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V a r g a Gusztáv polgármester: Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait, Jegyző aszszonyt, intézményvezetőket, meghívott vendégeket.
Megállapítom, hogy a 9 fő képviselőből 7 fő jelen van az ülésen, Szénási István és
Csepreghy Elemér alpolgármester urak bejelentették távolmaradásukat.
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitom.
V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom, hogy a korábban megküldött, és az ülés
előtt kiadott,
- az óvodában 2016/17-es nevelési évben indítható csoportok számának meghatározása,
- a közbeszerzési éves statisztikai összegzés,
- a Kinizsi u. 16. sz. alatti ingatlan kertjének bérletére benyújtott ajánlat,
- az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása,
- önkormányzati feladat-ellátást szolgáló fejlesztések támogatása, valamint a
- Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. vissza nem térítendő támogatás iránti kérelme 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
218/2016. (V. 26.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a
- az óvodában 2016/17-es nevelési évben indítható csoportok számának meghatározása,
- a közbeszerzési éves statisztikai összegzés,
- a Kinizsi u. 16. sz. alatti ingatlan kertjének bérletére benyújtott ajánlat,
- az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének
módosítása,
- önkormányzati feladat-ellátást szolgáló fejlesztések támogatása, valamint a
- Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. vissza nem
térítendő támogatás iránti kérelme tárgyában kiadott szóbeli előterjesztéseket jelen ülése napirendjére vette.
V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom, a Képviselő-testület az Ipari Park beszerzése tárgyában készült 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
219/2016. (V. 26.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Ipari Park beszerzése tárgyában készült 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, 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
220/2016. (V. 26.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2016. május 26-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.) Rendőrkapitányság beszámolója a közbiztonság helyzetéről és a Polgárőrség tájékoztatója az éves tevékenységéről
Előadók: Nagy Lajos rendőrkapitány
Kovács Péter Polgárőr Egyesület elnöke
3.) A közszolgáltatók beszámolója az átadott önkormányzati feladatok ellátásáról
Előadók: közszolgáltató szervezetek vezetői
4.) A Kalocsa Róza Kft. egyszerűsített éves beszámolójának és a Településgazdálkodási Kft. éves beszámolójának elfogadása
Előadók: Jankó Erzsébet ügyvezető
Pap Csaba ügyvezető
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5.) A Kalocsa Róza Kft. beszámolója az átadott feladatok ellátásáról
Előadó: Jankó Erzsébet ügyvezető
6.) Előterjesztések

V a r g a Gusztáv polgármester: Tájékoztatom a jelenlévőket, hogy a mai napon a
Képviselő-testület a napirendek tárgyában közmeghallgatást tart. A jelenlévő érdeklődők a napirendek tárgyalásakor a tárgyban kérdezhetnek, illetve véleményt nyilváníthatnak.
Tájékoztatom arról is a jelenlévőket, hogy az előterjesztések tárgyalási sorrendjében
módosításokat lesz szükséges eszközölni, tekintettel arra, hogy több olyan előterjesztés
szerepel a napirenden, melyekről a döntéseket nagyon rövid időn belül továbbítani kell.

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

V a r g a Gusztáv polgármester: A legutóbbi soros testületi ülés óta nagyon sok esemény történt a városban. Ezek közül néhány:
- sikeres Te Szedd akciót szerveztünk, annak második napját az eső megzavarta, de más
alkalommal ezt pótolni fogjuk.
- Többször kimentünk a strandra az alpolgármester urakkal, a Kft. vezetővel, képviselőasszonyokkal. A fürdő megnyitott, reméljük, hétvégén sok vendég fog lenni.
- Több idős személyt köszöntöttem 90. és 95. születésnapja alkalmából, illetve állampolgársági esküket tettek előttem.
- Folyik a Calendula Terv kidolgozása, megtörtént a Dél-Békés Jövöjéért Szövetség
alapítása, melyhez a Képviselőtestület döntésével Önkormányzatunk csatlakozott.
- Folyamatosan készítjük, előkészítjük és adjuk be azokat a pályázatokat, amelyek egyrészt az uniós forrásokat célozzák meg, másrészt pedig – a mai ülésen is öntünk – egy
hazai finanszírozású pályázatról.
- A civil szervezetek több alkalommal tanácskoztak. Elhatározták, hogy egy civil
kerekasztalt hoznak létre. Amint az megalakul, kezdeményezni fogják a Képviselőtestületnél, hogy a korábbi Sportkoncepció mintájára egy Civil koncepciót is fogalmaz-
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zon meg.
- Elmúlt hétvégén volt a Szupermaraton Futófesztivál, és a Mozdulj Kovácsháza rendezvénye. Szombaton 1.300 sportoló és kísérői időztek itt Mezőkovácsházán. Ebből az
alkalomból adtuk át a szabadtéri színpadot, mely impozáns látvány, illetve nyitottuk
meg a strandfürdőt.
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e kérdés, vélemény a beszámolókkal
kapcsolatban?
S z ű c s Judit képviselő: Kiváló rendezvény volt a Szupermaraton, méltán vitte
Mezőkovácsháza város jó hírét.
Nyáron hosszabb szünetet tart a Képviselő-testület. Hogyan áll a doktornővel folytatott
tárgyalás? Elég rövid az idő.
V a r g a Gusztáv polgármester: Nem rövid az idő, augusztus 30-ig van idő. Szénási
alpolgármester úr a doktornővel és a többi háziorvossal is tárgyalásokat folytat a feladat
ellátásáról és a többi orvos helyzetével kapcsolatban. A tárgyalások ütemezetten folynak.
Dr. F r i t z Izabella képviselő: Egyszer beszéltünk egymással, ez nem folyamatos
tárgyalás. Ma beszéltem azzal az orvossal, aki jelezte, hogy szeptember 1-től át tudta
volna venni a körzetet, de sajnos Ő december 31-ig el van kötelezve. Ezért szeptember
1-től az önkormányzatnak kell megoldania a rendelést.
Dr. S z i l b e r e i s z Edit jegyző: Az első és egyben utolsó tárgyaláson abban egyeztünk meg a doktornővel, hogy május 31-ig fog választ adni arra, hogy a praxis értékesítésével kapcsolatban lesz-e komoly érdeklődő, vagy nem. E választól tettük függővé a
további tárgyalásokat. A konkrét választól függően akár a jövő héten lehet a tárgyalást
folytatni.
Dr. F r i t z Izabella képviselő: A praxis most fog nyíltan hirdetésre kerülni. A praxis
értékesítése február 28-ig él. Ettől én nem léptem vissza.
V a r g a Gusztáv polgármester: Mezőkovácsháza el fogja tudni látni a meglévő háziorvosaival a helyettesítést. Most is van ilyen eset, hogy tartós helyettesítést kell végezni
más körzetben. Ez nem probléma. A helyettesítés megoldására a maradó háziorvosok
ígéretet tettek. A többi attól függ, hogy a doktornő fogja-e a praxist értékesíteni, vagy
nem. Ha értékesíti, akkor teljesen más feladataink vannak, mintha nem kerülne értékesítésre. Ha a doktornő augusztus 31-ig értékesíti a praxist, akkor más megoldáson kell
dolgoznunk, ha nem, akkor a meglévő orvosokkal meg tudjuk oldani a betegek ellátását.
Reméljük, hogy a lehető legjobb megoldást fogjuk megtalálni.
Alpolgármester úr tovább fogja folytatni az egyeztetéseket szakemberek bevonásával.
Mivel több 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
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határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.)
Tárgya: Határozatok végrehajtása
221/2016. (V. 26.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 150/2016. (IV. 7.), 152/2016. (IV. 7.),
154/2016. (IV. 7.), 178/2016. (IV. 21.), 184/2016. (IV.
21.), 185/2016. (IV. 21.) sz. kt. határozatok
végrehajtásáról, bejelentésre tett intézkedésről, valamint a
polgármester és alpolgármesterek két ülés közötti
tevékenységéről szóló beszámolókat elfogadja.

II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Rendőrkapitányság beszámolója a közbiztonság
helyzetéről és a Polgárőrség tájékoztatója az éves
tevékenységéről
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Nagy Lajos rendőrkapitány
Kovács Péter Polgárőr Egyesület elnöke

V a r g a Gusztáv polgármester: Az előterjesztést a Kulturális és Szociális, valamint a
Városfejlesztési Bizottságok tárgyalták, kérem javaslatukat ismertetni.
Dr. F r i t z Izabella képviselő: A Kulturális és Szociális Bizottság javasolja a határozati javaslatokat elfogadni.
S ü t ő Lajos képviselő: A Városfejlesztési Bizottság is javasolja az előterjesztésben
írt határozati javaslatokat elfogadni.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítés?
N a g y Lajos rendőrkapitány: Köszönöm a Képviselő-testületnek kinevezésem támogatását, május 1-től vagyok kinevezve Mezőkovácsháza Város rendőrkapitányává. Köszönöm, hogy a Rendőrkapitányság környezetét az Önkormányzat rendezte.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?
Az, hogy kérdés, vélemény nincs, az jelenti, hogy az állampolgárok meg vannak elégedve a rendőrök és polgárőrök munkájával. További jó munkát kívánunk számukra,
köszönjük eddigi tevékenységüket. 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: Közbiztonság helyzetéről szóló beszámoló elfogadása
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222/2016. (V. 26.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság 2015. évi
közbiztonság helyzetéről készített beszámolóját elfogadja.
A Képviselő-testület egyben elismerését fejezi ki a rendőrkapitányság munkatársainak a beszámolási időszakban
végzett tevékenységükért.
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: Polgárőr Egyesület tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadása
223/2016. (V. 26.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Mezőkovácsházi Polgárőr Egyesület Közhasznú
Szervezet 2015. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját
megtárgyalta, és elismerését fejezi ki az Egyesületnek a
lakosság érdekében kifejtett munkájáért.
Határidő: értesítésre azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester

