerüljenek felújításra, ezt kikértük magunknak.
- Április 12-én az Óvodában volt Tanfelügyeleti Ellenőrzés. Egy szegedi és egy Gyulai
óvodavezető volt a vizsgálat végzője, a szakértők. Óriási elismeréssel nyilatkoztak az
óvodánkról, a szépségéről, a jóságáról, az itt folyó szakmai munkáról. Ez egybecseng
azzal, hogy ahhoz, hogy a vállalkozók Mezőkovácsházára jöjjenek, ahhoz az kell, hogy
rendben legyen a város. A Képviselő-testületnek az a feladata, hogy az intézményeink
jól működjenek, közterületeink tiszták, szépek, rendezettek legyenek. A többit majd a
vállalkozók megcsinálják.
- Április 14-én Békéscsabán vettem részt egy tanácskozáson. Ez a GINOP 5.1.5-15-ös
projekt, út a munkaerő piacra. Ez nagyon fontos lesz a mi vállalkozóink számára, mert
70-100 %-os támogatást adhat a munkaerőhöz és a járulékokhoz, 8 hónapos foglalkoztatásra. Egy újabb lehetőség lesz arra, hogy azokat, akik most közfoglalkoztatásban
vannak, azokat visszavezessük a munkaerő-piacra.
- Calendula terv kidolgozása gőzerővel folyik. Ez a terv egy térség-fejlesztési elképzelés, 150 milliárd forint megmozdítását tűzte ki célul. Most a programalkotás folyik. Bevonnak nagyon sok személyt, közülünk Albertus László, Szénási István, Kálmán András, Csepreghy Elemér és Én vagyunk egy-egy munkacsoportban, s próbálunk segíteni.
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II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Az Önkormányzat 2015. évi zárszámadási rendeletének megalkotása, a pénzmaradvány elfogadása
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Varga Gusztáv
polgármester

V a r g a Gusztáv polgármester: Az előterjesztést az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság
tárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.
S ü t ő Lajos képviselő: A bizottság javasolja az előterjesztésben írt határozati javaslatot és rendelet-tervezetet is elfogadni.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?
Mivel kérdés, vélemény nincs, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt határozati javaslattal, szavazza meg.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
Tárgya: Pénzmaradványok elfogadása
175/2016. (IV. 21.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Önkormányzat 2015. évi maradványát 78.184.019.-Ft összeggel hagyja
jóvá.
A Képviselő-testület az intézmények 2015. évi maradványát az
intézmények beszámolójában lévő feladatok megvalósítására az alábbiak
szerint hagyja jóvá: 10.581.596.-Ft működési célú maradvány, az
intézmények szabad, feladattal nem terhelt maradványa 67.602.423.-Ft.
1./ Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának maradványa 72.977.686.-Ft
A Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának működési célú maradványa a beszámolás
időszakban 72.977.686 Ft, melyből a kötelezettségvállalással terhelt, kötött
felhasználású maradvány 6.246.353.-Ft (szállítói tartozásra). A szabad felhasználású
maradvány összege 66.731.333.- Ft. A maradvány felhasználását az alábbi táblázat
mutatja be:
Adatok Ft-ban
Megnevezés
Kiegyenlítetlen
szállítói
tartozások

Személyi j.

Munkaadói jár.

Dologi
6.246.343

Működési
tartalék

Finanszírozási
műveletek

Össz.
6.246.343
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Közmunkaprogram
Működési célú
tartalék
ÁHT-n belüli
megelőlegezés
visszafizetése
Összesen:

33.208.811

4.483.189

37.692.000
14.728.791

33.208.811

4.483.189

6.246.343

14.728.791

14.728.791
14.310.542

14.310.542

14.310.542

72.977.686

2./ A Polgármesteri Hivatal 2015. évi maradványa 568.276 Ft, melyből a
kötelezettségvállalással terhelt 247.650.- Ft, szabad maradvány 320.626.-Ft
A maradvány felhasználása: működési maradvány dologi kiadásokra, szállítói számlák
kiegyenlítésére kerül felhasználásra.
3./ A Humán Szolgáltató Központ alaptevékenység maradványának elfogadása az
alábbiak szerint:
A Humán Szolgáltató Központ 2015. évi működési célú maradványa 1.342.891 Ft. Az
összeg teljes egészében feladattal terhelt maradvány. A működési célú maradványból az
OEP maradvány 625.794 Ft.
A kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználása:
Megnevezés
OEP
iskola
villamos
hálózat
konyha ételdoboz

Alaptevékenység maradványa 2015.
Személyi j.
Munkaadói jár.
Dologi
152 200

41 094

432 500

625 794

195 721

195 721

45 970

45 970

475 406

475 406

1 149 597

1 342 891

iskola gáz,
összesen

152 200

41 094

Összesen

4./ A Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde alaptevékenység maradványának elfogadása
az alábbiak szerint:
A Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde maradványa a beszámolás időszakában 1.079.528
Ft lett. Ebből az összegből kötelezettséggel terhelt 579.064 Ft, míg a szabad maradvány
összege 500.464 Ft. A szabad maradvány összege a 2016. évi költségvetés tervezésénél
már figyelembe vételre került.
A kötött maradvány felhasználása:
Megnevezés
megbízási díj
parkoló
tűzifa
összesen

Alaptevékenység maradvány 2015.
Személyi j.
Munkaadói
Dologi
93 547
56 862

93 547

56 862

Összesen
150 409
363 000
363 000
65 655
65 655
428 655
579 064

5./ A Mezőkovácsházi Városi Könyvtár alaptevékenység maradványának
elfogadása az alábbiak szerint:
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A Könyvár 2015. évi maradványának összege 2.215.638 Ft, mely maradványból
2.165.638 Ft kötelezettséggel terhelt. Az 50.000 Ft összegű szabad maradvány is
betervezésre került a 2016. évi költségvetésbe.
Alaptevékenység maradvány 2015.
Személyi j. Munkaadói dologi

megnevezés
KSZR

268 480

66 731

Kemence Tájház

Összesen
335 211

444 800

444 800

88 800

88 800

redőny

323 700

323 700

kapu

295 000

295 000

térkő

253 827

253 827

tüzelőanyag

rendezvényszervezés

100 000

24 300

300 000

424 300

összesen

368 480

91 031

1 706 127

2 165 638

Határidő a 2016. évi költségvetési rendeleten történő átvezetésre: a
következő költségvetési rendelet-módosítás
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester

V a r g a Gusztáv polgármester: Kérem, aki egyetért a rendelet-tervezettel, szavazza
meg.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megalkotta a (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
8/2016. (IV. 26.) sz. önkormányzati rendeletet
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról.
A rendelet a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete.

III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Beszámoló a 2015. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Dr. Szilbereisz Edit
jegyző
V a r g a Gusztáv polgármester: Az előterjesztést az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság
tárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.
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S ü t ő Lajos képviselő: Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság javasolja a határozati javaslatot mellékletével együtt elfogadni.
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 határozati
javaslattal és mellékletével, szavazza meg.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
Tárgya: Belső ellenőri jelentés elfogadása 2015. évi
176/2016. (IV. 21.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2015. évről szóló éves belső ellenőrzési jelentést a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester

V a r g a Gusztáv polgármester: 15,30 órakor lesz a Megyei Rendőrnap. Döntésünk
alapján előléptetik a Rendőrkapitányságunk Vezetőjét, és önkormányzatunk is ad át
ajándékot, ezért oda el kell mennem, az ülés további részének vezetését ismételten átadom Csepreghy Elemér alpolgármester úr részére. (Jelenlévő képviselők létszáma: 7
fő.)
IV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Az önkormányzat gyermekjóléti, gyermekvédelmi és gyermekek napközbeni ellátásainak éves átfogó értékelése
NAPIRENDI PONT ELŐADÓI: Zábrák Istvánné KSZB elnök-helyettese
Kovalik Angéla intézményvezető
Szedlacsekné Farsang Margit intézményvezető
Schultzné Lipták Barbara bölcsődevezető