IV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Kalocsa Róza Kft. egyszerűsített éves beszámolójának és a Településgazdálkodási kft. éves
beszámolójának elfogadása
NAPIRENDI PONT ELŐADÓI: Jankó Erzsébet ügyvezető
Pap Csaba ügyvezető

V a r g a Gusztáv polgármester: Az előterjesztést az Ügyrendi és Pénzügyi, valamint
a Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.
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P a p p Zoltán képviselő: Együttes ülésen tárgyaltuk az előterjesztést, ahol a bizottságok javasolják az előterjesztésben írt mindkét határozati javaslatot elfogadni. A bizottságok megfogalmaztak egy új határozati javaslatot is a következők szerint:
„Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával arról dönt, hogy a Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. Ügyvezetője Pap Csaba
részére a Kft. 2015. évi beszámolójára vonatkozóan a Ptk.3:117.§ (2) és (3) bekezdése
alapján a kártérítési felelősség alóli felmentvényt megadja.
Határidő: értesítésre azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”
Erről a határozati javaslatról a bizottságok nem szavaztak, mert ennek ismertetése csupán szóban történt a bizottsági ülésen.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény?
Dr. F r i t z Izabella képviselő: Mikortól ügyvezető Pap Csaba a Településgazdálkodási Kft-nél?
V a r g a Gusztáv polgármester: 2015. augusztus 1-től.
Dr. F r i t z Izabella képviselő: A 3. sz. határozati javaslat az egész 2015-ös évre vonatkozik.
Z á b r á k Istvánné képviselő: Most arról döntenénk, hogy az egész 2015-ös évért
nem felel Pap Csaba. 2015. augusztus 1-től biztosan vállalja a felelősséget, az előző
időszakért nem is vállalhat felelősséget.
Dr. F r i t z Izabella képviselő: Én is erre gondoltam. A határozati javaslatban nem
szerepel időpont. Javaslom, hogy a határozati javaslatot egészítsük ki azzal, hogy 2015.
július 31-ig nem vállal felelősséget, augusztus 1-től viszont vállalja a felelősséget a Kft.
munkájáért.
V a r g a Gusztáv polgármester: Az egyik szóbeli előterjesztésünk a kft. tavalyi évéhez
kapcsolódik. Augusztus 1-től van a Kft-nek új igazgatója. Ez nem jelenti azt, hogy azok
a gazdasági események, és következményei nem jelentkeztek augusztus óta, amelyek a
korábban tett intézkedések, vagy azok elmaradása okozott.
Dr. F r i t z Izabella képviselő: Vagy ne szavazzunk róla, vagy zárt ülésen szavazzunk
az új határozati javaslatról.
Dr. S z i l b e r e i s z Edit jegyző: Jogszabály határozza meg, hogy mely ügyek tárgyalhatók zárt ülésen. Mivel az érintett nem kérte zárt ülésen történő tárgyalást, nyílt
ülésen kell a Képviselő-testületnek a döntést meghoznia.
V a r g a Gusztáv polgármester: Teát zárt ülésen nem tárgyalható a határozati javaslat,
a másik javaslat az, hogy ne szavazzunk a nyílt ülésen róla. Kérem, aki ezzel egyetért,
szavazza meg.
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A Képviselő-testület 2 igen szavazattal – 5 nem szavazattal – a javaslatot nem fogadta
el.
V a r g a Gusztáv polgármester: A beszámolót a Felügyelő Bizottságok tárgyalták,
kérem javaslatukat ismertetni.
S z e k e r e s Lajos FEB tag: A Felügyelő Bizottság javasolja a határozati javaslatokat
elfogadni. A Bizottság felhívta a tulajdonos figyelmét, hogy a jegyzett és a saját tőke
arányára hívja fel a Településgazdálkodási Kft. Ügyvezetőjének a figyelmét, hogy arra
figyeljenek.
A 3. sz. határozati javaslat, amiről a Képviselő-testület is majd dönt, törvényes, ezzel a
joggal az ügyvezető élhet. Ezt a FEB ülésen a könyvvizsgáló is megerősítette.
Á d á m Andrásné FEB elnök: A Kalocsa Róza Kft. Felügyelő Bizottsága a pénzügyi
és a szakmai beszámolót is megtárgyalta. A pénzügyi beszámoló tárgyalásán jelent volt
a könyvvizsgáló, aki megerősítette, hogy mindent rendben talált. Ennek ismeretében a
Felügyelő Bizottság elfogadta a pénzügyi beszámolót, és azt a Képviselő-testületnek is
javasolja elfogadásra.
A szakmai beszámolót is megtárgyaltuk. Ez esetben a bizottság néhány módosító indítványt tett Ügyvezető Asszony felé, és javaslatot is fogalmazott meg az elkövetkezendő
évek beszámolóival kapcsolatban. A képviselő-testület elé terjesztett beszámolót a Felügyelő bizottság elfogadta és a Képviselő-testületnek is elfogadásra javasolja.
Dr. F r i t z Izabella képviselő: Továbbra sem értem, hogy miért kell a 3. sz. határozati javaslattal teljes évre a felelősség alól a felmentést megadni? Javaslom, hogy a határozati javaslatot egészítsük ki azzal, hogy 2015. július 31-ig nem vállal felelősséget, augusztus 1-től viszont vállalja a felelősséget a Kft. munkájáért az ügyvezető.
V a r g a Gusztáv képviselő: Közben megnéztük a határozati javaslatban hivatkozott
jogszabályhelyek szövegét. Ismerteti a Ptk.3:117.§ (2) bekezdését. A (3) bekezdés nem
tartozik az ügyhöz, ezért azt a határozati javaslatból javaslom törölni.
Á g o s t o n n é Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: Az időpontokat tisztázandó: A két ülés, amikor a beszámolóról tárgyal a Képviselő-testület, az 2015. május 31-et
megelőző időpont, illetve 2016. május 31. Az ügyvezető-váltás 2015. augusztus 1-jén
történt.
V a r g a Gusztáv polgármester: Mivel több kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki
egyetért az előterjesztésben írt 1. sz. határozati javaslattal, szavazza meg.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – 1 tartózkodással - az alábbi határozatot hozta:
(A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.)
Tárgya: Kalocsa Róza Kft. 2015. évi pénzügyi teljesítéséről beszámoló elfogadása
224/2016. (V. 26.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft. 2015.
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év teljesítéséről készült beszámolóját az alábbi adatokkal
elfogadja:
- egyező Eszköz-Forrás oldal: 21.344 e Ft
- mérleg szerinti eredmény:
1.079 e Ft
Határidő: értesítésre azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester
Jankó Erzsébet ügyvezető
V a r g a Gusztáv polgármester: Kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt 2. sz. határozati javaslattal, szavazza meg.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – 1 tartózkodással - az alábbi határozatot hozta:
(A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.)
Tárgya: Településgazdálkodási Kft. 2015. évi pénzügyi teljesítéséről beszámoló elfogadása
225/2016. (V. 26.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft.
2015. év teljesítéséről készült beszámolóját az alábbi adatokkal elfogadja:
- egyező Eszköz-Forrás oldal: 35.098 e Ft
- mérleg szerinti eredmény: - 3.460 e Ft
Határidő: értesítésre azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester
Pap Csaba ügyvezető
V a r g a Gusztáv polgármester: Kérem, aki egyetért az ismertetett 3. sz. határozati
javaslattal, azzal, hogy abból a (3) bekezdés törlésre kerül, szavazza meg.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással - az
alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7
fő.)
Tárgya: Településgazdálkodási Kft. Ügyvezetője részére kártérítési felelősség alól felmentvény megadása
226/2016. (V. 26.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete jelen határozatával arról dönt, hogy a
Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. Ügyvezetője
Pap Csaba részére a Kft. 2015. évi beszámolójára vonatkozóan a Ptk.3:117.§ (2) bekezdése alapján a kártérítési
felelősség alóli felmentvényt megadja.
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Határidő: értesítésre azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester

V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom a 10. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a
Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ Alapító Okiratának módosítása tárgyában
készült. Előzetesen az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést, kérem
javaslatukat ismertetni.
P a p p Zoltán képviselő: A bizottság tévedés miatt nem tárgyalta az előterjesztést, de
az előterjesztésben írt okok miatt javaslom elfogadni a határozati javaslatot és mellékletét.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, mellékletével együtt, szavazza meg.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.)
Tárgya: Humán Szolgáltató Központ Alapító Okiratának módosítása
227/2016. (V. 26.) 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