C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Az előterjesztést a Kulturális és Szociális Bizottság tárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.
Z á b r á k Istvánné képviselő: A bizottság a határozati javaslatot javasolja elfogadni.
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény?
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S z ű c s Judit képviselő: Időközben bejelentésre került,hogy bár még nincs életpálya
modell a kisgyermek nevelőknek, de 2x35.000.-Ft egyszeri pénzbeli támogatást kapnak
a pedagógiai munkát segítő alkalmazottak. Ez már egy nagyon fontos eredmény.
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester Bízzunk benne, hogy így lesz, de én másként
hallottam a hírt. Úgy, hogy csak a Tankerületi alkalmazottak körében fogják kifizetni
ezt a pénzt, az önkormányzat alkalmazottai körében nem.
S z ű c s Judit képviselő: Kell-e majd arról szavaznunk, hogy ez az önkormányzat alkalmazottainál is így legyen?
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Amennyiben kapunk fedezetet, akkor természetesen megkapják az alkalmazottak, egyéb esetben tárgyalunk róla. Ez egyenlőre média hír volt.
Mivel több 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: Gyermekjóléti beszámoló elfogadása
177/2016. (IV. 21.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat gyermekjóléti alapellátásai keretében biztosított gyermekjóléti szolgálat és bölcsőde
személyes gondoskodást nyújtó intézmények szakmai
munkájának éves átfogó értékeléséről készült beszámolót
megtárgyalta, azt elfogadja.
A Képviselő-testület egyben elismerését fejezi ki a szakembereknek a beszámolási időszakban végzett munkájukért.
Határidő: értesítésre azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester

VI. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Előterjesztések
Szénási István alpolgármester kiment a Képviselő-testület üléséről. (Jelenlévő képviselők létszáma: 6 fő.)
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C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Javaslom a 8. sz. előterjesztés tárgyalását,
mely a Mezőkovácsháza, Alkotmány u. 50. sz. alatti fogorvosi rendelő közüzemi költségtérítése tárgyában készült. Előzetesen tárgyalta az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság,
ezért kérem javaslatukat ismertetni.
S ü t ő Lajos képviselő: A bizottság javasolja a határozati javaslatot elfogadni.
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel
kapcsolatban?
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt határozati
javaslattal, szavazza meg.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.)
Tárgya: Dr. Biedermann Viktor fogorvos részére közüzemi költség megtérítése
178/2016. (IV. 21.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete jelen határozatával arról dönt, hogy a
Mezőkovácsháza, Alkotmány u. 50. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanban, a fogorvosi rendelő után Dr.
Biedermann Viktor fogszakorvos által teljesített és az Önkormányzatot terhelő közüzemi költség kerüljön megtérítésre Dr. Biedermann Viktor fogszakorvos részére,
399.137.- Ft összeg erejéig.
A 399.137.-Ft közüzemi költségtérítés fedezetét az Önkormányzatnál általános célú tartalék képezi.
Határidő: - értesítésre azonnal,
- a költségtérítés átutalására: 2016. április 30.
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester

C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Javaslom a 9. sz. előterjesztés tárgyalását,
mely a Képviselő-testület 135/2016. (III. 24.) sz. kt. határozatának visszavonása és Dr.
Biedermann Viktor működési, fenntartási és karbantartási költségeihez való hozzájárulás elszámolása tárgyában készült. Előzetesen tárgyalta az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság, ezért kérem javaslatukat ismertetni.
S ü t ő Lajos képviselő: Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság javasolta a határozati javaslatokat elfogadni.
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 az előterjesztésben írt 1. sz. határozati javaslattal, szavazza meg.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.)
Tárgya: Határozat visszavonása
179/2016. (IV. 21.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 135/2016. (III. 24.) sz. kt. határozatát visszavonja.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt 2.
sz. határozati javaslattal, szavazza meg.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.)
Tárgya: Dr. Biedermann Viktor támogatási összeg felhasználásával elszámolás
180/2016. (IV. 21.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Dr. Biedermann Viktor által benyújtott, bizonylatokkal igazolt kimutatása alapján elfogadja a 443/2015.
(XI. 26.) sz. kt. határozatban meghatározott támogatási
célból biztosított 150.000.- Ft támogatási összeg felhasználásáról szóló elszámolást.
Határidő: értesítésre azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester

C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Javaslom a 11. sz. előterjesztés tárgyalását,
mely az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelet módosítása tárgyában készült.
Ezt az előterjesztést a Városfejlesztési, valamint az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.
S ü t ő Lajos képviselő: Együttes ülésen tárgyaltuk az előterjesztést, ahol mindkét bizottság az előterjesztésben írt határozati javaslatot és rendelet-tervezetet javasolja elfogadni.
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel
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kapcsolatban?
P a p p Zoltán képviselő: Februárban már döntöttünk hitelfelvételről. Most módosítjuk?
Á g o s t o n n é Dohányos Ivett irodavezető: A költségvetési rendelet módosítására
azért volt szükség, mert februárban a Képviselő-testület elfogadta a költségvetést, s
közben megjelentek a TOP-os pályázatok. Ismertté vált, hogy melyek azok a pályázatok, amelyek már egy fejlesztési keretben is fel voltak tüntetve, illetve melyek azok,
amelyekre egy plusz keretet kell képezni. A hitelfelvétellel kapcsolatban már nem azt
jelentettük le a március 17-i adósságot keletkeztető ügyleteknél a MÁK felé, - mivel
addigra már voltak új információink, - amit a februári költségvetési rendelettel elfogadott a Képviselő-testület. Ott nyilatkozatot tettünk, hogy a következő rendeletmódosításnál megpróbáljuk összhangba hozni a kettőt. Ahhoz képest is van változás,
amit a Képviselő-testület zárt ülésén fog tárgyalni. ez alapozza meg azt, hogy bármelyik
hitelfelvételünknél, amelyet a korábbi évben is terveztünk, a Kormányengedély benyújtható legyen. Ehhez kell egyezni a Kormányengedélynek, ezért volt szükség arra,
hogy a február 11-én elfogadott adósságot keletkeztető ügyletekről szóló határozatot is
módosítsa a Képviselő-testület. A kettőt párhuzamosan mindig összhangba kell hozni.
A rendelet-tervezet most azért készült, hogy a hitelfelvételeket előkészítse.
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester:Mivel több kérdés nem volt, kérem, aki
egyetért az előterjesztésben írt határozati javaslattal, szavazza meg.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.)
Tárgya: Adósságot keletkeztető ügyletekről szóló határozat módosítása
181/2016. (IV. 21.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv.
29/A. § alapján az önkormányzat adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről, és a saját
bevételek alakulásáról szóló 39/2016. (II. 11.) sz. kt. határozatát az alábbiak szerint módosítja:
A határozat melléklete helyébe jelen határozat melléklete
kerül.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt
rendelet-tervezettel, szavazza meg.
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megalkotta a (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6fő.)
9/2016. (IV. 26.) sz. önkormányzati rendeletet
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.
(II. 16.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendelet a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete.

C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: A 12. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom,
mely a Startmunka mintaprogram eszközbeszerzés közbeszerzési eljárása tárgyában készült. Az előterjesztést a Városfejlesztési, valamint az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság
tárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.
S ü t ő Lajos képviselő: Együttes ülésen tárgyaltuk az előterjesztést, a bizottságok javasolják az előterjesztésben írt határozati javaslatokat elfogadni.
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény?
Mivel kérdés, vélemény nem volt, javaslom az 1. sz. határozati javaslat elfogadását.
Kérem, aki azzal egyetért, szavazza meg.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.)
Tárgya: Közbeszerzési terv módosítása
182/2016. (IV. 21.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának
2016. évi közbeszerzési tervét kiegészíti az alább lefolytatandó közbeszerzési eljárással:
Tervezett beszerzés megnevezése

Irányadó
eljárásrend

Tervezett
eljárástípus

Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja
Startmunka
Nemzeti el- Kbt. 115. § 2016. április
mintaprogram járásrend
szerinti hirgép- és eszdetmény
közbeszerzés
nélküli tárgyalásos eljárás
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Közbeszerzési terv módosításának oka: az éves közbeszerzési terv elfogadásakor a startmunka mintaprogram elbírálása nem volt ismert, a közbeszerzés lefolytatásának szükségessége az éves közbeszerzési terv elfogadását követően
vált ismertté.
Jelen módosítást a közbeszerzési tervvel együtt legalább
2021. december 31-ig meg kell őrizni.
Határidő: értelem szerint.
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Javaslom a 2. sz. határozati javaslat elfogadását.
Kérem, aki azzal egyetért, szavazza meg.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.)
Tárgya: Start mintaprogram keretében gép és eszközbeszerzés közbeszerzési eljárása
183/2016. (IV. 21.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a „startmunka mintaprogram” keretében történő
gép és eszközbeszerzés közbeszerzési eljárásának lefolytatásával a legkedvezőbb ajánlatot adó dr. Géczi József akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót (6723 Szeged, Malom u. 16/B.) bízza meg.
A közbeszerzési eljárás lefolytatására 280.000.- Ft összeget biztosít általános célú tartalék terhére.
A Képviselő-testület a dr. Géczi József által elkészített
ajánlattételi felhívást a jelen határozat melléklete szerint
elfogadja.
A meghívásos eljárásban való részvételre az alábbi szervezetek meghívásáról dönt:
1. Farkasagro Plusz Kft, 5600 Békéscsaba, Almáskerti
Ipari Park 6/1. (arkasagro@gmail.com)
2. Royal-Kert Kft. 8200 Veszprém, Sólyi út 8.
(gep@royalkert.hu)
3. Metalwolf Kft. 6334 Géderlak, Tavasz u. 12.
(info@metalwolf.hu)
4. Farkas-Agro Bt. 5600 Békéscsaba, Csorvási út 25.
(farkasagrobt@gmail.com)
Határidő: Közbeszerzési szaktanácsadó tájékoztatására:
azonnal
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Felelős: Varga Gusztáv
polgármester