V a r g a Gusztáv polgármester: A 15. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely a
Településgazdálkodási Kft. Felügyelő Bizottsága tárgyában készült. Az előterjesztést a
Városfejlesztési, valamint az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.
P a p p Zoltán képviselő: Együttes ülésen tárgyaltuk az előterjesztést, a bizottságok
javasolják az előterjesztésben írt határozati javaslatot elfogadni.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény?
S z ű c s Judit képviselő: Köszönöm Lipták Jánosnak az eddig végzett munkáját. Haj-
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dú Dezső személyében egy ugyan olyan hozzáértő szakember lesz a Felügyelő Bizottságban.
V a r g a Gusztáv polgármester: Mivel több vélemény nem volt, javaslom a határozati
javaslat elfogadását.
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: Településgazdálkodási Kft. FEB-jében személyi változás
228/2016. (V. 26.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Lipták János, a Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. Felügyelő Bizottsága tagjának 2016. május
31-i hatállyal történő lemondását tudomásul veszi.
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft
Felügyelő Bizottsága megüresedett tagsági helyére 2016.
május 31. napjától 2021. május 31. napjáig Hajdú Dezső
(név, személyi adatok) 5800 Mezőkovácsháza, Kodály u.
5/A. szám alatti lakost megválasztja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester
Dr. Fritz Izabella képviselő kiment a Képviselő-testület üléséről. (Jelenlévő képviselők létszáma: 6 fő.)
V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom a 2. sz. szóbeli előterjesztés tárgyalását,
mely a közbeszerzési éves statisztikai összegzés tárgyában készült. Előzetesen az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta, ezért kérem javaslatukat ismertetni.
P a p p Zoltán képviselő: Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság egyetért a határozati javaslat elfogadásával.
V a r g a Gusztáv polgármester: 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.
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.)
Tárgya: Közbeszerzési statisztikai összegzés 2015. évről
229/2016. (V. 26.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat 2015. évi közbeszerzéseiről készült statisztikai összegezést a határozat melléklete szerinti
tartalommal fogadja el. A statisztikai összegzést a Közbeszerzési Adatbázisban közzé kell tenni és 2021. április 30.
napjáig biztosítani kell az elérhetőségét.
Meghatalmazza a polgármestert, hogy az összegezést
küldje meg a Közbeszerzési Hatóság részére.
Határidő: - az összegzés megküldésére: május 31.
- Közzétételre: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester

V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom az 5. sz. szóbeli előterjesztés tárgyalását,
mely az önkormányzati feladat-ellátást szolgáló fejlesztések támogatása tárgyában készült. Előzetesen az idő rövidsége miatt bizottság nem tudta tárgyalni az előterjesztést.
Kérdezem, hogy van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?
Dr. Fritz Izabella képviselő visszajött a Képviselő-testület ülésére. (Jelenlévő képviselők létszáma: 7 fő.)
S z ű c s Judit képviselő: Az előterjesztésből engem a b.) pont, a sport infrastruktúrafejlesztés, lévén, hogy az iskolában is gondok vannak, és a leendő 4 csoportos 2. sz.
óvoda felújítása után sem lesz ott tornaterem. Arra esetleg lehetne pályázni?
K á l m á n András képviselő: Ennél a pályázati kiírásnál csak az előterjesztésben
megjelölt célokra lehet pályázni. Később lesz pályázat is, és támogatás is sporttermek
kialakítására.
V a r g a Gusztáv polgármester: A LEADER pályázatok ilyen célt fognak szolgálni,
amelyekre Alapítványok pályázhatnak majd. Várhatóan ősszel kerülnek ezek a pályázatok kiírásra.
Mivel több kérdés, vélemény nem volt, javaslom az 1. sz. határozati javaslatot elfogadni.
Kérem, aki azzal egyetért, szavazza meg.
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.)
Tárgya: Védőnői Szolgálat épületének felújítására pályázat (Alkotmány u. 38.)
230/2016. (V. 26.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázatot kíván benyújtani az önkormányzati
feladatellátást
szolgáló
fejlesztések
támogatása
megnevezésű pályázatra, ezen belül a Kötelező
önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése,
felújítása alcéljára, azon belül is az egészségügyi
alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi
ellátás, védőnői szolgálat) épület vagy helyiség fejlesztése,
felújítása kiírásra.
A pályázat keretében a "Mezőkovácsháza, Alkotmány u.
38. sz. alatti Védőnői Szolgálat épületének felújítása"
megnevezésű pályázat benyújtásáról dönt.
A pályázat összköltségvetése 14.057.661.- forint, melyből
85 %-os támogatási intenzitás mellett 11.949.012.- forint
az igényelt támogatás. A program lebonyolításához
szükséges 2.108.649.- forint önerőt a Képviselő-testület a
fejlesztési célú tartalék terhére biztosítja.
A pályázat benyújtására felhatalmazza a polgármestert.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester
V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom a 2. sz. határozati javaslatot elfogadni.
Kérem, aki azzal egyetért, szavazza meg.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.)
Tárgya: Hidak felújítására pályázat
231/2016. (V. 26.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázatot kíván benyújtani az önkormányzati
feladatellátást
szolgáló
fejlesztések
támogatása
megnevezésű pályázatra, ezen belül a Belterületi utak,
járdák, hidak felújítása alcéljára.
A pályázat összköltségvetése 12.949.202.- forint, melyből
75 %-os támogatási intenzitás mellett 9.711.900.- forint az
igényelt támogatás. A program lebonyolításához
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szükséges 3.237.302.- forint önerőt a Képviselő-testület a
fejlesztési célú tartalék terhére biztosítja.
A pályázat benyújtására felhatalmazza a polgármestert.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester

III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A közszolgáltatók beszámolója az átadott önkormányzati feladatok ellátásáról
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Agatics Roland FBH-NP Kft. ügyvezetője
Tajki István ügyvezető
Gáspár Tamás gyepmester
V a r g a Gusztáv polgármester: Az FBH-NP Kft. a települési szilárd hulladék gyűjtését, szállítását, ártalmatlanítását végzi a városban. Ennek része a lomtalanítás. Idén újfajta lomtalanítási módszerre tértek át. Június 15-ig egyénileg lehet jelezni a lomtalanítási igényt.
Végzi a többlethulladék elszállítását is a Kft. külön megvásárolható zsákok biztosításával. Hulladékudvart üzemeltet Csongrádon. Ügyfélfogadást is folytatnak, Bene László
vállalkozónál.
Kérem, jelezzük a Kft-nek, hogy a számlás és levelezési iratain a mezőkovácsházi ügyfélszolgálat is jelenjen meg e-mail és telefonos elérhetőséggel.
Itt vannak a szórólapok és a zsákok, amit ki fognak juttatni a lakossághoz. A komposztanyag lebomlásához szükséges zsákok lesznek kijuttatva. Mindenki a szelektív hulladékot saját maga által megvásárolt, átlátszó zsákban kell majd hogy gyűjtsék. Kéthetente,
illetve havonta lesz ezeknek a hulladékoknak az elszállítása.
Építési törmelék gyűjtésére megérkezett a konténer. A lakosságnak mi fogunk szolgáltatni. 5 m3-es konténer érkezett a Településgazdálkodási Kft-hez, ahol fogadjuk a lakosságtól az építési törmeléket térítés ellenében. Egy méltányos árat fogunk megállapítani,
erről a tájékoztató készül, a lakossághoz ezt is ki fogjuk juttatni.
Kezdeményeztem egy elektronikai hulladékgyűjtést. A jó állapotban (nem összetört és
megrongált) lévő elektronikai hulladékot a vállalkozó ingyenesen fogja átvenni. Ez is
rövidesen meghirdetésre kerül.
A hulladékgazdálkodásra vonatkozóan új jogszabály jelent meg, ezért e kérdéssel a
Képviselő-testület rövidesen találkozni fog. Értelmezésünk szerint majd szerződést kell
módosítani a jelenlegi szolgáltatóval.
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A másik beszámoló az elhullott állatok elszállításáról és a kóbor ebek befogásáról szól.
Információim szerint e tevékenységgel a lakosság elégedett.
A harmadik beszámoló a temetkezési vállalkozás végzéséről szól. Hozzám lakossági
panasz e tárgyban sem érkezett.
Az előterjesztést az Ügyrendi és Pénzügyi, valamint a Városfejlesztési Bizottságok tárgyalták, kérem javaslatukat ismertetni.
P a p p Zoltán képviselő: Együttes ülésen tárgyaltuk az előterjesztést, ahol a bizottságok javaslatot tettek mindhárom határozati javaslat elfogadására.
V a r g a Gusztáv polgármester: A szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatban kérem a
Városfejlesztési Bizottságot, hogy egyeztessenek a műszaki irodavezetővel, s határozzák meg a városban azt a négy helyszínt, ahova a gyűjtőszigetek kihelyezhetők. Azokat
a hulladékokat, amelyek nem tartoznak a szelektív gyűjtés körébe, ezeken a szigeteken
lehet majd elhelyezni.
Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény?
S z ű c s Judit képviselő: Bizottsági ülésen derült ki, hogy a facebook oldalt nem mindenki látja a város oldalát. Sikerült-e megtalálni a problémát?
Fontos lenne, hogy a kerítés készüljön el, és a térkő is le legyen rakva halottak napjára.
V a r g a Gusztáv polgármester: Az új közfoglalkoztatási programban mi is beszereztük azokat az eszközöket, amelyekkel térköveket tudunk gyártani. Remélem, a burkolat
időre el tud majd készülni.
S ü t ő Lajos képviselő: Nem látom akadályát annak, hogy halottak napjára a kerítés
és a térkő lerakása is elkészüljön mindkét temetőben.
Z á b r á k Istvánné képviselő: Bizottsági ülésen augusztus 31-i határidőben állapodtunk meg a munkák elvégzésére, mert ha van egy kis csúszás, akkor is elkészülhet halottak napjára.
V a r g a Gusztáv polgármester: A közfoglalkoztatási programban a szerződésben vállalt feladatokat kell elvégezni elsősorban. A többi feladat azt követően valósulhat meg.
T a j k i István vállalkozó: A térkő lerakása az én feladatom, követ még nem tudnak
biztosítani.
V a r g a Gusztáv polgármester: Mivel több 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: FBH-NP Kft. hulladékgazdálkodással kapcsolatos beszámolójának elfogadása
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232/2016. (V. 26.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az átadott önkormányzati feladatok ellátásáról
szóló beszámolót megtárgyalta, és az FBH-NP
Közszolgáltató Nonprofit Kft., mint a települési
hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatokat ellátó
közszolgáltató beszámolóját elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a közszolgáltatót, hogy
tevékenysége során fokozottan alkalmazza azon korszerű
technológiákat, melyekkel biztosítható a település
tisztasága, valamint a hulladékok mai kor igényeinek
megfelelő gyűjtése, szállítása és elkülönült kezelése.
Határidő: Közszolgáltató tájékoztatására: 2016. június 15.
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: Tajki és Társa Bt köztemetők üzemeltetésével kapcsolatos beszámolójának elfogadása
233/2016. (V. 26.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az átadott önkormányzati feladatok ellátásáról
szóló beszámolót megtárgyalta, és a Tajki és Társa Bt.
mint a köztemetők üzemeltetését ellátó közszolgáltató
beszámolóját elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a közszolgáltatót, hogy
tevékenysége során fokozottan ügyeljen a temetők
rendjére, tisztaságára és a temetkezési szertartások
kegyeleti szempontból megfelelő végzésére.
Határidő: Közszolgáltató tájékoztatására: 2016. június 15.
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester
V a r g a Gusztáv polgármester: Kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt 3. sz. határozati javaslattal, szavazza meg.
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.)
Tárgya: Gáspár Tamás tevékenységével kapcsolatos beszámolójának elfogadása
234/2016. (V. 26.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az átadott önkormányzati feladatok ellátásáról
szóló beszámolót megtárgyalta, és Gáspár Tamás mint a
gyepmesteri, illetve az állati hulladék gyűjtési, elszállítási
tevékenységet
ellátó
közszolgáltató
beszámolóját
elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a közszolgáltatót, hogy
tevékenysége során fokozottan ügyeljen az állatvédelmi
előírások betartására.
Határidő: Közszolgáltató tájékoztatására: 2016. június 15.
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester

V. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Kalocsa Róza Kft. beszámolója az átadott feladatok ellátásáról
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Jankó Erzsébet
ügyvezető

V a r g a Gusztáv polgármester: Az előterjesztést a Kulturális és Szociális Bizottság
tárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.
Dr. F r i t z Izabella képviselő: A bizottság javasolja az előterjesztésben írt határozati
javaslatot elfogadni.
V a r g a Gusztáv polgármester: A Felügyelő bizottság egy korábbi napirendnél ismertette e beszámolóról is a kialakított véleményüket, mely szerint javasolják a határozati
javaslatot elfogadni.
A beszámolóban szerepel, hogy az intézménynek szüksége lenne egy állandó férfi munkaerőre, fűtő-karbantartó, hangosító munkakörben. Most fog megjelenni egy GINOP-os
pályázat, melynek az a célja, hogy 8 hónapra, állandó jelleggel kerüljenek személyek
alkalmazásra. 4 hónap állami támogatással és 4 hónap továbbfoglalkoztatás keretében.
Kérem, az intézményvezető-asszony ez ügyben írásban forduljon a Képviselőtestülethez, hogy e célra nyújtson be pályázatot, a jövő évi költségvetésbe pedig tervezzük be a főállású fűtő- karbantartó, hangosító bérét.
Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény?
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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: Kalocsa Róza Kft. beszámolója az átadott önkormányzati feladatok ellátásáról
235/2016. (V. 26.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közművelődési közszolgáltatónak átadott
önkormányzati feladatok ellátásáról szóló szakmai
beszámolót megtárgyalta, megállapítja, hogy az megfelel a
közművelődési megállapodásban foglaltaknak.
A közművelődési feladatokat ellátó Kalocsa Róza
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
beszámolóját elfogadja és köszönetét fejezi ki a szervezet
dolgozóinak a városban végzett kulturális és
közművelődési munkájukért.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester
V a r g a Gusztáv polgármester: Ezzel a napirendek tárgyalásának végéhez érkezett a
Képviselő-testület. Kérdezem a jelenlévőket, hogy kívánnak-e bármilyen témában hozzászólni?
J a n k ó Erzsébet ügyvezető: Hét végén gyermeknap lesz, hétvégén a gyermekek fél
áron vehetik igénybe a strandot.
S z ű c s Judit képviselő: Egyetértek ügyvezető asszonnyal. A Szupermaraton mindkét
napján ingyen lehetett a strandot használni. Felügyelő Bizottság ülésén is kezdeményeztük a házirend elkészítését, s akkor szóba került, hogy hogyan lehetne azt kiküszöbölni,
hogy az elmúlt évihez hasonló események ne fordulhassanak elő.
Dr. F r i t z Izabella képviselő: Van kamera a strandon? Nem gyermekek mentek bele
a medencébe ruhával együtt.
K á l m á n András képviselő: Ha minden igaz lesz, a Belügyminisztérium ilyen célra
fog kiírni pályázatot. Nagyon rossz helyre lettek kihelyezve a kamerák. Javasolt lehet a
strand elé kihelyezni kamerát, mert egy szép terület, színpad is kialakításra került. Később próbáljuk orvosolni a korábban be nem nyújtott pályázat hátrányait.
V a r g a Gusztáv polgármester: Két pályázaton nyertünk kamerákat. A gond, hogy az
öt éves fenntartási idő alatt nem lehet a kamerákat áthelyezni. Az egik pályázat fenntartási ideje a közeljövőben le fog járni, s azokkal a kamerákkal addig is gazdálkodhatunk,
amíg nem jelenik meg az újabb pályázati kiírás.
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A lakosság a temetőkbe is szeretne kihelyeztetni kamerát, mert a viráglopások sajnos elszaporodtak. Össze van gyűjtve, hogy hova javasolja a rendőrség és a polgárőrség kamerák kihelyezését. Amint felszabadul a pályázati idő alól a kamera, áttekintjük a legszükségesebb helyeket.
Kérem megfogalmazni, hogy a strand biztonságos működésével kapcsolatban milyen
intézkedések megtételét látja szükségesnek a Felügyelő Bizottság az intézményvezetővel együtt.
VI. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Előterjesztések
V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom a 6. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a
Tótkomlósi állati hulladékgyűjtő és átmeneti tároló telep hasznosításának tárgyában készült. Előzetesen az Ügyrendi és Pénzügyi, valamint Városfejlesztési Bizottságok tárgyalták, kérem javaslatukat ismertetni.
P a p p Zoltán képviselő: Együttes ülésen tárgyaltuk az előterjesztést, ahol mindkét
bizottság javasolja a határozati javaslatot elfogadni mellékletével együtt.
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, 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: Állati hulladékgyűjtő és átrakó telep bérleti szerződése
236/2016. (V. 26.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete jelen határozatával arról dönt, - mint a Tótkomlós
és Térsége Állati-hulladékkezelési Tulajdonközösség (továbbiakban: tulajdonközösség) tagja -, hogy a tulajdonközösség osztatlan közös tulajdonát képező, tótkomlósi
069/34/A hrsz-ú, állati-hulladékgyűjtő és átrakó telep bérleti jogviszony keretében történő használatára a Komlós
Településszolgáltatási Kft. (székhely: 5940 Tótkomlós,
Kossuth Lajos utca 2., ügyvezető: Herczegné Mihály Rita)
által tett ajánlatot megismerte és elfogadja, és egyben felhatalmazza Tótkomlós Város Önkormányzat Polgármesterét, hogy a bérleti szerződést a tulajdonközösség képviseletében a határozat melléklete szerinti tartalommal aláírja.
Határidő: értesítésre azonnal
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Felelős: Varga Gusztáv
polgármester

V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom a 7. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a helyi adó rendelet módosítása tárgyában készült. A költségvetés előkészítése időszakában
volt arról szó, hogy a védőnőknek és a háziorvosoknak adjunk-e adókedvezményt. Jogszabály lehetővé teszi, hogy e kedvezménnyel éljenek az érintettek. Ezt az előterjesztést
az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.
P a p p Zoltán képviselő: Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság az előterjesztésben írt
határozati javaslatot javasolja elfogadni.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?
V a r g a Gusztáv polgármester: Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt határozati javaslattal, szavazza meg.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – 1 nem szavazattal – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.)
Tárgya: Helyi adókról szóló rendelet-tervezet megküldése állásfoglalás kiadására
237/2016. (V. 26.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestületének szándékában áll a helyi iparűzési adó
vonatkozásában a rendelet-tervezetben megfogalmazott
helyi iparűzési adó mentesség biztosítása a háziorvos,
védőnő vállalkozó számára.
Megbízza a jegyzőt, hogy a rendelet-tervezetet küldje meg
a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Irodának a
rendelet-tervezetre vonatkozó állásfoglalás kiadása
céljából.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Dr. Szilbereisz Edit
jegyző

V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom a 8. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a vagyonrendelet módosítása tárgyában készült. Az Ügyrendi és Pénzügyi, valamint a Városfejlesztési Bizottságok tárgyalták az előterjesztést, kérem javaslataikat ismertetni.
P a p p Zoltán képviselő: Együttes ülésen tárgyaltuk az előterjesztést, ahol mindkét
bizottság javaslatot tett a Képviselő-testületnek a rendelet-tervezet elfogadására.
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V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban valakinek kérdése, véleménye?
Mivel kérdés, vélemény nincs, kérem, aki a rendelet-tervezettel egyetért, szavazza meg.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megalkotta a (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.)
10/2016. (V. 31.) sz. önkormányzati rendeletet
az önkormányzati vagyonról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 40/2012. (XI. 07.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendelet a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete.

V a r g a Gusztáv polgármester: A 9. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely a
Táncsics u. 42. sz. alatti ingatlan elektromos áram visszakötése tárgyában készült.
Ezt az előterjesztést is az Ügyrendi és Pénzügyi, valamint a Városfejlesztési Bizottságok tárgyalták, kérem javaslatukat ismertetni.
P a p p Zoltán képviselő: Ezt az előterjesztést is együttes ülésen tárgyaltuk, s mindkét
bizottság javasolja a határozati javaslatot elfogadni.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?
S z ű c s Judit képviselő: Tegyünk lépéseket arra vonatkozóan, hogy a Településgazdálkodási Kft. lehet-e DÉMÁSZ partner? Ha lehetne, akkor a Kft-nek lenne egy bevételi lehetősége. Van-e olyan szakemberünk, aki figyeli, hogy ne kössék ki a közműveket
az önkormányzati tulajdonokból? Ha megtörténik a kikötés, a visszakötés sokkal többe
kerül.
V a r g a Gusztáv polgármester: Ez számomra is probléma. Nagyon sok ingatlanunknál, amiket bérbe adunk, a nem fizetés miatt kikötötték a közműveket. Most már a bérleti idő leteltekor, a bérleti szerződés meghosszabbításához kérjük a közüzemi számlák
bemutatását. Korábban sem a DÉMÁSZ, sem a DÉGÁZ nem szolgáltatott számunkra
adatot a tartozásokról. Javasolom, hogy a Kulturális és Szociális Bizottság vegye napirendjére e probléma megoldását. Korábban az önkormányzat fizette a villany és a gáz
számlákat, és a bérlő nekünk tartozott, de legalább nem kötötték ki a szolgáltatást. Lehet, hogy érdemes lenne e kérdést tovább tárgyalni. Ez ügyben most nem javaslok határozatot hozni, azt meg fogjuk nézni, hogy a Kft. lehet-e DÉMÁSZ partner.
Z á b r á k Istvánné képviselő: E témában már egy kicsit előreléptünk, ugyanis a hétfői bizottsági ülésen, azon bérlők esetében, akik nem mutatták be a közüzemi számlákat,
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nem lett meghosszabbítva bérleti szerződésük. Ha a bérlő használni akarja a lakást, legyen kötelessége az összes közüzemi számlát bemutatni. E közüzembe a bizottság a
hulladékszállítási számlák is tartozzanak bele, ugyanis az önkormányzati lakások bérlőinek többsége nem kötött szerződést a hulladékszállítást végző szolgáltatóval. Így a hulladékok ki fognak kerülni a szántóföldek szélére, vagy az erdőkbe.
V a r g a Gusztáv polgármester: Ezzel az intézkedéssel egyetértek. Mi segítjük ezeket
az embereket azzal, hogy lakást biztosítunk számukra, a bérlőknek viszont legyen kötelessége a velünk történő együttműködés.
Mivel több kérdés, vélemény nem volt, javaslom az előterjesztésben írt határozati javaslat elfogadását.
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: Táncsics u. 42. sz. alatti ingatlanba elektromos áram visszakötése
238/2016. (V. 26.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete jelen határozatával arról dönt, hogy a
Mezőkovácsháza, Táncsics u. 42. szám alatti önkormányzati ingatlan elektromos áram ellátását vissza kell állítani,
melyre 195.000 Ft-ot biztosít.
Az elektromos áram visszakötésének fedezetét az önkormányzatnál az általános célú tartalék képezi. A munkálatok elvégzésével a legkedvezőbb árajánlatot adó vállalkozót bízza meg. Felhatalmazza a polgármestert a megbízási
szerződés aláírására.
Határidő: értesítésre azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester
Pap Csaba ügyvezető

V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom tárgyalni a 11. sz. előterjesztést, mely a
Mezőkovácsházi Torna Egylet elszámolása a kapott támogatással, tárgyában készült.
Előzetesen az Ügyrendi és Pénzügyi bizottság tárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.
P a p p Zoltán képviselő: Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság javasolja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot 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 a határozati javaslattal, szavazza
meg.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.)
Tárgya: MTE támogatási összeggel való elszámolása
239/2016. (V. 26.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Mezőkovácsházi Torna Egylet által, a 2015. évben kapott támogatásokról benyújtott elszámolást tudomásul veszi és elfogadja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester

V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom a 12. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a
nyári kedvezményes étkeztetés tárgyában készült. Előzetesen tárgyalta a Kulturális és
Szociális, valamint az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság, ezért kérem javaslatukat ismertetni.
Dr. F r i t z Izabella képviselő: A Kulturális és Szociális Bizottság javasolja mindkét
határozati javaslat elfogadását.
P a p p Zoltán képviselő: Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság is javasolja mindkét határozati javaslat elfogadását.
V a r g a Gusztáv polgármester: Kétfajta menü lesz? Van, aki a teljes menüt kapja, s
van aki csak egytál ételt kap?
K o v a l i k Angéla intézményvezető: Nem. Az egytál melegétel a teljes menüt jelenti, tehát a levest és a második fogást is. A nyersanyagnormát állítjuk az árhoz.
V a r g a Gusztáv polgármester: Mivel több 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: Gyermekek nyári étkeztetéséhez fedezet biztosítása
240/2016. (V. 26.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ
Család- és gyermekjóléti szolgálata által, a Csanád Vezér
Általános Iskola bevonásával szervezett és biztosított
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2016. évi nyári tábor idejére a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre jogosultak egyszeri déli meleg étkezéséhez
1.500.000.-forintot biztosít az általános célú tartalék terhére.
Határidő: 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: Gyermekek nyári kedvezményes díjú étkeztetése
241/2016. (V. 26.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestülete Napközi Konyháján keresztül bruttó 440.-forint
térítési díj ellenében kedvezményes étkezést biztosít 18
éves korig azon gyermekek részére, akik a szünidei étkeztetésre és a nyári tábor ideje alatti ingyenes étkeztetésre
nem jogosultak.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester

V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom a 13. sz. előterjesztés tárgyalását, mely az
Egészségfejlesztési Iroda 2016. évi szakmai programja és költségvetése tárgyában készült. Előzetesen tárgyalta a Kulturális és Szociális, valamint az Ügyrendi és Pénzügyi
Bizottság, ezért kérem javaslatukat ismertetni.
Dr. F r i t z Izabella képviselő: A Kulturális és Szociális Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
P a p p Zoltán képviselő: Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság is javasolja a határozati
javaslat elfogadását.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?
S z ű c s Judit képviselő: Megköszönöm az Egészségfejlesztési Iroda támogatását a
tegnap lezajlott bölcsődei gyermeknappal kapcsolatban. A szakmai program része volt
már, hogy a bölcsődés gyermekeket gyümölccsel, és némi kis sporteszközzel támogas-
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sák ezen alkalomból. Ezúton meghívok mindenkit a Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde
sportrendezvényére, a Vándorgomba Napra, amely rendezvény szintén e szakmai programnak már része. Az „Összefogás ereje” néven egyesületek, sportegyesületek és helyi
mezőkovácsházi egyesületek fogják e rendezvényt megvalósítani.
V a r g a Gusztáv polgármester: A tavalyi évhez képest sokat javult az iroda tevékenysége, szakmaivá vált. Reméljük, továbbra is így folytatódik.
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: Egészségfejlesztési Iroda szakmai programja
242/2016. (V. 26.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Egészségfejlesztési Iroda szakmai programját
a melléklet szerinti tartalommal tudomásul veszi.
A programok megvalósulásáról és az iroda 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót kéri napirendként felvenni a
2017. évi munkatervébe.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester

V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom a 14. sz. előterjesztés tárgyalását, mely emléktábla állítás az 1956-os forradalom 60. évfordulójára, tárgyában készült. Több alkalommal tárgyalt már erről a Képviselő-testület. Tekintettel a szoborkészítés költségeire,
emléktábla elhelyezését javasoljuk. Ezt az előterjesztést valamennyi önkormányzati bizottság tárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.
Dr. F r i t z Izabella képviselő: A Kulturális és Szociális Bizottság javasolja a határozati javaslatot elfogadni.
P a p p Zoltán képviselő: Együttes ülésen tárgyaltuk az előterjesztést, ahol a bizottságok az előterjesztésben írt határozati javaslatot nem támogatták, új határozati javaslatot
fogalmaztak meg az alábbiak szerint: „Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete az 1956-os szabadságharc és forradalom 60. évfordulója alkalmából
a mezőkovácsházi forradalmárok emlékére emléktábla állításáról és annak a 2016. október 23-i ünnepség keretében történő felavatásáról döntsön. Az emléktábla állítás költségeinek fedezetére legfeljebb 300.000,-Ft-ot biztosítson az általános célú tartalék terhére. Bízza meg a Városfejlesztési Bizottságot és a Honismereti Egyesületet, hogy tegyen
javaslatot az emléktábla pontos szövegére, és végezze el az emléktábla-állítás előkészítési és lebonyolítási feladatait.” Ezt a határozati javaslatot mindkét bizottság elfogadásra
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javasolja.