C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: A 13. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom,
mely a Polgármesteri Hivatali számítógépek cseréje és az elavult számítógépek felhasználása tárgyában készült. Az előterjesztést az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta,
kérem javaslatukat ismertetni.
S ü t ő Lajos képviselő: A Bizottság javasolja elfogadni a határozati javaslatot.
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel
kapcsolatban?
K á l m á n András képviselő: A Polgármesteri Hivatalban a legutóbbi testületi ülés
időpontjában több, mint félnapos internet-kimaradás volt. Nem lehetne megoldani, hogy
a Polgármesteri Hivatalban legyen egy tartalék internet?
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Kérem, hogy legyen kidolgozva, hogy ez
mennyibe kerülne. A Képviselő-testület ülésére kerüljön beterjesztésre a kidolgozott
anyag.
Mivel több kérdés, vélemény nem volt, javaslom a határozati javaslatot elfogadni.
Kérem, aki azzal egyetért, szavazza meg.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.)
Tárgya: Számítógépek térítésmentes átadása a Mentőszolgálat, fogorvosi rendelő és
Településgazdálkodási kft. részére
184/2016. (IV. 21.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete dönt arról, hogy a Mezőkovácsházi Polgármesteri
Hivatalból lecserélt informatikai eszközök közül 2 db
számítógépet térítésmentesen a központi ügyeleti feladatellátás céljából a Mentőszolgálat részére biztosít, 1 db
számítógépet az egészségügyi alapellátási feladatok ellátására a fogorvosi rendelő részére ad, illetve 3db számítógép
konfigurációt a Településgazdálkodási Kft részére biztosít
térítésmentesen.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester
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C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: A 14. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom,
mely Dr. Fritz Izabella háziorvos kérelme tárgyában készült. Az előterjesztést a Kulturális és Szociális Bizottság tárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.
Z á b r á k Istvánné képviselő: A Bizottság az 1. sz. határozati javaslatot az alábbiak
szerint javasolja elfogadni: „Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Dr. Fritz Izabella háziorvos feladat-ellátási szerződését kérelme alapján közös
megegyezéssel megszünteti 2016. szeptember 9. napjával. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a feladat-ellátási szerződés megszűnését követően a praxisjog elidegenítéséig,
de legfeljebb 2017. március 9. napjáig terjedő időszakra a helyettesítés megoldásának
érdekében egyeztessen a doktornővel.
A feladat-ellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése az egyeztetést
követően kerüljön ügyvéd által ellenjegyzett okiratban rögzítésre.”
A 2. sz. határozati javaslatot változtatás nélkül javasolja a bizottság elfogadni.
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Polgármester úrral tegnap ez ügyben egyeztettem, ott Szénási István alpolgármester urat javasolta megbízni az egyeztetés lefolytatására. Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?
Mivel vélemény nem volt, javaslom az 1. sz. határozati javaslatot elfogadni a bizottsági
javaslattal egyezően, s azzal, hogy a tárgyalást Szénási István alpolgármester úr folytassa le.
Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.)
Tárgya: Dr. Fritz Izabella háziorvos feladat-ellátási szerződésének megszüntetése
185/2016. (IV. 21.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Dr. Fritz Izabella háziorvos feladat-ellátási szerződését kérelme alapján közös megegyezéssel megszünteti
2016. szeptember 9. napjával.
Felhatalmazza Szénási István alpolgármestert, hogy a feladat-ellátási szerződés megszűnését követően a praxisjog
elidegenítéséig, de legfeljebb 2017. március 9. napjáig terjedő időszakra a helyettesítés megoldásának érdekében
egyeztessen a doktornővel.
A feladat-ellátási szerződés közös megegyezéssel történő
megszüntetése az egyeztetést követően kerüljön ügyvéd
által ellenjegyzett okiratban rögzítésre.
Határidő: Bagdi Ügyvédi Iroda értesítésére azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester és
Szénási István alpolgármester
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C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Javaslom a 2. sz. határozati javaslatot elfogadni.
Kérem, aki azzal egyetért, szavazza meg.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.)
Tárgya: Dr. Fritz Izabella háziorvos tevékenységének elismerése
186/2016. (IV. 21.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete megköszöni Dr. Fritz Izabella háziorvosnak
Mezőkovácsháza város lakossága részére nyújtott háziorvosi tevékenységét.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester

Szénási István alpolgármester visszajött, Kálmán András képviselő kiment a Képviselő-testület üléséről. (Jelenlévő képviselők létszáma: 6 fő.)
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Javaslom a 15. sz. előterjesztés tárgyalását,
mely a Mezőkovácsházi Atlétikai Szabadidő Klub kérelme tárgyában készült.
Előzetesen tárgyalta a Kulturális és Szociális, valamint az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság, kérem javaslatukat ismertetni.
Z á b r á k Istvánné képviselő: A Kulturális és Szociális Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
S ü t ő Lajos képviselő: Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság is javasolja az előterjesztésben írt határozati javaslatot elfogadni.
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel
kapcsolatban?
S z ű c s Judit képviselő: Hosszas egyeztetéseket és megbeszéléseket követően készült
el a határozati javaslat. Mindenkinek megköszönöm a közreműködését. Minden
szupermaratonon résztvevőnek próbáltunk segíteni, aki Mezőkovácsháza színeiben indul. A lehetőségeikhez képest a MASZK Egyesület valamilyen formában mindenki részére támogatást nyújt.
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester Mivel több vélemény nem volt, javaslom a
határozati javaslatot elfogadni.
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Kérem, aki azzal egyetért, szavazza meg.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.)
Tárgya: Szupermaratonon résztvevők nevezési díjához hozzájárulás
187/2016. (IV. 21.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Békéscsaba-Arad-Békéscsaba Szupermaratonon
résztvevők nevezési díjához 100.000 Ft összegig hozzájárul a rendezvény szervezője által az önkormányzat nevére
kiállított számla alapján.
A nevezési díjak fedezetét 100.000 Ft összegben a meglévő dologi kiadások képezik.
Határidő: értesítésre: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester
Kálmán András képviselő visszaérkezett a Képviselő-testület ülésére. (Jelenlévő képviselők létszáma: 7 fő.)
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Javaslom a 17. sz. előterjesztés tárgyalását,
mely Stál Attilával kötendő megbízási szerződés (színpad tartóváz hegesztés) tárgyában
készült.
Előzetesen az Ügyrendi és Pénzügyi, valamint a Városfejlesztési Bizottság tárgyalta,
kérem javaslatukat ismertetni.
S ü t ő Lajos képviselő: Együttes ülésen tárgyaltuk az előterjesztést, és a határozati javaslatot mellékletével együtt javasoljuk elfogadni.
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel
kapcsolatban?
Rákérdeztem a Műszaki Irodavezetőre, hogy ki fogja aláírni a felelősségi nyilatkozatot?
Azt mondta, hogy Farkas András. Farkas András azt mondta, hogy Ő nem.
S z ű c s Judit képviselő: Hogy lehet úgy szavazni, ha senki nem írja alá, hogy felelősséget vállal a munkáért?
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Megbízási szerződést ír alá, azzal felelősséget vállal. Ahhoz, hogy az épület használatba vehető legyen, valakinek alá kell írnia a
felelős kivitelezői nyilatkozatot. Ennél a cégnél, ahol készítik az építményt, Farkas
András az, aki erre jogosult, vagy a Polgármesteri Hivatalban Sóki Zoltán. Zoli viszont
nem vesz részt a megvalósításban folyamatosan.
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S ó k i Zoltán irodavezető: A hegesztő azért a munkáért vállalja a felelősséget, amit Ő
elvégez. Ezért keresett a Kft. ügyvezetője minősített hegesztőt. Az egész szerkezetépítésért az a felelős műszaki vezető vállalja a felelősséget, aki az építési naplóban, az elektronikus felületen be van jelentve, ez Farkas András. Ha Ő valami hibát talál, nem fogja
aláírni a naplót, és indokolja, hogy miért nem. Ha rendben találja az elvégzett munkát,
akkor kötelessége lesz azt aláírni.
S z ű c s Judit képviselő: Ez a munka a tavalyi közmunka programban volt betervezve, a költségeket ott el lehetett volna számolni, s most nem kerülne pénzbe.
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Ehhez most nem kell plusz fedezet, az rendelkezésre áll.
S ü t ő Lajos képviselő: 2014. évben sem lett volna minősített hegesztő. A start munkaprogramban ilyen költségeket elszámolni nem lehet.
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: A hegesztővel készítsenek valamiféle nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a statikai tervben előírt hegesztési varratoknak megfelelő minőségben elvégezte.
Mivel több kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt határozati javaslattal és mellékletével, szavazza meg.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – 1 nem szavazattal és 2 tartózkodással – az
alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7
fő.)
Tárgya: Fürdő előtti színpad hegesztői munkáira megbízás (Stál Attila)
188/2016. (IV. 21.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete jelen határozatával arról dönt, hogy a Strandfürdő
előtti rendezvénytéren található színpad tartóvázának hegesztési munkálataival Stál Attila 5800 Mezőkovácsháza,
Rákóczi F. u. 4. alatti lakost bízza meg nettó 200.000,Ft értékben.
Személyi juttatásokra 282 eFt-ot, munkaadói járulékokra
69 eFt-ot biztosít a meglévő dologi kiadások terhére.
A Testület felhatalmazza a Polgármestert a csatolt tartalmú
szerződés aláírására.
Határidő: a szerződés aláírására 30 nap
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester
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C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Javaslom az 5. sz. szóbeli előterjesztés tárgyalását, mely közfoglalkoztatott munkavállaló bérének rendezése tárgyában készült.
Előzetesen bizottság nem tárgyalta. Ehhez kapcsolódik még egy közfoglalkoztatotti folyamat. Azoknak a közfoglalkoztatottaknak, akik a Polgármesteri Hivatalban felelősségteljes munkakörben dolgoznak, megpróbáljuk a bérüket megemelni. Ez 11 fő. A Munkaügyi Központtal a tárgyalás folyamatban van.
Kérdezem, hogy van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?
Mivel 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: Augusz Zoltánné közfoglalkoztatott bérének rendezése
189/2016. (IV. 21.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete jelen határozatával arról dönt, hogy Augusz
Zoltánné közfoglalkoztatott munkavállaló munkabérét
2016.05.01-től 2017.02.28-ig terjedő időszakban 22.325
Ft/hó összeggel megemeli.
A 2016. költségvetési évre személyi juttatásokra 156 eFtot, munkaadói járulékokra 21 eFt-ot biztosít a meglévő dologi kiadások terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester

BEJELENTÉSEK
P a p p Zoltán képviselő: Mikorra várható, hogy a szelektív hulladékgyűjtés megvalósul városunkban?
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: A szerződést úgy írtuk alá, hogy szelektív
hulladékgyűjtő szigetek kerülnek kialakításra, záros határidőn belül. Szerződéskötést
követően tárgyaltunk a cégjelenlévő képviselőjével, kérte a hely kijelölését, az megtörtént, azóta nincs információnk.
Megbízhatjuk a műszaki irodát, hogy hivatkozva a szerződés megfelelő pontjára, kérjük
a hulladékgyűjtő szigetek működtetését.
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Dr. S z i l b e r e i s z Edit jegyző: Több jogszabályi változás van a hulladékgyűjtés területén. A májusi testületi ülésre be kell hozni a meglévő szerződés és önkormányzati
rendelet felülvizsgálatát, melyeket a felülvizsgálatot követően egy meghatározott elektronikus felületre fel kell majd tölteni. Június 30-ig kötelezően felül kell vizsgálni és
módosítani kell a köztünk lévő közszolgáltatási szerződést és rendeletet. Megváltozott a
finanszírozás. Nem a közszolgáltató szedi be a díjakat, hanem az állam. Csak abban az
esetben fogja a szolgáltató megkapni a szolgáltatásért jutó díjat, ha a szerződés és rendelet megfelelő módon módosításra kerülnek, s leigazoljuk a szállítást. Meg van határozva az is, hogy valamiféle minősítést kell a szolgáltatónak szerezni október 1-ig. Az
sem biztos, hogy ősztől a jelenlegi szolgáltatóval tudunk majd együttműködni. Ez nem
rajtunk múlt, hanem a központi jogszabályok változásán. Valószínű, hogy ezért is nem
kerültek még kialakításra a hulladékgyűjtő szigetek.
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Igen, de nekünk van egy élő szerződésünk,
melyben kötelezettséget vállaltak. Én mindenképpen javaslom az írásos megkeresést.
S z ű c s Judit képviselő: Örömmel olvastam, hogy a közösségi terek megnyílnak.
reformátuskovácsházán a Türr Képző Központ udvara, s hamarosan a Könyvtár játszótere is. Én magam aggályosnak tartom az intézmények udvarainak megnyitását. A bölcsőde érdekképviseleti fórumának önkormányzati delegáltja, kifejezem aggályomat. Érdeklődéssel várom a megvalósulás tapasztalatait. Én kicsit félek tőle, de az iskola is. Ez
kicsit kockázatos, de a megvalósulás tapasztalatait összegezve és értékelve, majd levonunk bizonyos következtetéseket.
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Mivel több bejelentés nincs, köszönöm a
megjelenést, a nyílt ülést 14 óra 50 perckor bezárom.
K.m.f.
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