V a r g a Gusztáv polgármester: Az 1956-os forradalom 60. évfordulójának megünneplésére állami forrás is rendelkezésre áll. Erre a célra nyújtottunk be pályázatot?
A l b e r t u s László könyvtárigazgató: Igen, tartalmaz egy Sinkovits emlékévet is.
Előadásokra lehetett pályázatot benyújtani, ezt meg is tettük. Táblák és szobrok készítését, kihelyezését ez a pályázat nem támogatta.
V a r g a Gusztáv polgármester: A módosító javaslatot teszem fel szavazásra. 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: Emléktábla állítás az 1956-os szabadságharc mezőkovácsházi forradalmárai
emlékére
243/2016. (V. 26.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1956-os szabadságharc és forradalom 60. évfordulója alkalmából a mezőkovácsházi forradalmárok
emlékére emléktábla állításáról és annak a 2016. október
23-i ünnepség keretében történő felavatásáról dönt.
Az emléktábla állítás költségeinek fedezetére legfeljebb
300.000,-Ft-ot biztosít az általános célú tartalék terhére.
Megbízza a Városfejlesztési Bizottságot és felkéri a Balogh György Honismereti Egyesületet, hogy tegyen javaslatot az emléktábla pontos szövegére, és végezze el az emléktábla-állítás előkészítési és lebonyolítási feladatait.
Határidő: 2016. október 23.
Felelős: Varga Gusztáv polgármester
Sütő Lajos bizottsági elnök

Dr. Fritz Izabella képviselő elment a Képviselő-testület üléséről. (Jelenlévő képviselők létszáma: 6 fő.)

V a r g a Gusztáv polgármester: A 16. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely a
VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú, a Művelődési Ház felújítását célzó pályázat benyújtása tárgyában készült. Az előterjesztést az Ügyrendi és Pénzügyi, valamint a Városfejlesztési
Bizottságok tárgyalták, kérem javaslatukat ismertetni.
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P a p p Zoltán képviselő: Együttes ülésen tárgyaltuk az előterjesztést, ahol a bizottságok az előterjesztésben írt mindhárom határozati javaslatot javasolták elfogadni azzal,
hogy az 1. sz. határozat esetében a határidő: „a pályázati ablak megnyitását követő három napon belül”-re változzon.
A bizottság megfogalmazott még egy javaslatot, melyben az Ügyrendi és Pénzügyi, valamint a Városfejlesztési Bizottság elégedetlenségét fejezi ki a Projektfelügyelet Kft.
pályázat-előkészítésével kapcsolatos munkáival szemben. Ezt mindkét bizottság javasolja a Képviselő-testületnek is elfogadásra.
V a r g a Gusztáv polgármester: Kérem jegyző Asszonyt, hogy a júniusi testületi ülést
megelőző együttes bizottsági ülésre hívjuk meg a Projektfelügyelet Kft. munkatársait, a
felmerült problémák megbeszélésére. Jegyző Asszony egy hónap óta fokozott figyelmet
fordít a pályázatok előkészítésére, erre kértem Kálmán András tanácsnokot is. Remélem, ezek az anomáliák a következő pályázat benyújtására megszűnnek.
Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?
S z ű c s Judit képviselő: Több éles kritikát fogalmaztam meg az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság ülésén, amit most nem teszek meg, mert a bizottság elnöke ismertette a
bizottságok javaslatát.
Most elismerésemet és köszönetemet fejezem ki a projekteken dolgozó intézményvezetők, szakemberek felé, kiemelkedően Kálmán Andrásnak, aki projektmenedzser és pályázatíró. Nagyon fontos szerepük volt abban, hogy ez a négy pályázat beadásra kerülhetett. A város lakossága azt hiszi, feltételezi, hogy Kálmán András dolgozik a projekteken. Ő a Kistérségi Társulás alkalmazásában áll, mint projektmenedzser. Kérem Polgármester úrtól, hogy valamilyen formában érje el azt, hogy Mezőkovácsháza élvezzen
egy kis prioritást Kálmán András munkájában. Azért bíztuk meg Andrást a pályázatok
előkészítésével, hogy lendületesen, gördülékenyen, zökkenőmentesen történjenek a pályázatok előkészítése.
K á l m á n András képviselő, tanácsnok: Nagyon sok projektet beadtunk. A pályázatok előkészítésében végzett munkájukat köszönöm az intézményvezetőknek, az apparátusnak, Jegyző Asszonynak, hogy minden héten szán ránk időt, hogy a szakmai team találkozzon egymással. Nem darabszámra nyújtjuk be a projekteket, hanem minőségre.
Több településen nagyon sok projekt bement, de inkább egy profi munka kerüljön benyújtásra, mint később hiánypótolni kelljen.
A konyha felújítására benyújtandó pályázaton már dolgozunk. Időmhöz mérten természetesen mindenkinek segítek. Nemcsak az Önkormányzatnak nyertünk projekteket, hanem 4 millió Ft-ot templom felújításra, 6 millió Ft-ot terepjáróra, augusztus 19-20-ra
nemzetiségi találkozó megtartására, stb.
Az előterjesztésben írt mindhárom határozati javaslat elfogadását javaslom annak ellenére, hogy ez esetben önerőt szükséges a Képviselő-testületnek biztosítania, de valószínű, hogy az önerőt is meg fogjuk tudni pályázni50, vagy 70 %os támogatottságra.
V a r g a Gusztáv polgármester: Igen, néhányan nagyon sokat dolgoznak annak érde-

29
kében, hogy a pályázataink sikeresek is legyenek. András a Kistérségi társulás kistérségi
fejlesztési menedzsere. Neki az egész térség fejlesztése a feladata. A városok rendelkeznek olyan apparátussal, intézményvezetőkkel, akik könnyebben megbirkóznak egyegy pályázat előkészítésével, mint a kisebb települések, civil szervezetek, akiknek nincs
meg a humán erőforrásuk. András ezért segít a civil szervezeteknek, egyházaknak, és a
kisebb települések önkormányzatainak. Mezőkovácsházán nagyon sokat segít önkormányzatunknak, bármikor, bármilyen pályázatról van szó, segítséget nyújt. Azt a feladatot, amit tanácsnokként kell, ellátja. A jövőre vonatkozóan nagyobb felhatalmazást
adtam számára. A Képviselő-testület részéről Ő vezesse a pályázatok előkészítését, a
szakmai részről Jegyző Asszony. Közösen dolgozzanak azon, hogy a pályázatok időben,
megelégedésre elkészüljenek és be legyenek nyújtva.
A bizottságok elégedetlenségét remélem egy hónap múlva el tudjuk oszlatni, az együttes bizottsági ülésre a Projektfelügyelet Kft. munkatársait meg fogjuk hívni.
Mivel több kérdés, vélemény nem volt, javaslom az 1. sz. határozati javaslatot elfogadni
a bizottsági módosító javaslattal együtt.
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: Művelődési Ház felújítására pályázat benyújtása
244/2016. (V. 26.) 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 művelődési ház külső felújítása és
energetikai korszerűsítése” megnevezésű pályázat keretében a Mezőkovácsháza, Alkotmány u. 63. sz. 270/20.
hrsz. alatti Művelődési Ház épület energiahatékonyságot
is szolgáló külső felújítását kívánja megvalósítani.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos nyilatkozatok aláírására
és a pályázat benyújtására.
Határidő: pályázat benyújtására: a pályázati ablak megnyitását követő három napon belül
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester
V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom a 2. sz. 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: Művelődési Ház felújítására fedezet megjelölése
245/2016. (V. 26.) 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
döntött "A mezőkovácsházi művelődési ház külső felújítása
és energetikai korszerűsítése” megnevezéssel.
A Mezőkovácsháza, Alkotmány u. 63. sz. 270/20. hrsz.
alatti Művelődési Ház épület energiahatékonyságot is
szolgáló 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 a 3. 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: Művelődési Ház felújítására fedezet megjelölése
246/2016. (V. 26.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 165/2016 (IV. 21.) sz. kt. határozatát és a
166/2016 (IV. 21.) sz. kt. határozatát visszavonja.

V a r g a Gusztáv polgármester: A 17. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely a
TOP-3.2.1-15 kódszámú pályázat előkészítése és benyújtása tárgyában készült. Az elő-
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terjesztést a Városfejlesztési, valamint az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.
P a p p Zoltán képviselő: Ezt az előterjesztést is együttes ülésen tárgyaltuk, s mindkét
bizottság javasolja az előterjesztésben írt határozati javaslat elfogadását.
Varga
latban?

Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcso-

S ó k i Zoltán műszaki irodavezető: A határozati javaslat második mondatát szükséges
kiegészíteni, az a következőre változik: „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése, ezen belül a Mezőkovácsházi Könyvtár energetikai korszerűsítése megnevezésű
pályázat összköltsége nem lehet több, mint 60.000.000 Forint. „
V a r g a Gusztáv polgármester: Mivel kérdés, vélemény nem volt, javaslom a határozati javaslatot elfogadni a kiegészítéssel együtt. 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: Könyvtár felújítására pályázat benyújtása
247/2016. (V. 26.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázatot kíván benyújtani a TOP-3.2.1-15 kódszámon megjelent pályázati felhívásra.
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése, ezen
belül a Mezőkovácsházi Könyvtár energetikai korszerűsítése megnevezésű pályázat összköltsége nem lehet több,
mint 60.000.000 Forint.
A pályázat keretében igényelt állami támogatás mértéke
100 %.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat projektmenedzsmenti feladatainak együttes ellátására irányuló konzorciumi megállapodás aláírására a Békés
Megyei Önkormányzati Hivatallal.
A Képviselő-testület a pályázat előkészítésével megbízza a
legkedvezőbb árajánlatot tevő - Projektfelügyelet Kft-t
(1163 Budapest, Batsányi János u. 28-32.) és az erről szóló megállapodás aláírására felhatalmazza a polgármestert.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester
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V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom a 18. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a
TOP-4.2.1-15 kódszámú pályázat benyújtásáról szóló határozat módosítása tárgyában
készült.
Előzetesen tárgyalta a Városfejlesztési, valamint az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság,
kérem javaslatukat ismertetni.
P a p p Zoltán képviselő: Együttes ülésen tárgyaltuk meg az előterjesztést, ahol a Városfejlesztési Bizottság javasolja elfogadni a határozati javaslatot, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság szavazategyenlőség miatt nem hozott döntést.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?
K á l m á n András képviselő: Azért kiemelten fontos e pályázat benyújtása, hogy
szinte biztos, hogy többet e pályázat nem lesz kiírva. Most az eszközbeszerzéssel együtt
65 millió Ft-ra tudunk pályázni. Ez érvényes az egészségüggyel kapcsolatos projektekre
is.
V a r g a Gusztáv polgármester: Mivel 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: Határozat módosítása (Táncsics u. 19. ingatlan bővítése)
248/2016. (V. 26.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 210/2016. (V. 9.) sz. kt. határozatának második
bekezdését az alábbiak szerint módosítja:
Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése,
fejlesztése megnevezésű pályázat összköltsége 65.000.000
forint.
A pályázat keretében igényelt állami támogatás mértéke
100 %.
A határozat többi része változtatás nélkül érvényben marad.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester
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V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom a 19. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a
Dél-békési Jövőkép Nonprofit Kft. 2015. évi egyszerűsített éves beszámolója tárgyában
készült.
Előzetesen az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.
P a p p Zoltán képviselő: Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot
javasolja elfogadni.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel 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: Dél-békési Jövőkép Kft. 2015. évi pénzügyi beszámolója elfogadására javaslat
249/2016. (V. 26.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Dél-békési Jövőkép Nonprofit Kft 2015. évi
beszámolóját az alábbi adatokkal javasolja a taggyűlésnek
elfogadásra:
- Egyező eszköz- forrás oldal: 2.766 e Ft
- Mérlegszerinti eredmény: -102 e Ft
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a taggyűlésen jelen
határozatban foglaltakat képviselje.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester

V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom az 1. sz. szóbeli előterjesztés tárgyalását,
mely az óvodában 2016/17-es nevelési évben indítható csoportok számának meghatározása tárgyában készült. Előzetesen a Kulturális és Szociális, valamint az Ügyrendi és
Pénzügyi Bizottság tárgyalta, ezért kérem javaslataikat ismertetni.
S z ű c s Judit képviselő: A Kulturális és Szociális Bizottság javasolja az előterjesztésben írt határozati javaslatokat elfogadni.
P a p p Zoltán képviselő: Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság is egyetért a határozati
javaslatok elfogadásával.
V a r g a Gusztáv polgármester: Jövőre 28 gyermek fog beiratkozni az óvodába, és
több mint 40 gyermek megy iskolába. Oly módon lecsökken a gyermekek száma az
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óvodában, hogy négy feladat-ellátási helyen 10 csoportban jogszabály szerint nem lehet
működtetni az óvodát. A jövő évben meg kell lépni, hogy csoportot szüntetünk meg, illetve, hogy feladat-ellátási helyet kell bezárni. Erre fel kell készülni.
Kérdezem, hogy van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?
S z ű c s Judit képviselő: Készülünk. Arra viszont nem készültünk fel az intézményvezető asszonnyal, hogy mi lesz akkor, ha egyszerre bezárunk, egyszerre nyerünk egy
TOP-os pályázatot, közben minősülünk. Ennek a levezetése segítséget fog igényelni.
V a r g a Gusztáv polgármester: Igen, én is így gondolom. Meg kell várni a pályázat
befogadását, ha befogadták, az első mérföldkövet hova fogjuk tudni tenni, mikorra tudjuk befejezni. Ez fogja befolyásolni a döntésünket.
Mivel több vélemény nem volt, javaslom az 1. 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: Óvodai csoportok számának meghatározása 2016/2017-es nevelési évre
250/2016. (V. 26.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsődében a 2016-2017-es nevelési évben indítható óvodai
csoportok számát 10 délelőtti és 7 délutáni csoportban határozza meg.
A döntés Alapító Okirat módosítást nem igényel.
Határidő: az intézmény értesítésére azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester
Szedlacsekné Farsang Margit intézményvezető
V a r g a Gusztáv polgármester: 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: Óvodában dajka álláshely betöltéséhez hozzájárulás
251/2016. (V. 26.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsődében 2016. június 13. napjától megüresedő 1 fő dajka
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álláshely betöltését 2016. szeptember 1. napjától határozatlan időtartamra engedélyezi.
Felhatalmazza az intézményvezetőt a szükséges munkáltatói intézkedések megtételére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Szedlacsekné Farsang Margit
intézményvezető

Kálmán András képviselő kiment a Képviselő-testület üléséről. (Jelenlévő képviselők
létszáma: 5 fő.)
V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom a 3. sz. szóbeli előterjesztés tárgyalását,
mely a Kinizsi u. 16. szám alatti ingatlan kertjének bérletére benyújtott ajánlat tárgyában készült. Előzetesen az idő rövidsége miatt bizottság nem tudta tárgyalni az előterjesztést.
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 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 5 fő.)
Tárgya: Kinizsi u. 16. sz. alatti ingatlan kertjének bérlete (Ujj János)
252/2016. (V. 26.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete jelen határozatával arról dönt, hogy a határozat
melléklete szerinti tartalmú Haszonbérleti szerződés alapján Ujj János Mezőkovácsháza, Kinizsi Pál utca 18/a szám
alatti lakos részére - 2016. június 1. napjától 5 éves időtartamra, 5.-Ft/m2+Áfa/év megemelve a KSH által közzé tett
előző évre vonatkozó bérleti díj fizetése mellett - a tulajdonában lévő, Mezőkovácsháza, Kinizsi u. 16. szám alatti
ingatlan kertrészét, összesen 1.700 m2-t haszonbérbe adja.
A Testület felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés aláírására.
Határidő: szerződés aláírására 30 nap
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester
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V a r g a Gusztáv polgármester: A Kulturális és Szociális, valamint a Városfejlesztési
Bizottságokat felkérem arra, hogy vizsgálja meg, melyek azok a korábban szociális bérlakásként hasznosított ingatlanok, amelyek jelenleg üresen állnak. Ezek között vannak
olyanok, melyeket nem lehet értékesíteni, mert pályázatok útján alakítottuk ki szociális
bérlakásnak, de meg kellene vizsgálni azt, hogy melyeket lehet felújítani, és szükség,
vagy krízis, netán szociális bérlakásként hasznosítani. Kérek javaslatot arra, hogy e felülvizsgálatot meddig tudják a bizottságok elvégezni?
S z ű c s Judit képviselő: A bizottság elnöke nincs jelen az ülésen, de Zábrák Istvánné
képviselő-társammal szívesen vennénk részt e munkában. Annál is inkább, mivel zömmel a reformátuskovácsházi településrészen vannak ezek a lakások, s minden nap találkozunk ezzel a problémával. A szeptemberi ülésre a munkát el tudjuk végezni.
V a r g a Gusztáv polgármester: Kérem, hogy a szeptemberi soros ülésre e tárgyban
készüljön előterjesztés, ha költségeket igényel, azok is kerüljenek megjelölésre, s arról a
Képviselő-testület majd dönt.

V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom a 4. sz. szóbeli előterjesztés tárgyalását,
mely az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása tárgyában készült. Előzetesen az idő rövidsége miatt bizottság nem tudta tárgyalni az előterjesztést.
Az ülésen korábban volt szó arról, hogy a kistérségi társulási menedzser a Többcélú
Kistérségi Társulásnál dolgozik. Az előterjesztés az Ő alkalmazását rendezi, a képviselők többsége kérésének megfelelően is.
Kérdezem, hogy van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?
S z ű c s Judit képviselő: Ez az az előterjesztés, aminek nagyon örülök.
V a r g a Gusztáv polgármester: Mivel kérdés, vélemény nem volt, javaslom a rendelet-tervezetet elfogadni.
Kérem, aki azzal egyetért, szavazza meg.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – megalkotta
a (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 5 fő.)
11/2016. (V. 31.) sz. önkormányzati rendeletet
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.
(II. 16.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendelet a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete.
Kálmán András képviselő visszaérkezett a Képviselő-testület ülésére. (Jelenlévő képviselők létszáma: 6 fő.)

37

V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom a 6. sz. szóbeli előterjesztés tárgyalását,
mely a Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. vissza nem térítendő támogatása
iránti kérelme tárgyában készült. Előzetesen bizottság az előterjesztést nem tudta tárgyalni.
Amikor a Békéscsabai Vízmű Kft-től a Mezőkovácsházi Vízmű Kft. átvette a telepet,
azt követően elromlott egy berendezés, melynek javításához 40 millió Ft-ra lett volna
szükség. Ez a javítás elmaradt, ezért nem tudott olyan minőségű szennyvizet kibocsátani, amely megfelelő lett volna. Ahhoz, hogy megfelelő minőségű szennyvizet bocsássunk ki, módosítani kellett volna a működési engedélyt, mert nem is működött olyan
kapacitással, amire az engedély szót. Ezt elmulasztották, ezért több méréskor nagyon
rossz eredmények születtek, ezért 8.338.563.-Ft bírságot szabott ki a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Most már jogerősen is helyt adott a Bíróság a Hatóság
kérésének, nekünk a bírság összegét ki kell fizetni.
Az ítélet május 6-án érkezett meg, mi tegnap szereztünk róla tudomást, miután érdeklődtünk az ügy iránt. Így már a részletfizetési megállapodás lehetőségét is elmulasztottuk, de ezen még dolgozunk. A Településgazdálkodási kft-nek bármelyik pillanatban
ilyen összegű fizetési kötelezettsége támadhat.
Még a Kúriához lehetne fordulni felülvizsgálati kérelemmel, de annak nem látjuk ételmét, a bírság összegét ki kell fizetni. Új adatokat, amit eddig a bíróság nem vizsgált,
nem tudunk benyújtani.
Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?
S z ű c s Judit képviselő: Azt vettem észre, hogy az információ-áramlás akadozik. Kérem Jegyző Asszonyt és Polgármester urat, hogy erre a jövőben jobban figyeljenek oda,
és tegyenek lépéseket annak érdekében, hogy a jövőben ilyen hiba ne fordulhasson elő.
P a p p Zoltán képviselő: A bírságot ki kell fizetni, teljesen felesleges fellebbezni.
Akinél az ítélet volt, annak szólni kell, hogy legalább az ilyen iratok azonnal kerüljenek
továbbításra az önkormányzathoz.
Dr. S z i l b e r e i s z Edit jegyző: Az ítéleten valószínűleg ügyvéd úr írása van, Ő
kaphatta meg május 6-án az iratot.
V a r g a Gusztáv polgármester: Ez ügyben a korábbi ügyvezető asszony tartotta ügyvéd úrral a kapcsolatot, járt a bíróságra. Szerintem ott akadhatott el az ítélet. Még működött a Vízmű Kft, s akkor már tervezve volt a Kft-nél egy céltartalék, ami fedezte ezt
az összeget. Ez a céltartalék a kintlévőségeinek az összege volt. A kintlévőségek beszedése folyamatosan történik, már beszedésre került 6 millió Ft a több mint 20 millió Ftból. Ezt a beszedett összeget eddig mire használták fel?
Á g o s t o n n é Dohányos Ivett irodavezető: A mérlegbeszámoló veszteséges volt, s
annak a fedezetét pótolta.
V a r g a Gusztáv polgármester: A Képviselő-testületnek van arról határozata, hogy
ha hátralékok behatásából bevétel érkezik, azt az önkormányzatnak kell átadnia. Az is
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elképzelhető, hogy a szükséges fedezet összege meg fog képződni, de az a kérdés, hogy
mennyi idő alatt. Nekünk a fizetési kötelezettségünk már fennáll, várható az inkasszó
benyújtása.
Á g o s t o n n é Dohányos Ivett irodavezető: A követelések behajtásánál is szó volt
arról, hogy a befolyó pénznek mi lesz a sorsa, illetve adtunk egy jelentős összegű, 30
millió Ft-os működési célú pénzeszközt a Kft-nek a feladatainak az ellátására. Nem látjuk azt, hogy a követelések december 31-ig mekkora összeggel fognak teljesülni, viszont az már évek óta gyakorlat az intézményeknél, hogy év vége felé megvizsgáljuk a
finanszírozást. Ahol lehetett, elvontuk a megmaradt támogatási összegeket. Mivel ez az
első év, amikor a Gazdasági iroda könyveli a Településgazdálkodási kft. adatait, szóban
született egy olyan egyezség, hogy novemberben az Ő finanszírozásuk is felül lesz vizsgálva a követelések behajtása miatt. Amennyiben úgy látja a Képviselő-testület, akkor
elvonhat olyan támogatási összeget, ami esetleg a vevő követelések többletbevételéből
adódik, és nem veszélyezteti a Kft. gazdálkodását.
V a r g a Gusztáv polgármester: Mivel több vélemény nem volt, javaslom a határozati
javaslatot elfogadni mellékletével együtt.
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: Településgazdálkodási Kft. vissza nem térítendő támogatása (szennyvízbírság)
253/2016. (V. 26.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete jelen határozatával arról dönt, hogy a
Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. 5800.
Mezőkovácsháza, Alkotmány u. 62. sz.) kérelmének helyt
ad, és a Kft-t 8.377.569.- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a határozat melléklete szerinti Támogatási
szerződés alapján.
A működési célra véglegesen átadott pénzeszköz fedezetét
az alábbiak képezik:
 az átadott pénzeszköz 70 %-ának (5.864,3 eFt)
fedezetét a rendkívüli önkormányzati támogatás
képezi,
 az átadott pénzeszköz 30 %-ának (2.513,3 eFt)
fedezetét egyéb bevétel képezi.
Felhatalmazza Varga Gusztáv polgármestert a Támogatási
szerződés aláírására.
Határidő: szerződés aláírására: 2016. május 31.
Felelős: Varga Gusztáv polgármester
Pap Csaba ügyvezető
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BEJELENTÉSEK
Z á b r á k Istvánné képviselő: A Móra u. önkormányzati lakásban, ami krízis lakásként lett kiutalva, megnőtt a lakók száma. Hivatalosan hányan laknak ott? Ha lejár a határidő, kiköltöznek-e? Félő, hogy itt is közüzemi tartozások lesznek, és a lakást nem
szabadna hagyni, hogy lelakják.
V a r g a Gusztáv polgármester: Szénási alpolgármester úr döntött a krízis elhelyezésről, kettő hónapra 4 fő elhelyezéséről gondoskodtunk. Alpolgármester úr rendszeresen
felkereste ezt a családot, azt mondta, hogy a lakásban rend, tisztaság volt. Folyamatosan
tudatjuk a bérlőkkel a kapcsolatot, és tudatosítjuk, hogy a szerződés lejártakor ki kell
költözniük a lakásból. A család korábban is albérletben lakott, onnan gyorsan ki kellett
költözniük, ezért helyeztük el a családot krízis lakásban.
Z á b r á k Istvánné képviselő: A közüzemi díjakat fizetik?
V a r g a Gusztáv polgármester: Értesüléseim szerint igen.
Z á b r á k Istvánné képviselő: Én úgy tudom, hogy az albérletből is azért kellett kiköltözniük, mert nem fizették a közüzemi díjakat. Vannak olyan emberek a városban,
akik úgy gondolják, hogy nekik minden ingyen jár.
S z ű c s Judit képviselő: Hétvégén a Humanitárius Települések találkozója lesz a Művelődési Központban. A városközponttól nem messze még a fűnyírás nem történt meg,
kérem ezt mielőbb pótolni a rendezvény idejére.
A vasútállomásnál kiégett lakóépületen belül és kívül nagy a gaz, a járdán nem lehet
közlekedni. Ez a mi szégyenünk, mert a rendezett vasútállomásra érkezve az a terület
egy nagyon csúnya látvány.
S ü t ő Lajos képviselő: Nagyon sok ilyen elhanyagolt ingatlan van. Ha elvégezzük a
munkát, a költségeket be kellene hajtani, mert ez igazságtalan helyzetet teremthet a többi ingatlantulajdonossal szemben. A frekventált helyen lévő ingatlanok esetében elvégezzük a munkát. Az egész városban legyenek az ilyen területek felmérve, s ahol nagyon szükséges, rendezzük a környezetet, de a költségek áthárításával.
V a r g a Gusztáv polgármester: Az elmúlt évben a gépkocsivezető felmérte az ilyen
területeket. Ezt követően írásban szólítottuk fel az ingatlanok tulajdonosait a terület
rendezésére. Második alkalommal, ha indokolt volt, már bírság kiszabás lehetőségéről is
tájékoztattuk a tulajdonost. A tapasztalatunk, hogy már az első levél után a tulajdonosok
többsége rendezte a területet. Az Árpád utcában csak egy helyen rendeztük mi a területet. Ez évben is e módszert kell alkalmazni.
"Város őrség" Egyesület létrehozását tervezzük. Többen részt kívánnának venni ennek
az egyesületnek a munkájában. Feladatuk lenne a város közterületek rendjére való figyelés, felhívnák a figyelmet a kisebb-nagyobb hibákra.
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Egy állampolgár tett bejelentést, melyben a Bem u. felé menő nagy gaztengerre hívták
fel a figyelmünket, az utcára hajlanak a túlburjánzott növények.
P a p p Zoltán képviselő: Parkerdő, az angol tájkert. Ha nincs benne karantén gyom,
vagy nagyon allergén gyom, akkor nem biztos, hogy nyírni kell. A szemetet össze kell
szedni és az allergén gyomot nem szabad tűrni, de a füvet nem szabad nyírni.
V a r g a Gusztáv polgármester: A közmunkások ez évben már többször rendbe tették
a parkerdőt. A Te Szedd programban a Polgármesteri Hivatal vállalta, hogy rendezi a területet. Az eső miatt ez elmaradt, de be fogjuk pótolni. Csak az utat kell rendbetenni, és
ügyelni kell a tisztaságára, gyommentesítésére. Egyébként erdő.
V a r g a Gusztáv polgármester: Mivel több bejelentés nincs, köszönöm a megjelenést, a nyílt ülést 16 óra 20 perckor bezárom.
K.m.f.
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